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*** 
 

 عل القضرة الفليسطرنرة على  أس األجندة اإلقلرمرة والدولرةتوحدنا يسرجمشعل:  .1
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، أن رسالة الشهداء وآخرهم الشهيد محمد 

 الفقيه تدعونا ألن نتوحد معًا في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي.
م الخميس في دورا الخليل، إننا وقال مشعل، في كلمة له خالل بيت عزاء الشهيد الفقيه مساء يو 

سنمضي على هذا الطريق وننجز المصالحة وننهي االنقسام ونرتب بيتنا الفلسطيني على أسس 
 ديمقراطية ونجري االنتخابات في البلديات والتشريعي والرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير.

يًا افتخاره ببطولة الشهيد الفقيه، كما هاتف مشعل أم الشهيد )أم حسين( وأخويه حسين وعائد، مبد
 الذي ضحى بنفسه ونهض بالمسؤولية تجاه وطنه وشعبه.

 
 فخو ون بالفقره

وتمنى أن يعوض هللا أسرة الشهيد وأهل دورا والمقاومة خير العوض، بينما أشاد بمناقبه وعائلته التي 
 قدمت والده وأخاه أحمد من قبل شهداء.
بطل الذي لم يكتِف بقتل أحد رموز االستيطان المجرمين وأضاف: كم نحن فخورون بهذا ال

المتطرفين لكنه واصل الشهادة والبطولة والنضال وخاض أطول االشتباكات في مسيرة المقاومة 
 ليطرز هذه الصفحة العظيمة من صفحات المقاومة على أرض فلسطين.

 مستقبل له وأن المستوطنين إلى أن الشهيد أعطى رسالته بالدم بأن االحتالل الالنظر ولفت مشعل 
راحلون عّما قريب وفجر الحرية والنصر والتحرير قد اقترب، مبينًا أن شعبنا مصر على حقوقه 
ووطنه وأرضه وقدسه وأقصاه ومقدساته ولن يتوقف عن النضال حتى يحقق أهدافه وينجز مشروعه 

 الوطني.
فلسطين، الذين تعانقت أرواحهم في عليين كما توجه بالتحية إلى أرواح شهداء مدينة دورا والخليل و 

 وورثوا عوائلهم وشعبهم سجاًل خالدًا من البطولة وصورة مشرقة ألهل فلسطين.
 

  يسالة الشهداء
وأكد مشعل على أن رسالة الشهداء تذكرنا أن أي تحرك تجاه قضيتنا ال قيمة له إذا لم يستند إلى 

دبلوماسي أو جماهيري أو قانوني مهم ولكن تتضاعف القوة والمقاومة والبطولة، وكل فعل سياسي أو 
 قيمته حين يكون مستندا إلى المقاومة بكل أشكالها.
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نجاز المصالحة،  نهاء االنقسام وتعزيز صفنا الداخلي وا  ونّبه إلى أن رسالتهم هي الوحدة الوطنية وا 
 ألننا لن نستطيع استثمار بطوالتهم إن لم نكن موحدين.

ن نوحد مواقفنا ونتوافق على برنامج وطني نواجه من خالله االحتالل وأضاف مشعل: علينا أ
 واالستيطان، نحارب معا ونتحرك سياسيًا معا وندير شأننا الداخلي معًا.

وتابع: علينا أن نعمل بكل جد من أجل أن نفرج عن أسرانا ومعتقلينا ونعيد الالجئين إلى وطنهم 
 طهر القدس وجميع مقدساتنا اإلسالمية والمسيحية.ونحرر أرضنا ونحمي األقصى من التقسيم ون

 
 الوحدة و د االعتبا 

إلى أن ما تمر به األمة العربية واإلسالمية والمنطقة من أحداث جسام وقضايا  النظر ولفت مشعل
زاخرة باألحداث النازفة التي تشغل األمة والعالم عن قضية فلسطين، يعطينا رسالة بأن نتولى جميع 

 نرد االعتبار لقضية فلسطين كقضية مركزية لألمة. أمورنا وأن
وأشار إلى أن توحدنا سيجعل القضية الفلسطينية على رأس األجندة اإلقليمية والدولية، وبالتالي نجبر 

 العالم على احترام حقوقنا ومطالبنا وا عادة االعتبار لقضيتنا.
 28/7/2016، موقع ح كة حماس

 
 وحدة ايسترطانرة في القدس 323ق رع ريستنك  ق ا  حكومة االحتالل بناء  .2

استنكر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس : القدس
أحمد قريع "أبو عالء" اليوم الجمعة، قرار وزارة اإلسكان في حكومة االحتالل اإلسرائيلي بطرح 

 وحدة استيطانية في مدينة القدس. 323عطاءات لبناء 
اإلسرائيلي في بيان أصدره عقب طرح إسرائيل أربعة عطاءات  االستيطانيوأدان قريع التصعيد 

 مختلفة لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
النفي وحدة في مستوطنة " 36عطاء لبناء  اإلسرائيلية اإلسكانوأشار إلى خطورة إصدار وزارة 

وحدة في مستوطنة  130وحدة في "بيزغات زئيف" ونشر عطاء لبناء  68يعقوب"، وعطاء آخر لبناء 
 وحدة في مستوطنة "غيلو". 89"جبل أبو غنيم" و

ووصف قريع هذا القرار باالنتهاك اإلجرامي الذي يعكس نهج حكومة االحتالل اإلسرائيلي التهويدي 
االستيطاني غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي، مؤكدا  من خالل مواصلة هذه الحكومة للتوسع
 العملية السلمية في المنطقة. إحياءأنه يقوض الجهود المبذولة في سبيل 
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وتابع: إن هذه اإلجراءات واالنتهاكات اإلسرائيلية واالستيطان المتسارع في مدينة القدس أفعال 
 اكات اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس.مدانة، وجرائم تضاف إلى سلسلة اإلجراءات واالنته

وأكد قريع أن سلطات االحتالل تريد من خالل المخططات المضي قدًما في إجراءات تهويد المدينة 
 المبارك المحاط بالكتل االستيطانية. األقصىالمقدسة بالكامل السيما المسجد 

قدسة بالكامل وهو ما بدأت وأضاف: إن إسرائيل تسعى من هذه المخططات إلى تهويد المدينة الم
المدينة  إلحاطةفعاًل، باإلضافة إلى تطويق مدينة القدس بالمستوطنات والكنس بشكل مكثف  بتنفيذه

المقدسة بالمشاريع االستيطانية التهويدية، ومن هنا نؤكد أن "االستيطان لن يقيم حقيقة على األرض، 
 ويجب أن يزول مهما بلغ الظلم والعدوان".

بيانه بدعوة العالمين العربي واإلسالمي والمجتمع الدولي، إلى الوقوف بحزم ووضع حد  وختم قريع
 لالستيطان الذي جعل من إمكانية حل الدولتين أمرا مستحيال، ال سيما في مدينة القدس المحتلة.

 29/7/2016، الحراة الجدردة،  ام هللا
 

 ة الشهداء لتأدرة ف رضة الحجريستجرب لمناشدة والد شهرد بشمله وزوجته ضمن مك م عباس .3
محمود عباس يوم الجمعة لمناشدة والد الشهيد هايل  رئيس السلطة الفلسطينيةاستجاب  :بيت لحم

يوسف محمد أبو مخيمر من محافظة خانيونس بشمله وزوجته ضمن مكرمة الشهداء لهذا العام 
 لتأدية فريضة الحج.

 29/7/2016، وكالة معًا اإلخبا رة

 
 س: الرمرن اإليس ائرلي رحّ ض علرناأوقاف القد .4

حذرت دائرة األوقاف اإلسالمية في القدس، في بيان لها اليوم الجمعة، سلطات االحتالل من : رام هللا
 األقصى وسدنته وموظفي األوقاف. "التمادي في غّيها" باالعتداء على ُحّراس المسجد

المباشر لوقف اإلجراءات العقابية بحق  وناشدت األوقاف في بيانها، الملك عبدهللا الثاني التدخل
 حراس األقصى وسدنته، والتدخل اإلسرائيلي المباشر في كل أعمال األوقاف واإلعمار في المسجد.

وقالت إن اليمين اإلسرائيلي المتطّرف يحّرض ضّد األوقاف وموظفيها وحراسها، ظنًا منهم بأنهم 
 ى المبارك.العقبة فقط في تغيير الواقع داخل المسجد األقص

 29/7/2016، القدس، القدسموقع صحرفة 
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 داخل اليسجون "معا"ق اقع: االحتالل أوقف بث قناة  .5
قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين عيسى قراقع اليوم الجمعة، إن سلطات : القدس المحتلة

وأوضح قراقع أن االحتالل برر  االحتالل قررت وقف قناة "معا" الفضائية داخل السجون اإلسرائيلية.
 .أن هذه القناة تمارس التحريض باإلعداءهذا القرار 

 29/7/2016، فليسطرن أون الرن

 

 الفليسطرنررنحول عمل  ق تأُ رطالب بتطبرق القوانرن التي لبنان في  اليسفر  الفليسطرني .6
لسطينيين في لالجئين الف اإلنسانجمعية مسار اليوم الخميس، ملف "حقوق  أطلقت: معا–بيروت 

دبور، واعتبر  أشرفلدى لبنان  السفير الفلسطينيمؤتمر عقد في بيروت، بحضور  لبنان"، وذلك في
وجريمته الكبرى في اقتالع وتهجير شعبنا  ألرضنا اإلسرائيليجذر المشكلة هو االحتالل  أندبور 
 .أرضهمن 

اني وان مخيماتنا لن تكون ممرا اللبن األمنالفلسطينيين لن يكونوا خنجرا في خاصرة  أنوشدد على 
 مستقرا لضرب االستقرار في لبنان الشقيق. أو

واكد على وعي الشباب الفلسطيني في المخيمات وحرصهم على االلتزام بالسياسة الفلسطينية المتبعة 
واالستقرار داخل  األمنالشعبية الفلسطينية بتحصين  واألطرمن قبل كافة القوى والفصائل والهيئات 

 خيمات والجوار.الم
مجلس النواب اللبناني حول حق العمل لالجئين الفلسطينيين  أقرهاوطالب دبور بتطبيق القوانين التي 

 في لبنان.
الحقوق ال تلغي تمسكنا وتشبثنا بحق  أنشعبنا على قاعدة  ألبناءتأمين الحياة الكريمة  إلىودعا 
 .أرضنا إلىالعودة 

 29/7/2016، وكالة معًا اإلخبا رة
 

 كرف تو ط دحالن بانقالب ت كرا؟": 48"ع ب  .7
اتهمت المخابرات التركية، اليوم الجمعة، دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتورط في : رامي حيدر

االنقالب الفاشل الذي وقع في تركيا قبل نحو أسبوعين، وفي عين االتهام يقع محمد دحالن، المنشق 
لضفة الغربية وقطاع غزة، والمقرب من العائلة الحاكمة في عن حركة فتح والمطلوب للعدالة في ا

 اإلمارات. 
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وكشف موقع 'ميدل إيست آي' البريطاني، اليوم الجمعة، عن مصادر خاصة له في المخابرات 
التركية، أن دولة اإلمارات تواصلت مع العديد من االنقالبيين داخل تركيا عن طريق دحالن، وأن 

 ي في التواصل مع فتح هللا غولن.  األخير هو المتهم الرئيس
ولفتت المصادر المخابراتية إلى أن 'دحالن نقل األموال إلى غولن عبر رجل أعمال فلسطيني مقيم 

 في الواليات المتحدة'، مؤكدة أن هذا الرجل معروف للمخابرات التركية.
إذ قالت إن اإلمارات سخرت ولفتت المخابرات التركية إلى دور اإلعالم اإلماراتي في تأييد االنقالب، 

قناتي سكاي نيوز والعربية ألجل دعم االنقالب، وكان العنوان الرئيسي ليلة االنقالب أنه قد نجح، 
 ردوغان خارج البالد.أوأن كلتا القناتين روجتا ألخبار كاذبة، مثل هروب الرئيس 

ساعة على المحاولة،  16وأوضحت المصادر أن اإلمارات لم تدن محاولة االنقالب إال بعد مرور 
معتبرة أن 'انتقاد اإلمارات لمحاولة االنقالب كانت بدافع الخوف، وأنها بهذا االنتقاد أبعدت أي عالقة 

 لدحالن بها إعالمًيا'.
وأشارت هذه المصادر إلى أن اإلمارات روجت خبر مغادرة دحالن ألراضيها بسبب غضبها الشديد 

 يقيم حالًيا في مصر'. عليه، وذكرت هذه المصادر أن 'دحالن
وأوردت تقارير إعالمية في وقت سابق، أن محمد دحالن هو المرشح المفضل لكل من إسرائيل 
ومصر واألردن واإلمارات لتولي رئاسة السلطة الفلسطينية بعد محمود عباس، وهو الرجل المقرب 

 من محمد بن زايد وهو مخول إلدارة بعض العمليات في الشرق األوسط.
الموقع البريطاني إلى أن اإلمارات حاولت رأب الصدع مع أنقرة حين 'قامت باعتقال جنرالين  وأشار

 تركيين متهمين بمحاولة االنقالب كانا يعمالن في أفغانستان'.
وبعد أيام من فشل المحاولة االنقالبية بتركيا زار محمد بن زايد بشكل مفاجئ على رأس وفد رفيع 

الدوحة والتقى بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يتمتع المستوى العاصمة القطرية 
 بعالقة قوية جدا مع الرئيس التركي.

ولم تكن الزيارة قد أعلن عنها سابًقا، وال أعد لها سلًفا، وال بناء على دعوة من الجانب القطري، حيث 
 ولة قطر الشقيقة'.اكتفت وكالة أنباء اإلمارات )وام( بالقول إنها 'زيارة أخوية لد

 29/7/2016، 48ع ب 

 
 المحلرة: الح كة ال تزال تد س المشا كة في االنتخابات " بيالقدس الع"لـ "الجهاد"مصد  في  .8

بالرغم من إعالن غالبية الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركتا فتح وحماس،  أشرف الهور: –غزة 
قرار المشاركة في االنتخابات البلدية المقبلة، إال إن حركة الجهاد اإلسالمي ال تزال حتى اللحظة 
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تشير إلى أن الرأي « القدس العربي»من عدمه، في ظل معلومات وصلت  تدرس قرار المشاركة
الراجح لدى الحركة يميل إلى رفض الدخول في هذه االنتخابات، على غرار موقف الحركة السابق 

 في االنتخابات البلدية والتشريعية.
ال تزال  أن الحركة« القدس العربي»وأكد مصدر مسؤول في حركة الجهاد فضل عدم ذكر اسمه لـ 

تدرس المشاركة من عدمها في االنتخابات البلدية المقررة يوم الثامن من شهر أكتوبر/ تشرين األول 
المقبل. وقال إنهم لم ينتهوا حتى اللحظة من دراسة ملف االنتخابات البلدية، وطريقة المشاركة فيها، 

ن ذلك يحتاج إلى بعض الوقت.  وا 
النزول ضمن قوائم مشتركة مع حماس في كافة أنحاء قطاع  وحول ما تردد عن موافقة الحركة على

غزة، نفى ذلك وقال إن الحركة لم تقرر بعد المشاركة، حتى توافق على الدخول في قوائم مشتركة. 
 «غير صحيح.»وأضاف أن ما يتردد 

المسؤول عن عملية تسجيل عناصر أعضاء الحركة، في ظل دعوات « القدس العربي»وسألت 
وحماس العلنية لعناصرها بالتوجه لمراكز التسجيل، من أجل تحديث سجالت الناخبين، حركتي فتح 

على عناصرها، طالبهم بالتسجيل في سجالت « تعميما داخليا»فأشار إلى أن الحركة أصدرت 
. وأكد أن %90الناخبين، مشيرا إلى أن نسبة التسجيل كما تؤكد لجنة االنتخابات وصلت إلى نحو 

وأنه جاء في ظل دراسة الحركة لموضوع المشاركة في االنتخابات من « كل مواطنحق ل»التسجيل 
 عدمه، وكذلك فرق بين التسجيل والمشاركة.

وحول كيفية المشاركة حال قررت حركة الجهاد خوض االنتخابات، أشار إلى أن ما يحكم الحركة 
الحركة في هذه  هذا المبدأ هو الذي يحكم توجه»وأضاف «. تحقيق المصلحة العامة»هو 

على أن تكون هناك خدمة أفضل للمواطنين بعيدا عن المصالح »، مؤكدا حرصها «االنتخابات
 «.الحزبية

واستبعد حال قررت الحركة المشاركة الدفع بقيادات تنظيمية لرئاسة قوائمها في االنتخابات. وعاد 
 ادة حركة الجهاد اإلسالمي.وأكد أن قرار المشاركة من عدمه، ال يزال قيد الدراسة في أرقة قي

بشكل أكبر عما يدور في أروقة الحركة، وأكد مقربون من الجهاد أن « القدس العربي»واستفسرت 
حدة »التوجه السائد والرأي األقوى حتى اللحظة، يميل إلى رفض المشاركة. وارجعوا ذلك إلى 

تدخل في أي عملية استقطاب، ، مشيرين إلى أن حركة الجهاد ال تريد أن «التنافس بين فتح وحماس
في ظل التنافس الشديد، وأن هناك قلقا لدى الحركة من نتائج االنتخابات البلدية المقبلة، في ظل 

 الذي يتوقع أن يشهد سخونة قوية. «جو التنافس»
 30/7/2016القدس الع بي، لندن، 
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 مفتوح عن الطعام إض ابحمد يسعدات رق   خوض أ األيسر  .9

أحمد سعدات، خوض اإلضراب  األسير، قرر األمين العام للجبهة الشعبية: موديس علي-جنين 
سنادًا لألسير بالل كايد المضرب عن الطعام  المفتوح عن الطعام ابتداء من يوم األحد القادم دعمًا وا 

 على التوالي رفضًا العتقاله اإلداري. 45لليوم الـ 
غزة عالم كعبي لـ "لقدس" دوت  إلىوقال مسؤول لجنة األسرى في الجبهة الشعبية المحرر المبعد 

قيادة الجبهة قررت توسيع المعركة داخل السجون وخارجها لتعزيز الضغط على مصلحة  أنكوم، 
ن بالل كايد قبل أن تصل األمور في السجو  األسيرالسجون ومخابرات االحتالل لإلفراج الفوري عن 

للمطلب  إهمالهاإلى مرحلة االنفجار الشامل، محمال االحتالل كامل المسؤولية عن النتائج وتداعيات 
عاما ونصف العام خلف  14الوحيد بتحرير الكايد لعدم قانونية استمرار اعتقاله بعدما قضى 

 القضبان.
يد للبرنامج اإلضراب عن الطعام هو تجس إعالنقرار األمين العام سعدات  إنوقال الكعبي "

الجبهة الشعبية  أسرىاالحتجاجي التدريجي الذي قررته منظمة فرع السجون والذي من خالله دخل 
قرار سعدات بخوض هذا اإلضراب األحد القادم ومعه دفعة  أن" إلىعلى دفعات "، مشيرا  اإلضراب

ور خطير، وأن جديدة من أسرى الجبهة الشعبية يعني أن الوضع الصحي للرفيق بالل كايد في تده
 األمور داخل السجون وصلت لمستوى يتطلب تحرك عاجل وخطوات عملية وتصعيدية بهذا الحجم".

 29/7/2016موقع صحرفة القدس، القدس، 
 

 ال": حماس غر ت قوانرن اللعب بالضفةاموقع و " .11
لغربية، قال موقع "واال" العبري، إن "حركة حماس غيرت قوانين اللعب في الضفة ا: القدس المحتلة

وقرر قادة ذراعها العسكري )كتائب القسام( التوجه إلى العمليات التي تعتمد على إطالق النار، )...( 
بعد عملية قتل الحاخام ميخيل واستشهاد منفذ العملية، قوات الجيش يحاولون تكييف أنفسهم مع 

 منذ بداية العام الحالي.عملية إطالق نار بالضفة  26الوضع الجديد"، مشيرا إلى أن المقاومة نفذت 
في المائة من عمليات إطالق النار وجهت ضد المستوطنين  34,5وقال الموقع العبري إن نحو 

شهد  2015في المائة ضد جنود الجيش اإلسرائيلي، مشيًرا إلى أن شهر تشرين أول/ أكتوبر  65.5و
 عملية. 14في تشرين ثاني/ نوفمبر، وفي ديسمبر  12عملية، و 13تنفيذ 
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وأضاف في مقال نشره عبر موقعه اإللكتروني، اليوم الجمعة، تحت عنوان "التهديد الفوري" أن 
الجيش ومعه القيادة السياسية ينظرون إلى العمليات التي تعتمد على إطالق النار بعين الخطورة، 

 وقد أعلن نتنياهو أنه "قلق" على المستوطنين من إطالق النار.
اس غيرت قواعد اللعبة فقد تم قتل محمد الفقيه )مقاوم فلسطيني ارتقى واستطرد: "لذلك، وألن حم

 ساعات(". 7شهيًدا عقب اشتباك مسلح مع قوات االحتالل ببلدة صوريف قرب الخليل استمر مدة 
وكشف "والال اإلخباري" النقاب عن متابعة رئيس الشاباك الصهيوني "نداب ارجمان"، والذي تابع 

رفقة نائب الشاباك )أدار العملية(، ومسؤول المنطقة )الخليل( في الشاباك وقائد  عملية اغتيال الفقيه،
 منطقة الضفة الغربية في الجيش، روني نوماه.

وأضاف: "عملية قتل الحاخام الصهيوني قرب الخليل، تشير إلى التوجهات الجديدة التي اعتمدتها 
 الشاباك، والذي يواجه مشكلة بعد كل عملية".حماس في األيام القادمة، والتي قد تعّقد األمور أمام 

 29/7/2016، الم كز الفليسطرني لإلعالم
 

 عبد هللا الب غوثي من اليسجون اإليس ائرلرة لألت اك: أثبتم عزتكم بهزرمتكم االنقالب يسر األ .11
لبرغوثي"، بعث األسير الفلسطيني في السجون اإلسرائيلية "عبدهللا ا: أوزدمير صالحة-إسطنبول

رسالة تأييد ودعم لتركيا قيادة وشعبًا، إلفشالهم محاولة االنقالب التي شهدتها البالد منتصف الشهر 
 الجاري، مشيدأ بـ"عزة" هذا الشعب في مواجهة ما حصل.

وقال األسير البرغوثي في رسالته التي نقلتها عنه دار "أكين" التركية للنشر، اليوم الجمعة، مخاطبًا 
كتبتها  التي-لو كانت متأخرة  حتى-رجب طيب أردوغان: "أدعو هللا أن تصلكم كلماتي هذه الرئيس 

 من محبسي هنا بالسجون الصهيونية لدعمكم وشعبكم في مواجهة محاولة االنقالب الوحشية".
مضيفًا "السيد أردوغان. اصبر واستمر في طريقك، ألنك تسير في طريق الحق، وُكن كالجسر 

 متين الذي يوصل أبناء هذه األمة إلى بر السالمة".ال
أما رسالته للشعب التركي فجاء فيها: "أثبتم للعالم بأسره ما تتمتعون به من شرف وعزة، وهزمتم 
محاولة االنقالب الفاشلة بدمائكم وشجاعتكم"، مستطردًا "أظهرتم للجميع ما معنى حب األمة 

 والوطن".
 29/7/2016، ق ة، أنلألنباء األناضولوكالة 
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 دحالن: يسألتزم بقوائم فتح االنتخابرة بش ط واحد .12
محمد دحالن، يوم الخميس، إنه سيلتزم بقوائم فتح  قال القيادي المفصول من حركة فتح: أبو ظبي

في االنتخابات المحلية "ما دامت قائمة على أسس من المشاركة الفتحاوية من الكادر الختيار 
 ممثليهم".

مكانياتي لدعم  وتعهد دحالن، الذي يقيم في دولة اإلمارات العربية المتحدة، باستخدام "كل قوتي وا 
 قوائم حركة فتح المهنية التي تخدم الجمهور الفلسطيني والفتحاوي الستعادة وحدة الحركة وكرامتها".

وأضاف، في فيديو بثه عبر صفحته على "فيسبوك"، "سأدعم كل قوائم الحركة التي تتالءم مع 
 شروط الوظيفية، والذين تتوفر فيهم الكفاءة المهنية لتقديم الخدمة للجمهور الفلسطيني".ال

ودعا الكفاءات من أبناء حركة فتح للتقدم إلى االنتخابات المحلية، "والسيما الشباب الذين يمتلكون 
 القدرات على تقديم الخدمات وليس الشعارات".

ادر إن جناحي حركة فتح )عباس ودحالن( يحاوالن وتأتي تصريحات دحالن في وقت قالت فيه مص
 ، رغم العداء الظاهر بين الجهتين. حماسدخول االنتخابات البلدية في قائمة موحدة بمواجهة حركة 

 28/7/2016، وكالة الصحافة الفليسطرنرة )صفا(

 

 غزةب ألف فليسطرني رعرشون خا ج بروتهم التي دم ها االحتالل 70ما زال هناك حوالي : نعرم .13
القيادي بحركة حماس ورئيس مجلس العالقات الدولية : أكد اإلفرنجي ومحمد جمال مصعب-غزة 

في فلسطين باسم نعيم، في حديث لـ"الشرق" أن دولة قطر ما زالت تقف بشكل واضح وجلي ومحدد 
مستوى إلى جانب الشعب الفلسطيني سواء على المستوى السياسي الرسمي أو المستوى الدولي أو ال

اإلغاثي "ونرى في كل المحطات التي مر بها خالل السنوات األخيرة كان موقف قطر بال تردد 
 مساندا للفلسطينيين".

ما زال هناك " ، أكد نعيم أنه2014وحول المتدمرة بيوتهم جراء العدوان اإلسرائيلي على غزة سنة 
ل. وما زالت آالف المنشتت ألف فلسطيني يعيشون خارج بيوتهم التي دمرها االحتال 70حوالي 

سنوات  10الحيوية من "مدارس ومستشفيات ومحطات تحلية" حتى محطة الكهرباء التي دمرها قبل 
 ."كما هي. وتزداد األوضاع سوًءا خاصة في ظل استمرار حالة الحصار

وبصراحة الموقف الدولي موقف "مخزي". هناك قوانين دولية األصل أن تحمي الشعب الفلسطيني 
تجبر المحتل على احترام القانون الدولي. وحصار غزة ال يتماشى مطلًقا مع القانون الدولي و 

 واإلنساني ألنه يشكل عقوبة جماعية لشعب لم يرتكب جريمة غير أنه قرر انتخاب قيادته بنفسه.
  30/7/2016، الش ق، الدوحة



 
 
 
 

 

 13 ص             4006 العدد:        30/7/2016 اليسبت التا رخ: 

                                    

 
 من الجهاد دراً من كواد  الح كة وتيستدعي قرا أ بعةتعتقل  بالضفة حماس: اليسلطة .14

إن األجهزة األمنية الفلسطينية « القدس العربي»حماس في بيان وصل إلى لت حركة رام هللا: قا
بيان  كما قال .القيادي نادر صوافطة قيادي في حركة حماسالاعتقلت في الضفة الغربية أربعة بينهم 

في الضفة  اإلسالمياد الحركة أن األمن الوقائي في مدينة رام هللا استدعى مسؤول حركة الجه
 .يوم السبت الغربية الشيخ أحمد العوري للتحقيق معه

 30/7/2016، القدس الع بي، لندن

 
 مباد ة اليسالمبشأن  "إيس ائرل"إلى التفاوض مع الدول الع برة راهو ردعو نتن .15

بشـأن  إسـرائيلالتفـاوض مـع  إلـىبنيامين نتنيـاهو الـدول العربيـة  اإلسرائيليدعا رئيس الوزراء  :رام هللا
 مبادرة السالم العربية.

ضــية فــي منــزل ســفير الليلــة الما أقــيمجــاء ذلــك فــي تصــريحات أدلــى بهــا نتنيــاهو خــالل حفــل اســتقبال 
 اإلذاعــةحــازم خيــرت بمناســبة ذكــرى ثــورة الثالــث والعشــرين مــن يوليــو، بحســب  إســرائيلمصــر لــدى 
 .اإلسرائيلية

"هــذه الجهــود مــن  أنوثمـن نتنيــاهو الجهــود التــي تبـذلها دول المنطقــة لــدفع المبــادرات السـلمية، معتبــرا 
ص نتنياهو بالذكر جهود الرئيس المصري عبد شأنها خلق المناخ المالئم لتحقيق السالم الشامل"، وخ

فــي المنطقــة  األمــنوالفلســطينيين، ودفــع  إســرائيلدفــع عمليــة الســالم بــين  إلــىالفتــاح السيســي الراميــة 
 بأسرها.

 29/7/2016موقع صحرفة القدس، القدس، 
 

 الواقع تفتق  إلى أي أيساس فيمشا رع البناء  الدولرة ضدّ  االنتقادات"الخا جرة اإليس ائرلرة":  .16
رّدت إسرائيل بشدة على بيان وزارة الخارجيـة األميركيـة ضـد القـرارات اإلسـرائيلية بشـأن : حلمي موسى

توســيع االســتيطان فـــي الضــفة الغربيـــة والقــدس الشــرقية، وقالـــت إن البيــان ال يســـتند إلــى أي أســـاس. 
ية وأنها بذلك تقـّوض حـّل وكانت الخارجية األميركية أعلنت أن إسرائيل تسّرع من نشاطاتها االستيطان

 الدولتين.
ورفضت إسرائيل مساء أمس، االنتقادات األميركية واألوروبيـة ضـد القـرارات اإلسـرائيلية األخيـرة بشـأن 
البنــاء االســتيطاني فــي شــرق القــدس والضــفة الغربيــة. ووصــف المتحــدث باســم الخارجيــة اإلســرائيلية 

وأضـاف نحشـون، «. تفتقـر إلـى أي أسـاس فـي الواقـع»عمانويل نحشون هذه االنتقـادات الدوليـة بأنهـا 
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هذا األسبوع األمـم المتحـدة، االتحـاد األوروبـي، ووزارة الخارجيـة األميركيـة وجهـوا انتقـادات إلسـرائيل »
وتناســى أن حــي غــيال هــو مســتوطنة أبــو غنــيم التــي «. ضــد مشــاريع بنــاء فــي حــي غــيال فــي القــدس
جــاال وبقصــد منــع التواصــل بينهــا وبــين أحيــاء القــدس  أقيمــت علــى جبــل أبــو غنــيم قــرب مدينــة بيــت

أنهــم فعلــوا ذلــك علــى الــرغم مــن معــرفتهم الجيــدة أن حــي غــيال فــي القــدس »الشــرقية. وادعــى نحشــون 
ســوف يكــون جــزءًا مــن إســرائيل فــي كــل اتفــاق ســالم يمكــن التفكيــر فيــه. والــزعم بــأن البنــاء فــي غــيال 

أســاس واقعــي ويحــرف االنتبــاه عــن العقبــة الحقيقيــة أمــام  يقــّوض حــل الــدولتين لشــعبين يفتقــر إلــى أي
 «.السالم ـ وهي الرفض الفلسطيني الدائم لالعتراف بالدولة اليهودية في أي حدود كانت

 30/7/2016اليسفر ، بر وت، 
 

 كرة و اء  يسالة نتنراهو لفليسطرنري الداخلر  "ردرعوت أح ونوت": ضغوط أم .17
ـــديعوت أحرونـــوت"،  ـــو ذكـــرت صـــحيفة "ي ـــة ر ي ـــة مـــن جهـــة، ورغب ئـــيس م الجمعـــة، أن ضـــغوطًا أميركي

بنيامين نتنياهو، بتحسين صورته عالميًا، كانت وراء رسالة الفيديو المسجلة التـي  الحكومة اإلسرائيلية
وجهها نتنياهو مساء اإلثنين للفلسـطينيين فـي الـداخل، التـي حـاول االدعـاء مـن خاللهـا بتقـديم اعتـذار 

 في يوم االنتخابات العام الماضي.عن تصريحاته العنصرية 
 29/7/2016، الع بي الجدرد، لندن

 
 خب تني حماسوالدة الجندي المفقود في غزة آ ون شاؤول: ابني كان حرًا عندما ُأيس  كما أ .18

قالت والدة الجندي اإلسرائيلي األسـير آرون شـاؤول إن لـديها دلـياًل علـى : سما وكالة-القدس المحتلة 
 أن ابنها ال يزال على قيد الحياة في غزة.

نعم كان يمكن أن »العبرية األسبوعي: « معاريف»وأضافت في تصريحات نشرت في ملحق صحيفة 
القـبض عليـه كـان علـى يصاب في مكان ما في غزة، لكن هناك شيئًا واضحًا بالنسبة إلي: عنـدما تـم 

قيـد الحيـاة. أقـول هـذا بيقـين علــى جميـع الصـعد، سـواء مـن حيــث القلـب، أو اسـتنادًا لمـا قالتـه حمــاس 
 «.لي، أو بحسب التقارير التي سلموني إياها

األدلة التـي قـدمها لـي الجـيش والحكومـة حتـى اليـوم ال تثبـت أن آرون ميـت بـل إنـه عنـدما »وتابعت: 
واتهمــت الجــيش بــالوقوع بفشــل كبيــر خــالل المعركــة التــي خطــف بهــا «. يــاةأســر كــان علــى قيــد الح

ن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ال يريد البـوح بـذلك علـى  ولدها، قائلة إن فشاًل كبيرًا حصل هناك، وا 
 العلن، لكنها ترغب بكشف هذا األمر.

 30/7/2016الحراة، لندن، 



 
 
 
 

 

 15 ص             4006 العدد:        30/7/2016 اليسبت التا رخ: 

                                    

 
 ةمن التدخل ال ويسي بيسو ر تيستفرد "إيس ائرل": "أبحاث األمن القومي" .19

نشــر معهــد أبحــاث األمــن القــومي التــابع لجامعــة تــل أبيــب قبــل أيــام دراســة موســعة للجنــرال عــاموس 
يــادلين رئــيس المعهـــد والــرئيس الســـابق لجهــاز االســـتخبارات العســكرية اإلســـرائيلية )أمــان( توضـــح أن 

 إسرائيل مستفيدة من التدخل العسكري الروسي في سوريا.
دلين في دراسته إن التدخل الروسي المستمر منذ تسعة أشـهر كـان لـه العديـد مـن االنعكاسـات وقال يا

اإليجابيــة علــى إســرائيل، منهــا أن إســرائيل بــات لــديها عنــوان واضــح فــي دمشــق يمكــن أن تتفــاهم معــه 
بشــأن مــا يحصــل علــى حــدودها الشــمالية، ألن روســيا قــد تتوســط بــين إســرائيل ومــا وصــفه بالمعســكر 

عي الـــذي يســـيطر بســـوريا فـــي حـــال الضـــرورة، بحيـــث قـــد تمـــارس موســـكو ضـــغوطها علـــى هـــذا الشـــي
 المعسكر عند الطلب اإلسرائيلي.

وأضـاف أن هنـاك أثـرا إيجابيــا آخـر يتمثـل فــي أن التـدخل الروسـي أظهـر إســرائيل طرفـا لـه دور كبيــر 
ســرائيل بشــأن فــي اســتقرار المنطقــة، فضــال عــن أن التفاهمــات التكتيكيــة القائمــة حاليــا بــي ن روســيا وا 
 سوريا تؤسس لترتيبات إستراتيجية بعيدة المدى بينهما في المنطقة بأسرها.

وذكر يادلين أيضا أن ما قد يظهر من دعم روسي للمعسكر الشيعي من خالل التدخل فـي سـوريا قـد 
يل، حسـب يؤدي إلى تقوية هذا المعسكر، وهو ما يضطر الدول العربية إلبداء تعـاون أكثـر مـع إسـرائ

 رأيه.
 -الــذي يوصـف بأنــه مـن أكثــر الطيـارين مهــارة فـي ســالح الجـو اإلســرائيلي-وقـدم الجنــرال اإلسـرائيلي 

جملة توصيات لتفادي أي سلبيات قد تترتب على التدخل العسكري الروسي، من أهمها تقويـة وتفعيـل 
 جهاز التنسيق الميداني والعملياتي بين تل أبيب وموسكو.

تطلب من إسرائيل أن تقدم لروسيا ما وصفها بخريطة المصالح اإلسـرائيلية فـي سـوريا، وهذا في رأيه ي
والخطــوط الحمــراء التــي تطالــب إســرائيل بعــدم تجاوزهــا علــى حــدودها الشــمالية مــع ســوريا ولبنــان، وال 
ســيما عنــد النظــر لصــياغة مــا باتــت تعــرف بـــ"سوريا المســتقبل"، بحيــث تأخــذ روســيا مصــالح إســرائيل 

 االعتبار.بعين 
وقــال يــادلين "إســرائيل ملزمــة بــأن توضــح لروســيا بأنهــا مصــممة علــى اســتخدام القــوة العســكرية للــدفاع 
-عن مصالحها الحيوية في سوريا، وال سيما في حـال تـم نقـل أسـلحة نوعيـة مـن سـوريا إلـى خارجهـا 

 أو نشر قوات معادية في الجوالن". -خاصة إلى حزب هللا
خرى تقول إن إسرائيل باتت ملزمة بتفعيل التعاون والتنسيق مع دول المنطقة وقدمت الدراسة توصية أ

 المحيطة بسوريا للمشاركة في صياغة مستقبلها، لدعم من سمتهم "العناصر المعتدلين" هناك.
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وختمت الدراسة بـأن "لـدى إسـرائيل تقـديرات بـأن تقويـة التعـاون بينهـا وبـين روسـيا كفيلـة بمـنح األخيـرة 
 على حزب هللا لمنعه من القيام بأي تحركات عسكرية قد تزعزع استقرار المنطقة".أدوات ضغط 

 29/7/2016، الجزر ة نت، الدوحة
 

 حل الدولترن ومفاوضات إقلرمرة رؤردونايستطالع: اإليس ائرلرون  .21
"وكـــاالت": نشـــرت منظمـــة "إســـرائيل تبـــادر"، وهـــي منظمـــة تشـــمل رجـــال أمـــن ودبلوماســـيين  -القـــدس 

وسياســيين ســابقين فــي إســرائيل مــن كافــة االنتمــاءات السياســة، يــدعمون فكــرة المبــادرة العربيــة، نتــائج 
لـدولتين ، يظهـر أن أغلبيـة اإلسـرائيليين مـا زالـوا يؤيـدون حـل ا2016استطالع جديد أجرته في حزيران 

 لشعبين، وأن الدعم عابر لالنتماءات السياسية.
مـن مصـوتي  %73من مصوتي اليمين يدعمون حل الـدولتين، مقابـل  %51وجاء في االستطالع أن 

مــن مصــوتي اليســار. وبــرز فــي المعســكرات الثالثــة أن ثمــة دعــم ضــئيل لحــل الدولــة  %74المركــز و
 الواحدة، أي دولة ثنائية القومية.

طالع علــى زيــادة التأييــد لــدى اإلســرائيليين إلجــراء مفاوضــات إقليميــة، وأن نســبة الــداعمين ودل االســت
 لتلك المفاوضات تساوي نسبة الداعمين لفكرة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
سياسـية وبزر في االستطالع أن تأييد اإلسرائيليين لمبادرة سالم إقليمية تزداد بين جميع المعسـكرات ال

القائمـــة فـــي إســـرائيل، أي اليمـــين والمركـــز واليســـار، فـــي حـــين ال تشـــمل المبـــادرة إعـــادة الالجئـــين إلـــى 
 إسرائيل، وتضمن أن تكون دولة فلسطين المستقبلية دولة منزوعة السالح.

مـن المشـاركين اتفاقـًا ال يضـمن عـودة الالجئـين إلـى داخـل إسـرائيل، إال بأعـداد رمزيـة  %78فقد دعم 
اتفاقــًا تكــون فيــه دولــة فلســطين منزوعــة الســالح، ويشــمل ترتيبــات أمنيــة  %71وافقــة إســرائيل. وأّيــد وبم

 خاصة في غور األردن.
نشـاء منظومـة أمنيـة إقليميـة، 500وأّيد المشاركون في االستطالع، وعـددهم  ، إزالـة تهديـد المقاطعـة، وا 

 وتطبيع العالقات االقتصادية مع الدول العربية.
أن تكـــون األمـــاكن الخاصـــة بالـــديانات  %62بة لألمـــاكن المقدســـة فـــي الحـــرم القدســـي، أّيـــد أمـــا بالنســـ

الــثالث خــارج ســيادة أي دولــة، وتخضــع إلدارة إســرائيلية وعربيــة ودوليــة معــًا، ويكــون المجــال مفتوحــًا 
 أمام المصلين من الديانات الثالث لدخول الحرم.

مـــع تبـــادل األراضـــي بنســـبة ضـــئيلة،  1967عـــام أن ترســـم حـــدود إســـرائيل علـــى حـــدود ال %54ووافـــق 
 تضمن بقاء معظم المستوطنات تحت السيادة اإلسرائيلية.
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ويــذكر أنــه ثمــة تفــاوت فــي تأييــد المشــاركين فــي االســتطالع بــاختالف انتمــائهم السياســي، ففــي حــين 
لتأييد ، بلغ ا1967من مصوتي اليسار والمركز، على التوالي، على الرجوع لحدود  %78و %68وافق 

 .%44في الجانب اليميني 
من المشاركين في االستطالع نقل المناطق العربية في القدس لتكون جزءًا من العاصمة  %52وأّيد 

ألفًا، على مواطنة فلسطينية بداًل من  350الفلسطينية، وأن يحصل سكان القدس العرب، وعددهم 
بنيامين نتنياهو في حال قاد مبادرة سالم أعربوا عن دعمهم ل %60اإلسرائيلية. ولفت أيضًا إلى أن 

 إقليمية.
 30/7/2016األرام،  ام هللا، 

 
 مناهضة االيسترطان بالضفة ميسر اتإصابات في قمع االحتالل  .21

أصيب مواطنون وصحفيون ومتضامنون أجانب باالختناق؛ جّراء قمع قوات : هللا رام-قلقيلية 
االحتالل الصهيوني، يوم الجمعة، المسيرات األسبوعية المناهضة لالستيطان والجدار الفاصل في 

 ير المنازل في قلنديا بالقدس المحتلة. الضفة المحتلة، وتظاهرة منددة بتدم
وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن قوات االحتالل قمعت مسيرة قرية كفر 
قدوم، شرق قلقيلية، السلمية األسبوعية المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 

 عاما. 13أكثر من 
ل اقتحمت القرية بعد انطالق المسيرة، واعتلى جنودها منزل المواطن خلدون وذكر أن قوات االحتال

أبو خالد، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين؛ ما أدى إلصابة عدد منهم باالختناق، 
 إلى جانب حاالت اختناق في صفوف الصحفيين، جميعها عولجت ميدانيا.

اومة الجدار واالستيطان وليد عساف، الذي طالب المجتمع الدولي وشارك في المسيرة رئيس هيئة مق
 بالتدخل للحّد من جرائم االحتالل اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

إلى ذلك، قمعت قوات االحتالل، يوم الجمعة، مسيرة قرية بلعين األسبوعية، المناوئة لالستيطان 
سنة( والمتضامنة  17ا الفتى حمزة غازي الخطيب )والجدار العنصري، واعتقلت مشاركين اثنين، هم

 الناشطة أنات ليف.
أصيب شاب بكسر في يده، والعشرات باالختناق، خالل قمع قوات االحتالل، يوم الجمعة، مسيرة و 

 قرية نعلين األسبوعية المناوئة لالستيطان والجدار العنصري.
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ن الذين أّدوا صالة الجمعة في الخيمة وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات بين مئات المواطني
التي أقيمت على أنقاض المنازل التي هدمتها قوات االحتالل اإلسرائيلي قبل أيام في قرية قلنديا، 

 شمال غرب القدس.
وقالت مصادر محلية إن مئات المواطنين أدوا الصالة في الخيمة التي أقامها أهالي القرية للتعبير 

الهدم الواسعة التي طالت منازل عدد من المواطنين في القرية، قبل أيام، عن احتجاجهم على عملية 
 بحجة عدم الترخيص.

وفي أعقاب الصالة، هاجمت قوات االحتالل الخيمة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل 
تجاه الصوت، ما أدى إلصابة عدد من المواطنين بحاالت اختناق، فيما رد الشبان بإلقاء الحجارة 

 قوات االحتالل.
 29/7/2016، الم كز الفليسطرني لإلعالم

 
 ي "األقصى"االقتحامات الرهودرة لن تعطي الرهود أّي حق فصب ي:  .22

طالب خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة : القدس المحتلة
المحتجزة لديها منذ عدة أشهر كعقاب اإلسالمية العليا سلطات االحتالل بإعادة جثامين الشهداء 

 لألهالي واإلساءة إليهم.
وقال في خطبة الجمعة في األقصى إنه ال توجد قوانين أو أعراف تسمح بحبس هذه الجثامين، مؤكًدا 

 أن األديان جميعها تحافظ على حرمة األموات، وال بد من دفنهم حسب المراسم المتبعة لكل دين.
والتي ازدادت وتيرتها في هذه األيام -ليهودية للمسجد األقصى المبارك وأشار إلى االقتحامات ا

موضًحا أن "الحاخامات قد تجاوزوا الخطوط الحمراء؛ حيث غيروا  -ويتصدرها الحاخامات اليهود
من الفتاوى اليهودية التي تنص على عدم دخول األقصى، فيما غيروا الفتوى، وأصدروا فتاوى أخرى 

 ي الميدان وبشكل مباشر دون محاكمة".بقتل كل فلسطيني ف
كما استنكر خطيب األقصى االقتحامات اليهودية للمسجد األقصى المبارك، وكذلك اإلبعادات التي 
تمت مؤخًرا بحق حراس األقصى، مؤكًدا أن حراس األقصى يقومون بواجبهم في حماية المسجد، وال 

بعادهم، وقال إن سياسة   اإلبعاد مرفوضة جملة وتفصياًل.يجوز اعتقالهم ومحاكمتهم وا 
على أن االقتحامات اليهودية لن تعطي اليهود أّي حق فيه، وأن األقصى حق خالص  التأكيدوجدد 

 للمسلمين بقرار من رب العالمين، وال تنازل عن ذرة تراب منه.
وتطرق إلى "مؤتمر القمة العربية"، والذي عقد في نواكشوط، وتساءل: "عن أي شيء تمخض 

ؤتمر؟" مؤكًدا أنه "تمخض كما يتمخض الجبل كما هو متوقع ومعتاد"، فيما ندد بترحيب الم



 
 
 
 

 

 19 ص             4006 العدد:        30/7/2016 اليسبت التا رخ: 

                                    

المشاركين بما يسمى بالمبادرة الفرنسية التي هي عبارة عن تصفية للقضية الفلسطينية ولحّق عودة 
 الالجئين.

سجد وأكد خطيب األقصى أن موقف فرنسا األخير هو عبارة عن مهادنة لالحتالل في موضوع الم
 األقصى، مشددا على أن الدول العربية يلهثون وراءها.

 29/7/2016، الم كز الفليسطرني لإلعالم
 

 شمال ش ق نابلس الباذانأطماع ايسترطانرة بق رة  .23
القدس العربي: اقتحمت أعداد كبيرة من المستوطنين تحت حماية قوات االحتالل اإلسرائيلي  –رام هللا 

نابلس. واتجه المستوطنون بأكثر من خمس عشرة سيارة لهم وعدد من قرية الباذان شمال شرق 
السيارات العسكرية التابعة لجيش االحتالل نحو منطقة الطواحين في وادي الباذان وشرعوا بإقامة 

 طقوس تلمودية في المنطقة، بينما اعتلى جنود االحتالل تالل المنطقة لتأمين الحماية لهم.
ون المنطقة ذاتها كل يوم مأن المستوطنين يقتح« القدس العربي»نية لـ وأكدت مصادر أمنية فلسطي

جمعة ألداء صلوات تلمودية قرب الوادي. فيما أبدى سكان المنطقة تخوفهم من أن تكون تلك 
قامة بؤرة استيطانية تتحول فيما  الصلوات ليست سوى البداية لالستيالء على أراض في المنطقة وا 

لمنطقة تحوي ثروات طبيعية وتعتبر من المناطق السياحية الهامة في شمال بعد إلى مستوطنة كون ا
 الضفة الغربية. 

 30/7/2016القدس الع بي، لندن، 
 

 منزاًل في مخرم عرن الحلوة 64بت مرم  األون وا" رطالب الح اك الشعبي" .24
المبادرة الشعبية في عين الحلوة، الذي يتأّلف من لجان األحياء والقواطع و « الحراك الشعبي»تحّول 

في تأثيره داخل الشارع الفلسطيني. وأكثر من ذلك « القوة المدنّية»وفعاليات فلسطينية، إلى ما يشبه 
، صاحبة الباع الطويل في المخّيم بالمطالبة السلمّية بالحقوق «اللجان الشعبية الفلسطينية»لـ « نّداً »

 «.األونروا»في هذا المجال إاّل  االجتماعية والمعيشّية للمخّيم، من دون أن ينافسها
فعالّيته، بعدما تتابعت « الحراك الشعبيّ »عن القيام بدورها، حّتى أثبت « اللجان»وما إن تراخت 

مواقفه وبياناته رفضًا لالقتتال الفلسطيني واالغتياالت، ثّم تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجّية ضّد 
 بؤرة ألي فصيٍل يريد جّره إلى أّية أجندة إقليمّية. القتل في المخّيم وعدم تحويل عين الحلوة إلى
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وأمام مقرها « األونروا»، أمس، أّول اعتصام له في مواجهة «الحراك»وعلى جاري عادته، نّفذ 
« الزينكو»بيتًا في عين الحلوة إلزالة أسطح بعضها من ألواح  64الرئيسي في المخيم للمطالبة بترميم 

 .اإلنسانيةوتفتقد لكّل المعايير 
 30/7/2016اليسفر ، بر وت، 

 
 في القدس ورلوذ بالف ا  فليسطرنراً ميستوطن ردهس  .25

أصيب الشاب محمد عليان من قرية بيت صفافا جنوب القدس المحتلة، يوم  :الحياة الجديدة-القدس 
 الجمعة، بجروح بعد دهسه من قبل مستوطن يهودي.
ياسين الُمهّجرة، بينما الذ المستوطن بالفرار من وقال عليان إن عملية الدهس تمت في قرية دير 

 المنطقة.
 29/7/2016، الحراة الجدردة،  ام هللا

 
 األقصىمقديسي رهدم منزله جنوب  .26

شرع المواطن المقدسي وليد الشويكي، يوم الجمعة، بهدم منزله بيده في  :الحياة الجديدة -القدس 
 بضغط من بلدية االحتالل في القدس. األقصىالمسجد حي الثوري ببلدة سلوان جنوب 

وكانت بلدية االحتالل أخطرت المواطن الشويكي، بقرار الهدم بحجة البناء دون ترخيص، محذرة 
 بأنها ستهدم المنزل وسيدفع المواطن الشويكي تكلفة الهدم، والتي عادة ما تكون فاتورتها مرتفعة جدا.

 29/7/2016، الحراة الجدردة،  ام هللا
 

 "األقصى"رصّعد ضد موظفي  االحتاللت مقديسرة: مؤيسيسا .27
قالت مؤسسات إسالمية في مدينة القدس إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي صّعدت خالل األيام 
القليلة الماضية من "إرهابها وتخويفها" لموظفي دائرة األوقاف اإلسالمية بالمدينة وحراس المسجد 

 األقصى ولجنة إعماره.
بيان مشترك لها، أن السياسة التي تتبعها سلطات االحتالل بحق موظفي وأضافت المؤسسات في 

سكات كل من يتدخل في تصرفات المتطرفين اليهود، "الذين يؤدون  األقصى تهدف إلى تخويفهم وا 
 صلواتهم التلمودية" بحضور رجال شرطة االحتالل.
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اثنين من حراس األقصى وأحد  وأشارت إلى قيام السلطات اإلسرائيلية خالل األيام الماضية باعتقال
موظفي لجنة إعماره، إضافة إلى استدعائها عددا من موظفي المسجد وتسليمهم بالغات باإلبعاد 

 عنه، واتخاذ إجراءات عقابية إضافية ضدهم بدفع غرامات مالية.
ويقوم بمهمة حراسة المسجد األقصى مئات من الحراس المدنيين، التابعين لدائرة أوقاف القدس 

لتابعة لوزارة األوقاف والمقدسات والشؤون اإلسالمية في األردن، كونها المشرف الرسمي على ا
 المسجد وأوقاف القدس بموجب القانون الدولي.

وتسمح الشرطة اإلسرائيلية للمستوطنين باقتحام ساحات المسجد األقصى من خالل باب المغاربة، 
 وتوفر لهم الحماية أثناء وجودهم داخل المسجد.

ووقع على البيان الهيئة اإلسالمية العليا، وهي هيئة غير حكومية، ودار الفتوى ومجلس األوقاف 
 والشؤون والمقدسات اإلسالمية في القدس.

 29/7/2016، الجزر ة نت، الدوحة
 

 المعاب  مصردة العتقال الفليسطرنررن ريستخدماالحتالل "م كز المرزان":  .28
مواصلة قوات االحتالل اعتقال المرضى ومرافقيهم، « اإلنسان مركز الميزان لحقوق»استنكر بترا: 

واستمرار حرمان المرضى من سكان قطاع غزة من الوصول إلى المستشفيات عبر رفض منحهم 
 تصاريح المرور أو المماطلة في إصدار التصاريح، أو اعتقالهم هم، أو مرافقيهم.

ن قطاع غزة تتواصل بسبب استمرار الحصار وقال المركز في بيان إن معاناة الفلسطينيين من سكا
الذي تفرضه قوات االحتالل على قطاع غزة، وتتفاقم معاناة المرضى وغيرهم من الحاالت اإلنسانية 
في ظل استمرار القيود المفروضة على حرية حركة وتنقل السكان في قطاع غزة، وسيطرة قوات 

 االحتالل على المعابر.
االحتالل تواصل استغالل سيطرتها وتحكمها الفعال والمطلق في المعابر وأشار المركز إلى أن قوات 

التي تربط قطاع غزة، في استخدامها كمصيدة العتقال الفلسطينيين وابتزازهم، حيث اعتقلت مريضًا 
ومرافق مريض في حادثين منفصلين من معبر بيت حانون )إيرز(. وأوضح المركز إنه يرى في ذلك 

قانون الدولي اإلنساني، ومعايير حقوق اإلنسان التي أكد عليها اإلعالن العالمي انتهاكًا لقواعد ال
 لحقوق اإلنسان. 

 30/7/2016الخلرج، الشا قة، 
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 ر دون على لرب مان بإطالق ايسم محمود د ورش على شوا ع وم افق ثقافرة 48فليسطرنرو  .29
على حملة التحريض التي ( 48رد المواطنون العرب في إسرائيل )فلسطينيو : مجلي نظير- تل أبيب

العربي الكبير الراحل  أطلقها وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان وغيره من المسؤولين بإطالق اسم الشاعر
محمود درويش على أسماء شوارع مركزية ومرافق ثقافية كثيرة. وقد احتفلت مدينة الطيبة مساء أول 

أبرز وأهم الشوارع الحيوية في المدينة وتم على أحد  من أمس بتكريم الشاعر الراحل بإطالق اسمه
إسدال الستار عن اسم الشارع خالل فعالية تكريمه نظمتها بلدية الطيبة بحضور رئيسها المحامي 

مصاروة وأعضاء وموظفي البلدية ورئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد  شعاع منصور
 دي وعدد كبير من أبناء مدينة الطيبة.بركة والنائبين د. أحمد طيبي وأسامة السع

وقال الطيبي إن هذه الفعالية أفضل رد على الهجوم العنصري الذي وجهه ليبرمان تجاه شاعر 
وهو محمود درويش وهذه  مهم جًدا لنا أن نخلد ذكرى شاعر بارز»فلسطين محمود درويش وقال إنه 

 «.منا وشعرائنارسالة لكل العنصريين الذين يحاولون طمس تاريخنا ومعال
وأطلق اسم درويش على مزارات ثقافية في الناصرة وحيفا والمكر وكفر ياسيف وعرابة وغيرها من 

 المدن.
 30/7/2016الش ق األويسط، لندن، 

 
 م كز حمارة لحقوق اإلنيسان في غزة ر صد مخالفة للجنة االنتخابات الم كزرة .31

رصد مخالفة لجنة االنتخابات المركزية للقوانين قال مركز حماية لحقوق اإلنسان في غزة إنه : غزة
الفلسطينية المنظمة لعملية االنتخابات؛ والمتمثلة بعدم نشرها لسجل الناخبين وفتح المجال لالعتراض 

 والطعون بعد انتهاء فترة التسجيل.
 2005لسنة  10وأوضح المركز في بيان له أنه وفق قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 

وتعديالته، فإن لجنة االنتخابات ملزمة بنشر سجل الناخبين في مكان يسهل االطالع عليه لتقديم 
أيام  5االعتراضات من المواطنين والمؤسسات الحقوقية، بحيث يستمر قبول االعتراضات لمدة 

 .11حسب نص المادة 
النشر واالعتراض الساعة وأشاروا إلى أنهم فوجئوا أمس من قرار لجنة االنتخابات وقف التسجيل و 

الرابعة مساء، معتبرة أن فترة التسجيل هي ذاتها فترة االعتراض، ما يعد مخالفة للنص القانوني 
 في قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية. 11الصريح للمادة 
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واعتبر المركز أن إغالق باب االعتراض بالتزامن مع إغالق باب التسجيل يفوت المدة الزمنية 
لممنوحة قانوًنا لالعتراض ويقيد المراكز الحقوقية والهيئات الرقابية من الرقابة على عملية التسجيل ا

 ويعد مخالفة للقوانين المنظمة للعملية االنتخابية.
وطالب لجنة االنتخابات العليا بنشر أسماء الناخبين حسب األصول والقانون في مكان يسهل 

نتخابية، داعيا إلى تحديد موعد البدء باالعتراض بحيث يستمر لمدة االطالع عليه في نفس الدائرة اال
 خمسة أيام.

وأعلن المركز بأنه تقدم باعتراض رسمي إلى لجنة االنتخابات، وفي حال عدم التزامها بنص القانون 
 .فإنه المركز سيتوجه للمحكمة المختصة

 29/7/2016، فليسطرن أون الرن
 

 اليسماح لهم بالدخول إلى ت كراتناشد أ دوغان  الحدودعلى  ةفليسطرنرة محاص  عائالت  .31
السورية، الرئيس التركي رجب  -ناشدت العائالت الفلسطينية المحاصرة على الحدود التركية: أنقرة

طيب أردوغان السماح لهم بالدخول إلى تركيا؛ كونهم في مكان خطر ومحاَصر، ويعيشون وضعا 
 لمواصلة التعليم وتلقي العالج والرعاية المناسبة.إنسانيا متدهورا، كما يحتاج أبناؤهم 

عائلة فلسطينية نازحة من مخيم حندرات في منطقة صغيرة  12ووفق موقع "فلسطينيو تركيا"؛ تعيش 
بين أشجار الزيتون، في منطقة إعزاز المحاصرة شمال مدينة حلب على الحدود السورية التركية، 

لحرارة المرتفعة، مع شح في المياه والغذاء ونقص العالج حيث يعيشون في خيام ال تقيهم درجات ا
 والدواء.

 29/7/2016، الم كز الفليسطرني لإلعالم
 

 شبان في مواجهات مع قوات االحتالل بالقطاع 3إصابة  .32
أصيب ثالثة شبان بجروح، خالل مواجهات مع قوات االحتالل اإلسرائيلي في  :الجديدة الحياة-غزة 

 عدة مواقع بقطاع غزة، اليوم الجمعة.
وقالت مصادر طبية إن شابين أصيبا بجروح، وصفتها بالمتوسطة، نتيجة إصابتهما بالرصاص 

 الحي الذي أطلقته قوات االحتالل في تجدد للمواجهات شرق مدينة غزة.
 شاب آخر برصاص قوات االحتالل في مواجهات شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.كما أصيب 

 29/7/2016، الحراة الجدردة،  ام هللا
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 لمزرـد مـن البـؤ  االيسترطانرــةببنـاء ا "إيس ائرل" إلج اءات إدانتهجدد ت األ دنرةة الحكوم .33
 األخيرة اإلسرائيلية لإلجراءاتواستنكارها  إدانتها األردنيةجددت الحكومة  :الحاج حمدان-عمان

الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية. وقال وزير  األراضيالمزيد من البناء االستيطاني في بخصوص 
الحكومة األردنية  إنالحكومة الدكتور محمد المومني  باسمالدولة لشؤون اإلعالم الناطق الرسمي 

صوص عنها الحكومة اإلسرائيلية بخ أعلنتاألخيرة التي  اإلجراءاتتدين بأشد العبارات وتستنكر 
 المزيد من البناء االستيطاني في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. 

مثل هذه السياسات االستفزازية والمدانة تمثل ضربة قاسية لكل الجهود المبذولة  أنوأضاف المومني 
لما تمثل تقويضًا إلحياء عملية السالم والعودة لطاولة المفاوضات بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، مث

ممنهجًا لعملية السالم في المنطقة، واستهتارًا بالقانون الدولي والقانون اإلنساني الدولي وانتهاكًا 
 صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني.

 30/7/2016، الديستو ، عّمان
 

 الدولة اللبنانرة إلىالحلوة إاّل بتيسلرم رايسرن وبد   عرنال حّل في مخرم "اليسفر ":  .34
ال حّل في مخيم عين الحلوة إاّل بتسليم كل من عماد ياسين وبالل بدر. ذلك هو : داود رمال

باختصار لسان حال المعنيين األمنيين المتابعين لملف المخيم. هذان المطلوبان يشّكالن الذراع 
ية لبنانية التنفيذية للقيام بعمليات إرهابية )تشمل اغتيال قيادات فلسطينية(. لذلك تجزم مراجع رسم

من حق مئة ألف فلسطيني في المخيم العيش بسالم وحقهم علينا أن نخفف الضغط على »بأنه 
 إلىالمخيم، لكن يفترض بالفصائل والقوى الفاعلة على أرض المخيم تسليم كل من ياسين وبدر 

أمر غير ذلك،  أي«. الدولة اللبنانية بعدما ثبت لدينا باألدّلة والوثائق أنهما يأتمران بأوامر داعش
 يعني استمرار االستنفار العسكري واألمني اللبناني لمواجهة أي تطور دراماتيكي محتمل في المخيم.

بالنسبة للقوى األمنية اللبنانية، لم يكن ممكنًا، بحسب المراجع، التغاضي عن المعلومات الخطيرة 
فقد تم رصد «. القومي اللبنانيانطالقًا مع عدم تهاونها مع أي معطى يهدد األمن »التي تلقتها، 

تحرك لمجموعة خطيرة يقودها المدعو عماد ياسين ويتماهى معها بالل بدر وتواصل بينها وبين »
جرى بين « اتصااًل موثّقاً »وفي التفاصيل، يتبين أن «. في الرقة السورية« داعش»قياديين في 

ي وعماد ياسين يأمر فيه األول الثاني أبو خالد العراق« داعش»مسؤول العمليات الخارجية الجديد في 
، في إشارة إلى «كّرادة جديدة في الجنوب»بتنفيذ عمليات إرهابية في الجنوب، ويقول له إنه يريد 

 المجزرة الدموية في محلة الكّرادة في العراق، والتي ذهب ضحيتها مئات الشهداء والجرحى.
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الذين يبتّزون الناس لتأمين الحماية المزعومة لهم »مّيزت األجهزة اللبنانية بين المقاومين والقتلة 
رفع الصوت واستنفار القدرات »فقررت «. مقابل المال أو الذين يؤّجرون أنفسهم أدوات لإلرهاب

الفلسطينية، األمنية والشعبية، في المخيمات في إجراء استباقي للحيلولة دون أي تطور دراماتيكي 
متطرفة تريد أخذ المخيم إلى خيارات ال تمّت الى القضية ولقطع دابر أي مجموعات راديكالية 

 «.الفلسطينية بصلة
عندما تتم االضاءة على مجموعات محددة »تدعو المراجع أهالي المخيم إلى االطمئنان إلى أنه 

وأسماء أكثر تحديدًا، فإن ذلك يصب في مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني ألن االرهاب 
د القضية الفلسطينية خسائر فادحة، في ظل معطيات ومعلومات عن محاولة يستهدف كليهما ويكبّ 

الستنساخ حالة أسيرية جديدة، بعدما كاد جنون أحمد األسير يأخذ البالد إلى فتنة « داعش»من قبل 
 «.مذهبية ال تبقي وال تذر

 30/7/2016، اليسفر ، بر وت
 

 "إيس ائرل"درة تقوم بتطبرع مجاني مع نص هللا: الوضع الع بي أيسوأ من أي زمن مضى.. واليسعو  .35
أكد األمين العام لحزب هللا حسن نصرهللا أن السعودية تقوم بتطبيع مجاني مع  ”:راي اليوم“بيروت ـ 
عشقي ال  أنور، وزيارة اإلسرائيليينتركي الفيصل العلنية مع  األميرلقاءات  أن وأضافإسرائيل، 

والزيارة جس نبض، ومصّرة على مواصلة الحروب في يحصل بمعزل عن موافقة الحكومة السعودية، 
لم تعد عدوا  إسرائيل أن وأشار إلىكل الساحات ورفض الحوار في اليمن والبحرين وسوريا، 

 وفلسطين أصبحت قضية رفع عتب.
إسرائيل اليوم لم “وقال نصر هللا خالل احتفال تكريمي إسماعيل زهري، وهو أحد قادة الحزب، إن 

ع العربي الرسمي وهذا ما عبرت عنه القمم العربية األخيرة وخاصة أمام الزيارات تعد عدوا للوض
 ، على حد قوله.”العربية إلسرائيل، فالتطبيع السعودي معها يتم اليوم بالمجان دون أي ثمن

النظام السعودي يتصل ويطبع وبعدها يعترف وينسق مع “وشدد األمين العام لحزب هللا على أن 
 ، بحسب تعبيره.”اوى بعدها تجهز لذلكإسرائيل والفت

أخطر ما في التطبيع السعودي مع إسرائيل هو التضليل الثقافي والفكري الذي سيرافق هذا “وقال إن 
 ”.المسار
 ”.يجب على الجميع رفض وشجب التطبيع مع إسرائيل من أي طرف كان“وتابع 

من أي زمن مضى، ال أمة وال دول وال سيئا جدا، أسوأ “واعتبر نصر هللا الوضع العربي في المنطقة 
 إنقضية فلسطين وقال  إلى، مشيرا ”جامعة عربية حقيقية وال مصير مشترك وال أي شيء من هذا
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لم تعد عدوا للوضع العربي الرسمي وفلسطين أصبحت قضية رفع عتب، هذا ما عبرت  إسرائيل“
 ”.عنه القمم العربية

ذي بدأ ينتقل من العالقة خلف الستار أو التواصل مع التطور في الموقف السعودي ال إلى وأشار
، اإلسرائيليينتركي الفيصل العلنية مع  األميرلقاءات  أن إلىالعلن، الفتا  إلىفي السر  اإلسرائيليين

أحد غرد  إذافي السعودية “عشقي ال يحصل بمعزل عن موافقة الحكومة السعودية وقال  أنوروزيارة 
الزيارات  أنخالف سياسية استراتيجية؟ معتبرا  إذاجلد ألف جلدة، كيف عبر تويتر يحكم عليه بال

العلن، وما يقوم به  إلىليست بداية العالقة التنسيق، بل بداية االنطالق من السر  إلسرائيلالسعودية 
 الفيصل وعشقي جس النبض. األميرهذا 

ليس موضع مجاملة، مطالبا ” إسرائيل”في ما يتعلق بفلسطين والمقدسات واالعتراف بـ أن: وأضاف
ورفض ذلك ألنه يخدم العدو الذي يعتدي على شعب فلسطين والمقدسات ويهدد المنطقة،  بإدانة
 المشايخ الذين يقدمون فتوات على ضوء رغبات الحكام معتبرا ذلك كارثة فقهية. إلىمشيرا 

 29/7/2016،  أي الروم، لندن
 

 عما  غزةالعمادي رتفقد مشا رع قط  إلعادة إ .36
وصل إلى غزة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة : أشرف مطر –غزة 

الليلة الماضية عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، شمال قطاع غزة الستكمال الجهود القطرية إلعادة 
 اإلعمار.

نحو ثالثة أسابيع في وحسب تصريحات المسؤولين في اللجنة القطرية فإن زيارة العمادي ستستمر 
القطاع لمتابعة تنفيذ وتوقيع عدد من المشاريع القطرية. ومن المقرر أن يبدأ العمادي غدًا، عمله 

التي تنفذها قطر في قطاع غزة، والتي  االستراتيجيةالرسمي عبر متابعة سلسلة من المشاريع الحيوية 
 مليون دوالر. 300وصلت لما يزيد من 

 30/7/2016، الش ق، الدوحة
 

 "األموال المشبوهة"االحتالل رحتجز ميساعدات غزة الت كرة بزعم  .37
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اإلسرائيلية، أمس الجمعة، بأن المساعدات اإلنسانية التي أرسلتها 
تركيا إلى غزة، غداة التوقيع على اتفاق المصالحة مع "إسرائيل"، على متن السفينة التركية "ليدي 

  تزال محتجزة في ميناء أسدود، وبعضها ال يزال على متن السفينة.ليلى"، ال
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وقالت الصحيفة إن المصارف اإلسرائيلية ترفض تمرير األموال التي أرسلها الهالل األحمر التركي 
ألداء مستحقات شركات السفن وخدمات الميناء إلفراغ حمولة السفينة بحجة أن أموال الهالل األحمر 

 تحويلها عبر مصارف رام هللا مشبوهة، وقد يكون مصدرها من "منظمات إرهابية". التركي التي يتم
آالف طن من  10وأضافت الصحيفة أنه منذ يقارب الشهر وسفينة الليدي ليلى، المحملة بأكثر من 

المساعدات التركية اإلنسانية، ترسو في ميناء أسدود وسط مخاوف من اندالع أزمة دبلوماسية بين 
 سرائيل".تركيا و"إ

وتابعت الصحيفة أن رفض المصارف اإلسرائيلية تلقي المال من الهالل األحمر التركي يحول دون 
تلقي شركات الشحن اإلسرائيلية في الميناء أتعابها عن إفراغ حمولة السفينة، وهو ما يعرقل وصول 

 المساعدات التركية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث يدور عن مبلغ نصف مليون دوالر تم تحويله من الهالل األحمر 
التركي، أكثر من مرة للمصارف اإلسرائيلية عبر رام هللا. إال أن المصارف اإلسرائيلية أعادت المبلغ 

 بدعوى أنه أموال محظورة تصل من أراضي السلطة الفلسطينية.
آالف طن من حمولة السفينة ليدي ليلى،  6صارف اإلسرائيلية إلى إفراغ وأدى هذا الموقف من الم

آالف طن على متنها ال يمكن لشركات الشحن والنقل اإلسرائيلية تفريغها قبل الحصول  4فيما ظلت 
 على أتعابها.

ونقلت الصحيفة عن رجل األعمال اإلسرائيلي، رالي نورمند، الذي يدير شركة لخدمات إفراغ السفن 
حن البضائع، قوله إن بنك العمال اإلسرائيلي أعاد األموال التي أرسلها الهالل األحمر التركي، وش

من غزة إلى رام هللا، ومن هناك إلى بنك العمال، بدعوى أن هذه األموال هي أموال إرهابية، وأنهم 
 يعملون، وفقًا لتعليمات وزارة األمن اإلسرائيلية.

في قطاع غزة، فاعتبر أن منسق أنشطة الحكومة اإلسرائيلية  أما مكتب منسق أنشطة االحتالل
مسؤول فقط عن تنسيق دخول األجهزة الطبية واإلنسانية، وأن الخالف في هذه المسألة هو خالف 

 تجاري ال عالقة له به.
في المقابل، قالت وزارة الخارجية اإلسرائيلية، إن هذا الموضوع خالف تجاري بين المصارف 

 ركي، الذي اختار لسبب ما تحويل األموال عبر األراضي الفلسطينية.والجانب الت
 30/7/2016، اليسبرل، عّمان
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 ة اليسو رةمحافظة القنرط   علىتر ة الغا ات الجورة اإليس ائرلرة و  تصاعد": القدس الع بي" .38
القسم  سما مسعود: تصاعدت في اآلونة األخيرة وتيرة الغارات الجوية اإلسرائيلية على غازي عنتاب ـ

المحرر من سيطرة االحتالل اإلسرائيلي في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا، أغلب هذه الغارات 
انصب في األشهر الثالثة الماضية على مدينة البعث، ومحيط بلدة حضر الواقعتين تحت سيطرة 

 نظام األسد.
القدس »ب السوري لـ العامل في الجنو « لواء فجر التوحيد»كشف أبو محمد األخطبوط نائب قائد 

الغارات اإلسرائيلية على مناطق في القنيطرة، مثل مدينة البعث تأتي بعد تخوف »بأن « العربي
 «.إسرائيل من التحركات التي يبديها حزب هللا السوري في المنطقة

والذي قتلته إسرائيل قبل شهور  –أن سمير قنطار القيادي المعروف في حزب هللا اللبناني »وأوضح 
هو من أسس في بلدة حضر السورية الواقعة على الحدود مع الجوالن السوري المحتل حزب هللا  –

 ، والذي يمثل النسخة السورية من حزب هللا اللبناني.«السوري
أن حزب هللا السوري يضم سوريين من جميع الطوائف »: »القدس العربي »وبين األخطبوط لــ 

الموالية للنظام السوري تمت تعبئتهم للقتال إلى جانب قوات  السورية من علوية وسنة وشيعة ودروز
 «.النظام وبإشراف مباشر من قادة الصف األول في حزب هللا اللبناني

وبحسب ما قاله فإن أهداف الغارات اإلسرائيلية في القنيطرة السورية هي ضرب أماكن تدريب وتجمع 
 أن قتلت مؤسسه سمير قنطار. الذي تحاول إسرائيل التخلص منه بعد« الحزب»عناصر 

يشرف عليه قادة حزب هللا بتدريب ضباط النخبة اإليرانيين « حزب هللا السوري»ونوه األخطبوط بأن 
في محاولة إليجاد قوة شيعية بغطاء قومي سوري موازية للقوة السنية في المنطقة، حيث يعمل حزب 

دمشق وريفها عبر حروب يهجر على إثرها هللا على تغيير ديموغرافية المنطقة الجنوبية، إضافة ل
السكان المحليين، ويستقدم سكانًا شيعة بعضهم من إيران ولبنان، ومن جهة ثانية يعمل حزب هللا 
بالضغط عبر إيران على النظام السوري الستصدار قوانين وتشريعات تمكنه من استمالك المنازل 

محيط بالعاصمة دمشق، كما فعل بأحياء القريبة من األماكن الدينية بهدف تشكيل طوق شيعي 
 دمشق القديمة ومنطقة السيدة زينب جنوب سوريا.

زيادة نشاط حزب هللا السوري في الجوالن »ويبين أن ارتفاع وتيرة التخوف اإلسرائيلي يرجع إلى 
 «.السوري حيث تعمدت وحدات منه إلى استهداف دورية إسرائيلية على الشريط الحدودي

قوات االحتالل اإلسرائيلي تقدمت واحتلت »لناشط أبو الفدا الجوالني من القنيطرة بأن من جهته قال ا
متر داخل األراضي السورية المحررة دون أن يصدر أي رد فعل من قبل ما  300في اآلونة األخيرة 
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ما يجعل السبب « يسمى بحزب هللا السوري على هذا االنتهاك الواضح لسيادة األراضي السورية
 «.سي لهذا التشكيل محل شك وريبة من قبل ناشطي المنطقةاألسا

لقد أسست إيران في بعض مناطق ريف درعا حوزات ومؤسسات دينية شيعية موالية »وأضاف 
 «.للمؤسسة العسكرية التي تعتبر مدينة البعث مقرًا لها

جة منهم، وأكبر دليل العملية برمتها مجرد مسرحية فال النظام وأعوانه نظام ممانعة وال إسرائيل منزع»
، بحسب «التي ادعت إسرائيل بأنها لم تتمكن من إسقاطها إنها كذبة كبرى االستطالعموضوع طائرة 

 قوله.
 30/7/2016، القدس الع بي، لندن

 
 ب رطانرا تدرن خطط البناء االيسترطاني في القدس .39

ني توباياس إلوود قرار السلطات دان وزير شؤون الشرق األوسط البريطا: وفا وكالة-القدس المحتلة 
تدين المملكة »وحدة استيطانية أخرى في القدس الشرقية، وقال في بيان أمس:  323اإلسرائيلية بناء 

وحدة استيطانية جديدة في القدس  323المتحدة قرار السلطات اإلسرائيلية طرح مناقصات لبناء 
 «.ديدة في ضواحي القدسوحدة استيطانية ج 770الشرقية... غداة وضع خطط لبناء 

المستوطنات، وفق ما أشار إليه تقرير اللجنة الرباعية، تؤتي بنتائج عكسية وتقّوض »وأضاف: 
إحراز تقدم تجاه حل الدولتين. ويأتي هذا اإلعالن في أعقاب زيادة مقلقة بعمليات هدم بيوت 

هذه الخطوات هي أحدث »وتابع: «. ، بما في ذلك في القدس الشرقية2016الفلسطينيين طوال عام 
مثال على ما يبدو أنه تسريع سياسة التوسع المنهجي ببناء المستوطنات وهدم ممتلكات الفلسطينيين. 

 «.وقف أعمال الهدم والنشاط االستيطاني كافة إلىونحن وشركاؤنا الدوليون ندعو إسرائيل 
 30/7/2016الحراة، لندن، 

 
 االيسترطانرة "لإيس ائر"مويسكو تع ب عن قلقها من مشا رع  .41

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، عن قلق موسكو إزاء خطط إسرائيل لبناء : موسكو
 وحدة في القدس الشرقية. 323وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "غيلو" بالضفة الغربية، و 770

إلسرائيلية في وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن موسكو ال تزال تنطلق من "أن المستوطنات ا
 الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية وفقا للقانون الدولي".
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وأشارت إلى أن هذه الخطط االستيطانية "تتعارض مع تقرير رباعية الوسطاء الدوليين )روسيا، 
ر وقف أي يوليو/تموز، الذي يعتب 1الواليات المتحدة، االتحاد األوروبي، األمم المتحدة( الصادر في 

 نشاطات استيطانية في األراضي الفلسطينية المحتلة من أبرز توصياته".
وتابع البيان أن "تنفيذ الخطط اإلسرائيلية المذكورة سيبعد أفق حل الدولتين للقضية الفلسطينية، ولن 

 يسهم في تهيئة الظروف المواتية الستئناف مفاوضات السالم".
 29/7/2016، رنرة )وفا(وكالة األنباء والمعلومات الفليسط

 
 أ دوغان لجن ال أم ركي: من أنت لتتحدث عن عزل ضباط في الجرش الت كي .41

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة، تعليقات قائد القيادة المركزية األمريكية، : أنقرة
على ضوء الجنرال جوزيف فوتيل، حول إبعاد عدد من ضباط الجيش في تركيا عن مهامهم، 

التحقيقات التي تجريها النيابات العامة في تركيا، في المحاولة االنقالبية الفاشلة، والكشف عن أتباع 
 التنظيم الموازي في الدوائر الرسمية التركية.

وقال أردوغان في الكلمة التي ألقاها بمقر رئاسة القوات الخاصة )تعرض لقصف االنقالبيين( 
نة )االنقالبيين( قصفوا مركز القوات الخاصة )في العاصمة أنقرة( ما أدى بالعاصمة أنقرة، إن "الخو 

من إخوتنا، أولئك ُسيذكرون دوًما بخيانتهم، على عكس إخوتنا الذين سيستذكرون  50الستشهاد 
 بتضحياتهم في سبيل الوطن".

يكية. ينبري أحد وأردف أردوغان إن " تطهير قواتنا من االنقالبيين أزعج الجيش واالستخبارات األمر 
الجنراالت أو األميراالت في أمريكا وبالتزامن مع ما يجري )في تركيا( ليقول "شخصيات من 
مستويات عليا في القيادة، كّنا نتواصل معهم، قد باتوا خلف قضبان السجون"، على اإلنسان أن 

ٌل بالخوض في هذه األمور واتخاذ قرارات في هذا ا لصدد؟، من أنت؟ يخجل قلياًل، هل أنت مخوَّ
 عليك قبل كل شيء أن تعرف حدودك وتعرف نفسك".
"عليك أن تقدم  :التي أفشلت االنقالبيين، قائالً  ودعا أردوغان الجنرال األمريكي، لتقديم الشكر لتركيا،

الشكر باسم الديمقراطية، لهذه الدولة التي تمكنت من دحر االنقالبيين، عوًضا عن االصطفاف 
 ا أنَّ متزعم االنقالب مقيم في بلدك، ويتلقى الدعم منكم".بجانبهم، ال سيم

وحول مبنى القوات الخاصة الذي تعرض لقصف االنقالبيين، قال أردوغان "سنبني بناًء أجمل بكثير 
 مشروع البناء بات جاهًزا وسنباشر به". قصيرة،من هذا البناء الذي دمره االنقالبيون وبفترة 
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لداخلية "إفكان أال" ووزير الدفاع فكري إيشق" ووزير العلوم والصناعة وكان برفقة أردوغان وزير ا
والتكنولوجيا "فاروق أوزلو"، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ومتحدث الرئاسة التركية إبراهيم 

 قالن..
 29/7/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 عندما ُرعتَقل ابن عمك في ت كرا .42

الحاكم، « العدالة والتنمية»التقيت في اسطنبول أصدقاء مقربين من حزب : جمال خاشقجي
صارحتهم بشكوكي في أن ثمة مبالغة في تصوير جماعة فتح هللا غولن على أنهم مخطط رئيس 

ب الفاشل، وأنهم يستغلون فرصة االنقالب لتصفية هذه الجماعة المنافسة، لكني وجدتهم لالنقال
مقتنعين بذلك في شكل ساحق. للداللة، قال لي أحدهم: لو لم يكن غولن خلف االنقالب لما خرج 

والكماليون ضده وتحالفوا معنا، لو كان الجيش وحده لتحالفوا معه، لقد فعلوها من « الشعب»حزب 
مثلما نرفضه، ألنه تنظيم شمولي « التنظيم الموازي»غير مرة، لكنهم والكماليين يرفضون انقالب  قبل

 لو نجح فسيلغي الجميع ويحكم منفردًا.
كمال كيلجدار أوغلو، وهو أيضًا زعيم للمعارضة التركية، انحاز إلى الحكومة « الشعب»زعيم حزب 

سؤوليته وتخطيطه لالنقالب، فأعلن تأييده حتى في مسألة غولن، من الواضح أنه أيضًا مقتنع بم
، هكذا بات ينادى هو والعسكر «زعيم اإلرهابيين في بدلة عسكرية»طلبها تسليم الواليات المتحدة 

المتورطون معه في اإلعالم التركي، لكنه أيضًا قلق من حملة االعتقاالت الواسعة التي طاولت 
، ولم يكن وحده في «قاء األبرياء في النار مع المذنبينإل»أعضاء التنظيم، ومن حولهم، وحّذر من 

نما معه كثر من كوادر  ، الذين يشاركونه القلق، لكنهم يعبرون عنه بهدوء «العدالة والتنمية»ذلك، وا 
 تضامنًا مع حزبهم.

تموز )يوليو(، وقبل تأكدهم من فشل  51إنهم في حال صدمة، ففي الساعات األولى من مساء 
ّقيهم التوجيهات بالنزول إلى الشارع، كانوا يقلبون اختياراتهم السيئة، بين انتظار من االنقالب وتل

سيطرق عليهم الباب صباح اليوم التالي ليصطحبهم إلى المعتقل، أو االختباء واالستعداد لمواجهة 
، 1980وحرب أهلية تفكك تركيا، جميعهم قالوا: إن انقالب غولن، لو نجح، لكان أسوأ من انقالب 

بالتأكيد لم نكن »الذي اعتقل فيه مئات اآلالف وال يزال عشرات اآلالف منهم في عداد المفقودين. 
سنسمح أو نقبل بذلك، بالفعل بدأنا في التشاور في خطة للمقاومة، والنزول تحت األرض، لكن 

زبي المعلن منذ مشكلتنا أننا ال نمتلك تنظيمًا سريًا مثل التنظيم الموازي، إذ تعودنا على العمل الح
أيام حزب الرفاه وأربكان )رئيس الوزراء األسبق(، فشعرنا أكثر بالتهديد، لكن قبل أن نغرق في تلك 
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األفكار وجدنا أنفسنا في الشارع مع الشعب نقاوم االنقالب، لم ننتظر حتى توجيهات الرئيس وقيادات 
العربية « تي آر تي»مدير قناة ، قال ذلك «الحزب، فتغير مجرى األحداث تمامًا في تلك الليلة

 السابق توران كشلكجي، وهو يشرح لي اللحظات الصعبة التي مر بها ليلتها.
بالتالي، فهم يشعرون بعدالة ما تفعله الحكومة وهي تفكك التنظيم الموازي من أجل حماية 

علن حتى اآلن ما الديموقراطية والدولة التركية، لكنهم في الوقت نفسه قلقون من تداعيات ذلك، فما أ 
هو إال بعض من كثير أتى، فعملية التصفية لم تبدأ بعد في اسطنبول، كما قال أحدهم، والجميع 

 يترقب بحذر، فكان ذلك موضوع حديثهم خالل أكثر من لقاء حضرته معهم.
على هامش عشاء دعاني إليه مدير مستشار هيئة دعم االستثمار التركية مصطفى جوكشو المقيم 

اض، مع مجموعة من السعوديين المستثمرين في شتى المشاريع العقارية والسياحية هناك، في الري
وبعضهم بات مقيمًا في اسطنبول، وهم متحمسون بالقدر نفسه للحكومة التركية التي سهلت لهم 

لقد »أعمالهم النامية هناك، تنحيت جانبًا مع أستاذ بجامعة تركية قال، وقد طلب عدم ذكر اسمه: 
التنظيم الموازي شرخًا حتى في األسرة التركية الواحدة، زوجتي تنتمي إلى التنظيم هي ووالدها،  أحدث

عالقتنا اآلن غير جيدة، بعض أقاربها أوقفوا أو صرفوا من أعمالهم، إنها ال تريد أن تصدق بتورط 
تكشف، هؤالء شيخهم وتنظيمهم في المؤامرة، تقول: إنها كذبة كبيرة، على رغم كل الحقائق التي ت

 ،«غسلت أدمغتهم، ال أعرف كيف ستخرج عائلتنا من هذه األزمة؟
تقدون أنها باتت قوية بما يكفي لفعل ما كان يجب أن تفعله لكنهم يؤيدون حكومتهم في ما تفعل، يع

التي نفذتها الجماعة في الجيش والمؤسسات األمنية « االختراق»منذ زمن، ويستعرضون قصص 
والحكومية كافة، والتي تفسر صرف موظفين، ليس من المؤسسات األمنية أو التعليمية فحسب، بل 

، أحدهم كاد يبكي وهو يتحدث عن الشكوك المحيطة بمسؤول حتى بعيدًا في الخطوط الجوية التركية
كبير يحترمه في محافظة اسطنبول، والذي تحيط به اإلشاعات، والتي ال تخلو منها مجالس األتراك. 
يكفي أن تكون مسؤواًل ويصادف أن كنت في الواليات المتحدة يوم االنقالب الفاشل، وكنت هناك 

مؤامرة التنصت التي قصمت العالقة بين الجماعة والحزب كانت  )يرون أن2013 أيضًا في محاولة 
 تمهيدًا لمحاولة انقالبية( لالشتباه بك.

في مجتمعنا، يجهرون بالخروج على الحكومة « داعش»أنهم ليسوا مثل أتباع « الغوالنيين»مشكلة 
كما « فيفتدين على الخ»وتكفير المجتمع ويستخدمون العنف، لكنهم متدينون عاديون، بل إنه 

وصفهم أحدهم ضاحكًا، بالتالي فمن الصعب التعرف إليه إال أن تجد اسم أحدهم في شبكات 
التواصل المغلقة، والتي باتت في حوزة المخابرات التركية ومصدر كنزها الهائل لمعرفة المتورطين. 

جيش اطلعت على ترجمة للتواصل بين المنتمين إلى الجماعة في الجيش، والحظت أن ضباط ال
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كانوا يستخدمون عبارات إسالمية وهم يتبادلون توجيهات االنقالب الفاشل، يدعون هللا بالنصر 
، كما قال لي من أطلعني على الترجمة، ثم تحدث باستفاضة عن «كمالية»والتوفيق، عبارات ليست 

هم في قدرتهم على اختراق مؤسسة الجيش منذ عقود عدة، مؤكدًا أن بعض الضباط، الذين يبدو علي
تصرفاتهم وحياتهم الخاصة الكمالية والليبرالية، ما هم إال أعضاء مخلصون للجماعة، ثم عرض 

، ويجيز ألعضائه عدم الصالة «التغلغل»مجموعة من األشرطة لغولن وهو يتحدث عن فنون 
 «.تغلغل»وتعني  Sizintiوالحجاب للوصول إلى الهدف! أغرب ما رأيته مجلة للجماعة اسمها 

شبه بمؤامرات التنظيمات السرية الماسونية، ونقاط تحتاج إلى عقل تركي يفهم كيف تتوافق قصة أ
مؤسسة الجيش الكمالية، التي ترى نفسها حامية للعلمانية، مع تنظيم يرفض الكمالية، ويرى في 
رمزها )أتاتورك( المسيح الدجال، الذي سيواجه المهدي )الذي هو غولن(، لكنه في الوقت نفسه 

ض اإلسالم السياسي )وهنا يختلف غولن مع أردوغان وحزبه(، ويرى تنظيمه أنه اإلسالم يرف
المعتدل، الذي يحتاج إليه الغرب لكي يتعايش مع اإلسالم، ربما أفضل تبسيط لشرح هذه الصورة 
المعقدة، هو تشبيه أعضاء تنظيم غولن بجمهور الدعاة المصريين الجدد، أمثال عمرو خالد وخالد 

ي، اللذين نجحا في اختراق الطبقات المصرية الثرية والمتعلمة، مع خطاب مفتي مصر السابق الجند
، في «اإلخوان المسلمين»الشيخ علي جمعة الكاره لإلسالم السياسي، لكن مع تنظيم تراتبي محكم كـ 

ي الصوفية والتنظيم الحديث، وتوظيف متقن لورش تطوير الذات وعلومه الت« الطريقة»خليط بين 
 راجت أخيرًا.

يخشى من دفع تنظيم غولن خارج المؤسسات الحكومية إلى قطاع « العدالة والتنمية»أحد مسؤولي 
األعمال، إذ يتمتع هناك بخبرة ومال وفير، بالغ البعض بتقدير ما تحت يد الجماعة بأكثر من مئة 

ومغلقة، لكنها « صوفية»بليون دوالر. هناك قلق أيضًا من تغاضي الحكومة عن تنظيمات أخرى 
كما يراه المحلل السياسي القريب من  -اآلن مؤيدة للدولة ولها حضور في جهاز الشرطة. الحل 

مزيد من الديموقراطية، بعد إحكام سيطرة الدولة وليس » -محمد زاهد غول « العدالة والتنمية»
 «.الحزب على النظام وتفكيك كل التنظيمات السرية

، وهم من أكثر من تنّفس الصعداء بعد فشل االنقالب، ختم الحديث «االئتالف»قيادي سوري في 
إنني متفائل، فالدولة التركية التي استطاعت استيعاب ثالثة ماليين الجئ سوري، اندمج كثر »بقوله: 

منهم في االقتصاد المحلي، وباتوا يدرسون ويتطببون مجانًا في مدارس الدولة ومستشفياتها، قادرة 
 «.ضع مئة ألف تركي مغضوب عليهم اآلن، إنها مرحلة صعبة وستمرعلى استيعاب ب

 لم يعارضه أحد، ومضينا نستمتع بتخر كوب شاي تركي، لعله كان العاشر في تلك الليلة.
 30/7/2016الحراة، لندن، 
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 تعرد االعتبا  لدو  القوات الب رة في الح ب المقبلة "إيس ائرلتق ر : " .43

ي الداخلي، المدفوع سرائيلفي الوقت الذي يتواصل فيه الجدل اإل: القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد
ي بنيامين نتنياهو، حول العدوان األخير سرائيلضد رئيس الوزراء اإل بمعظمه باعتبارات حزبية موّجهة

، كان محور 2006، فإن الجدل حول العدوان على لبنان في يوليو/ تموز 2014على غزة صيف 
دراسات وتقارير عدة منذ مطلع الشهر الحالي، والتي رّكزت خصوصًا على وجوب اعتماد "عقيدة 

 قوية للطرف المضاد، وهو ما تم أيضًا خالل العدوان على غزة.الضاحية"، بمعنى توجيه ضربات 
ي"، لمناسبة ذكرى مرور عشر سنوات سرائيلوفي يوم دراسي نظمه مركز "أبحاث األمن القومي اإل

على عدوان لبنان، اعتبر الجنرال احتياط عاموس يادلين، أن العبرة األساسية من الحرب على لبنان 
لنفسها أن "تلعب وفق قواعد حزب هللا واكتفت خالل العدوان بمحاربة  سمحت إسرائيلتكمن في أّن 

ولبنان ككل حكومة وشعبًا"، عندها  إسرائيلالحزب ومواقعه من دون أن تدرك أّنها حرب شاملة بين 
سيختلف، باعتقاد يادلين، الموقف الدولي. وبحسب يادلين، فإن الحرب، في حال نشوبها مجددًا، 

ولبنان وليس فقط مع حزب هللا، ستدفع المجتمع الدولي إلى  إسرائيلملة بين كمواجهة عسكرية شا
 التدخل خالل ثالثة أيام، ألن أمر لبنان ككل يختلف في حسابات المجتمع الدولي.

بهذا الشأن، جرت  إسرائيلوبموازاة عشرات ومئات التقارير واألبحاث التي أجريت ونشرت في 
 إسرائيلللمواجهة العسكرية المقبلة، والتي يقر كثيرون في  إسرائيلتغييرات أخرى في سياق استعداد 

بأنها ستندلع ال محالة، سواء اقتصرت على مواجهة مع حزب هللا أم مواجهة عسكرية في قطاع غزة. 
ي وتعيين الجنرال غادي سرائيلوأهم هذه التغييرات التي نجمت عن التغيير في قيادة الجيش اإل

عادة هيكلة الجيش، إن بالصفوف أو سرائيلان الجيش اإلأيزنكوت رئيسًا ألرك ي ليأتي بخطة لتطوير وا 
في العقيدة القتالية، والتي ُعرفت باسم "خطة غدعون"، وأقرها الكابينيت )مجلس وزاري مصّغر( 

إبريل/ نيسان الماضي. وتقوم هذه الخطة على أساس إعادة االعتبار في  16ي في سرائيلاإل
ة لسالح البر انطالقًا من وجوب العودة في الحرب المقبلة إلى نمط التوغل في المواجهات المقبل

 أراضي العدو وعدم االكتفاء بالضربات الجوية وبعمليات برية محدودة.
في هذا السياق، نشرت "يديعوت أحرونوت"، يوم الجمعة الماضي، مقابلة خاصة مع قائد سالح 

األهمية التي يتوالها سالح البر في االستعداد للحرب  البر، الجنرال كوبي براك، يتحدث فيها عن
المقبلة ودوره فيها، مع دالالت ضم قسم التخطيط اللوجستي لسالح البر، ووضع جنرالين اثنين تحت 

 قيادته على الرغم من أنهم يتساوون في التراتبية العسكرية.
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أليكس فيشمان، إنه "من أجل  ويقول براك للكاتب العسكري الذي أجرى معه المقابلة في الصحيفة،
ي التي سرائيلتحقيق األهداف المطلوبة، بحسب التنظيم الجديد والوثيقة االستراتيجية للجيش اإل

وضعها أيزنكوت، يجب أن يكون القائد الميداني قادرًا على إصدار األوامر للقيادات العليا في غرفة 
نوا مجهزين بكل الوسائل التكنولوجية الالزمة قيادة العمليات العتراض صاروخ أو قذيفة، بعد أن يكو 

 لجمع المعلومات من الميدان، وتحديد مواقع الضربات التي يريدون استهدافها".
ويكشف الجنرال براك عن أنه إلى جانب القدرات االستخباراتية والميدانية، فإن التشكيلة الجديدة 

عون بحماية كاملة وبمساعدة الروبوتات ستعني أيضًا قدرة القوات البرية على شن هجوم وهم يتمت
اإللكترونية ووسائل التصوير للمسافات القصيرة )الكاميرات الطائرة(، لتوفير صورة واضحة لساحة 
القتال البرية التي تنشط فيها. ووفقًا لفيشمان، فإّنه عندما يتم إدخال هذه التغييرات على سالح البر 

لبرية، عندها يمكن العودة للحديث عن حسم المعركة والحرب في الجيش الستعادة قدرات المناورات ا
وليس فقط السعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار مع حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( في 

 غزة، أو حزب هللا في لبنان.
ويندرج هذا االستعداد في سياق العمل على تحقيق الهدفين اللذين حددهما أيزنكوت في ختام 

ص العبر من المواجهات العسكرية التي خاضها جيش االحتالل في العقد األخير: األول، أّنه استخال
يجب على سالح البر أن ينتقل بسرعة وخالل وقت قصير إلى حالة الهجوم داخل أرض العدو، 
وذلك للقضاء على الخطر الصاروخي الذي يهدد الجبهة الداخلية. أّما الهدف الثاني، فيكمن في 

الملموس لمصطلح الردع من خالل اإلبادة التامة )المقاتلون، والبنى التحتية، واألسلحة(.  التطبيق
مثل هذا األمر يمكن اليوم تحقيقه فقط، بحسب العقيدة الجديدة، إذا كان بمقدور قوات سالح البر 

 المناورة والتحرك إلى قلب عرين العدو.
جهة العسكرية المقبلة التي تعتمد على مناورة ويكشف هذا النشاط التصور المستقبلي لطبيعة الموا

القوات البرية في قلب ميادين القتال، إذ إن الحرب المقبلة، وفق الجنرال براك، "ستبدأ وستتعرض 
طالق نار، وهو أمر بمقدورنا مواجهته، إال أن المشكلة تكمن في  إسرائيلدولة  لهجوم صاروخي وا 

ى سير استدعاء قوات االحتياط وتجنيد القوات وتحريكها تعامل الجمهور معها، ومعرفة كيفية مجر 
ونقلها من موقع إلى آخر". الحرب المقبلة، كما يصفها براك، تشبه إلى حد بعيد "الحرب العالمية 
الثانية، حرب شاملة تكون فيها الجبهة الداخلية والجيش والمواقع العسكرية والمدن تحت القصف، 

دارة العمليات وبالتالي فإنه فقط من خالل ال قدرات اللوجستية سيتمكن الجيش من مواصلة القتال وا 
 الحربية".
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ويقر الجنرال براك بأن بوادر هذه الحرب بدأت عمليًا في الحرب األخيرة على غزة، "عندها عرفنا 
ي الذي تمثل بضرب مطار بن سرائيلوشعرنا ماذا يعني ضرب الجبهة الداخلية، وضرب العمق اإل

ا يعني القتال في الشجاعية، وفي بيئة مأهولة بالسكان، وماذا يعني القتال تحت غوريون، وماذ
األرض، وحاالت تسلل قوات وعناصر كوماندوس وراء خطوطنا، وضرب مراكز الغذاء المعدة 
لحاالت الطوارئ. ستكون سلسلة القتال اللوجستية بدءا من مخازن الغذاء، مرورًا بمخازن السالح، 

 جنود والقوات، تحت القصف".أي كل تجمعات ال
 30/7/2016، الع بي الجدرد، لندن

 
 "أخالقرات" جرش االحتالل .44

 برهوم جرايسي
ي الداخلي حول جريمة جندي االحتالل إليئور أزاريا، الذي اغتال في آذار سرائيليتواصل الجدل اإل

، في وسط الفتاح الشريف، حينما كان مصابا وملقى على األرض )مارس( الماضي الشهيد عبد
البلدة القديمة في مدينة الخليل المحتلة. إذ يجد أزاريا دعما واسعا من الحكومة بدءا من رئيسها 
بنيامين نتنياهو، في حين تواصل قيادة جيش االحتالل التعبير عن موقفها الرافض لجريمة هذا 

أوهام وكأن الجدل الجندي، الذي تتواصل محاكمته في هذه األيام. ومن يتابع المشهد، قد يقع في 
 حقيقي، وأن هذه جريمة استثنائية في هذا الجيش الدموي.

فقد وقعت تلك الجريمة في أوج إعدامات ميدانية نفذها جنود االحتالل ضد كل فلسطيني نفذ عملية، 
أو لمجرد االشتباه به بتنفيذ عملية. ونحن نتكلم عن عشرات الشهداء الذين تم اغتيالهم بدم بارد، وفق 

مر وتصريحات صادرة عن سدة الحكم، بدءا من شخص نتنياهو. لذا، حينما قرر جندي االحتالل أوا
االرهابي اغتيال الشهيد الشريف، وهو مصاب برصاص جنود االحتالل، فإنه لم يشّذ عن القاعدة 

 القائمة في تلك األيام، وما قبلها وما بعدها.
تمر بهدوء من دون أن يسأل عنها أحد.  أكثر من هذا، فإن هذه الجريمة كان من الممكن أن

وباألساس من دون أن يفكر جيش االحتالل بمحاسبة ومحاكمة الجندي ذاته. إال أن توثيق الجريمة 
ي "بتسيليم"، وبثه في سرائيلبشريط تصوير، من أحد الناشطين الفلسطينيين في المركز الحقوقي اإل

أرغم جيش االحتالل على أن يقول كلمة. ثم وجد وسائل اإلعالم وعلى شبكات التواصل االجتماعي، 
الجيش فرصة كي يحّول الجريمة إلى عملية غسل لذاته، بمعنى أن الجيش الذي يرتكب المجازر، 

 ويدمر حياة شعب بأكمله، يسعى الى تنظيف نفسه من خالل موقف رافض لهذه الجريمة.
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ياه، كان وزير الحرب السابق، الجنرال وما يؤكد على هذا، أن األكثر إصرارا على مهاجمة الجندي إ
الدموي موشيه يعلون، الذي شغل منصب رئيس لألركان، وسبق هذا سنوات طوال في قيادة األركان، 
ومعروف عنه مواقفه اليمينية المتطرفة، كان آخرها في خطابه األخير، قبل أيام قليلة؛ فمن جهة قال 

يد هذا الجندي فإنه يريد أن يكون الجيش عصابة". لمؤيدي الجندي في حكومته السابقة: "إن من يؤ 
 ولكن في الخطاب ذاته، رفض أي حديث عن وجود أي كيان فلسطيني بين النهر والبحر.

ولكن إلى جانب حقيقة جوهر موقف الجنراالت، فإن لهذا الجدل جانبا آخر. فالمؤسسة العسكرية، 
المؤسسة الحاكمة، تتخوف في الوقت ذاته، من التي ال تشذ في مواقفها اليمينية المتشددة عن موقف 

تغلغل عصابات اليمين المنفلتة في المؤسسة العسكرية وصفوف الجيش، نظرا لنهجها الفوضوي. 
فمعطيات الجيش في السنوات األخيرة، تدل على تزايد نسبة التيار الديني الصهيوني في صفوف 

 الجيش بضعف نسبته بين اليهود.
فإنه نسبة الخريجين من هذا التيار من دورات الضباط في العام الماضي،  وكما ذكر سابقا هنا،

، وهي ضعف نسبة هذا التيار من إجمالي اليهود. وهذا التيار منتشر بين عصابات % 31بلغت 
المستوطنين، ومنه تخرج أخطر اإلرهابيين. وهذا بالضبط كان خلف عبارة يعلون السابق ذكرها، بأن 

 جيش عصابة، فليؤيد ذاك الجندي.من يريد أن يكون ال
ي المستقبلي سرائيلولكن موقف قيادة الجيش الحالية، ومهما عال صوتها، فإنه لن يمنع المشهد اإل

القريب، وهو السيطرة الكاملة لهذه العصابات المنفلتة أيضا على المؤسسة العسكرية، فهي اآلن 
ثالث األخيرة. وما يدعم هذا االستنتاج، هو تسيطر على النواة الصلبة لحكومات بنيامين نتنياهو ال

أن كل الوزراء الداعمين لذلك الجندي، هم المتنفذون األقوى في الحكومة واالئتالف الحاكم؛ 
 وقاعدتهم االنتخابية األساسية، إن كان على مستوى أحزابهم أو الشارع، هي من ذلك التيار.

ه عاليا ضد تلك الجريمة اإلرهابية، فإنه في الخالصة، فإن جيش االحتالل ومهما صرخ جنراالت
سيبقى هو وحكومته والصهيونية برمتها، المرتكب األساس لجريمة اغتيال الشريف، وكل شهداء 

 شعبنا.
 30/7/2016، الغد، عّمان

 
 زرا ة نتنراهو والتقا ب اليسوداني اإلثروبي .45

 محمد مصطفى جامع
ي. األولى تعتبر سرائيلعامل مع دولة الكيان اإلهناك تباين كبير بين الخرطوم وأديس أبابا في الت

ي نّفذ عدة سرائيلدولة معادية، بحكم االنتماء العربي واإلسالمي، كما أّن سالح الجو اإل إسرائيل
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غارات على أهداف في السودان، منها تدميره مصنع اليرموك في الخرطوم، إضافة إلى هجمات 
نها تضم قوافل أسلحة كانت في طريقها إلى حركة أخرى على مناطق في شرق السودان، ُيعتقد أ

 المقاومة اإلسالمية )حماس(.
، يتجّلى ذلك في حجم الزيارات إسرائيلعلى النقيض من ذلك، تحتفظ إثيوبيا بعالقات وطيدة مع 

الرسمية المتبادلة بينهما، ومن أهمها زيارة رئيس الوزراء السابق، ميلس زيناوي، إلى تل أبيب عام 
لتي شهدت توقيع اتفاقيات في المجال التكنولوجي وزيادة حجم التبادل التجاري واالستثمارات ، ا2003

ي، سليفان شالوم، إلى أديس أبابا سرائيلية.. بعد ذلك بشهور، جاءت زيارة وزير الخارجية اإلسرائيلاإل
 يرافقه رجال أعمال، بغرض توطيد العالقات االقتصادية. 

سببت زيارة نتنياهو، في هذا الوقت الحساس الذي يشهد اقتراب إثيوبيا من تشغيل سد النهضة، قدرًا 
من االنزعاج لدى الجانب السوداني، خصوصًا بعد االنفتاح والتنسيق الكبير في العالقات بين 

ثيوبيا في اآلونة األخيرة، وُتّوج بانعقاد اجتماعات اللجنة المشتركة بين  البلدين التي الخرطوم وا 
استضافتها مدينة بورتسودان، وتّم اإلعالن في ختامها عن التوقيع على عدد من االتفاقيات، أهّمها 
إقامة منطقة تجارية ُحّرة النسياب السلع والبضائع، كما تّم التفاهم على إنشاء فرع للبنك التجاري 

تخدام ميناء بورتسودان، حيث إّنها اإلثيوبي في الخرطوم، إلى جانب منح إثيوبيا ميزات تفضيلية الس
 دولة غير ساحلية، ال تطل على أّي منفذ بحري.

يرى إعالميون سودانيون أّن تصريحات رئيس الوزراء اإلثيوبي، هايلي مريام ديسالين، إبان زيارة 
رًا إلى االتحاد اإلفريقي )بصفة مراقب(، لم تكن مّوفقة، نظ إسرائيلنتنياهو، والتي رّحب فيها بعودة 

العدو األول  إسرائيلألّنها تعّد مستفزة لدول عربية إفريقية، منها السودان، إذ ال تزال الخرطوم تعتبر 
 لها لألسباب التي أوردناها.

بيد أن وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، استقبل قبل أيام، نظيره اإلثيوبي عبد العزيز 
لموقعة بين البلدين، خصوصًا موضوع المنطقة التجارية محمد، وبحثا كيفية متابعة االتفاقيات ا

الحرة، ومشروعات الطرق والنقل.. هذا يعكس ُمضي الجانبين في طريق التكامل بما يعود بالخير 
على شعبي البلدين، على الرغم من خالفات السياسية في وجهات النظر.. ونأخذ باالعتبار أيضًا، 

رة محمود درير، إلحدى الصحف المصرية، دافع فيها عن تصريحات سفير أديس أبابا لدى القاه
ية ليست مّوجهة ضد سرائيلموقف بالده من استقبال نتنياهو، مشّددًا على أّن العالقات اإلثيوبية اإل

نما ترمي لتحقيق مصالح مشتركة خاصة في المجال الزراعي.  أحد، وا 
ودبلوماسيتها الهادئة، بالتنسيق مع جيرانها  ما نتمناه أن تقوم الحكومة اإلثيوبية التي ُعرفت بحنكتها

ي تركت سرائيلفي مثل هذه الموضوعات الحساسة، إذ أّن من المؤكد أن زيارة رئيس الوزراء اإل
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تساؤالت ومخاوف في ذهن صانع القرار السوداني، خصوصًا أّن الخرطوم كان داعمًا أساسيًا ألديس 
د النهضة الذي بذلت فيه الخرطوم جهدًا كبيرًا للتوسط أبابا في ملفات وقضايا عديدة، في مقدمها س

مع الجانب المصري، كان ثمرته توقيع الدول الثالث )السودان، مصر، إثيوبيا( على إعالن المبادئ 
في العام الماضي، إضافة إلى دور السودان في انفتاح عالقات إثيوبيا مع دول الخليج، السعودية 

 خصوصًا.
 27/74/2016 ،الع بي الجدرد، لندن

 
 وقطاع غزة إيس ائرلالجدا  الحدردي برن  .46

 ناحوم برنياع
. 2014تموز  8تسيبي لفني كانت وزيرة الخارجية خالل عملية الجرف الصامد. العملية بدأت في 

مهندس من  أبيبمنزلها في تل  إلىتموز، استدعت لفني  11، في يوم الجمعة أياموبعد ذلك بثالثة 
لحة لألدوات الهندسية الثقيلة ويقوم بحفر اآلبار. وقد أحضر المهندس معارفها، وهو صاحب مص

معه أحد العمال في الشركة الذي يختص بالحفر. وسألت لفني هل هناك طريقة للكشف عن أو 
حماس. فأجابا، نعم هناك طريقة وهي من خالل بناء حائط سيالري. فسألت لفني وما  أنفاق إغالق

بأنه خندق توضع فيه مواد معينة لينة تنتفخ وتخلق ضغط معاكس، هو حائط السيالري. فأجابا 
 .إسرائيلداخل  إلى األنفاقالذي سيردع حماس من حفر  األمر

ي. وقامت سرائيلألقى ظال ثقيال على عمل الجيش اإل األنفاقلفني فرحت جدا، ألن موضوع 
لحكومة. وزير من ناحيته وعد منزلها، السكرتير العسكري لرئيس ا إلىباستدعاء الجنرال ايال زمير 

وعاد مع جواب سلبي. وقامت لفني بطرح الموضوع في احدى جلسات الكابنت،  األمربفحص هذا 
كانت هذه الفكرة جيدة  إذاوالخبراء قالوا إن ذلك لن ينجح ألنه مكلف جدا. ولم تقتنع لفني وقالت 

 عن تنفيذها. األموالفليس من المعقول أن تمنعنا 
ح شطب من برنامج العمل. وفي جميع الحاالت، التنفيذ يحتاج الى أشهر أو سنوات. وقد هذا االقترا

 األنفاقتنشغل في ذلك الحين بالعملية العسكرية المعقدة. وليست  واألمنيةالعسكرية  األجهزةكانت 
النار. واستمرت  إطالقالحرب، بل حماس التي رفضت وقف  إنهاءهي التي عملت على تأجيل 

ي. وانتهت بالتعادل والردع سرائيلمدة خمسين يوما، وهي فترة قياسية لعملية للجيش اإلالعملية 
سرائيلالمتبادل: حماس تقوم بالحفر وال تطلق النار، و  تتابع بدون هجوم. ونتنياهو اعتبر ذلك  ا 

 انتصارا.
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ول نبأ عن اقامة الجدار التحت ارضي على ط” يديعوت احرونوت“لفني قرأت قبل شهر ونصف في 
 20الحدود مع قطاع غزة وأصيبت بالصدمة. وقبل سنتين تم رفض االقتراح تماما بسبب تكلفته: 

مليار شيكل فقط. فكيف  2.5مليار شيكل على األقل. وفي الوقت الحالي تتحدث التقديرات عن 
 ُيعقل ذلك.

رفح في محور بدأ في  األمرسنة.  25من قطاع غزة تستمر منذ  لألنفاقي سرائيلمواجهة الجيش اإل
سم ونقلوا من خالله السجائر تحت خط  20فيالدلفيا عندما قام الفلسطينيون بوضع أنبوب بقطر 

في سالح الهندسة. ولكن ذلك لم يمنع ازدياد  أنفاقتم تعيين ضابط  1992الحدود مع مصر. وفي 
سُتحل، هذا ما  من المنازل في رفح قرب الحدود فان المشكلة األولقمنا بهدم الصف  إذا. األنفاق

صف  إلى األنفاقفابتعدت فوهات  األولقاله ضباط قيادة المنطقة الجنوبية. وقد هدموا الصف 
ابتعدت، مثل محاولة جعل قطعة الحلوى مستقيمة.  أخرىهدموا ومرة  أخرىالمنازل التالي. ومرة 

ي التغلب على ئيلسراقطعة وراء قطعة، هكذا تم التعامل مع رفح. ولم تتمكن أي جرافة للجيش اإل
 التعطش للعمل في غزة من اجل مصدر الرزق.

عيران أوفير، من وزارة الدفاع، والذي لعب دورا مركزيا في بناء العائق  بإعدادهالمشروع الحالي قام 
العائق التحت  إقامةعلى طول الحدود مع مصر. الفكرة تبدو واعدة، وفي الجيش يقتنعون أنه بعد 

ح حماس ستصبح فارغة. والقبة الحديدية ستسقط الصواريخ. والجدار ارضي فان مستودعات سال
. وتبقى الراجمات بالطبع، ومع وجود اختراع أو اختراعين لم نفكر بهما بعد سيتم حل األنفاقسُيفشل 

 اختراع ضد اليأس. إيجاد، لكننا ال نعرف األنفاقاختراع لمشكلة  إيجادالمشكلة. إننا نعرف كيفية 
 الثكلىصرخة اآلباء 

خطابه في  أثناءيورام طال وموتي مات، والدين ثكال إبنيهما في الجرف الصامد، قاطعا نتنياهو 
ليس لي حق بالحديث، ولكن من حقي “مراسيم الذكرى السنوية لقتلى عملية الجرف الصامد. 

ا كان ، قال الكاتب يوسف حاييم برنار عندما اقتحم النقاش خالل مؤتمر الهستدروت. إن م”الصراخ
مسموحا لبرنار بالتأكيد مسموح لآلباء الثكلى، ال سيما أن نتنياهو قد استحق باستقامة أو بغير 

 استقامة االنتقادات ضده.
دارة، ومواضيع الحكم األخالقيةمقررين في المواضيع  إلىلكن حق الصراخ ال يحول اآلباء الثكلى   وا 

راكة في المصير، لكنه ال يمثل المجموع. كل أب يعكس الش” عائلة ثكلى“العمليات العسكرية. مفهوم 
هذا المكان الحزين، وتجربته الخاصة ومشاعره الخاصة. فهو ال يعرف بماذا يفكر  إلىيأتي بموقفه 

 لو كان معنا. ابنهاآلخرون، وال يعرف بماذا كان سيفكر 
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ي عملية اتخاذ السؤال مفتوح، هل تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في أحداث الجرف الصامد سيفيد ف
 تنشئي وفي الكابنت في العمليات القادمة. التجربة أثبتت أن الحكومات سرائيلالقرارات في الجيش اإل

هذه اللجان ليس من اجل استخالص الدروس بل لتخفيف ضغط الجمهور وكسب الوقت، الشارع 
ة هي التي تعني لجان كهذه لمعاقبة المسؤولين عن الفشل: التوصيات الشخصي إقامةيدفع باتجاه 

، وتعقد بضع جلسات لموضوع ما وبضع جلسات األوراقالتعمق في  إلىالجمهور، واللجان تميل 
 لموضوع آخر، وليس من اجل الجوهر.

لجنة تحقيق من اجل االنتقام من نتنياهو بسبب سلوكه في حرب لبنان  إقامةهناك من يدفع باتجاه 
 إقامةمن متبرعين من اليمين في الخارج، حملة  أموالساعدة الثانية. فقد قام نتنياهو سرا بتمويل، بم

عن العرب وعن الحافالت  أقوالهلجنة تحقيق. وما فعله في حينه ليس أقل استفزازا، وليس أقل من 
 .بإجحاف اإلجحاف إصالحفي يوم االنتخابات. ولكن ال يمكن 

 من اجل المقاعد
الجرف الصامد، بينيت ينتقد بشدة قوانين الكابنت.  توجد مالحظتان فيما يتعلق بنتنياهو: منذ عملية

، لكنه لم يتم. وبعد أن هدد بينيت بافشال ضم ليبرمان الى الحكومة فهم باإلصالحوقد وعده نتنياهو 
نتنياهو أنه ال مناص ويجب فعل شيء. فقام بانشاء لجنة ثالثية، اثنان فيها هما يعقوب عميدرور 

 تقاعدين، والثالث هو محامي يسمى يوسي تشخنوبر.ويوحنان لوكر، وهما جنراالن م
بتفاصيله والقيام  أمنىموقع عسكري: مناقشة كل موضوع  إلىبينيت يرغب في تحويل الكابنت 

وزيرين  األقلبخطوات عسكرية وحروب. أما نتنياهو فال يرغب في ذلك. في كل كابنت يكون على 
 ت لديه نية بأن يضع أسراره بين أيديهم.طموحهما هو إنزاله عن كرسي رئاسة الحكومة. وليس

 –بكل تفاصيلها. فهو كبير نسبيا  األمنيةالسياسة  إلدارةالمالئم  اإلطارصحيح أن الكابنت ليس 
والمصالح ” األنا“وهو مملوء بـ  –شخصا، وزراء وضباط وموظفون  40يشارك في الجلسة  أحيانا

القرارات الهامة تم اتخاذها في الماضي وسيتم الشخصية. قسم كبير مما يناقش هناك يتم تسريبه. 
الكالسيكي يشمل رئيس  اإلطاراتخاذها في المستقبل ضمن أطر أكثر حميمية وغير رسمية. 

 . وزراء الكابنت يقومون بمرافقتهم بالتمتمة.األركانالحكومة ووزير الدفاع ورئيس هيئة 
، بل عن الطريقة أقوالهلكنه لم يعتذر عن عن تصريح الحافالت،  األسبوعلقد اعتذر نتنياهو في هذا 

أصيبوا،  األشخاصرغم أنني كنت أقصد حزبا سياسيا معينا، إال أن الكثير من “التي فهمت بها. 
 ، قال.”ويمكن تفهم ذلك

، فقط الكتب هي التي كانت وراءه. األوسطهذه المرة لم يتصور ومن خلفه خارطة مهددة للشرق 
سلطة اليمين “النص في يوم االنتخابات.  إلىس نتنياهو يجب العودة ومن اجل فهم ما يدور في رأ
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صناديق االقتراع. وجمعيات  إلىالمصوتون العرب يتدفقون بأعداد كبيرة “، قال في حينه، ”في خطر
 ”.اليسار تنقلهم بالحافالت

نبرة لقد تحدث نتنياهو بمفاهيم شمولية: مصوتون، عرب، أعداد كبيرة وجمعيات اليسار. هذه ال
”. حزب سياسي معين“خائفة، ووجهه متكدر، وكان الهدف هو التخويف. ولم يقل كلمة واحدة عن 

منه ومن  األصواتالحزب السياسي الوحيد الذي قصده هو البيت اليهودي، من اجل الحصول على 
ضافةيشاي.  إيليقائمة  المقلق في تصريحاته كان الكذب. فقد عرف  األمرالتحريض، فان  إلى وا 

 نتنياهو أن موضوع الحافالت والتدفق بأعداد كبيرة لم يكن موجودا، واآلن هو يكذب مجددا.
تنوي االستثمار في السنوات الخمسة القادمة بعشرة مليارات شيكل في الوسط العربي.  إسرائيلحكومة 

بما  وقد أحدث هذا التغيير شخص واحد في قسم الميزانيات، هو أمير ليفي. فقد أقنع كل الجهاز،
في ذلك وزيره، بأن هذه الخطوة هامة للنمو. ونتنياهو منح موافقته: فهو يفهم باالقتصاد. ولن يمنعه 

في المستقبل. اسحق شمير قال ذات مرة إنه على استعداد للكذب من  أخرىذلك من التحريض مرة 
 . ونتنياهو سيفعل ذلك من اجل حفنة من المقاعد.إسرائيلاجل ارض 
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