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 محاولة ألسر جنود ومستوطنين بالضفة خالل االنتفاضة الجارية 19": واال"موقع  .1
نقال عن أحد قادة جيش االحتالل اإلسرائيلي عن قيام « واال»كشف موقع  :الرأي –ة القدس المحتل

محاولة ألسر جنود ومستوطنين خالل الشهور الثمانية الماضية  19أجهزة االحتالل األمنية بإحباط 
 من االنتفاضة الجارية.

وأجهزته األمنية إن مخاوف جمة تنتاب جيش االحتالل «: »ياريف عزرا»وقال الضابط الذي يدعى 
 «.من تنفيذ عمليات أسر محتملة لجنوده من قبل خاليا المقاومة الفلسطينية في الضفة المحتلة

وأوضح الضابط أن أجهزة االحتالل األمنية عملت بكامل طاقتها لمنع عمليات األسر لجنود 
تفاضة الحالية، حيث االحتالل في الضفة، خاصة مع تسارع وتيرة العمليات الفدائية، منذ اندالع االن

 تمكن من اعتقال عدد من الخاليا التي كانت تخطط لمثل هذه العمليات.
خلية فلسطينية كانت تنوي تنفيذ عمليات أسر  19وأشار الضابط إلى أن جيش االحتالل اعتقل 

 لجنود ومستوطنين في الضفة المحتلة.
ضفة المحتلة، وخاصة تلك التي ينفذها وتطرق العقيد في جيش االحتالل إلى العمليات الفدائية في ال

 الفلسطينيون من مدينة الخليل المحتلة، واصفا إياها بالمعقل الكبير لحركة حماس.
وأوضح أن الجهود ما زالت تبذل من أجل الحد من تلك العمليات التي تأخذ الطابع الفردي، وال تتسم 

 قبل تنفيذها.بالتخطيط من قبل التنظيمات، وهو ما يزيد من صعوبة كشفها 
 10/7/2016، الرأي، عّمان

 
 على رفض تقرير "الرباعية" األخير يؤكدو  الفرنسيةجدد دعمه للمبادرة عباس ي .2

محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة  يةفلسطينال السلطةاستقبل رئيس : رام هللا
  رام هللا، المبعوث الفرنسي لعملية السالم بيير فيمونت.

استمع إلى شرح حول الجهود الفرنسية المبذولة لإلعداد لعقد مؤتمر دولي للسالم قبل نهاية العام و 
الجاري، والخطوات التي تتم مناقشتها مع الدول التي حضرت اجتماع باريس في الثالث من شهر 

بهذا  دعمه للمبادرة الفرنسية، مثمنا جهود الرئيس فرانسوا هوالند عباسوجدد  حزيران المنصرم.
 الخصوص، من أجل خلق أفق سياسي واضح للعمل على أساسه.

كما جدد التأكيد على الموقف الرسمي الفلسطيني الرافض لتقرير اللجنة الرباعية األخير، وذلك 
 لتراجعه عن بعض المرجعيات والشرعيات الدولية.
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ق1967على ضرورة العمل على إنهاء االحتالل الذي وقع عام  عباسوشدد  امة الدولة الفلسطينية ، وا 
 المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

 9/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 لعقد المؤتمر الدولي للسالم العملعريقات يدعو فرنسا إلى  .3

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم السبت، : أريحا
 إلى العمل الجدي لعقد المؤتمر الدولي للسالم. فرنسا

بيير فيمونت، أن نجاح  األوسطوأكد عريقات خالل لقائه المبعوث الفرنسي لعملية السالم في الشرق 
المؤتمر يتطلب معايير قانونية وسياسية تستند إلى المحددات والمرجعيات المعترف بها دوليا، والى 

قرارات مجلس األمن الدولي وقرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة  قواعد القانون الدولي، بما فيها
ذات العالقة، ومبادئ مدريد ومبادرة السالم العربية، وتنفيذ االتفاقات الموقعة وااللتزامات المستحقة، 
والوقف الشامل لالستيطان غير الشرعي في دولة فلسطين، واإلفراج عن الدفعة الرابعة لألسرى في 

حتالل، حتى يفضي ذلك إلى إنهاء االحتالل العسكري اإلسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين سجون اال
 وفق سقف زمني محدد. 1967ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

واطلع عريقات، فيمونت، على آخر المستجدات السياسية: وقال: "على ضوء تقرير الرباعية الذي 
والشرعية الدولية، والذي حاول التخريب على المبادرة الفرنسية والجهود التعددية، شكل ضربة للقانون 

 فقد قررنا العمل بشكل ثنائي مع الدول، وليس من خالل فرق العمل".
وسلم عريقات مبعوث السالم الفرنسي، رسالة رسمية إلى وزير خارجية فرنسا جان مارك أورو، طلب 

االعتراف بدولة  إلىلعملية السالم وفق القانون الدولي، ودعاها  خاللها تحديد المرجعيات المحددة
 فلسطين.

وأضاف: "إن دعم وحماية حل الدولتين يفترض االعتراف بالدولة األخرى دولة فلسطين إلى جانب 
دولة إسرائيل، كأساس وبنية تحتية لعملية سالم قائمة على تحقيق التكافؤ بين طرفي النزاع بما يساهم 

 ".1967على أسس ومرجعيات عملية السالم وحل والدولتين على حدود العالم في حله، 
 9/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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نهاء معاناة أهلها .4  النائب جمال الخضري: إنهاء الحصار البوابة األهم إلعمار غزة وا 
نة الشعبية لمواجهة الحصار" النائب دعا رئيس "اللج: تحرير زينة األخرس، عبد الغني الشامي-غزة

جمال الخضري، الدول المانحة إلى اإليفاء بالتزاماتهم بإعمار غزة لتخفيف معاناة األسر الفلسطينية 
 سبعين ألف نسمة. أفرادها نحوالمشّردة منذ عامين، والبالغ عدد 

في  35ال بحوالي وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت، "إن المانحين لم يفوا إ
 المائة من التزاماتهم، فيما الحصار وا غالق المعابر وتقييد دخول مواد البناء يعيق عملية اإلعمار".

وأكد على أن رفع الحصار اإلسرائيلي عن غزة هو "البوابة األهم إلنهاء المعاناة المتفاقمة في كل 
 ء المانحين بالتزاماتهم".، إلى جانب وفااإلنسانيةمجاالت الحياة الصحية االقتصادية 

وشدد على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية ورص الصفوف واستثمار اإلمكانيات المتوفرة، بما يسهم 
 في تخفيف مستوى حدة األزمات، ويفتح أفق أكبر لمواجهة التحديات.

 وطالب الخضري المجتمع الدولي بالعمل لرفع الحصار، قائال "بعد مرور عامين على العدوان
واستمرار  اإلعمارالعسكري اإلسرائيلي األخيرة على القطاع، األوضاع ما تزال مأساوية بسبب تأخر 

 ".اإلنسانيةالحصار، مع تصاعد األزمات 
وأضاف "آالف العائالت تعاني وما زالت تعيش إما في كرفانات أو منازل مستأجرة غير مؤهلة 

تعيش بين نار التشرد والفقر، وال شيء يلوح في جحيم، و  إلىالستيعاب هذه األسر، وتتحول حياتهم 
 األفق في ظل الحصار وعدم إيفاء المانحين بالتزاماتهم".

 9/7/2016قدس برس، 
 

 مشعل: بشائر كسر الحصار عن قطاع غزة تتوالى .5

رجح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن تشهد غزة قريبًا كسرًا كاماًل : غزة
 هود قطر وتركيا المتواصلة في رفعه عن القطاع.للحصار، مثمنًا ج

جاءت تصريحات مشعل في كلمة له، عبر الهاتف في فعالية أقامتها حركة حماس بمخيم  
النصيرات، جمعت قادة وكوادر حماس في لقاء معايدة حمل عنوان "أخوة ومحبة" بمناسبة عيد الفطر 

لبعيد، لكنها رغم ذلك أثبتت أصالتها وانتماءها السعيد، وقال: "إن غزة تعاني عدوان وظلم القريب وا
العظيم، حتى نجحت في كسر الحصار وصنعت ملحمة قوية للمقاومة انتصرت فيها على العدو في 

 حروب متكررة".
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موجها حديثه إلى أهل غزة: أكد مشعل، أن "بشائر كسر الحصار تتوالى، واإلخوة القطريون واألتراك 
ة لن تنساكم حتى لو انشغلت بجروحها، لكن تبقى فلسطين القضية قطعوا شوطًا كبيرًا، واألم

 المركزية".
وأوضح أن قيادة حماس لن تستدرج لحروب جديدة؛ ألن مشروعها مشروع تحرير وليس مشروع  

 حروب، مشيرًا إلى أن غزة تقدم صورة قوية في الصبر والتمسك بوحدة الصف الوطني الفلسطيني.
 9/7/2016، مالمركز الفلسطيني لإلعال

 
 نار جنوب بيت لحم إطالقمستوطن في  إصابة .6

ذكرت مصادر عبرية، مساء اليوم السبت، أن  :ترجمة خاصة -"القدس" دوت كوم  -بيت لحم 
مستوطًنا أصيب بجروح جّراء إطالق النار عليه قرب مستوطنة إفرات، الواقعة بين بلدة تقوع قضاء 

 اني.بيت لحم، ومجّمع "غوش عتصيون" االستيط
عاًما(، أصيب بجروح طفيفة في الجزء السفلّي من  30وحسب المصادر العبرّية، فإن المستوطن )

 جسده، جّراء عملية إطالق النار التي تمت من قبل سيارة مسرعة مرت من المكان.
وأشارت المصادر العبرية إلى أن المستوطن كان يقود سيارته، وتم إطالق النار عليه، من قبل سيارة 

رى، الفتًة إلى أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقى العالج، فيما انتشرت قوات عسكرية إسرائيلية أخ
 بالمنطقة.

 9/7/2016، القدس، القدس
 

 وتستبعد الحرب "إسرائيل"خبراء إسرائيليون: حماس تختبر جدية  .7
ومة اإلسالمية ركز محللون إسرائيليون في مقاالتهم التحليلية اليوم السبت على مواقف حركة المقا

)حماس(، في محاولة الستقصاء نواياها بشأن إمكانية اندالع حرب جديدة في قطاع غزة، حيث رأى 
بعضهم أن حماس تختبر مواقف اإلسرائيليين، كما جدد البعض مطالبهم بمراجعة أخطاء جيش 

 االحتالل في عدوانه األخير على غزة بالذكرى السنوية الثانية له.
ت في صحيفة معاريف أن حماس ربما تحاول اختبار جدية وزير الدفاع اإلسرائيلي وكتب ران أدليس

أفيغدور ليبرمان في تهديداته، رغم تراجعه عن تصريحاته التي هدد فيها قادة الحركة باالغتيال، 
متوقعا أن تكون زيادة حدة الهجمات الفلسطينية األخيرة في الضفة الغربية محاولة من الحركة 

 دى جديته.الختبار م
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وأضاف أن إطالق صاروخ قبل أيام من غزة باتجاه بلدة سديروت )جنوب إسرائيل( يطرح أسئلة 
عديدة حول عدم قدرة االستخبارات اإلسرائيلية على منع سقوط الصاروخ، فضال عن فشل 

 المنظومات الصاروخية في التصدي له.
حماس إطالق صاروخ على مكان يعج وختم بالقول إن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا لو قررت 

 باإلسرائيليين، مما قد يجعل العد التنازلي يبدأ للمواجهة العسكرية القادمة مع غزة، حسب قوله.
أما الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحيم فقال في موقع "نيوز ون" إن حماس ال 

يا، كما أنها نجحت في تبديد فرضية إعادة احتالل تريد حربا جديدة، رغم أنها باتت تشكل تهديدا حقيق
 في خوضقطاع غزة لدى صناع القرار اإلسرائيلي، الفتا إلى أن حماس التي أعلنت عدم رغبتها 

 حرب جديدة، تواصل دعم قوتها العسكرية.
وأضاف الكاتب أن أحد دوافع حماس في عدم استعجال الحرب هو ترقبها تنفيذ االتفاق بين تركيا 

س  رائيل، فهي ال تريد افتعال أحداث ميدانية قد تضر الوضع المعيشي واالقتصادي.وا 
نشوب حرب جديدة في  استبعاده-العسكريةوهو ضابط سابق في االستخبارات -وبرر بن مناحيم 

غزة بأن حماس بدأت تكشف عن بعض شروطها ومطالبها إلبرام صفقة تبادل جديدة لألسرى، مبينا 
ق سعي الحركة لرفع شعبيتها في الشارع الفلسطيني، وهو أمر يدفع الحركة أن ذلك يأتي في سيا

لالقتناع بعدم التصعيد العسكري، ال سيما أن غزة لم تتعاف من أضرار عدوان الجرف الصامد منذ 
 سنتين، حسب رأيه.

اع وختم الكاتب مقاله بالقول إن هذه األسباب تدفع الحركة لتركيز جهدها على إيجاد حلول لألوض
المعيشية في غزة وتخفيف المعاناة الناجمة عن إغالق معبر رفح من قبل مصر، مقابل المحافظة 

نتاج الصواريخ وحفر األنفاق.  على الخيار العسكري واالستمرار في دعم التسلح وا 
 

 تحقيق متجدد
قيق من جهة أخرى، تحدث مراسل صحيفة "معاريف" أريك بندر عن مطالبات إسرائيلية بتجديد التح

 حول إخفاقات "الجرف الصامد" مع مرور الذكرى السنوية الثانية الندالعها.
ونقل عن عضو الكنيست من حزب المعسكر الصهيوني أريئيل مرغليت قوله إنه يطالب بنشر 
التقرير الكامل للجنة التحقيق في إخفاقات تلك الحرب، مشيرا إلى وجود دوافع سياسية وشخصية 

ت النهائية للجنة، مع أنه ال يحق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إسكات خلف منع نشر المعطيا
 أعضاء الكنيست وحظر نشر تقرير برلماني.
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وأضاف مرغليت أن الذكرى الثانية لحرب غزة تذكر اإلسرائيليين بجملة من األخطاء السياسية 
رجية واألمن التابعة والعسكرية، وأنه بعد انتهاء الحرب ذات الخمسين يوما اجتمعت لجنة الخا

مرة للبحث في أخطاء الحرب، وللخروج بتقرير تفصيلي يسلط الضوء على ما حصل  87للكنيست 
 بالضبط خالل مجريات الحرب.

 9/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 شرق غزة الثالثاء إلقليمانتخابات فتح  إعادة .8
حافظات الجنوبية عن إعادة انتخابات إقليم أعلنت الهيئة القيادية العليا في الم :الحياة الجديدة-غزة 

 شرق غزة وذلك يوم الثالثاء القادم في منزل األخ أبو نادر أبو غنيمة شرق حي الشجاعية.
وأهابت الهيئة القيادية العليا بكافة أعضاء المؤتمر التأسيسي األول المشاركة يوم الثالثاء القادم في 

اعة العاشرة والنصف صباحًا وحتى الثالثة مساءًا في منزل العملية االنتخابية الديمقراطية من الس
 األخ أبو نادر أبو غنيمة، لممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب قيادة جديدة إلقليم شرق غزة.

 9/7/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 "كتائب القسام" تكشف تفاصيل جديد عن عملية "زكيم البحرية" .9

كشفت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة : حرير زينة األخرست، عبد الغني الشامي-غزة
المقاومة اإلسالمية "حماس"، عن تفاصيل جديدة بخصوص عملية "زكيم البحرية" التي نفذتها وحدة 

 "الضفادع البشرية" التابعة لها، خالل الحرب األخيرة على قطاع غزة قبل عامين.
دقيقة، دوافع تشكيل هذه الوحدة والعمليات التي  13دته واستعرضت الكتائب في فيلم مصور قصير م

نفذتها منذ تشكيلها، إلى جانب التدريبات الشاقة التي يتلقاها مقاتلو هذه الوحدة الذين يتم انتقائهم 
 بعناية فائقة، وفقا لـ "القسام".

زة في تموز/ وأظهر الفيلم وهو بعنوان "الطريق إلى زكيم"، أنه مع اندالع الحرب األخيرة على غ
قّررت "كتائب القسام" توجيه ضربة نوعية لالحتالل وذلك مع اشتداد القصف الجوي،  2014يوليو 

وذلك من خالل اإلنزال على شاطئ بحر عسقالن شمال القطاع، والسيطرة على قاعدة القوات 
 البحرية والمعروفة باسم "قاعدة زكيم".

لضفادع البشرية" القسامية، والمكونة من أربعة مقاتلين تمكنت وأكد أن وحدة الـ "كوماندوز" التابعة لـ "ا
من الوصول إلى القاعدة العسكرية اإلسرائيلية على دفعتين واالشتباك مع جنود االحتالل وقتل 

صابة عدد كبير منهم، فضال عن تفجير دبابة من نوع "مركافاه".  وا 
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م" له بعشرات القذائف من طراز وأوضح أن الهجوم على الموقع تزامن مع قصف "كتائب القسا
"، قبل تدخل الطائرات والدبابات والزوارق الحربية اإلسرائيلية 107"هاون" وصواريخ من نوع "

 واستشهاد المقاتلين األربعة.
وعرض الفيلم وصية المقاتلين األربعة قبل انطالق العملية، وكذلك تعليق قادة دولة االحتالل على 

 هذه العملية النوعية.
 9/7/2016 ،برسس قد

 
 زعامتي لحزب العمل استمرار: واثق من رتزوجه .11

،  رتـزوجقـال زعـيم ائـتالف المعسـكر الصـهيوني فـي إسـرائيل يتسـحاق ه :"القدس" دوت كـوم -القدس 
 اليوم السبت، إنه واثق من استمراره في زعامة حزب العمل الذي يترأسه في دورته الحالية.

قولــه خــالل ثقــافي حولــون، أنــه ســيحترم أي قــرار يتخــذه  رتــزوجعــن هونقلــت اإلذاعــة العبريــة العامــة 
 مؤتمر الحزب حول استمراره في القيادة من عدمه.

وأضــاف "إننــي واثــق مــن قــدرتي علــى االنتصــار فــي االنتخابــات لرئاســة الحــزب المتوقــع إجراؤهــا فــي 
يصـلح للقيـادة بإمكــانهم النصـف الثـاني مـن العــام القـادم". موضـحا أنــه إذا رأى أعضـاء الحـزب أنــه ال 

 استبداله.
وزيــرة الثقافــة الليكوديــة )ميــري ريغــف( قــائاًل إن ســلوكها ال يتعــدى  رتــزوجوعلــى صــعيد آخــر هــاجم ه

 كونه االستفزاز. وأضاف أنها تستخدم أسلوب االستفزاز أداة للوصول إلى قيادة حزب الليكود.
 9/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 ضد نتنياهو جنائية مبكرة بسبب شبهات انتخاباتوقع يت غليتالنائب أرئيل مار  .11

توقع أرئيل مارغليت عضو الكنيسـت عـن ائـتالف المعسـكر الصـهيوني، يـوم  :خاصة ترجمة-رام هللا 
السبت، أن تشهد الساحة السياسية في إسرائيل انتخابات فـي المـدى القريـب بعـد الحـديث عـن شـبهات 

 ن نتنياهو.جنائية ضد رئيس الوزراء بنيامي
ونقلـت اإلذاعـة العبريـة العامـة عــن مرغليـت قولـه خـالل ثقـافي ريشــيون لتشـيون، أن نتنيـاهو لـن ينهــي 

 مهام منصبه بصورة محترمة.
وأضــاف "إن رئــيس الــوزراء يقضــي أغلــب وقتــه فــي إســكات الشــبهات والتحقيقــات وأن الشــبهات التــي 

نتخابيا، تعد شبهات خطيرة لها أسـاس أكثـر مـن تحوم حوله حاليا حول تلقيه أموااًل هي ليست دعما ا
 أي وقت مضى".
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 وأعرب عن أمله في تحرك فعال من قبل األجهزة القانونية ضد نتنياهو والتحقيق معه.
 9/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 عميدرور: الُمصالحة مع تركّيا تمنح تل أبيب الحّق بُمواصلة فرض الحصار على غّزة .12

رأى ُمستشـــار األمـــن القـــومّي اإلســـرائيلّي الســـابق، الجنـــرال فـــي االحتيـــاط  يـــر أنـــدراوس:زه –الناصـــرة 
يعقوف عميدرور، أّن اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا يتلّخص بمصـالح المنفعـة المتبادلـة، وعلـى 

انتهـا الرغم من عدم الثقة والتعاطف بين الدولتين، فإّن هذه الصفقة ُتعزز أمـن إسـرائيل فضـاًل عـن مك
 الدولّية، مّما يجعل ثمنها معقواًل، على حّد تعبيره.

الســادات، وقــال إّن عالقــة تــل -علــى موقــع مركــز بــيغن االســتراتيجيةالجنــرال عميــدرور، نشــر دراســته 
أبيـــب الوطيـــدة بـــدأت تنهـــار منـــذ أني اعتلـــى الحكـــم فـــي أنقـــرة أردوغـــان، وســـبّب فـــي شـــرخ  عميـــق  بـــين 

حــو الصــراع مــع إســرائيل. وشــّدّد علــى أّنــه عنــدما انُتخــب ألّول مــّرة ، كــان البلــدين، وكــان يقــود بــالده ن
 أردوغان كان على وشك أّن بالده في أوج قوتها اإلقليمّية، وتسير نحو الهيمنة في الشرق األوسط.

لكسـر الحصـار البحـري المفـروض علـى قطـاع غـزة محاولـة مـن ” مرمـرة-مـافي“وكان دعمه ألسطول 
نطاق عملها لتصبح العًبا في الصراع اإلسـرائيلي الفلسـطينّي، وأّن هدفـه كـان فـي جانب أنقرة لتوسيع 

جزء  منه إظهار موقف  معاد  إلسـرائيل، بهـدف الحصـول علـى مكاسـب سياسـية فـي العـالم العربـّي، أوي 
علــى أقــل تقــدير فــي الشــارع العربــّي. ولكــّن، أضــاف الجنــرال عميــدرور، جــرت الريــاح بمــا ال يشــتهي 

 ، فلم يتمّكن من تقويض إسرائيل في الساحة الدولّية بسبب العملية اإلسرائيلّية لوقف السفينة.أردوغان
وســعت تركيـــا لتحقيـــق نفوذهـــا مــن خـــالل اتليـــات الدوليـــة التـــي هــي تحـــت النفـــوذ العربـــي واإلســـالمي 

بس الكبيــر، ولكــن بعــد ذلــك المســتحيل حــدث: لجنــة األمــم المتحــدة لتقصــي الحقــائق ذكــرت بشــكل ال لــ
فيه أّن إسرائيل عملت بموجب القانون الدولي في حقها في فـرض الحصـار البحـري علـى قطـاع غـزة. 

عندما كان الرئيس األمريكـّي أوبامـا فـي زيـارة  2013ووفًقا له، فإّن اعتذار نتنياهو ألردوغان في العام 
القـات الوطيـدة بـين أنقـرة إلسرائيل أّدى إلى تنفيس البالون التركّي للنيل من تل أبيـب، وذلـك بحكـم الع

وواشنطن، وبين أنقرة وحلف شمال األطلسّي، على حّد تعبيره، ومع ذلك اعتبر عميدرور أّن االعتذار 
ــة. ولفــت إلــى أّن تقريــر األمــم  كــان بمثابــة الضــربة القاضــية علــى شــرف األمــن القــومّي للدولــة العبرّي

دها لتعــويض أهــالي الضــحايا األتــراك فــتح البــاب الُمتحــّدة واالعتــذار اإلســرائيلّي، وا عالنهــا عــن اســتعدا
 على مصراعيه للتوّصل التفاق  بين البلدين، خصوًصا في ظّل الضغوطات األمريكّية على أنقرة.

وشــّدّد علــى أّن اتفــاق الُمصــالحة شــمل تخّلــي تركيــا عــن أّي ادعــاء ضــّد إســرائيل وتحديــًدا اإلجــراءات 
. كمــا اتفــق الطرفــان علــى اســتئناف 2010” مــافي مرمــرة“يــة القانونيــة التــي قــد تُتخــذ ضــّد بســبب عمل
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العالقــات الدبلوماســية الكاملــة. ُمضــاًفا إلــى ذلــك، وافقــت تركيــا علــى إزالــة أي اعتراضــات علــى إدراج 
إسرائيل في العديد مـن المنظمـات الدوليـة، وسـوف تيسـر المزيـد مـن التعـاون بـين البلـدين فـي المنطقـة 

 هي السائدة اليوم، بحسب تعبيره.حيث االضطرابات والقالقل 
ــا المطلــب التركــّي بفــّك الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــّزة،  وقــال إّن إســرائيل رفضــت رفًضــا قاطًع
ولكّنهــا ســمحت لهــا بإمــداد القطــاع بــالمواد عــن طريــق مينــاء أســدود بعــد الفحــص األمنــّي اإلســرائيلّي، 

غـّزة ويخـدم إسـرائيل والفلسـطينيين، الفتًـا إلـى وهذا األمر، برأيه، ُيخفف محنـة كبيـرة عـن سـّكان قطـاع 
ـــب  ـــق بالطل ـــًة رابحـــًة فـــي أيـــدي حمـــاس. وفيمـــا يتعّل ـــن بـــأّي حـــال  مـــن األحـــوال ورق ـــم تُك أّن الصـــفقة ل
اإلسرائيلّي من تركّيا بالعمل على تحرير جثماني الجنديين اإلسرائيليين من أيدي حماس، قال الجنرال 

أني تتحّول حمـاس إلـى أكثـر اعتمـاًدا علـى أنقـرة، وسـتعمل علـى تنفيـذ عميدرور، إّنه من الطبيعّي جًدا 
 طلباتها، ولكّن هذه العملية ستستغرق وقًتا طوياًل، استدرك عميدرور.

وتــابع الجنــرال اإلســرائيلّي قــائاًل إّن الُمصــالحة بــين تــل أبيــب وأنقــرة لــن تخلــق عصــًرا ذهبًيــا جديــًدا فــي 
ف تـؤّدي إلـى تطبيـع العالقـات مـع قـوة  عظمـى فـي الشـرق األوسـط، العالقات بين البلدين، ولكّنها سـو 

أيي تركّيا. ومع ذلـك، أشـار الجنـرال عميـدرور، إلـى أّنـه ال ُيمكـن فـي أّي حـال  مـن األحـوال أني يسـمح 
االتفاق بتقويض التحالفات اإلسرائيلّية المتزايـدة مـع اليونـان وقبـرص، أوي العالقـات المتينـة مـع مصـر، 

 س من ذلك: هذا هو الوقت المناسب لتقديم المزيد من الدعم لهابل على العك
وقال أيًضا إّنه بمجرد أني يتم تحديد شروط الصفقة بين إسرائيل وتركيا في الحركة، سوف يكون مـن  

مصلحة إسرائيل أفضل متابعة التحركات التي تسلط الضوء على العالقات التجارّيـة، أيي صـفقة غـاز 
زة، إضــافة لمشــاريع مشــتركة علــى مســتوى الحكــومتين. وخُلــص إلــى القــول إّن الطبيعــي قــد تكــون بــار 

األّهم من ذلك، أّن الصفقة تمنح إسرائيل الحّق في ُمواصلة فرض الحصار البحرّي علـى قطـاع غـزة، 
ـــة، وكـــان الـــثمن المـــدفوع ” االمتيـــازات“ُموضـــًحا أّن إســـرائيل ال تتمتـــع بالعديـــد مـــن  فـــي الســـاحة الدولّي

 ا لتحقيق الُمصالحة ُمجدًيا ألمن الدولة العبرّية القومّي، على حّد تعبيره.إسرائيليً 
 9/7/2016، رأي اليوم، لندن
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فــي الوقــت الــذي اتهــم وزيــر األمــن الــداخلي اإلســرائيلي يغــ ل أردان مؤســس : أســعد تلحمــي -الناصــرة 
بـداعي أن الموقـع لـم يشـطب « يديـه ملطختـان بـدم إسـرائيليين»مـارك زوكربيـرب بـأن « فيسـبوك»موقع 

لفلســطينيين يحّرضــون علــى تنفيــذ عمليــات إرهابيــة ضــد إســرائيل، كشــفت القنــاة العاشــرة « ستاتوســات»
تحـريض علـى « ستاتوسـات»في التلفزيـون اإلسـرائيلي عجـز المؤسسـة األمنيـة فـي إسـرائيل عـن رصـد 
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تحريضــية علــى تنفيــذ عمليــات ضــد « ستاتوســات»اليهــود والعــرب، وعــن تمــاهي الشــارع اليهــودي مــع 
 عرب في مقابل تدخل شخصيات عربية لثني عرب عن القيام بعمل كهذا ضد يهود.

حــين دفعــت بعربــي ويهــودي « فيســبوكاختبــار اإلرهــاب فــي »وبثــت القنــاة تقريــرًا مصــّورًا تحــت عنــوان 
علــى صــفحته يلمــح فيــه إلــى نيتــه ارتكــاب عمليــة ضــد الطــرف « ســتاتوس»مــا إلــى أن يكتــب كــل منه

كفـــى لالحــــتالل، كفـــى إلذالل الشــــعب »اتخـــر. وكتــــب شـــادي خليليــــة مـــن الناصــــرة علـــى صــــفحته: 
الفلسطيني وخنقه وقتله... كم أنا مشتاق للشهادة، لعملية أكون فيها شهيدًا، فعذرًا عائلتي إذا لم أرجـع 

طفلـة يهوديـة نائمـة فـي »أما اليهـودي مـن القـدس، واسـمه دانئيـل ليفـي، فكتـب: «. من واجبي المقدس
 «.سريرها، ومخرب قذر يقتلها بدم بارد... لن يهدأ لي بال حتى أثأر لدمها
وفيـديوات سـابقة « ستاتوسـات»واختار الشابان هذه الكلمـات، بإشـراف القنـاة العاشـرة، لتكـون مماثلـة لــ 

 عمليات ضد إسرائيليين قبل ساعات من التنفيذ.منفذو « فيسبوك»نشرها على 
إشـارات إعجـاب )اليـك( مـن دون أي تعليـق، بينمــا  7العربــي « سـتاتوس»وخـالل أربـع سـاعات، تلقـى 

إشــراكًا، وتعقيبــات دعمــت فــي معظمهــا الشــاب،  30وأكثــر مــن « اليــك» 1200حصــل اليهــودي علــى 
ا حذره آخـرون مـن أن تعتقلـه الشـرطة ، فيم«أنت ملك«، و«نحن معك«، و«نحن فخورون بك»مثل: 

 من دون محاولة ثنيه أو تبليغ الشرطة.
تلقيت عشرات المكالمات، بعضها اعتقد بأن حسابي »وقال الشاب العربي للقناة مساء أول من أمس: 

اخُترق وآخرون، بينهم رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، حذروني مـن القيـام بـأي عمـل. أمـا 
ال حتــى مـن أصــدقائي وال مــن أقــاربي، ولــم »يهــودي، فأوضــح للقنــاة أنـه لــم يتلــق أي اتصــال الشـاب ال

 «.فيسبوك»ألف متابع على  600، على رغم أن له «يحاول أحد ثنيي عن نيتي
ذ لـم تجـده، اسـتدعته علـى عجـل للتحقيـق، ولـم  وأكثر من ذلك، دهمت قوة من الشرطة بيـت العربـي وا 

ظهار بّينات أنهـا وراء هـذا  تفرج عنه إال بعد ساعة من التحقيق، وبعد تدخل مسؤولي القناة العاشرة وا 
بعـــد أربـــع ســـاعات. أمـــا اليهـــودي، فلـــم يـــتم اســـتدعاءه ألي « الســـتاتوس»، وأنـــه تـــم إنـــزال «االختبـــار»

 تحقيق.
ألـون لـوطن للقنـاة إن مـا حصـل يجـب أن « شـاباك»وقال الضابط المتقاعد في جهـاز األمـن الـداخلي 

تحـريض كهـذه، فضـاًل عـن طـرح « ستاتوسـات»ءًا أحمر في شأن عجز الشرطة عن رصد يشعل ضو 
وأضــاف أن ردود الفعــل فــي الشــارع اليهــودي علــى مــا كتبــه الشــاب «. مجتمعنــا وســلوكه»أســئلة عــن 
وزاد أنـــه قبـــل أن توجـــه «. يجـــب أن تقلـــق كـــل مـــن هـــو حـــريص علـــى المجتمـــع اإلســـرائيلي»اليهـــودي 

 حرٌي بها أن تفحص أداء أجهزتها األمنية.« فايسبوك»لمؤسس إسرائيل أصابع االتهام 
 10/7/2016الحياة، لندن، 
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مســـتوطنة  أن اإللكترونــيالعبريــة علــى موقعهــا « هـــ رتس»ذكــرت صــحيفة  :الــرأي –القــدس المحتلــة 
فــــوح بوســــط الضــــفة الغربيــــة تشــــن حملــــة لجــــذب المســــتوطنين للســــكن فيهــــا قــــرب مفتــــرق ت« مغــــدليم»

 .األيديولوجيةمادية بعيدا عن الذرائع  إغراءاتمستخدمة 
« عاصـمة الشـباب فـي السـامرة» إنهـاهـذه المسـتوطنة تحـاول تسـويق نفسـها علـى  أنوقالت الصـحيفة 

 زال في هذه المستوطنة.مجانا لكل مستوطن يشتري من« شيفروليت سبارك»وتتعهد بمنح سيارة 
انتهـى هـذا  أنبعـد  األيـديولوجيينهـذه المسـتوطنة ال تحـاول جـذب المسـتوطنين  أنانه يبـدو  وأضافت

دولـة فلســطينية  إقامـةالحملـة التـي تشـنها ال تركــز علـى جـذب المسـتوطنين لمنـع  أن إلـىالعهـد مشـيرة 
هـدفها  أنحتالل قائم واقعيا وتؤكـد اال أنحيث تم هذا المنع كما ال تركز على ترسيخ االحتالل حيث 

 المختلفة. اإلغراءاتجلب الشباب وترسيخ االستيطان عبر 
 10/7/2016، الرأي، عّمان
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قــال مراســل صــحيفة معــاريف نوعــام أميــر إن المســتوطنين اإلســرائيليين فــي الضــفة الغربيــة يعيشــون 
خوف في ظل تواصل الهجمات الفلسطينية، ممـا حـدا بهـم إلـى كتابـة منشـور علـى أجواء من القلق وال

 موقع فيسبوك انتشر بسرعة غير مسبوقة في جميع المنتديات اإللكترونية اإلسرائيلية.
وجــاء فــي المنشــور المــذكور أن "المســتوطنين يعــانون حيــاة مــدمرة، وال يمكــنهم أن يســتمروا فــي هـــذه 

األجـواء التـي يعيشـون فيهـا عمليـات القتـل يومـا بعـد يـوم، ألن الدولـة لـم تعثـر الحياة، ولن يعودوا إلى 
علـــى حـــل بعـــد لهـــذه الموجـــة مـــن الهجمـــات، ولـــم تقـــدم اإلجابـــات الالزمـــة لمنفـــذيها، بعـــد أن تســـببت 

إسرائيليا إلى قـوائم األيتـام فـي الشـهور الخمسـة األخيـرة، لقـد بتنـا  23الهجمات الفلسطينية في انضمام 
 على الموت، ونشارك في تشييع الجنائز يوميا".نتعود 

وقام وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ورئيس الموساد يوسي كوهين بزيـارة لمنـزل أحـد القتلـى اإلسـرائيليين 
في العمليات األخيرة في مدينة الخليل، واستقبلهما رئيس المجلس االستيطاني في جبل الخليل يوحاي 

األمــن إلــى اإلســرائيليين، وتوســيع التجمعــات االســتيطانية، والعمــل علــى  ديمــري الــذي طالبهمــا بـــ"إعادة
وقــــــف موجــــــات التحــــــريض الفلســــــطينية علــــــى العمليــــــات انطالقــــــا مــــــن المســــــاجد، وضــــــرورة اعتقــــــال 

 المحرضين".
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وأشــار عــاموس غلبــوع المستشــار الســابق للشــؤون العربيــة فــي مكتــب رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية، فــي 
ريف، إلــــى أن "التحـــريض الفلســـطيني" هـــو الــــذي يتســـبب فـــي انـــدالع موجــــة مقـــال لـــه بصـــحيفة معـــا

العمليات المسلحة ضـد اإلسـرائيليين، رافضـا مـا يقترحـه اليسـار اإلسـرائيلي مـن إطـالق عمليـة سياسـية 
مــــع الفلســــطينيين، ألن البــــدء فــــي هــــذه العمليــــة يعنــــي مــــنح ضــــوء أخضــــر الســــتمرار هــــذه الهجمــــات 

 المسلحة، وفقا لتقديره.
ــــد مــــن وذ ــــات الفلســــطينية، إقامــــة المزي كــــر غلبــــوع أن اليمــــين اإلســــرائيلي يقتــــرح لوقــــف موجــــة العملي

المستوطنات وا غالق موقع فيسبوك عن مدينة الخليل، وبنـاء سـور واق جديـد فـي المدينـة، وأشـار إلـى 
أن اســـتمرار هـــذه العمليـــات يطـــرح العديـــد مـــن األســـئلة حـــول أســـباب فشـــل الجـــيش اإلســـرائيلي وجهـــاز 

ألمن العام )الشاباك( في التعرف على هويـة المنفـذين مسـبقا، والعثـور علـيهم، وعلـى رأسـهم عناصـر ا
 حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.

وأشــــار إلــــى أن "مــــن يطالــــب بتحســــين األوضــــاع االقتصــــادية للفلســــطينيين باعتبــــاره ضــــمانة لوقــــف 
، 2000واالنتفاضـة الثانيـة  1987األولـى الهجمات المسلحة على اإلسرائيليين، يتناسون أن االنتفاضة 
 اندلعتا في حين كان االقتصاد الفلسطيني في أحسن ظروفه".

وخــتم بــالقول إن "إجــراء مســح ميــداني معلومــاتي عــن منفــذي الهجمــات الفلســطينية يشــير إلــى أن هــذا 
ا بريــاض الجيـل الفلســطيني الصـاعد الــذي يعتبـر وقــود العمليـات الفرديــة يتلقـى جرعــات تحريضـية بــدءً 

األطفــال، حيــث يلقنــونهم فــي تلــك الســن المبكــرة أن اليهــود هــم أعــداء النبــي محمــد، وقــد أتــوا إلــى هــذه 
الـــبالد، قبـــل أكثـــر مـــن مئـــة عـــام، كقـــوة احـــتالل إمبرياليـــة، وقـــاموا بســـرقة األراضـــي الخاصـــة باتبـــاء 

ف األسمى المتمثل بإعادة الفلسطينيين األوائل، ولذلك تجب كراهيتهم ومقاومتهم بالعنف، لتحقيق الهد
 الالجئين الفلسطينيين لبيوتهم مع مفاتيحهم المقدسة".

 9/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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تساءل الكاتب بيتر فام عن األهداف الكامنة وراء جولة رئيس الوزراء اإلسرائيلي : نيوزويك – الجزيرة
أفريقيا التي زار خاللها عددا من الـدول األفريقيـة والتقـى عـددا آخـر مـن زعمائهـا،  بنيامين نتنياهو في

 في محاولة للعودة إلى أفريقيا بعد انقطاع العالقات مع القارة منذ زمن بعيد.
وقال فام المتخصص في شؤون أفريقيا لدى مجموعة األبحاث أتالنتيك في مقـال لـه فـي مجلـة فـورين 

كلم تقريبا علـى طـول  708إسرائيل ستقوم بمساعدة كينيا على بناء جدار بطول بوليسي األميركية إن 
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الحدود مع الصومال، وذلك لمنع حركة "الشباب المجاهـدين" والمليشـيات المسـلحة األخـرى مـن عبـور 
 الحدود.

 
 زيارة تاريخية

يـا بعـد تلـك التـي قـام وأضاف أن نتنيـاهو هـو القائـد اإلسـرائيلي الثـاني الـذي يقـوم بزيـارة تاريخيـة ألفريق
بها رئيس الوزراء اإلسرائيلي األسبق إسحاق رابين للمغرب للقاء الملك المغربـي الراحـل الحسـن الثـاني 

 .1993عام 
وبدأ نتنياهو جولته يوم االثنين من أوغندا ثم زار كينيا الثالثاء ورواندا األربعاء واختتمها يوم الخميس 

 أوغندا بقادة دول أفريقية أخرى هي جنوب السودان وتنزانيا وزامبيا.بإثيوبيا، والتقى أثناء وجوده في 
وقـــال بيتـــر فـــام إنـــه بـــالرغم مـــن أن التغطيـــة اإلعالميـــة لجولـــة نتنيـــاهو األفريقيـــة ركـــزت علـــى مراســـم 
استقباله في عنتيبي بأوغندا، فإن القصة الحقيقية تتمثل في العودة الهامة إلسـرائيل فـي الوقـت الـراهن 

 كانت مغلقة في وجهها بشكل فعلي منذ زمن بعيد.إلى قارة 
دولـة أفريقيـة  33وأضاف أن إسـرائيل كانـت واحـدة مـن أوائـل الـدول التـي تقـيم عالقـات دبلوماسـية مـع 

مــن تلــك التــي حققــت اســتقاللها فــي ســتينيات القــرن الماضــي، وأنهــا تبادلــت الســفراء معهــا وكانــت مــن 
 من الزمن.أكبر مانحي المساعدات لهذه الدول مدة 

 
 تصريح غولدا مائير

وأشـار الكاتــب إلــى أن رئيســة الــوزراء اإلســرائيلية الســابقة غولــدا مــائير التــي أمضــت فتــرة طويلــة وزيــرة 
خارجية لبالدها اعترفت في مذكراتها بالقول: هل ذهبنا إلى أفريقيا ألننا بحاجة إلى أصوات في األمم 

 نا الشريفة ولن أخفيه مطلقا عن نفسي أو عن األفارقة.المتحدة؟ وأجابت: نعم، فهذا كان أحد دوافع
وتواصل غولـدا مـائير: ولكـن هـذا الـدافع لـم يكـن األهـم بـرغم أنـه لـم يكـن تافهـا، ولكـن السـبب الـرئيس 

 "لمغامرتنا" األفريقية هو أنه كان لدينا شيء وددنا نقله إلى أمم أصغر وأقل خبرة منا.
قامــت ســبع  1967نتصــار إســرائيل فــي حــرب األيــام الســتة فــي ويمضــي الكاتــب قــائال إنــه فــي أعقــاب ا

ن أكثر من  دولة أفريقية أخرى قطعت عالقاتها بإسرائيل في  23بلدان أفريقية بقطع عالقاتها معها، وا 
واالحـتالل اإلسـرائيلي لشـبه جزيـرة سـيناء التابعـة لمصـر، وهـي عضـو فـي  1973أعقاب حرب أكتـوبر 

 منظمة الدول األفريقية.
ـــم  ـــة مـــع إســـرائيل ســـوى مـــالوي وليســـوتو ول ـــة أفريقيـــة بعالقـــات دبلوماســـية كامل تحـــتفظ الحقـــا أي دول

ــــى  1975وســــوازيالند، وأمــــا فــــي  فوصــــلت العالقــــات الدبلوماســــية اإلســــرائيلية مــــع الــــدول األفريقيــــة إل
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الحضــيض، وذلــك بعــد صــدور قــرار األمــم المتحــدة الــذي اعتمــد فــي نوفمبر/تشــرين الثــاني مــن ذلــك 
 العام.

 
 عنصرية

وأوضـــح أن هـــذا القـــرار هـــو الـــذي يقـــول إن الصـــهيونية تعتبـــر شـــكال مـــن أشـــكال العنصـــرية والتمييـــز 
ن لم تتمكن الـدول األفريقيـة مـن توافـق شـامل، حيـث  19العنصري، وقد صوتت  دولة لصالح القرار وا 

ــا ا لوســطى، صــوتت خمــس دول أفريقيــة ضــده هــي ســاحل العــاج وليبيريــا ومــالوي وســوازيالند وأفريقي
 دولة أفريقية عن التصويت. 16وامتنعت 

، وذلــك 1978وأضـاف الكاتــب أن إســرائيل بـدأت إعــادة عالقاتهــا بـبطء مــع بعــض الـدول األفريقيــة فــي 
بعد أن عقدت إسرائيل اتفاق كامب ديفد للسالم مع مصر، وأن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود 

 ء زيارة إلسرائيل لم ُيكشف عنها إال هذه األيام.وعددا من وزرائه التقوا حديثا بنتنياهو أثنا
وأشار إلى أن نتنياهو شرع في زيارته األخيرة لشـرق أفريقيـا، وأخبـر وزراءه بـأن إسـرائيل تعتـزم العـودة 
إلى أفريقيا، وذلك نظرا ألهمية العالقات الدبلوماسـية فـي بنـاء التحالفـات والعالقـات الدوليـة فـي أنحـاء 

 العالم.
أهــداف نتنيــاهو مــن وراء زيارتــه األخيــرة ألفريقيــا، فتتمثــل فــي حشــد الــدعم الســتعادة صــفة وأمــا أبــرز 

بنــاء علــى طلــب مــن "الــدكتاتور" الليبــي معمــر  2002مراقــب فــي االتحــاد األفريقــي الــذي تــم إلغــاؤه فــي 
 القذافي.

ة، بمن فـيهم وأضاف الكاتب أن طلب نتنياهو لقي قبوال ودعما من جانب عدد من قادة الدول األفريقي
الرئيس الكينـي أوهـورو كينياتـا الـذي وصـف الخطـوة اإلسـرائيلية بأنهـا جيـدة لـيس فقـط لكينيـا بـل جيـدة 
من أجل أفريقيا "ومن أجل السالم العالمي"، وذكر أن كينياتا أشار إلى المصلحة المشتركة بين بـالده 

سرائيل في محاربة "اإلرهاب اإلسالمي".  وجيرانها وا 
 9/7/2016، الدوحةالجزيرة نت، 

 
 الحالي معتقال  منذ مطلع العام 963شهداء مقدسيين و 7": حلوةمركز معلومات "وادي  .17

مقدسيين، بينهم طفلة وسيدة  7وّثق مركز معلومات "وادي حلوة" المقدسي، استشهاد : القدس المحتلة
ل النصف األول مقدسيًا آخر، خال 963وفتى، برصاص قوات االحتالل "اإلسرائيلي"، التي اعتقلت 

 من العام الحالي.
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وأوضح المركز المقدسي، في تقرير صادر عنه اليوم السبت، أن الشهداء أعدموا بدم بارد بحجة 
محاولة تنفيذ عمليات طعن أو إطالق نار، مؤّكدًا أن قوات االحتالل استخدمت السالح لقتل 

 اطق غير قاتلة رغم إمكانية ذلك.الفلسطينيين كخيار أول، إذ لم يتم اعتقالهم أو إصابتهم بمن
شهداء مقدسيين، في عقاب لعائالتهم، ضمن  6ولفت إلى مواصلة سلطات االحتالل احتجاز جثامين 

 سلسلة من العقوبات التي تتخذ ضدهم، منذ اللحظات األولى الستشهاد أبنائهم.
 58امرأة، و 47بينهم  مقدسيًا، خالل النصف األول من العام الحالي، 963كما وّثق المركز اعتقال 

طفاًل أعمارهم أقل من  32قاصرًا، الفتًا إلى أن من بين القاصرين المقدسيين المعتقلين  366مسّنًا، و
 أنثى. 12عامًا(، و 12جيل المسؤولية )أقل من 

 9/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 الحالي طلع العاممستوطنا  اقتحموا األقصى منذ م 6,272": حلوةمركز معلومات "وادي  .18

رصد مركز "وادي حلوة"، اقتحام المسجد األقصى، خالل النصف األول السبيل: - القدس المحتلة
 مستوطنًا. 6272من العام الجاري من 

وفي تصعيد  خطير، اقتحمت قوات االحتالل بوحداتها المختلفة المسجد األقصى في العشر األواخر 
، وهاجمت المصلين المعتكفين بالقنابل الصوتية واألعيرة من رمضان، لتأمين اقتحام المستوطنين

 المطاطية وبغاز الفلفل، وأصابت العشرات منهم.
شخصًا عن  143وأبعدت سلطات االحتالل، بحسب تقرير المركز، خالل النصف األول من العام 

 أشهر. 6المسجد األقصى، لفترات متفاوتة تراوحت بين أسبوع و
 9/7/2016، السبيل، عّمان

 
 الثالثاء " يوماألقصى"جماعات يهودية متطرفة تدعو القتحام باحات  .19

دعت منظمات الهيكل المزعوم المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد  :الرأي –القدس المحتلة 
 األقصى، وأداء طقوس تلمودية فيه الثالثاء المقبل.

، التي قتلت «هليل يافي»وطنة اليهودية وتبنت جماعات الهيكل المزعوم طلبًا تقدمت به عائلة المست
بالخليل مؤخرًا، تقديم طلب إلى رئيس حكومة االحتالل القتحام المسجد « كريات أربع»في مستوطنة 

، إلقامة طقوس تأبينية فيه للمستوطنة وللحاخام 12/7/2016األقصى المبارك صباح الثالثاء 
 الذي قتل قبل أيام.« ميخائيل مارك»
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تقدمت بطلب لشرطة االحتالل باقتحامات واسعة لألقصى « يافي تقدمت»لمستوطنة وكانت عائلة ا
، اال أن شرطة األقصىمدعوا إلقامة حفل تأبيني لها وللحاخام المذكور برحاب  250بمشاركة 

 «.نتانياهو»االحتالل أكدت أنها ستوافق على ذلك في حال الحصول على موافقة رئيس الوزراء 
ات الهيكل المزعوم هذه الطلبات لنشر دعوات مكثفة في وسائل إعالمهم واستغل ائتالف منظم

ومواقع التواصل االجتماعي للطلب من أنصارها في المشاركة بهذه االقتحامات بعد إغالق األقصى 
 أمامهم لنحو عشرة أيام في أواخر رمضان وعيد الفطر السعيد.

 10/7/2016، الرأي، عّمان
 
 االحتالل لبلدة سعير بالخليل اماقتحإصابات بمواجهات بعد  .21

أصيب عدد من المواطنين فجر األحد، خالل مواجهات عنيفة اندلعت بين المواطنين وقّوات : الخليل
 االحتالل في بلدة سعير شمال شرق محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

آلية عسكريه بلدة سعير  20من وأفاد مراسل المركز الفلسطيني لإلعالم، باقتحام قوة صهيونية مكونة 
النار على سيارة  أطلقوابذريعة مالحقة مقاومين  شمال شرق الخليل في ساعة متأخرة من الليل،
 للمستوطنين بالقرب من بلدة تقوع شمال الخليل.

وجنود االحتالل في منطقة واد  الفلسطينيينوأوضح مراسلنا أن مواجهات عنيفة تدور بين الشبان  
لعين ومنطقة واد الشرق ورأس العاروض ومنطقة بيت عينون، حيث قامت سلطات سعير وحي ا

 من الجهات األربعة. البلدةمداخل  بإغالقاالحتالل 
المطاطية وأغلقوا بها  اإلطارات الفلسطينيينواعتلى قناصة صهاينة أسطح المنازل فيما أشعل الشبان 

 ت الفارغة.الشوارع وأمطروا جيبات االحتالل بالحجارة والزجاجا
التي لم يسمح لها االحتالل بالدخول إلى بلدة سعير، فيما يدور  اإلسعافوهرعت إلى المكان سيارات 

 بعد. إسعافهاالحديث عن وجود إصابات لم يتم 
 10/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المفتوح على أسيرين شقيقين من القدس المنزلياالحتالل يقضي بالحبس  .21

الحبس المنزلي "المفتوح"،  -خالل فترة عيد الفطر-فرضت سلطات االحتالل  وفا:-لةالمحتالقدس 
على األسيرين المقدسيين، الشقيقين: رأفت ومحمد بصوص من سكان حي بطن الهوى في بلدة 

 سلوان جنوب المسجد األقصى كشرط لإلفراج عنهما.
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ل بحال كألف شي 40وكفالة بقيمة ل ككما فرض االحتالل على الشقيقين غرامة بقيمة سبعة آالف شي
بصوص اعتقال مطلع الشهر الجاري أثناء ذهابهما لصالة  األسيرينيذكر أن  اإلخالل بالشروط.

 الجمعة األخيرة من شهر رمضان الفضيل بالمسجد األقصى المبارك.
 9/7/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لى فلسطينمخاوف من تصفية مخيم خان الشيح األقرب في سورية إ .22

في التاسع والعشرين من الشهر الماضي ُنفذت غارتان في الساعة الرابعة فجرًا على : عمر كايد
مخيم خان الشيح في سورية. أدت إحداهما إلى مقتل قيادي عسكري فلسطيني بارز هو أبو النور 

وسائل  في المخيم عالء النمر. لم تتوقف« حماس»عزالدين، فيما نجا اتخر وهو مسؤول حركة 
اإلعالم عند هذه العملية وأبعادها وأسبابها، بسبب الغموض الذي اعتراها، وغياب الكثير من 

 التفاصيل عن الشخصين المستهدفين.
بحسب الصور والمعلومات التي زودنا بها شخص مقرب من أبو النور، ويقطن في مخيم خان 

حدد جدًا، إذ أن الصاروخ لم يؤد إال الشيح، فإن العملية نفذت على نحو احترافي، وبشكل دقيق وم
إلى تدمير كّوة صغيرة من الغرفة التي كان يجلس بها أبو النور، وأصاب الصاروخ رأسه مباشرة. 
فالشخص المستهدف كان يسكن في الطبقة الثالثة، ولم يسفر الصاروخ سوى عن مقتله وابنه، ولم 

 تضررت منازلهم، حتى أن منزل أبو النور يتأذ أحد من السكان القاطنين في الطبقات األخرى، وال
 نفسه لم يتضرر سوى على نحو محدد جدًا.

األهالي يرجحون أن تكون طائرة إسرائيلية استهدفت أبو النور، وال يستبعدون أيضًا فرضية الطيران 
الروسي. لكن إن صحت الفرضية األولى فهذا يعني أن إسرائيل بدأت تتدخل مباشرة لضرب 

، وكان مرافقًا للدكتور «حماس«فلسطينية في سورية. فالرجل من القادة العسكريين لـالمخيمات ال
موسى أبو مرزوق، وعلى تواصل مع الجناح العسكري للحركة في غزة، وكان يسعى إلى تكوين 
مجموعات في القنيطرة الستهداف الجنود اإلسرائيليين، وكانت مهمته الرئيسة مع مجموعات أخرى 

 ن الشيح.حماية مخيم خا
يعرف أن أبو النور كان من أكثر الناشطين العسكريين، وقد ساهم في تدريب الكثير من الشبان على 
حمل السالح وأصبح قائدًا للواء العز، وله عالقات وطيدة مع فصائل المعارضة السورية الستة 

من سورية ، أن قرار الحركة هو االنسحاب «حماس»الموجودة في خان الشيح. ويقول أحد قادة 
ن أي فرد يقاتل هناك، ال عالقة  وعدم المشاركة في القتال سواء مع النظام أو مع المعارضة، وا 
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، حتى ولو كان سابقًا من «حماس»للحركة به، وهو يتصرف على نحو فردي، وال يمكن أن تنعاه 
 أبرز كوادرها.

طط يهدف إلى تصفية ما يتخوف منه سكان مخيم خان الشيح أن تستمر عمليات استهدافه في مخ
المخيم األقرب إلى فلسطين من خالل تدميره وتهجير أهله واغتيال كوادره على غرار ما حصل مع 

 مخيمات أخرى.
ألف نسمة. يعيش فيه اتن نحو عشرة  24كان يقطن المخيم قبل بدء األحداث في سورية نحو 

ستمر القصف على المخيم فإن آالف. وبعد هذه العملية نزحت العشرات من العائالت. وفي حال ا
العدد مرشح باالرتفاع، وال يستبعد أن يكون مصيره مشابهًا لمخيمات كاليرموك وسبينة وحندرات 

 وحسينية السد.
يقع المخيم على بعد نحو ثالثين كيلومترًا من شمال فلسطين المحتلة. ويقع جنوب غربي العاصمة 

سورية، وتحول ملجأ للنازحين الفلسطينيين من  السورية دمشق. ظل المخيم بعيدًا عما يجري في
 المخيمات داخل العاصمة دمشق.

أثناء مسيرتي العودة في ذكرى النكبة والنكسة على الشريط الفاصل في الجوالن المحتل قتل جنود 
شنت المعارضة المسلحة هجومًا مباغتًا على  2013االحتالل سبعة شبان من هذا المخيم. عام 

ا اضطر الجيش السوري إلى االنسحاب، وتحولت هذه المنطقة إلى خط تماس مواقع النظام م
 ساخن. لكن المخيم بقي نسبيًا بعيدًا عن االشتباكات.

ألن خان الشيح تنقسم إلى قسمين، جزء يطلق عليه المزارع وهو خاضع لفصائل المعارضة 
ت المواجهات مع النظام في المسلحة، والجزء اتخر هو المخيم ويفصل بينهما طريق عام. وقد تركز 

الجهة التي توجد فيها المزارع. لكن وعلى رغم ذلك تعرض المخيم لعشرات الغارات بالبراميل 
المتفجرة، ما أسفر عن استشهاد العشرات من أبنائه، ونزوح مئات العائالت إلى لبنان. موقع المخيم 

بلدات القنيطرة أو درعا، وهو إلى حد ليس استراتيجيًا وال يعتبر طريق عبور لمسلحي المعارضة إلى 
ما بمنأى عن الصراع الدائر بين النظام والمعارضة. فهل سيكون مصيره مشابهًا لما آل إليه الوضع 

 في اليرموك أو مخيم سبينة.
 10/7/2016، الحياة، لندن
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 بغزة: األسوأ منذ أعوام العيدالحركة التجارية في  .23
غرفة التجارية والصناعية في قطاع غزة، اليوم السبت، الحركة وصفت ال: رامي حيدر - األناضول

أعوام'، بسبب ظروف الفقر والبطالة  10الشرائية في القطاع خالل أيام عيد الفطر، بأنها 'األسوأ منذ 
 التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.

نحو مليوني فلسطيني وقال مدير العالقات العامة في الغرفة التجارية والصناعية، ماهر الطباع، إن '
يعيشون في غزة استقبلوا عيد الفطر في ظروف اقتصادية هي األسوأ منذ فرض الحصار اإلسرائيلي 

، في ظل ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة، بفعل الحصار المتواصل للعام العاشر 2006على غزة عام 
 على التوالي، وهذا أثر سلبا على الحركة الشرائية في األسواق'.

اف، أن 'عيد الفطر حل على غزة بالتزامن مع الذكرى الثانية للعدوان اإلسرائيلي األخير، صيف وأض
 ، الذي لم تنتهي آثاره االقتصادية المدمرة بعد'.2014العام 

وأوضح، أن ركود األسواق والسياحة الداخلية في غزة 'لم يسبق له مثيل خالل العقود األخيرة'، مشيرا 
مقارنة بعيد الفطر السابق، وهي  %30ائية خالل أيام عيد الفطر، لم تتجاوز أن نسبة الحركة الشر 

 األسوأ مقارنة باألعوام الماضية.
، واستمرت 2014دوان الذي شنه االحتالل اإلسرائيلي على قطاع غزة صيف عوقال 'الطباع' إن 'ال

ألف نسمة،  900حو ألف عامل، يعيلون ن 200يوما، رفعت عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة  51
 كما هناك المئات من األسر المشردة، وهذا كله أثر على حركة األسواق'.

 9/7/2016، 48عرب 
 
 جدار الفصل اإلسرائيلي باق بعد عقد من قرار إزالته .24

لقرار محكمة العدل الدولية الخاصة بعدم قانونية جدار  12توافق اليوم السبت الذكرى السنوية الـ
 ه إسرائيل في الضفة الغربية، وطلبها إزالته.الفصل الذي أقامت

وأقرت المحكمة في رأيها االستشاري بعدم شرعية بناء الجدار، وعّدته انتهاكا لجملة من حقوق 
قرية  67الفلسطينيين، ويؤثر على حياة أكثر من مئتي ألف فلسطيني في الضفة الغربية يسكنون 

 ومدينة بالضفة الغربية.
عاقة ومن بين االنتهاكات  التي عددتها المحكمة جراء بناء الجدار إعاقة حرية تنقل الفلسطينيين، وا 

 حقهم في العمل والصحة والتعليم ومستوى حياة كريمة.
أن حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن النفس ال يبرر هذه  -في المقابل-ورأت المحكمة 

 فلسطينيين المتضررين من بنائه.االنتهاكات للقانون الدولي، وطلبت إزالة الجدار وتعويض ال
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يذكر أن الجدار العازل تم بناؤه على ثالث مراحل، ولكل مرحلة مواصفاتها الخاصة. ووفق أحدث 
 كيلومترا. 770من أصل الجدار البالغ طوله  %70األرقام فقد تم بناء 

اضي الفلسطينية كيلومترا مربعا من األر  773وُيتوقع أن يعزل الجدار عند اكتمال بنائه ما مساحته 
 التي ستصبح داخل الجدار، كما سيعزل نحو مئتي كيلومتر مربع من منطقة األغوار.

ويحرم الجدار الفلسطينيين من استغالل أكثر من ثلث مساحة الضفة الغربية، إذ سيعمل على تمكين 
 من الضفة الغربية المحتلة. %46إسرائيل من السيطرة على 

 9/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 الجمعية الخيرية األرثوذكسية: بيع أوقاف مسيحية في يافا بصفقات مشبوهة وأثمان بخسة .25

حسن عبد الجواد: كشفت الجمعية الخيرية األرثوذكسية في األراضي المقدسة والمهجر  –بيت لحم 
 عن عمليات بيع أماكن مقدسة وأوقاف مسيحية بمدينة يافا في الداخل الفلسطيني.

لقد تبين وحسب وثائق وحقائق ال لبس فيها وال شك، أن »في بيان صحافي  وقالت الجمعية
قد قام ببيع جميع حقوق الملكية لوقفية سوق « السنود المقدس»البطريرك ثيوفيولوس الثالث وبمساندة 

 «.الدير المركزية بجانب دوار الساعة في مدينة يافا بيًعا نهائًيا ال حكًرا وال تأجيًرا
آالف من المباني األثرية  6دونم وفيها ما يقارب  6.5بيع هذه القطعة ومساحتها  لقد تم»وأضافت 

 «.مليون دوالر أميركي 1.5والحوانيت والبيوت العريقة بمبلغ زهيد يقارب 
مليون شيكل وأكثر، إذا ال سعر  200ولفتت الجمعية إلى أن قيمة هذه األماكن الحقيقية تفوق الـ 

 محددًا لها.
نها حصلت على عقد بيع هذه الوقفية، منذ أن بدأت البطريركية بالتخلص من ممتلكات وأشارت إلى أ

الطائفة المسيحية األرثوذكسية في الشرق األوسط عامة وفي يافا خاصة، أما المشتري فهي شركة 
، وأكدت أنه ال يوجد لهذه الشركة أي سجل عند مسجل «بونا تريدينج ليميتيد»وهمية أجنبية باسم 

 ت حسب القوانين واألنظمة.الشركا
إنه وبهذه الصفة أنهت البطريركية كامل حقوقها في هذه األرض والوقفية والمباني »قالت الجمعية 
ونوهت إلى أن البطريركية لم تكتف بذلك بل باعت شققا سكنية بمحاذاة كنيسة  «.المقامة عليها

 حد البيان.الخضر لنفس الشركة وبأسعار بخسة وفي صفقات غير نزيهة، على 
وشددت الجمعية على أنها ستتصدى لعمليات التصفية والبيع لألمالك المسيحية في يافا وستتصدى 

 للبطريرك ثيوفيولوس الثالث، ألنه يشكل خطًرا على وجود البطريركية.
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 ودعت كافة المؤسسات األرثوذكسية والمسيحية في يافا بالعمل للتصدي لهذه الصفقات.
 10/7/2016 األيام، رام هللا،

 
 "الدفاع عن األرض": تقرير "الرباعية" يشجع االحتالل على االستيطان .26

: حذر المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، التابع لمنظمة التحرير األيام-نابلس 
الفلسطينية في تقريره األسبوعي عن االستيطان، من خطورة استمرار الحكومة اإلسرائيلية في تعزيز 

 االستيطان وزيادة عدد المستوطنين.
واعتبر التقرير الذي أصدره المكتب أمس، أن حكومة االحتالل تمعن في تحديها لقرارات الشرعية 

 الدولية التي تجرم االستيطان وتعتبره غير شرعي. 
ن  وقال المكتب الوطني إن قرارات المصادرة األخيرة ما هي إال تعبير عن نهج ثابت ومتواصل وا 

غطاء دوليا لسياستها جرت محاولة  إسرائيلجراءات االستيطانية األخيرة تأتي في سياق ما تعتبره اإل
التعبير عنه مؤخرا في تقرير وتوصيات الرباعية الدولية الذي ساوى بين الضحية والجالد، وضرب 

الستباحة بعرض الحائط جميع القوانين والمواثيق والشرائع الدولية، وأعطى ضوءًا اخضر إلسرائيل 
 كل األراضي الفلسطينية.

نتنياهو ووزير حربه، ووزارة المالية في  اإلسرائيليووثق التقرير الممارسات العملية لرئيس الوزراء 
تجنيد الدعم الحكومي للمستوطنات والمستوطنين ومنها، اإلعالن عن تجديد مخطط بناء استيطاني 

ديدة، حيث أعقبه اإلعالن عن المصادقة على وحدة استيطانية ج 42عبر بناء « أربعكريات »في 
 وحدة سكنية للمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة وفي محيطها. 800خطط لبناء نحو 

وفي سياق الدعم الحكومي للمستوطنات والمستوطنين، أشار التقرير، إلى أن وزارة مالية االحتالل 
مليون شيكل بهدف زيادة حراسة  14.5مبلغ بتحويل  اإلسرائيلي« الكنيست»طالبت لجنة المالية في 

المستوطنين والوحدات االستيطانية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الجزء الشرقي من مدينة 
 القدس المحتلة، وشمل الطلب تحويل ميزانيات أخرى للتعليم الديني اليهودي.

تالل في تجريف ومصادرة كما وثق التقرير االنتهاكات األسبوعية التي تقوم بها سلطات االح
األراضي، في القدس وسلفيت وبيت لحم والحصار المفروض على محافظة الخليل واعتداءات 

 المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.
 10/7/2016األيام، رام هللا، 
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من مجمل تعهداتها إلعادة إعمار  %40إلعادة اإلعمار": الدول المانحة دفعت  "الفريق الوطني .27
 غزة

قيمة ما دفعته الدول المانحة من  إجماليأن  اإلعمارأعلن الفريق الوطني إلعادة  امد جاد:ح
من مجمل ما تعهدت بدفعه  %40على غزة بلغ  األخيرةما دمرته الحرب  أعمارمساعدات إلعادة 

 .2014الذي عقد في القاهرة في الثاني عشر من تشرين األول العام  األعمار إعادةخالل مؤتمر 
أمس مع ذكرى  إصدارهن الفريق الوطني في تقريره األخير عن شهر حزيران الماضي الذي تزامن وبي

مرور عامين على الحرب األخيرة على غزة أن مجمل ما تم دفعه حتى اتن من تعهدات المانحين 
 3,507من مجمل التعهدات، وتبقى  %40ماليين دوالر بنسبة  1,409بلغ  األعمارلتمويل عملية 

 ين دوالر.مالي
من  األولوأكد الفريق الوطني الذي أسس بموجب قرار صدر عن مجلس الوزراء في شهر تشرين 

أن الحكومة تواصل بذل  األعماربهدف تنسيق التمويل والتخطيط ألولويات إعادة  2014العام 
 مار قطاع غزة.ومتابعة المانحين وحثهم على تنفيذ التزاماتهم تجاه إع األعمار بإعادةالجهود المتعلقة 

أن « األيام»قطاع غزة د. بشير الريس في حديث لـ  أعماروبين المنسق العام للفريق الوطني إلعادة 
والتي تقوم الحكومة حاليًا بمتابعتها مع « مليون دوالر 200» األعمارالمنحة الكويتية المقدمة إلعادة 

مواطنًا استفادوا حتى اتن من الدفعة  1,149موضحًا أن  األعمارفي مجال  األكبردولة الكويت تعد 
 مليون دوالر لقطاع اإلسكان. 70األولى للمنحة الكويتية المخصص منها 

وكشف الريس النقاب عن أن المرحلة المقبلة من المنحة الكويتية الخاصة باإلسكان ستشمل تمويل 
عدد  إجماليريبة القادمة وحدة سكنية ألصحاب البيوت المدمرة كليًا ليصل بذلك خالل الفترة الق 500

 وحدة سكنية. 1,650الوحدات التي تم تمويلها عبر المنحة ذاتها نحو 
ان الحكومة حصلت مؤخرًا على الموافقة الكويتية لتمويل بناء الخمسمائة وحدة المذكورة  إلىونوه 

مليون  30» %10تمويل بناء الفي وحدة من المنحة ذاتها التي تم دفع نحو  إلىتمهيدًا للوصول 
 من مجمل قيمتها.« دوالر

مليون دوالر لتغطية كلفة الخط الناقل  60أن المنحة الكويتية تشمل أيضًا تمويل  إلىولفت الريس 
مليون دوالر والذي يساهم كل من البنك  450للمياه ضمن مشروع محطة التحلية البالغة كلفته نحو 

أما مساهمة تركيا في المشروع ذاته فحتى اتن لم  بذلك األوروبيلمانيا واالتحاد أللتنمية و  اإلسالمي
 تتم مخاطبة الحكومة رسميًا بشأن مساهمة تركيا في هذا المشروع.

عليها بوساطة الصندوق الكويتي نيابة  اإلشرافويذكر في هذا السياق أن المنحة الكويتية تدار ويتم 
 بة عن الحكومة الفلسطينية.عن دولة الكويت، فيما يقوم المكتب الوطني بإدارة المنحة نيا
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على  األخيرةوحدة سكنية تضررت إثر الحرب  ألف 171 أن إلىتقرير الفريق الوطني  أشارذلك  إلى
للتنمية ودولة قطر لتوفير  اإلسالميغزة وأن الحكومة تمكنت مؤخرا من التوصل التفاق مع البنك 

 مدمرة بشكل كلي.بشكل خاص للمنازل ال األعمار إعادةالتمويل الالزم لعملية 
األضرار التي لحقت بقطاع البنية التحتية  أعمار إعادةمن مجمل  %24 إنجازوبين التقرير أنه تم 

مليون دوالر، واستطاعت  266قطاع الزراعة فقدرت بنحو  أضرارمليون دوالر أما  88نحو »
 «.مشروعا فقط 12مليون دوالر لتمويل نحو  75.4الحكومة توفير

بلغت  2014أن عدد المنش ت المتضررة في القطاع االقتصادي خالل عدوان وأوضح التقرير 
 مليون دوالر. 152إلى ما قيمته نحو  األضرارمنشأة، فيما وصل حجم  5,153نحو

هناك بعض التقدم في  أن إال، األعمار إعادةواعتبر التقرير أنه بالرغم من التباطؤ الكبير في عملية 
من  %100من المدارس الحكومية المتضررة، و %96بناء  إعادةمت ت»بناء قطاع التعليم  إعادة

من رياض  %66من مؤسسات التعليم العالي، و %50، و«أونروا»المدارس التابعة لوكالة الغوث 
مدرسة حكومية وتابعة لـ  259المباشرة في قطاع التعليم بلغت نحو  األضرار أن، مبينا «األطفال
 أونروا.

 10/7/2016األيام، رام هللا، 
 
 االستراتيجيةنتنياهو يدعم تعطيش مصر وسياسيون: "إسرائيل" تقلب األوضاع  .28

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستدعم إثيوبيا : محمد إبراهيم-القاهرة
 لالستفادة من مواردها المائية في تطوير الزراعة من خالل مدها بالتكنولوجيا اإلسرائيلية.

أضاف نتنياهو في كلمة مقتضبة ألقاها أمام مجلس نواب الشعب اإلثيوبي )البرلمان(، الخميس و 
الماضي: إن "أديس أبابا تنتهج الطريق الصحيح في التنمية، وسنعمل على دعمها وتعزيز المشاريع 

ان في وأوضح نتنياهو أن إسرائيل ستجعل من إثيوبيا أكبر دولة منتجة لأللب التنموية في البالد".
العالم، وستدعمها بكافة أنواع التكنولوجيا الحديثة، موضحا أن هذه "رؤيته إلثيوبيا وفق استراتيجية 

 إسرائيل" بحسب تعبيره.
وعلقت منال ماهر، عضو مجلس النواب عن قائمة "في حب مصر": إن إسرائيل استغلت الفراب 

 الستثمار اإلفريقي.الذي تركته مصر في القارة اإلفريقية الستعراض قواها في ا
وطالبت في تصريحات صحفية، أن تتعامل مصر مع األزمة بسرعة من خالل عقد اجتماع طارئ 
بلجنة الشئون اإلفريقية وسرعة تفعيل دور السفارات المصرية الموجودة في البالد اإلفريقية، واستدعاء 
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الدول اإلفريقية، لفتح  السفراء وعقد اجتماع طارئ مع وزير الخارجية والشركات المستثمرة في
 استثمارات جديدة وتكوين جبهة مناهضة النتشار االستثمارات اإلسرائيلية في إفريقيا.

، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن مصر ستضرر من تداعيات فهميوقال الدكتور طارق 
لسياستها  إنسانيوجه ما بعد زيارة نتنياهو إلى دول حوض النيل، السيما تقديم إسرائيل نفسها ب

 إفريقيا كالتمويل وبناء السدود وتحقيق التنمية. فيالخارجية 
في تصريحات صحفية، أن سياسية إسرائيل مع دول حوض النيل خرجت من السرية  فهميوأوضح 

، إثيوبياتوقيت بالغ الحساسية قوى الداللة، لتزامنه مع موعد االنتهاء من بناء سد  فيإلى العلنية 
أوغندا، وفقا لمخطط  فيإثيوبيا، وآخر  فيمشيًرا إلى أن هناك اتفاق يجرى اتن لبناء سديين جديدين 

 إسرائيلي لتسعير المياه مقابل النفط.
وسائل اإلعالم، وهو  فيوأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى وجود جانب غير معلن 

تضع قدم  إسرائيلداعًيا إلى ضرورة التنبه إلى أن  نفسها،عن وضع إسرائيل استراتيجية أمنية للدفاع 
 إفريقيا. فيمستقرة 

  
 األمن القومي

وأكد الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات أن زيارة نتنياهو إلثيوبيا وكلمته وتصريحاته المعادية 
في المنطقة ورؤى  للعرب وتجاوب النظام األثيوبي معها كلها أمور تقلب األوضاع االستراتيجية

وتساءل عبر "فيس بوك": "ما موقف السياسة الخارجية  لمصر رأًسا على عقب". القومياألمن 
واستراتيجيتنا لألمن القومي منها؟، أم أننا سنكتفي بتصريحات طرح مبتدأها من خبرها يساوي 

 صفر؟".
قية التي استمرت ستة أيام منذ يذكر أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهى جولته اإلفري

شركة إسرائيلية بهدف إقامة  50رجل أعمال من  80يوليو، رافقه فيها  7يوليو حتى الخميس  2األحد 
 عالقات تجارية مع شركات ودول إفريقية.

 9/7/2016، موقع رصد، القاهرة
 
 اإلسرائيلييدين التوسع االستيطاني  األردن .29

االستيطانية  اإلسرائيليةعن رفضها المطلق لسياسات الحكومة  يةاألردنعبرت الحكومة  بترا:-عمان
 جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة في الضفة الغربية المحتلة. إنشاء مستوطناتوقرارتها المتتالية في 
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هذه  إنالناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني  اإلعالموقال وزير الدولة لشؤون 
الفلسطينية وحقوق الشعب  األراضيتشكل اعتداء على  أنها إلى باإلضافة اإلسرائيليةالسياسات 
 تحقيقه في المنطقة. آمالجهود السالم وتبدد  أمامتشكل عائقا جذريا  فإنهاالفلسطيني 

المتحدة  واألمموجدد المومني دعوة المجتمع الدولي وخصوصا الدول الكبرى الراعية لعملية السالم 
 األراضيالقائمة على التوسع االستيطاني في  اإلسرائيليةسياسات الحكومة  ءإزاباتخاذ موقف حازم 
 الفلسطينية المحتلة.

 10/7/2016، الدستور، عّمان
 
 عين الحلوة وقلق من الخاليا المتطرفةمخيم العين على : "النهار" .31

لم تسارع  نهر بارد جديد ما إلىال يخفي مرجع أمني تخوفه من تحول مخيم عين الحلوة : "النهار"
كبح جماح الجماعات المتطرفة التي تسعى للسيطرة  إلىبعض الفصائل الفلسطينية غير المتشددة 

مخيم لالجئين الفلسطينيين في لبنان واالنطالق منه في اتجاه مناطق عدة بعد تراجعها في  أكبرعلى 
في مناطق كانت تعتبر  دول الجوار بفعل التقدم الميداني للجيش العراقي وللقوات السورية وحلفائها

 معاقل مهمة خصوصًا لتنظيم "داعش".
ليه هواجس حقيقية من التطورات داخل إجاء خالل استقباله وفدًا فلسطينيًا نقل  األمنيكالم المرجع 

المخيم مع تراجع حضور الفصائل الفلسطينية التي طالما عملت على التنسيق مع الجيش اللبناني 
 .إرهابيةسوء الذي تعد له جماعات يناريو األلتجنيب المخيم وسكانه الس

طرافًا فلسطينية ولبنانية تحاول اخذ مخيم عين الحلوة رهينة أ إنمصادر فلسطينية قالت ل"النهار" 
 عدة وبعضها ممول خارجيًا. أهدافلتحقيق 
 أيلم يكن االنفجار في  إنداخل المخيم يصفه مسؤول فلسطيني بالهش والمعرض لالهتزاز  األمن

عبر مكبرات الصوت بتعداد مزايا قتالها في سوريا بات  أصوليةمفاخرة تنظيمات  أنوقت ويذكر 
من مطلوب للقضاء  أكثرليه إمرًا شبه عادي مع ازدياد نشاط "داعش" داخل المخيم الذي فر أ

 اللبناني وبعضهم متورط بتنفيذ اعتداءات على الجيش اللبناني في عبرا وفي الشمال.
داخل المخيم  األوضاعانه ما لم يتم تدارك  إلىخلصت  األمنيء الفلسطيني مع المرجع حصيلة اللقا

امتالكها معلومات عن  إلىالمصادر الفلسطينية  وألمحت باالنفجار.فإن برميل البارود يختمر ومهدد 
 لىإالبعد الديني من خالل اللجوء  إلىداخل المخيم سترتكز  اإلشكالنية المتطرفين في افتعال  أن

 تكفير غير الملتزمين دينيًا مستلهمين تصرفات "داعش" في الرقة والموصل.
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 األمنية واألجهزةعلى تأكيد التعاون مع الجيش  اإلعالميةالفلسطينية  األدبياتفي المقابل، تحافظ 
هذا  أنطرف من العبث بأمن المخيم وتوريط الالجئين بما ال تحمد عقباه، مؤكدين  أياللبنانية لمنع 

 موضع عناية مركزة من السلطة في رام هللا. ألمرا
 9/7/2016، النهار، بيروت

 
 نفي حجز جثمان فلسطيني في أحد المستشفيات بسبب ضبط سيرت اللبناني األمن الداخليقوى  .31

ردت المديرية العامة لقوى األمن الداخلي ـ شعبـة العالقات العامة على خبر تداولته صباحًا وسائل 
ه أّن "مخفرًا أمنيًا قرر حجز جثمان مواطن فلسطيني في أحد المستشفيات بعدما تبين اإلعالم ومفاد

ألف ليرة"، موضحة أنه  240له من خالل النشرة القضائية وجود ضبط سير )سرعة زائدة( بقيمة 
مخفر درك  إلى( )فلسطينيحضر ابن المتوفي: محمود احمد دعيس  2016تموز  7بتاريخ 

 ثة والده من مستشفى سبلين الحكومي لدفنها.السعديات، الستالم ج
عليه األمر معتقدًا أن الغرامات المالية  التبسوأوضحت أنه بعد المتابعة اتضح أن رتيب التحقيق 

التعقبات القانونية فطلب دفع الغرامة المتوجبة  إبطالُمليزمة الدفع لمصلحة الخزينة وال تدخل بباب 
 قوى األمن الداخلي بدفع المبلغ لصاحب العالقة.على المتوفي، وبناًء عليه ستقوم 

ابنه في الوقت ذاته  إلىوأكدت أنه رغم كل ذلك لم يتم حجز الجثة بأي شكل من األشكال وسلمت 
 بناًء إلشارة القضاء المختص.

 9/7/2016، ، لبناناإللكتروني النشرةموقع 
 
 يلالتحاد اإلفريقي استهالك إعالم "إسرائيل"السودان: انضمام  .32

أن مطالبة بعض الدول »أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، : حسن عماد-الخرطوم
إلى عضوية االتحاد اإلفريقي، غير واردة قانونيًا، وهي مجرد استهالك « إسرائيل»اإلفريقية بانضمام 
 «.إعالمي ليس إال
ية تأسيسه األولى في المنظمة إسرائيل ليست دولة إفريقية، واالتحاد اإلفريقي واتفاق»وقال غندور 
، قبل أن يتحول إلى اتحاد في قمة سرت، ال تشير إلى إمكانية دخول أعضاء 1963اإلفريقية عام 

 «.من خارج القارة اإلفريقية
ميثاق االتحاد اإلفريقي يحدد شروط العضوية، وبالتالي مطالبات البعض بدخول هذه »وأضاف: 

مجرد استهالك « إسرائيل»ض مع الميثاق، والحديث عن انضمام الدولة أو تلك إلى االتحاد، تتناق
 «.إعالمي ليس إال
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إذا كانت تريد أن تعيش في سالم وتتواصل مع العالم، « إسرائيل»نحن نقول إن »وقال غندور: 
عليها أن تعطي الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة 

 «.وعاصمتها القدس
نحن في السودان ملتزمون بالمبادرة العربية التي أطلقها العاهل السعودي الراحل الملك »أضاف: و 

 «.2002عبدهللا بن عبدالعزيز، ووافق عليها العرب في قمة بيروت عام 
 10/7/2016، الخليج، الشارقة

 
 إشادة دولية وفلسطينية بدور قطر في تخفيف معاناة سكان غزة .33

مرور عامين على أشرس عدوان إسرائيلي شنه االحتالل على غزة في بعد : أشرف مطر -غزة 
صابة أكثر من  2000يوًما وشهد سقوط أكثر من  51، والذي استمر لـ2014يوليو   10000شهيد وا 

مواطن، وتدمير عشرات آالف المنازل والمتاجر والمصانع والمدارس، يبقى دور قطر حاضرا بقوة 
 يف عن سكانه.في إعادة تعمير القطاع والتخف

وحسب آخر إحصائية رسمية صادرة عن السلطة الفلسطينية ولجنة اإلعمار، فإن ما تم إنجازه من 
من  %40مشاريع وا غاثة ألهل قطاع غزة، منذ انتهاء الحرب على غزة وحتى اتن لم يتعد الـ
في أكتوبر  التعهدات التي قطعتها الدول على نفسها، خالل اجتماع المانحين الذي عقد بالقاهرة

، وأيًضا اجتماع المراجعة االقتصادي لنفس الدول الذي عقد في رام هللا قبل عدة أشهر، وذلك 2014
 أعوام. 10بسبب التضييق والخناق والحصار اإلسرائيلي المفروض على غزة منذ 

قطر كان لها الدور األبرز، في إغاثة أهل غزة والمساهمة الجديدة في إعادة إعمار ما دمره 
الحتالل، فقطر كانت سباقة بالمشاريع الحيوية التي تنفذها في القطاع قبل العدوان، من خالل منحة ا

سمو األمير الوالد التي شملت إقامة مدينة حمد السكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة، وهي 
تية وحدة سكنية مع كامل البنى التح 3000كبرى المدن السكنية في القطاع وتحتوي على أكثر من 

األخرى التي تجعلها مدينة متكاملة، وتأهيل شارع صالح الدين والرشيد الساحلي "شارع البحر"، وهما 
أهم شارعين يربطان شمال وسط وجنوب غزة، ومشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل واألطراف الصناعية، 

شتى المجاالت  وهو األول في فلسطين والمنطقة العربية، والعديد من المشاريع الحيوية األخرى في
من خالل منحة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، بالتبرع 

 .2014بمليار دوالر إلعادة إعمار غزة خالل اجتماع المانحين بالقاهرة في أكتوبر من عام 
لفور سعادة ولم تكتف قطر باإلعالن فقط عن تقديم مليار دوالر إلعادة اإلعمار، بل باشر على ا

السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة، باإلعالن في أول زيارة 
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مليون  50رسمية له لغزة بعد انتهاء الحرب مباشرًة عن بناء أول ألف وحدة سكنية بقيمة تزيد عن 
تها وتقدم مشاريعها دوالر من منحة المليار، وبالفعل كانت قطر من أوائل الدول التي تفي بتعهدا

 وتعيد البسمة للفلسطينيين الذين شردوا عن ديارهم ومنازلهم عنوة بعد تدميرها من قبل االحتالل.
 

 بان كي مون يشيد بدور قطر
اإلشادة بالدور القطري لم تكن محلية فقط، فقد أشاد السيد بان كي مون األمين العام لألمم المتحدة، 

م بها لغزة في الثامن والعشرين من شهر يونيو وزار خاللها مشفى سمو خالل زيارته األخيرة التي قا
األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل واألطراف الصناعية، بالجهود القطرية المبذولة 
في رفع المعاناة عن سكان غزة، حيث تقدر قيمة المشاريع القطرية التي نفذت فعلًيا في القطاع بنحو 

مليون دوالر،  70ون دوالر أمريكي، بينما تجاوزت المشاريع الجاري تنفيذها ما يزيد على ملي 300
 وطالب الدول األخرى التي تعهدت باإلعمار باإليفاء بالتزاماتها تجاه غزة.

 
 العدوان لم ينته.. وجهود قطر واضحة

ف بوقف إطالق النار ويرى باسم نعيم القيادي في حركة "حماس" أن العدوان على قطاع غزة لم يتوق
الذي وّقع في القاهرة، رغم مرور عامين على انتهاء أطول عدوان له. وقال لـ"الشرق" إن إسرائيل لم 
تلتزم بأي شرط من شروط وقف إطالق النار، فهي لم ترفع الحصار، واستمرت في استباحة الحدود 

ماًما من معاناة أكثر من مليوني البرية والبحرية، واستمرت في إغالق المعابر، وهذا األمر فاقم ت
 مواطن فلسطيني، باتوا يعيشون في سجن كبير.

أما بالنسبة إلى قطر، فأي إنسان منصف أو موضوعي من أبناء شعبنا الفلسطيني وبعيًدا عن 
غاثًيا ومادًيا ا  السياسة، يدرك أن قطر خالل السنوات الماضية بذلت جهوًدا كبيرة، سياسًيا ودبلوماسًيا و 

في  واستراتيجيةفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني، فقطر بخالف ما تقدمه من مشاريع حيوية للتخ
غزة، ترعى جوالت الحوار والمصالحة ما بين حركتي حماس وفتح، وتتحرك عبر اإلقليم وعلى 
نصاف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، لذلك  المستوى الدولي باتجاه رفع الحصار عن غزة وا 

إنسان منصف البد من أن يشيد بدور قطر لنصرتها الشعب الفلسطيني وأهل غزة ورفع  أكرر أن أي
 الظلم عنه.

 8/7/2016، الشرق، الدوحة
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 اإلعالن عن إطالق أول جمعية طبية فلسطينية تونسية: تونس .34
أعلن اليوم السبت عن إطالق أول جمعية طبية تونسية فلسطينية، خالل  :الحياة الجديدة-تونس 
ماع الذي عقدته مجموعة من األطباء الفلسطينيين والتونسيين في مقر كلية الطب بجامعة االجت

 تونس المنار.
وترأس االجتماع، عميد كلية الطب أحمد المحرزي، بمشاركة رؤساء أقسام مختلف التخصصات 
 الطبية بجميع المستشفيات التونسية، وأعضاء المجلس العلمي بكلية الطب، ورئيس جامعة تونس
المنار فتحي السالوتي، ونقيب األطباء نبيل بن زينب، وعدد من األطباء الفلسطينيين المقيمين 

 بغرض البحث العلمي والدراسة األكاديمية، بحضور سفير فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم.
 وأكد المحرزي، في كلمته خالل االجتماع، أن المشاركة الفاعلة من قبل رؤساء األقسام الطبية هي
دليل على أهمية هذه المبادرة والخطوة لتعزيز أواصر العمل المشترك بين البلدين في المجاالت 
األكاديمية والبحثية والتقنية الطبية، للوصول إلى شراكة طبية فاعلة وحقيقية ملتزمة بأهداف العمل 

 الصحي اإلنساني واالجتماعي بكلية الطب في تونس وفلسطين.
جية الفعل وليس ردة الفعل، والعمل وليس المجامالت، مشيرا إلى أن الشعبين ودعا إلى تبني استراتي

ينتظران اإلنجازات والتطبيق العملي ألهداف الجمعية، مؤكدا أن القادم أفضل لخدمة الشعبين 
 الشقيقين.

 9/7/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 ار الفصلنائب رئيس مجلس النواب اإليطالي: ال وجود للسالم في ظل جد .35

قال نائب رئيس مجلس النواب اإليطالي لويجي دي مايو، إنه ال يمكن تحقيق السالم في : بيت لحم
 ظل وجود جدار الفصل العنصري اإلسرائيلي على األرض الفلسطينية.
الزائر لفلسطين، بعد  اإليطاليةوأضاف دي مايو الذي يترأس الوفد البرلماني عن حركة خمسة نجوم 

بلدية بيت لحم فيرا بابون، وزيارة مخيم عايدة بحضور القنصل اإليطالي العام في القدس  لقائه رئيسة
دافيدي السيشيليا اليوم السبت، أن مدينة بيت لحم تعتبر مثاال على الدمج الثقافي والديني، وتتعايش 

 سلميا مسيحيين ومسلمين، ومن المهم أن ننظر دائما إلى األمام.
تعتبر واحدة من أقدم المواقع الدينية والروحانية، لكننا اليوم نرى التقسيم وأشار إلى أن بيت لحم 

والسحق واإلذالل من قبل جدار الفصل الذي يبلغ ارتفاع ثمانية أمتار، ويمتد بين الشوارع ويفصلها 
 عن العالم، ويذكرنا أن السالم ال يمكن أن يكون دون التعايش والحوار.
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يم عايدة لالجئين الفلسطينيين أنه ال يمكن أن يكون هناك سالم من وأكد دي مايو خالل زيارته مخ
 دون احترام الحق الدولي واإلنساني، وال يمكن أن يكون هناك سالم في ظل الجدار غير القانوني.

 9/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 ق السالموفد برلماني إيطالي: المستوطنات غير شرعية وعقبة في طري .36

قال رئيس الوفد البرلماني اإليطالي لويجي دي مايو، اليوم السبت، إن المستوطنات : الخليل
اإلسرائيلية على األرض الفلسطينية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وبالتالي فهي عقبة في 

 طريق السالم.
ا مع رئيس البلدية داوود الزعتري وأضاف دي مايو: "قمنا بزيارة مدينة الخليل والبلدة القديمة والتقين

سرائيل".  حيث تحدثنا عن حركة خمسة نجوم في إيطاليا، وماذا تعني زيارتنا إلى فلسطين وا 
وتابع: "ثم التقينا مع بعثة الشرطة اإليطالية في الخليل، من بعثة التواجد الدولي، الذين أوضحوا لنا 

 جة لسلوك المستوطنين اإلسرائيليين".من عدم االستقرار في الخليل هو نتي %80أن حوالي 
وأردف دي مايو: "سبق وأكدنا عدة مرات أن المستوطنات اإلسرائيلية على األرض الفلسطينية غير 
شرعية بموجب المجتمع الدولي، وبالتالي هي عقبة في طريق السالم، وقد ذكرت بقرارات األمم 

رئيس إذا كّنا نريد السالم في هذه األرض المتحدة العديدة حول هذا الموضوع، وهذا هو العنصر ال
 المعذبة".

 9/7/2016القدس، القدس، 

 

 الجديد لألراضي الفلسطينية المحتلة يبدأ أولى زياراته للمنطقة األمميالمقرر  .37
أعلنت مفوضية حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، أن مايكل لينك المقرر الخاص الجديد  :جنيف

الفلسطينية  األراضي فياإلنسان بمراقبة ورصد حالة حقوق اإلنسان المكلف من مجلس حقوق 
 ، سوف يبدأ أولى زيارته للمنطقة غدا األحد.1967المحتلة منذ عام 

وأضافت المفوضية، في بيان نشر على موقع المنظمة الدولية، أن الزيارة تهدف لجمع معلومات 
المحتلة، موضحة أنه سيزور العاصمة  األراضي فيمباشرة عن الحالة الراهنة لحقوق اإلنسان 

الفلسطينية  األراضياألردنية عمان بسبب رفض السلطات اإلسرائيلية منحه تأشيرة دخول لزيارة 
 للوقوف على الحالة على األرض. 

من جانبه، قال لينك في البيان نفسه، "أتطلع للقاء العديد من ممثلي المجتمع المدني والمسؤولين 
األمم المتحدة لمعرفة المزيد حول التطورات األخيرة في حالة حقوق اإلنسان في الحكوميين وضباط 
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األراضي الفلسطينية المحتلة"، مضيفا أن "عملهم ال يقدر بثمن، وأنه سيساعد في فهمه لما يجري 
 على أرض الواقع".

 9/7/2016 ،برسقدس 
 
 االستيطان في حلقة التعاون اإلسرائيلي األميركي االستراتيجي .38

األمني الذي سعت إسرائيل إلى إظهـاره  األميركي-اإلسرائيلياالنسجام : آمال شحادة-لقدس المحتلة ا
الصــاروخية المشــتركة ومحاكاتهــا ســقوط آالف  اإلســرائيلية-األميركيــةبشــكل كبيــر، ســواء فــي المنــاورة 

قــة، أو عبــر الصــواريخ مــن إيــران ولبنــان علــى بلــدات إســرائيلية، وكــذلك علــى قــوات أميركيــة فــي المنط
التجربــة المشــتركة بــين إســرائيل وأميركــا لمنظومــات الــدفاع الصــاروخي، أرادت تــل أبيــب مــن ورائــه أن 
تقول إن شيئا لم ولن يزعزع العالقة األمنية بين البلـدين، وأن الواليـات المتحـدة ماضـية فـي دعـم بعيـد 

 الحدود لسد حاجات إسرائيل.
ئيلي لهــذين النشــاطين الحــربيين المشــتركين فــي اليــوم ذاتــه ولــيس هــذا فحســب، فتــزامن التــرويج اإلســرا

الــذي رد رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتانيــاهو علــى الموقــف األميركــي الــرافض مشــاريع البنــاء 
االستيطاني في الضفة وشرق القدس، لم يـأت بالصـدفة، بـل جـاء ليقـول إن إسـرائيل أيضـًا قـادرة علـى 

نهــــا ما ضــــية فــــي مشــــاريعها االســــتيطانية، بــــل لــــديها مــــا تقولــــه حتــــى للحلفــــاء وضــــع قواعــــد اللعــــب وا 
ن ظهرت أجواء من األزمة السياسية بين الطرفين.  األميركيين وا 

التــرويج للعالقــات األمنيــة المشــتركة تــزامن مــع إطــالق نتانيــاهو، مــن مكــان زيارتــه فــي روانــدا، موقفــًا 
ومة على تعزيـز االسـتيطان فـي الضـفة وأن إسـرائيل علنيًا رافضًا الموقف األميركي ومؤكدًا أن ال مسا

ليست المعرقل لعملية السالم، بل راح يبرر صدقية مشاريع االستيطان الجديـدة التـي جـاءت ردًا علـى 
صـــابة إســـرائيليين. فقـــال:  ـــى مقتـــل وا  ـــات التـــي نفـــذها فلســـطينيون أخيـــرًا وأدت إل نحـــن نعـــرف »العملي

س مقبـواًل. البنـاء فـي القـدس وفـي معاليـه أدومـيم، لـيس السـبب الموقف األميركي، وهو ليس جديدًا ولي
فــي فشــل الســالم. ســبب الفشــل هــو التحــريض المتواصــل ضــد وجــود دولــة إســرائيل، وقــد حــان الوقــت 

 «.لتعترف دول العالم كلها بهذه الحقيقة البسيطة
اوضــات، ومــن الطريــق إلــى حــل الصــراعات يــتم بالمف»وهنــاك حقيقــة ثانيــة، يقــول نتانيــاهو، هــي أن 

جهتنــا فــنحن علــى اســتعداد لمفاوضــات مباشــرة مــن دون شــروط مــع جيراننــا، أمــا هــم فغيــر مســتعدين 
لمفاوضتنا، وهذا ما يمنع السالم، وليس مجموعة بيوت أخرى قرب معاليه أدوميم، أو أحياء عـدة فـي 

ة معاليه أدومـيم بالنسبة إلى نتانياهو مشاريع االستيطان هي مجرد بيوت عدة قرب مستوطن«. القدس
أو فـــي أحيـــاء القـــدس الشـــرقية، هكـــذا بكـــل بســـاطة يتحـــدث عـــن مشـــاريعه االســـتيطانية التـــي يعتبرهـــا 
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المجتمع الدولي عراقيل أمام عملية السالم، ويخرج في حملة داعمة لثلـة مـن المسـتوطنين العنصـريين 
 في نشر المزيد من البؤر االستيطانية.

اسـيين والحـزبيين اإلسـرائيليين حـول مشـاريع االسـتيطان التـي أعلنهـا وفي اليوم الـذي احتـدم نقـاش السي
نتانياهو ردًا على العمليات، وموقفه الرافض اإلدانة األميركية، اختارت إسـرائيل الكشـف عـن تـدريبات 

 إسرائيلية كانت أجريت قبل حوالى شهر. -أميركية
مـــدة خمســـة أيـــام، شـــارك فيهـــا انطلقـــت التـــدريبات فـــي الســـابع عشـــر مـــن الشـــهر الماضـــي واســـتمرت ل

عشرات الخبراء من إسرائيل والواليات المتحدة وركـزت باألسـاس علـى فحـص مـدى التنسـيق واالرتبـاط 
الشــهر تقريبــًا، جــاء النشــر،  حــوالياإلســرائيلية المضــادة للصــواريخ. بعــد  -بــين المنظومــات األميركيــة

حلقة الوصل، وهي األولـى مـن نوعهـا. ، أي «كيشوريت»وفيه معلومات تقول إن المناورة حملت اسم 
ووفق بيان لوزارة الدفاع، فإن األميركيين واإلسرائيليين المشاركين في التـدريبات شـددوا علـى االتصـال 

 والتشبيك بين المنظومات اإلسرائيلية وأجهزة الرادارات األميركية.
عــن تجربــة مشــتركة للهيئــة  فــي اليــوم ذاتــه أيضــًا، نشــرت وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية معلومــات واســعة

العســكرية اإلســرائيلية المســؤولة عــن تطــوير المنظومــات الدفاعيــة المختلفــة العتــراض الصــواريخ، فــي 
(، حـول اختبـار MDAوالوكالة األميركيـة للـدفاع الصـاروخي )« حوما»وزارة الدفاع، والمعروفة باسم 

ات الدفاع األميركية في الواليـات المتحـدة التواصل الفيزيائي بين منظومات الدفاع اإلسرائيلية ومنظوم
وفــي أمــاكن أخــرى فــي العــالم، فــي حــال وقــوع هجــوم يشــمل المئــات، بــل اتالف مــن الصــواريخ التــي 
ســتطلق تجــاه إســرائيل خــالل وقــت قصــير، وبــالتزامن تجــاه القــوات والمرافــق العســكرية األميركيــة فــي 

 الشرق األوسط.
إلسرائيلية، وفي منظومات أميركية عدة منتشرة فـي مراكـز تطـوير التجربة أجريت في مراكز التطوير ا

فـــي الواليـــات المتحـــدة، وشـــاركت فيهـــا عشـــرات الطـــواقم اإلســـرائيلية فـــي إســـرائيل والواليـــات المتحـــدة. 
وحرصــت إســرائيل علــى إظهــار أن التجــارب بــين الطــرفين مســتمرة وهنــاك تجــارب عــدة متوقعــة حتــى 

 نهاية السنة.
أمني أن المنظومات والتجربة التي منحتهما الواليات المتحـدة إلسـرائيل، خـالل هـذه وُنقل عن مسؤول 

التدريبات، تمنح الحلول للتهديدات التي تواجه منظومة الدفاع اإلسرائيلية وكيفية التعامل معها، حيـث 
 تـــم التركيـــز فـــي هـــذه التجربـــة علـــى الـــدفاع فـــي وجـــه الصـــواريخ المتوســـطة والطويلـــة المـــدى، وتحديـــداً 

يمتلـــك كميـــات كبيـــرة منهـــا فـــي « حـــزب هللا»الصـــواريخ الدقيقـــة منهـــا، التـــي تشـــير التقـــديرات إلـــى أن 
مخازنه. وهي التـي، وفـق السـيناريوات اإلسـرائيلية، سـيكون مـن الصـعب مواجهتهـا بالـذات فـي الجبهـة 

 «.صاروخ كل يوم باتجاه إسرائيل 1500الداخلية، حيث متوقع سقوط 



 
 
 
 

 

 36 ص             3986 العدد:        10/7/2016 األحد التاريخ: 

                                    

 وازنات للمستوطنينمشاريع استيطانية وم
فـــي مقابـــل هـــذا التنســـيق األمنـــي الكبيـــر، ضـــربت إســـرائيل ورئـــيس حكومتهـــا بعـــرض الحـــائط االنتقـــاد 

لــيس جديــدًا علينــا ولــيس مقبــواًل علينــا »وحــدة ســكنية، إذ قــال نتانيــاهو:  800األميركــي لمشــروع بنــاء 
 «.الموقف األميركي

ية بتعميق األزمة الديبلوماسية، بل رافق هذا الرد هكذا حسمت إسرائيل موقفها تجاه واشنطن غير مبال
مليــون شــيكل. هــذه  41.5اإلعــالن عــن زيــادة موازنــة حراســة المســتوطنين فــي القــدس الشــرقية بمبلــغ 

مليـون شـيكل،  101إلـى  2014الزيادة غير المبررة جاءت مع أنه سـبق وتمـت زيـادة هـذه الموازنـة فـي 
قدس، وهي زيادة كان يفترض أن تكون لمرة واحدة. ولكن، منذ بذريعة التصعيد األمني الذي شهدته ال

ومـع الزيـادة  2016مليون شيكل، وفي  94إلى  2015ذلك الوقت، تجري الزيادة سنويًا، إذ وصلت في 
مليـــون شـــيكل. ووفـــق معطيـــات وزارة الماليـــة، تصـــل موازنـــة حراســـة كـــل  94.5الجديـــدة ستصـــل إلـــى 

 ألف شيكل. 30ى أكثر من مستوطن يهودي في القدس الشرقية إل
إلى جانب هذه الموازنات التي تشكل عبئًا ماليـًا وتقتضـم مـن أمـوال الجمهـور وعلـى حسـاب الخـدمات 
االجتماعيـــة والرفـــاه، تنطلـــق الحكومـــة اإلســـرائيلية بمشـــاريع االســـتيطان فـــي الضـــفة والقـــدس. وبذريعـــة 

اسـتيطانّية فـي مسـتوطنة معاليـه أدومـيم وحـدة سـكنّية  800العمليات التي نفذها فلسـطينيون سـيتم بنـاء 
ومدينة القدس، وتتعـالى األصـوات إلـى الـرد علـى كـل عمليـة بمشـروع اسـتيطاني جديـد. وحتـى هـذا ال 
يكفـــي قـــادة اليمـــين مـــن حـــزب الليكـــود ووزراء فـــي حكومـــة نتانيـــاهو، إذ يطالـــب الـــوزيران زئيـــف ألكـــين 

القــدس »ختــر بفــرض القــانون اإلســرائيلي علــى ويســرائيل كــاتس ورئــيس لجنــة الخارجيــة واألمــن آفــي دي
معاليــه »، وفـق مـا يطلــق عليهـا اإلسـرائيليون. ويقصــدون فـي ذلـك المســتوطنات الكبـرى وهـي «الكبـرى
واستئناف البناء، بشكل مكثف، فـي « غوش عتسيون»و« بيتار عيليت»و« جبعات زئيف»و« أدوميم

لغاء قـرارات تجميـد البنـاء فـي مسـتوطنات إس إلى األحياء اليهودية لمدينة القدس. كما دعا الوزير كات
 الضفة الغربية والبناء وفق الحاجة.

عنــدما كــان فــي أفريقيــا، حظــي نتانيــاهو بــدعم وزرائــه فــي مواجهــة االنتقــاد األميركــي والــدولي، فــأعلن 
ثان عـن الوزير ألكين أن إسرائيل ترفض مبادرة السالم العربيـة ومبـادرة السـالم الفرنسـية مـا دامتـا تتحـد

ومن القدس وال نرى فيها أساسًا لمحادثات سالم.. وقام ألكين ومعه الوزيران  67االنسحاب إلى حدود 
كاتس وأوري أرئيل بزيارة خيمة االعتصـام التـي أقامهـا المسـتوطنون الـذين يفتـرض خـروجهم مـن بـؤرة 

نـاك، أن حكومـة عمونا حتى شـهر كـانون األول المقبـل، بحسـب قـرار المحكمـة، وأوضـح ألكـين مـن ه
ال تسـتطيع إخـالء مسـتوطنين مـن أرض إسـرائيل. ويجـب اسـتغالل كـل ثغـرة »اليمين برئاسـة نتانيـاهو 

 «.في القانون لمنع ذلك
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أن تتخــذ الحكومــة اإلســرائيلية مــن سياســة الــرد علــى العمليــات ذريعــة لتعزيــز االســتيطان، هــو أمــر ال 
ت منفـــذي العمليـــات وأقـــاربهم بـــل إنـــه عقـــاب ينـــدرج فقـــط فـــي العقـــاب الجمـــاعي للفلســـطينيين وعـــائال

للمجتمع الدولي على موقفه الرافض االستيطان والداعي إلـى السـالم. وتحـت سـوط التهديـد بـالرد علـى 
العمليات وخلق مكونات جديدة لتعزيز االحتالل واستيطانه، تواصل إسرائيل فرض واقـع علـى األرض 

ل يحول دون التواصـل الجغرافـي بـين المـدن الفلسـطينية، يمنع ليس فقط حاًل إلقامة دولة فلسطينية، ب
ويجعـل القــدس الشـرقية مدينــة مقســمة إلـى أحيــاء ال يبقــى للفلسـطينيين منهــا ســوى القليـل ممــا يحلمــون 
فيه لعاصمة دولتهم العتيدة. وهي تنطلق في ذلك من الشعور بالقوة العسكرية الهائلـة التـي توفرهـا لهـا 

 الواليات المتحدة.
 10/7/2016ة، لندن، الحيا

 
 المحلية االنتخابات"حماس" لم تحسم قرارها بعد للمشاركة في  .39

 عدنان أبو عامر
الهيئات  انتخاباتحزيران/يونيو عن الموعد المحّدد إلجراء  21أعلنت الحكومة الفلسطينّية في 

هيئة  414ل، وعددها تشرين األّول/أكتوبر المقب 8المحلية في الضّفة الغربّية المحتّلة وقطاع غّزة في 
 محلية.

لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية عرفت الهيئة المحلية، بأنها وحدة الحكم المحلي في نطاق 
 جغرافي إداري معين تكون حدوده وفقًا للخرائط الهيكلية المعتمدة من قبل وزارة الحكم المحلي.

، بحيث يتم الترشح 2005ينية في عام وصدر القانون الفلسطيني النتخاب الهيئات المحلية الفلسط
بقوائم انتخابية مغلقة، ال تظهر أسماء مرشحيها على ورقة االقتراع، بحيث ال يقل عدد مرشحي 
القائمة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لمجلس الهيئة المحلية، وتوزع المقاعد التي تحصل عليها 

 ئمة.كل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسمائهم في القا
حزيران/يونيو الجدول الزمنّي القانونّي لمراحل عملّية  23المركزّية في  االنتخاباتوأصدرت لجنة 

المحلّية، بدءًا بالتسجيل والنشر واالعتراض، مرورًا بفتح باب الترّشح والدعاية، وصواًل  االنتخابات
 وا عالن النتائج النهائّية. االقتراعإلى يوم 

سنوات حسب قانون الهيئات المحلّية  4حلية يفترض أن تجري كّل الم االنتخاباتومع أّن 
الفلسطينّية، فإّنها لم تجر إاّل مّرة واحدة بصورة موّحدة في األراضي الفلسطينّية في السنوات العشر 

هيئة محلية، وشهدت الضّفة الغربّية فقط إجراء  262، وشملت 2005-2004الماضية عامي 
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هيئة محلّية، من دون مشاركة "حماس" بسبب  340، وشملت نحو 2012ام المحلّية في ع االنتخابات
 ما قالت إّنه مالحقة األجهزة األمنّية الفلسطينّية لعناصرها.

الجدير بالذكر أن االنتخابات المحلية الفلسطينية تشمل الهيئات المحلية الكبيرة كالمدن والصغيرة 
ن سكان المنطقة، إلدارة شئونها من النواحي كالقرى والبلدات، وتعنى بانتخاب هيئة محلية م

الخدماتية كالمياه وتنظيم األسواق والتراخيص الالزمة للبناء، وغيرها من القضايا الحياتية، ويطرأ بين 
حين وآخر زيادة في عدد هذه الهيئات المحلية بسبب التوسع الذي يحصل في عدد السكان 

يئة محلية خاصة بها، خشية أن يتم إهمالها من قبل الفلسطينيين، ورغبة بعض البلدات بانتخاب ه
 المدن الكبيرة، وهذا بالتوافق مع وزارة الحكم المحلي الفلسطيني.

، وشملت 2006ومن جهته، قال وزير اإلعالم السابق في الحكومة األولى التي شكلتها حماس عام 
سطينّية في رام هللا لم تناقش مع غزة والضفة الغربية، يوسف رزقة لـ"المونيتور": "إّن الحكومة الفل

حماس في غّزة الظروف الالزمة إلنجاح انتخابات الهيئات المحلية، خاصة توفر شروط النزاهة، 
دارة الحمالت االنتخابية، ودور محكمة  ، وآلّيات الطعون والّنظر فيها، وكيفّية إجرائها االنتخاباتوا 

األمنّية الفلسطينّية في الضّفة الغربّية وتدّخالتها  في الضّفة وغّزة معًا، بعيدًا عن سطوة األجهزة
المشينة، كما حصل في انتخابات جامعة بيرزيت في الضفة الغربية في نيسان/أبريل الماضي، حين 

 اعتقلت األجهزة األمنية الفلسطينية عددا من طالب الجامعة من مناصري حماس".
ت المحلّية بقّوة إذا توافرت شروط النزاهة الهيئا انتخاباتوأضاف رزقة: "حماس سوف تشارك في 

ومستلزمات العملّية الديموقراطّية، ورّبما تميل الحركة إلى الدخول في هذه االنتخابات بقوائم انتخابية 
وائتالفات مع تنظيمات سياسية وقوى من المجتمع المدني، وليس كما كانت التجربة السابقة في عام 

خاّصة بها في االنتخابات المحلية والتشريعية تحت اسم  تخابيةانحين دخلت حماس بقائمة  2005
 قائمة التغيير واإلصالح".

على خمس مراحل، بسبب  2005-2004كانت االنتخابات المحلية الفلسطينية التي جرت في عام 
قم أنها التجربة االنتخابية األولى للهيئات المحلية الفلسطينية، وعدم توفر اإلمكانيات البشرية وطوا

الفنية الالزمة لمراقبة االنتخابات في جميع األراضي الفلسطينية في يوم واحد، وهي األولى التي 
، وأسفرت عن فوزها في معظم 1993تشارك فيها حماس منذ تشكيل السلطة الفلسطينية عام 

 المراحل، خاصة في المجلس المحلية بقطاع غزة.
، فازت 2005خابات الهيئات المحلية في أيار/مايو تجدر اإلشارة إلى أن حماس التي شاركت في انت

هيئات  7من أصل  4هيئة محلية في الضفة الغربية، وفازت في  68هيئة محلية من أصل  34في 
محلية جرت في انتخابات قطاع غزة، وبعد سيطرة حماس على غزة في حزيران/يونيو، قامت بتعيين 
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ث أصبحت معظمها تابعة لها، إما باالنتخابات أعضاء باقي الهيئات المحلية في قطاع غزة، بحي
، وهو ما يثير تساؤالت حول 2007، أو بالتعيين الذي قامت به الحركة بعد 2005التي جرت في 

المعلن عنها قريبًا أو المشاركة فيها أو السماح بإجرائها منذ  االنتخاباتمدى موافقة "حماس" على 
 األساس في قطاع غّزة حيث تسيطر عليه.

دائها أو أأّن ردود فعل الشارع الفلسطينّي تجاه الهيئات المحلية في غزة، تفاوتت بين الرضى عن  مع
 على بعض قراراتها الخدمّية. االحتجاج

تعاني الهيئات المحلية في قطاع غزة العديد من المشاكل، ويكمن أهمها في منع إسرائيل من إدخال 
ية للهيئات المحلية، وعدم سماحها بدخول اتليات والمعدات المواد األولية لتنفيذ مشاريع البنى التحت

وقطع الغيار الخاصة باألمور التشغيلية لهذه الهيئات الالزمة لمشاريع الصرف الصحي، ضمن 
األسباب التي تعلنها إسرائيل بأن هذه المواد ذات استخدام مزدوج ألغراض عسكرية للفصائل 

التوافق في رام هللا بدفع مستحقات الهيئات المحلية المتراكمة الفلسطينية، بجانب عدم التزام حكومة 
في غزة، وعدم دعمها لميزانيات الهيئات المحلية، واعتمادها على مواردها الخاصة رغم قلة الموارد، 

 في ظل شكاوى الهيئات المحلية في غزة من عدم اعتماد السلطة الفلسطينية لموازناتها المالية.
المجلس الثورّي لـ"فتح" في غّزة فيصل أبو شهال لـ"المونيتور" إلى أّنه  ومن جهته، أشار عضو

المحلّية في القطاع، ألّن استمرار وضع المجالس  االنتخابات"يطالب حماس بعدم تعطيل إجراء 
غير مقبول ألنه يحرم الفلسطينيين من ممارسة حقهم  انتخاباتالمحلّية على ما هو عليه من دون 

، ورفض إجراء 2007يعّزز االنقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية القائم منذ عام في االنتخاب، وس
وتطبيق العملّية الديموقراطّية ليقول  االنتخاباتيحمل مدلواًل سلبّيًا، وحماس ملزمة بإجراء  االنتخابات

ّرع بعدم الفلسطينّيون كلمتهم، فحماس ال يحّق لها ألسباب حزبّية تعطيل إجرائها في غّزة أو التذ
 المشاركة في الضّفة بدعوى عدم وجود نزاهة".

المحلّية، سواء أكان  االنتخاباتلم تصدر "حماس" حّتى الّلحظة أّي موقف نهائّي رسمّي من إجراء 
، ورّبما ما زالت في مرحلة الدراسة والتحليل للقرار األكثر مالءمة باالمتناعبالموافقة أم بالرفض أم 
اقف عّدة لبعض قادتها تشير إلى حال من النقاش الجاري في صفوفها، لها، في حين خرجت مو 

 ويبدو أّنها لم تحسم قرارها النهائّي بالمشاركة أم ال.
حزيران/يونيو في غزة مع  27وكان آخر خطوات حماس في هذا السياق، أنها عقدت اجتماعا يوم 
والجبهة الديمقراطية لتحرير  عدد من الفصائل الفلسطينية، ضم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

فلسطين، وحركة الجهاد اإلسالمي، للتباحث معها بشأن االنتخابات المحلية، وسبل تنفيذها في قطاع 
 غزة، دون صدور موقف نهائي من حماس بالمشاركة أو المقاطعة.
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إسماعيل  ولقد أّكد القيادّي في "حماس" ورئيس الّلجنة األمنّية في المجلس التشريعّي الفلسطينيّ 
محلية من دون توافق وطنّي أمر غير مقبول،  انتخاباتحزيران/يونيو أّن إجراء أّي  25األشقر في 

بالطريقة اّلتي  االنتخاباتفال أحد يستطيع تجاهل قّوة "حماس". ولذلك، تبدو صعبة إمكانّية تطبيق 
 إجرائها. تطرحها الحكومة الفلسطينّية، دون إجراء توافق مسبق مع حماس حول كيفية

حزيران/يونيو عن أسفه إلعالن  26وعّبر الناطق الرسمّي باسم "حماس" سامي أبو زهري في 
المحلية قبل توافر توافق وطنّي للّتهيئة لها، مشيرًا إلى أّن  االنتخاباتالحكومة عن موعد إجراء 

في انتظار إجابات  المركزّية، وما زلنا االنتخابات"حماس" قّدمت تساؤالت لم يكشف عنها إلى لجنة 
 .االنتخاباتعن هذه التساؤالت قبل إعالن الموقف النهائّي للحركة من هذه 

في المئة من الفلسطينّيين في قطاع غّزة والضّفة الغربّية أبدوا  75وتجدر اإلشارة إلى أّن أكثر من 
ي أجراه مركز المحلّية في حال إجرائها، وفقًا الستطالع للرأ االنتخاباترغبتهم بالمشاركة في 

 استطالعات الرأي والدراسات المسحّية في جامعة "الّنجاح" الوطنّية بالضّفة الغربّية في أّيار/مايو.
" في غّزة عمر شعبان لـ"المونيتور": االستراتيجيةومن جهته، قال رئيس مؤّسسة "بال ثينك للدراسات 

لطريق نحو المصالحة الفلسطينّية، لكّني في غّزة والضّفة أمر ضرورّي يمّهد ا االنتخابات"إّن توحيد 
أجريت لقاءات مع بعض مسؤولي حماس في غّزة، ولم أجد لديهم إجابات إيجابّية بالمشاركة فيها، 

رزمة واحدة: بلدّية وتشريعّية ورئاسّية، وهو ما ال توافق عليه  االنتخاباتألّنهم يطالبون بأن تكون كّل 
ربّية. ولذلك، فإّن نسبة إجرائها في غّزة منخفضة، وهذا أمر خاطئ. السلطة الفلسطينّية في الضّفة الغ

وفي الضّفة، فإّن حماس قد تقاطع ألسباب أمنّية خشية مالحقة األجهزة األمنّية الفلسطينّية لها، 
وتضييق الخناق عليها. ومع ذلك، فإّن قرار عدم المشاركة أو عدم السماح بإجرائها لن تكون له 

سطينّيين، ألّن ذلك من شأنه زيادة الفجوة بين الفلسطينّيين والهيئات المحلية اّلتي شعبّية بين الفل
 تسيطر عليها حماس في غّزة".

المحلّية في أوائل تشرين  االنتخاباتوأخيرًا، ما زال أمامنا قرابة المائة يوم إلى حين إجراء 
المشاركة فيها من عدمه على نار األّول/أكتوبر، وهي فترة زمنّية كافية كي تنضج "حماس" قرارها ب

هادئة، ورّبما تعلم الحركة جّيدًا أّن قرارها المرتقب في حال الموافقة ستكون له تبعات إيجابّية على 
صعيد تقريب فرص المصالحة مع "فتح" والتخفيف عن كاهل الهيئات المحلية اّلتي تديرها من 

 يئات المحلية من أزمات مالّية متالحقة.الناحيتين المالّية واإلدارّية، حيث تعاني هذه اله
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المحلّية في قطاع غزة، أو لم تشارك حماس فيها، ألّن الحكومة  االنتخاباتوفي حال لم يتم إجراء 
، فرّبما يزيد ذلك االنتخاباتالفلسطينّية لم تتشاور معها قبل إصدار قرارها بتحديد موعد إجراء هذه 

 ع الفلسطينّي.القائمة في الشار  االنقساممن فجوة 
 7/10/2016المونيتور، 

 
 وحرب المياه الدافئالسالم  .41

 سيف الدين عبد الفتاح
بعد تلك الدعوة التي أطلقها عبد الفتاح السيسي المنقلب، والتي أسماها السالم الدافئ، تأتي مجموعة 

المصري، من الحوادث الخطيرة، والتي تتراكم هنا أو هناك، لتشكل حلقة في تطويق األمن القومي 
والتهديد لمعظم مكوناته وأهدافه الثابتة التي تشكل قاعدًة للمصالح القومية واالستراتيجية، وما يتعلق 
بالموارد واإلمكانات والقدرات األساسية للوطن. إذ يقوم األمن القومي المصري على ساقين ثابتين، 

الستراتيجية لألمن القومي التاريخي والجغرافي، واالستناد لهما هو ما يؤسس لخطة الحماية ا
 المصري.

أما الثابت التاريخي فإنما يعّبر عن حقيقة  تأسيسية  كلية  أن الدفاع عن األمن القومي المصري، في 
حدوده ووجوده، إنما يكون خارج أرضه. تؤكد دروس التاريخ ذلك، سواًء واجهت الغزوات الخارجية، 

المعارك مع المغول، كانت تلك المعارك التي  والتي تمثلت في الحمالت الصليبية، وكذلك في
استهدفت الوجود والحدود تبدأ على أرض الشام، وكان على كل قادة مصر أن يبادروا إلى المواجهة 
خارج أرض مصر، إعالنًا بارتباط األمن القومي المصري باألمن القومي العربي في امتداده، وفي 

ت الكيان الصهيوني لتشكل مثلث تلك الحمالت مجاله الحيوي، خصوصًا في الشام، تأتي حمال
الخارجية التي تحاول الّنيل من أمن مصر وأمن العالم العربي واإلسالمي. هذا درس التاريخ تحكيه 
الحوادث والمعارك والحمالت، لتعّبر عن ذلك الجذر التاريخي الذي يستهدف فيه األعداء األمن 

نهاكًا لطاقاتها. القومي من كل جانب، ومن كل طريق، إضعافاً   لمصر وا 
أما الثابت الثاني فيتعلق بالثابت الجغرافي، في أمن مصر القومي أيضًا في خارجها، يتوارد علينا 
درس الجغرافيا بعد درس التاريخ، فلتحاول أن تنظر من منظور تلك الرؤية االستراتيجية والحضارية 

الموقع ال الموضع، مصر عبقرية  التي يحملها جمال حمدان، صاحب "عبقرية المكان"، مصر
المكان التي يجب أن تستلهم قوة اإلنسان ومكانته، األمن القومي المصري أيضًا في خارج مصر 
درس الجغرافيا يكمل درس التاريخ ويرفده. ومصر هبة النيل إنما يشكل القاعدة ألمن مصر القومي، 
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ل حوض النيل شريان الحياة لدول النهر، ليمتد لمجال حيوي آخر، هذه المرة، يتجه إلى الجنوب، دو 
 منبعًا ومجرى ومصبًا.

بين هذين الثابتين، ثابت التاريخ وثابت الجغرافيا، يجد األمن القومي المصري كيانه ومساره 
ومصيره، ليعّبر عن رؤية استراتيجية تفرض نفسها على كل من تصّدر لحكم مصر، مجال حيوي 

 حيوية تؤكد على وحدة المسار والمصير.استراتيجي، ونقاط عالقات حساسة و 
فماذا فعل المنقلب تجاه هذين الثابتين، حتى يجعل الكيان الصهيوني يتحّكم في هذين المسارين، 
ويتالعب بهما بشكل غير مسبوق، يصادر فيه المنقلب ونظامه هذين الثابتين االستراتيجيين، 

يستخّف بكل أمر  يتعلق ببناء رؤية استراتيجية المتمثلين في جذر التاريخ وشريان الجغرافيا، ما له 
متكاملة ألمن  قومي حيوي، يؤسس ويؤمن معنى الحياة لمصر، استقالاًل بعزة وتأمينًا لمورده المائي 
بكل مسالك العالقات التأسيسية والتحالفات وبكل قوة، إنه شأن األمن القومي المصري، حينما يفرض 

لزاماته والتزاماته.  ال يستطيع كائن من كان أن يفّرط في هذين الثابتين، إال أن يكون خائنًا معطياته وا 
 للوطن، غادرًا بأمنه وأمانه.

 المصري فيليست تلك مقدمة، لكنها مقدمة ومتن وخاتمة، تؤكد على الحفاظ على األمن القومي 
ن الصهيوني كان دوائره الحيوية، العربية واإلسالمية واإلفريقية. وعلى الرغم من أن اصطناع الكيا

ألغراض  أساسية ، يفصل المشرق عن المغرب، ويقطع الطريق على شبكة عالقات  لدول إسالمية  
ممتدة، فإن وجود إسرائيل الجغرافي لم يكن ليمنعها إلى التسلل إلى حياض حوض النيل، وتهديد 

بت في استراتيجية مصر في أمنها المائي الذي يتعلق بحياة شعبها. بدا هذا األمر أحد أهم الثوا
الكيان الصهيوني، يقوم بكل عمل، وعلى التراخي، ليمكن لنفسه في عالقاته بالدول اإلفريقية، حتى 
تشّكل، في يوم من األيام، مجال للتطويق والحصار، وليس مجااًل للتحالف والتعاون. بدت إسرائيل 

هة هذا التسلل اإلسرائيلي الذي تمد كل خيوط شباكها في غيبة من رؤية  استراتيجية  واضحة  لمواج
 تحول، في حقيقة أمره، إلى تغلغل استراتيجي في الفراب اإلفريقي. 

شّكل النظام االنقالبي في مصر أخطر محطة  في التفريط في ثوابت األمن القومي االستراتيجي 
القومي. والمصالح األساسية، حينما جعل من تحالفه مع إسرائيل على حساب الكيان العربي وأمنه 

وكذلك ومن خالل عالقات  للتحالف والتنسيق، بدا هذا الكيان الصهيوني يتحّول من كونه عدوًا 
وخصمًا إلى اعتباره صديقًا وحليفًا، وصار المنقلب يعّبر، بشكل واضح وفاضح، عن أن واحدًة من 

لكنه تحّرك  مهامه أن يقوم بحماية أمن إسرائيل. وهنا انقّض على ثابت تاريخي. لم يكفه ذلك،
تفريطًا من خالل إعالن مبادئ، بمناسبة بناء سد النهضة اإلثيوبي، فّرط فيه، بكل استخفاف  
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واستهانة  بحقوق مصر التاريخية الثابتة في حصتها المائية، وبدا باعترافه بسد النهضة يشكل حالًة 
 قابلًة لإلسهام واإلضرار بأمن مصر المائي. 

، بنيامين نتنياهو، دول حوض النيل، وما الصهيونيئيس حكومة الكيان كانت، في النهاية، زيارة ر 
أدراك ما حوض النيل. نتنياهو يرتع ويلعب، يجول ويمرح، يوّطد العالقات تحت نظر منظومة 
المنقلب، وال يحرك األخير ساكنًا، وكيف ننتظر منه ذلك؟!.. وقد جعل أمن إسرائيل من أمن مصر 

قرب به إلى أسياده، طمعًا في شرعنة نظامه، فنقض ثوابت األمن القومي القومي، كما يتصّور أو يت
عروًة عروًة ال يلقي بااًل لرسوخ أمور تتعلق ببنيان لرؤية استراتيجية كبرى، تتعلق باألمن القومي 
المصري، في أرضها وعرضها من جانب، وفي مواردها ومائها، من جانب آخر، ففّرط بكل أريحية ، 

ليعّبر عن أكبر خيانة ، حينما يتنازل عن أرض  مصرية  استراتيجية، تتمثل في جزيرتي في هذا وذاك، 
تيران وصنافير، وحينما يتغاضى ويتغافل عن أمن مصر المائي، بتفريطه واتفاقاته الخائبة وعدم 

 القيام بمواجهة سياسات التغلغل االستراتيجي الصهيوني، في إطار التحكم المائي.
بي أنه بما يفعل عامدًا متعمدًا، وبما يغفل، ممّررًا ومبّررًا ومزورًا، فإنما يضّر بكيان هل يعلم االنقال

الوطن وأمانه االستراتيجي، ويجعل الكيان الصهيوني، آنًا واستقبااًل، متحكمًا في أوراق كثيرة يستطيع 
االستخفاف  أن يضغط بها على مصر، وعلى أي قيادة  قادمة  في ظل تالعب  خطير، بشأن ال يقبل

أو االستهانة بمساحات  تتعلق بأمان مصر المائي، ماذا حملت لمصر إال خرابًا وتخريبًا لثوابت 
 مصر وأمنها القومي. 

قام نتنياهو بزيارة أسماها رحلة عودة إفريقيا إلى إسرائيل، بينما هو منشغٌل بنقل رسالة وهمية 
لشعب مصر، مهماًل رسائل تحمل تحّديات افتراضية، تحمل من فائض الكالم اّدعى أنه يحملها 

حقيقية لمصر، حروب المياه تطّل علينا، وتطرق أبواب الوطن بشدة، تحمل رسائل الجوع والعطش، 
البوار والجفاف، تقوم إسرائيل باإلعداد لها، ولحرب مياه قادمة، والمنقلب يتغاضى عنها، تغافاًل 

 له إال المهانة.واستهانة، استخفافًا وخيانة.. ماذا بعد ذلك ك
 8/7/2016، العربي الجديد، لندن

 
 إلى حوض النيل تتمّددإسرائيل  .41

 نبيل السهلي
طرحت زيارة رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أخيرًا، أربع دول إفريقية من حوض النيل 

فيه صورة إسرائيل )أوغندا، كينيا، إثيوبيا، رواندا( أسئلة بشأن توقيتها وأهدافها، في وقت  انكشفت 
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العنصرية، وازدادت وتيرة المقاطعة الغربية بضائع المستوطنات والمؤسسات األكاديمية اإلسرائيلية، 
 في مياه نهر النيل. االستراتيجيةناهيك عن األطماع اإلسرائيلية 

راء، لهذا، كان من أهداف زيارة نتنياهو هذه الدول اإلفريقية البحث عن حلفاء جدد في القارة السم
بغية الحد من اإلدانات اإلفريقية ضد ممارسات االحتالل اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية. وبات 
مؤكدًا أن زيارة نتنياهو، ومعه رجال أعمال وتقنيون إسرائيليون في مجالي الري والزراعة لم تكن 

 بريئة.
فريقيا قد تضررت بعد حرب  دولة إفريقية  35ت ، وقطع1967وكانت العالقات بين إسرائيل وا 

عالقاتها الدبلوماسية بإسرائيل بفعل الضغط العربي. واستغلت إسرائيل تطبيع دول عربية معها، بعد 
، لجهة بناء جسور عالقات تجارية وعسكرية مع دول إفريقية 1994إنشاء السلطة الفلسطينية في 

زراعية المتطورة خصوصًا. وحتى ال عديدة، ومساعداتها الفنية لتلك الدول في التقنيات اإلسرائيلية ال
تتهم إسرائيل بأنها تقيم عالقات فقط مع الحكام األفارقة، فإنها وسعت اتصاالتها مع السكان في 
القارة اإلفريقية، واعتنى بذلك قسم التعاون الدولي في وزارة الخارجية، حيث تتولى إسرائيل تدريب ألف 

هما، وترسل إلى القارة أطباء ومستشارين في مجاالت طالب إفريقي في قضايا الزراعة والطب وغير 
يطاليا وغيرها.   شتى، ويتم بعض هذه الجهود بالتعاون بين إسرائيل وفرنسا والواليات وا 

ويمكن الجزم بأن إسرائيل تسعى، من زيارة نتنياهو دول حوض النيل مع خبراء كثيرين، إلى تهيئة 
اسية واسعة، لتصبح بعد ذلك إفريقيا برمتها سوقًا تجاريًا الظروف المناسبة لبناء شبكة عالقات دبلوم

كبيرًا للسلع واألسلحة اإلسرائيلية في الوقت نفسه. وفي االتجاه المائي، ستقوم إسرائيل، كما في 
السابق، بتحريض دول حوض النيل على التصادم مع مصر والسودان حول توزيع الحصص، من 

اقات المبرمة سابقًا، حيث تنفذ دول إفريقية عدة مشاريع لسدود دون النظر للحقوق التاريخية واالتف
النيل، وهذا ما يؤثر على الحصة المخصصة لمصر من مياه النهر، بكمية تصل إلى نحو  على نهر

 مليار متر مكعب.  16
سياسة محددة إزاء حوض النيل، تهدف بشكل عام إلى تطويق مصر  استراتيجيةوتبنت إسرائيل 
طريق صالتها مع دول حوض النيل، حيث أكدت تقارير إسرائيلية إرسال تل أبيب  والسودان، عن

خبراء في مجال المياه إلى إثيوبيا، ساعدوها على إنشاء ثالثة سدود على روافد النيل الكبرى، تدخل 
على المجرى الرئيسي في أجزاء متقدمة من جنوب إثيوبيا، ثم السودان ثم مصر، وقد أقرَّت إثيوبيا 

ستيد( بحجة توليد الكهرباء، وأقرَّت بوجود أولئك الخبراء  -الليبرد -شائها السدود الثالثة )بنشامبإن
لديها، ناهيك عن قيام إسرائيل بنشاط خطير في جنوب السودان، حيث أوقفت مشروع قناة جونجلي 

عت التي كانت ستوفر لمصر كميًة إضافيًة، قدرها خمسة مليارات متر مكعب من المياه؛ ووض
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استراتيجية سياسية، تهدف إلى إعادة تشكيل منطقة البحيرات العظمى، بما يخدم مصالحها في 
بقاء المنطقة كلها في صراعات  طائفية  مستمرة، فشهدت منطقة  السيطرة على الموارد المائية، وا 

ف البحيرات، منذ بداية عقد التسعينيات، صراعات  مسلحًة أثمرت مذابح بشعة راح ضحيتها آال
 األرواح، في رواندا وبورندي.

 ، ويلحظ المتابع ألطماع إسرائيل المائية، بوضوح جلي، أن إسرائيل طرحت قضية مياه النيل مرات 
في ندوات ومؤتمرات ودراسات متخصصة، ربطًا مع حاجاتها المائية المتزايدة، وطالبت بحصولها 

مكعب سنويًا لحل مشكلة الطلب من مياه نهر النيل، أي نحو ثمانية مليارات متر  %10على 
المتزايد على المياه بسبب زيادة السكان في فلسطين المحتلة، نتيجة الهجرة اليهودية وحاجات القطاع 
الزراعي. ولهذا، سعت المؤسسات اإلسرائيلية المختلفة، منذ الستينيات من القرن المنصرم، إلى 

ثيوبيا، من خالل التغلغل بشكل كبير في دول حوض النيل، وخصوصًا أوغن دا وتنزانيا وكينيا وا 
إرسال عشرات الخبراء في مجاالت  عديدة، مثل الزراعة والري والخبراء العسكريين وغيرهم لتلك 

 الدول.
ويبقى القول إن أهداف زيارة نتنياهو القارة السمراء، أخيرًا، متشعبة، فثّمة ما هو أمني واقتصادي، 

سرائيلي في شؤون حوض النيل، بغية تطويق مصر والسودان لكن الهدف المباشر هو التدخل اإل
مائيًا، والتسبب في نزاعات  قد تتطّور إلى خوض حروب  واسعة النطاق على المياه بين دول المنبع 
والمصب في حوض النيل، فالمصلحة اإلسرائيلية العليا تتلخص بالتمّدد مائيًا باتجاه حوض النيل، 

 رة على حساب الحصة المصرية المحّددة في المقام األول.والسيطرة على كمية مياه كبي
 10/7/2016، العربي الجديد، لندن

 
 الــوقـــــح القـــاتـــل .42

 ياسر الزعاترة
ال يبدي توني بلير أي شكل من أشكال الندم على ما فعل بالعراق. مجرد أسف بسيط على أن 

راق لم تكن دقيقة. كذلك حال جورج بوش المعلومات االستخبارية عن أسلحة الدمار الشامل في الع
 ”!!العالم أفضل من دون صدام حسين“االبن، وكالهما يرددان بأن 

مئات آالف القتلى، وماليين المهجرين، وموجة عنف دموي اجتاحت المنطقة، بل العالم. هدأت مع 
ل ذلك بسبب ربيع العرب، ثم جددتها إيران بدعم طائفية المالكي ودموية بشار وجنون الحوثي. ك

حرب بوش وبلير )منحت العراق تاليا إليران(، والتي لم ينس العقالء أنها كانت عنوانا لمشروع 
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المحافظين الجديد إلعادة تشكيل المنطقة على مقاس المشروع الصهيوني، وبالطبع بعد فشل مشروع 
 ، كما نّظر له بيريز.”الشرق األوسط الجديد“أوسلو في تكريس 
اإلجرام قدرا مثيرا من الوقاحة، وهو يتحرك في العالم طوال وعرضا. يبيع ويشتري بلير يضيف إلى 

ويسمسر، وكل ذلك في ظل حماية اللوبي الصهيوني الذي يسيطر على مفاصل كثيرة في دول 
 كبرى.

أينما حّلت مصيبة بهذه األمة، ستجد لتوني بلير دورا فيها، بما في ذلك الثورة المضادة التي 
العرب، فضال عن دوره في الرباعية الدولية الخاصة بفلسطين سابقا، وفي كل ما  أجهضت ربيع

 يتعلق بتغطية االعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين.
الذي لم يسجل إدانة صريحة للمجرم، ” تشيلكوت“نتحدث عن بلير، بمناسبة ما يعرف بتقرير 

سياق السياسة البريطانية التقليدية في وبالطبع ألن المشاركة في حرب العراق لم تكن خارجة عن 
ذا تذّكر البعض رفض  التحالف االستراتيجي مع الواليات المتحدة، والتي لم تتغير بعد بلير، وا 
البرلمان البريطاني المشاركة في الحرب على نظام بشار، فألن أمريكا لم تكن تنوي شن الحرب 

 اب الكيان الصهيوني.أصال، وما كان مطلوبا هو نزع السالح الكيماوي لحس
التحقيق من أوله تخره رغم تفاصيل ال تحصى لم يتمخض عن شيء، وهو لم يتقرر أصال إال ألن 
قرار الحرب كان أكثر قرار واجه رفضا شعبيا في تاريخ بريطانيا كله، والدولة البريطانية العميقة لم 

ب إلى الحرب، لكن الجزء المثير تكن بعيدة عن توجه بلير، ولو كانت ترفضه لما كان بوسعه الذها
في القصة يتمثل في مساهمة بلير في إقناع بوش بالمضي قدما في الحرب، مع أن جورج تينيت، 
المدير األسبق للسي آي إيه، هو الذي أخبرنا أن بوش دخل البيت األبيض وقرار الحرب على 

 ”.في جيبه“العراق 
ي سوريا اليوم طاغية أكبر، وقاتل أكثر بشاعة، يتحدث بلير عن صدام كطاغية، لكنه يتجاهل أن ف

لكنه ال يتحرك ضده، بل يتحرك في اتجاه اإلبقاء عليه، وراهنا في اتجاه إطالة أمد الحرب من أجل 
استنزاف الجميع لحساب الكيان الصهيوني، والنتيجة أننا إزاء كائن ال همَّ له إال مصالحه الشخصية، 

هاينة الذين يمنحونه األدوار والحماية من أية مالحقة؛ هو الذي وقبل ذلك وبعده خدمة مصالح الص
 يجمع األموال بنهم غريب، وبكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة.

ن كان نصيبنا األكبر.  لعنة العنف التي أطلقها بلير في العراق ومن العراق تصيب العالم أجمع، وا 
ن ذلك قد يكون مؤقتا أيضا، فما جرى ستكون صحيح أن الكيان الصهيوني يربح من هذه الحرب، لك

ن على المدى المتوسط، ففي هذه المنطقة شعوب تعودت  له تداعيات تصيب ذلك الكيان الهش؛ وا 
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الموت والتضحيات، وهي لن تستكين قبل أن تحصل على حقوقها، ومن ضمنها، بل األهم بينها؛ 
 حقها في فلسطين.

 10/7/2016، الدستور، عّمان
 
 ومغزاها عربيا   الزعبيين حادثة حن .43

  ماجد كيالي
أثارت كلمة حنين الزعبي، النائـــبة العـــربية في الكنــيست اإلسـرائــيــلـي، والتي وصفت فيها جنود 

( على متن الباخرة مرمرة بالقتلة، 2010الجيش اإلسرائيلي الذين قتلوا المواطنين األتراك التسعة )
 لية، السياسية واإلعالمية، وفي وسائط التواصل االجتماعي.ضجة كبيرة في المحافل اإلسرائي

وكانت الزعبي قالت بكل صراحة للحكومة وألعضاء الكنيست اإلسرائيليين من على منصة الكنيست: 
(، إذ أن حكومة إسرائيل اعترفت 2/7، «ه رتس)»، «عليكم أن تعتذروا وتنهوا الحصار على غزة»

 نها لم تفعل ذلك مع الفلسطينيين وال مرة.بالقتل واعتذرت لتركيا في حين أ
يذهب بنـــا كالم الزعبي مباشرة، ومن دون أيــة مواربـــة، إلى خطاب المستعَمر الذي يرتكز على 
الحقيقة والعدالة، بدل التماهي مع خطاب المستعِمر، القائم على القوة والسلطة والسلب والمحو، وهو 

الفلسطينيين، والذي اشتغل منذ أكثر من سبعة عقود على إزاحتهم ما يمثله الخطاب اإلسرائيلي إزاء 
 من المكان والزمان والحلول مكانهم، باعتبارهم مجرد مقيمين طارئين، أو بمثابة سكان ال حاجة لهم.

هكذا قالت حنين بكل جرأة أخالقية وسياسية، وباسم معظم الفلسطينيين، ما ينبغي قوله، وما يفترض 
يادة حركة التحرر الفلسطينية أو ما تبقى منها، بدل االتكاء على خطاب بائس، ال قوله مما يسمى ق

جدوى منه، ولم يجد أي صدى له في إسرائيل، يتأسس على السكوت عن رواية المستعِمر. وهذا ما 
يجعل الفلسطينيين ضحية مرتين، مرة نتيجة النكبة التي أحاقت وما زالت، بهم، منذ قرابة سبعة 

حالل سردية عدوهم مكانها.عقود، ومر   ة ثانية بقبول إزاحة سرديتهم وا 
ميل حبيبي وعزمي بشارة  بيد أن ما فعلته الزعبي، وما فعله قبلها نواب عرب كثر، مثل توفيق زياد وا 
وأحمد الطيبي ومحمد بركة وجمال زحالقة، على سبيل المثال، يلفت االنتباه إلى حقيقة أخرى، ال 

 تها، وال السكوت عنها.ينبغي التقليل من أهمي
المسألة المطروحة هنا هي هل كان يمكن لصبية مثل حنين الزعبي )طبعًا ال يهم الجندر هنا(، أن 
تقول ما قالته في أي برلمان أو مجلس شعب عربي؟ هل هذا ممكن؟ هل يمكن أن تقول للسلطة أنها 

ذا قال أحد ما ذلك، كفرضي  ة، ما الذي سيكون مصيره؟قاتلة أو مجرمة أو سارقة أو فاسدة؟ وا 
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بمعنى آخر، هل كان يمكن إنتاج مثل حنين الزعبي في دمشق أو بغداد أو طرابلس؟ هنا ربما 
سيقول أحد ما: لماذا تقول دمشق وبغداد وطرابلس وال تسمي أي عاصمة أخرى؟ والرد أنني أقول 

والتقدم واالشتراكية والحداثة  ذلك ألن هذه الدول يفترض أنها دول جمهورية، وأنها تدعي الديموقراطية
والحكم باسم الجماهير، فيما الدول األخرى لم تعتبر نفسها، ولم تقدم نفسها، على هذا النحو. لذا 
فاألمر يتعلق بهذه األنظمة بالذات التي أكلت أعمارنا بادعاءاتها عن القومية والتحرير والتقدم 

ية والتوازن االستراتيجي، وقد تبين أن كل ذلك مجرد ومحاربة اإلمبريالية والصهيونية والقضية المركز 
 لترسيخ سلطتها والتغطية على ال شرعيتها ال أكثر.« عّدة نصب«ادعاءات و

هكذا ال يمكن إنتاج مثل حنين الزعبي في تلك العواصم ألن إسرائيل تتفوق علينا بنظامها 
استعمارية وعنصرية ودينية بالنسبة  الديموقراطي )بالنسبة لمواطنيها اإلسرائيليين(، حتى وهي دولة

لنا، كما تتفوق علينا بفضل نظام التعليم فيها )من أعلى الدول في العالم إنفاقًا على البحث العلمي(، 
ناهيك عن مستوى حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وتداول السلطة، أي أنها ال تتفوق علينا فقط بقوتها 

 متحدة على ما يحلو للبعض الترويج.العسكرية وبعالقاتها بالواليات ال
ثمـــة جانب آخر على غاية األهمية، يتعلق بإسرائيل وبنا، وهي أنها تحاربنا بمستوى من العقالنية 
بحيث ال تبدو حربها ضدنا إفنائية، أو وجودية، إذ هي تتوخى إزاحتنا من المشهد، وتبديد وجودنا 

الها، في حين أن األنظمة المذكورة تخوض ضد وطموحاتنا، لذا يمكن إنتاج حنين الزعبي وأمث
مجتمعاتها حربًا وجودية، وفق قاعدة أكون أو ال أكون، وهذا ما يفسر ما يحصل في سورية مثاًل، 

، وهذا ما يفسر «سورية األسد أو نحرق البلد»التي يعتبر النظام أنها خاصته، وهذا معنى شعار: 
تنا وعقم أحوالنا. وطبعًا هذا ال يلغي أن إسرائيل في حال امتهان كرامات مواطنينا وهوان مجتمعا

لحظة الحرب الوجودية لن تقصر، لكنها ال تحتاج لذلك في هذه الظروف، وال تتصرف بناء على 
هذه العقلية، وهذا ما فعلته مرارًا في حروبها على الفلسطينيين وحمالتها ضد لبنان. فالجريمة جريمة 

 ما أنها تستهدف قتل المدنيين وتدمير عمرانهم وتشريدهم.مهما كانت صغيرة أو كبيرة طال
نما هو تقرير لواقع مؤسف، فإسرائيل دولة استعمارية وعنصرية  طبعًا هذا ليس مديحًا إلسرائيل، وا 
ودينية وتستخدم القوة لفرض هيمنتها على الفلسطينيين، وهي دولة مصطنعة وغير شرعية ألنها 

ل القسر، وليس كنتاج لتطور سلمي للمجتمع اليهودي في قامت على حساب شعب آخر، وبوسائ
 فلسطين، وهذه مقارنة فقط للتعريف بأحوالنا ومعرفة الدرك الذي وصلنا إليه.

نعم ما كان يمكن إنتاج شخصيات معارضة تتحدى السلطات وتكسر روايتها وتدينها مثلما أنتج 
م فيها، وعاشوا في ظل ما تتيحه ديموقراطيتها مجتمع الفلسطينيين في إسرائيل. فهؤالء نهلوا من التعلي

واستثمروا فيها، وتجرأوا على كسر السقف المتاح. وال شك هنا أن ثمة ما يعود إلى جهدهم وثقافتهم 
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وجرأتهم، السياسية واألخالقية، لكن هذه ما كان لها أن تثمر لو كانت في مكان آخر، أو في أي 
استنتجت أن غاندي ما كان له أن يكون لو كان في مكان  عاصمة عربية. وللتذكير، حتى هنه أرنت

 آخر غير الهند، التي كانت تقبع تحت نير االستعمار البريطاني.
 10/7/2016، الحياة، لندن

 
 إلســرائيـل استراتيجيإفـريقـيـا .. هـــدف  .44

  عوفر يسرائيلي
فترة طويلة امتنع خاللها رؤساء  زيارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ألفريقيا مهمة جدًا. فهي تنهي

حكومة إسرائيليون من زيارة أفريقيا. في الثمانينيات زار اسحق شامير الكاميرون، وفي الستينيات زار 
 ليفي أشكول ست دول في القارة.

الزيارة هي استمرار للتوّجه المرحب به لإلدارة اإلسرائيلية الحالية من أجل تحسين مكانة إسرائيل 
اتيجية، وتوسيع عالقات القدس السياسية واألمنية مع مجتمعات جديدة باإلضافة إلى استر -الجيو

حلفائها التقليديين في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية. وانسجامًا مع هذه االستراتيجية جرى تحسين 
 العالقات مع الهند والصين، وأقيمت عالقات عمل ممتازة مع روسيا ودول أخرى في آسيا الوسطى،
كما أقيم مثلث مصالح وثيق مع قبرص واليونان، وطورت عالقات عمل جيدة مع القاهرة، واألردن، 
ودول عربية أخرى، وفي الفترة األخيرة ُذّللت الصعوبات مع تركيا بعد توقيع اتفاق المصالحة مع 

 أنقرة. 
ها مع دول القارة بدأ تدخل إسرائيل في أفريقيا في الخمسينيات من القرن الماضي. وتطورت عالقات

دارة قطاع  وتركزت في العقود األولى من إقامة دولة إسرائيل في مجال تطوير الزراعات المحلية وا 
 المياه، وكذلك في تطوير خطط وبناء البنى التحتية.

في مطلع القرن الحادي والعشرين تحتاج القدس إلى تعميق وترسيخ عالقاتها بدول القارة األفريقية 
ل تحسين مكانتها في العالم. والمصلحة اإلسرائيلية في أفريقيا ثالثية األبعاد، في كوسيلة من أج

طليعتها البعد األخالقي. يقطن أفريقيا أكثر من مليار نسمة، ويعيش أغلبيتهم في ظروف مخيفة ومع 
سرائيل بصفتها دولة عظمى في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتملك قدرات إدار  ية مستوى حياة متدن. وا 

متقدمة يتعين عليها مساعدة أفريقيا المنكوبة والضعيفة من أجل التقدم نحو مستقبل أفضل، مع 
 واألخذ في الحسبان الحاجات االقتصادية والثقافية الخاصة للسكان المحليين.« التصرف بتواضع»

ليًا هناك إن العامل االقتصادي مهم أيضًا ويمكنه أن يساعد إسرائيل والدول األفريقية في آن. حا
« األمن الداخلي»تجارة واسعة النطاق مع دول كثيرة، وتشمل دعمًا إسرائيليًا من أجل تعزيز منظومة 
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في عدد من دول القارة، كما تشمل تعاونًا استخباراتيًا من أجل إحباط تسلل تنظيمات إرهابية. لكن 
ا نشاطها في القارة. فزيادة التجارة يتعين على إسرائيل أن تتجاوز دائرة التجارة األمنية التي تميز فيه

المدنية مع دول أفريقيا وكذلك استغالل مشترك للموارد الطبيعية سيؤديان إلى رفاه السكان المحليين 
 وتعزيز االقتصاد اإلسرائيلي.

 –إن زيادة الدول األفريقية دعمها الدبلوماسي إلسرائيل هو عامل مهم جدًا في تعزيز المكانة الجيو 
جية إلسرائيل، لذا يجب أن يشكل هذا الهدف األساسي لرئيس الحكومة في زيارته الحالية ومن استراتي

دولة في أفريقيا وزنًا كبيرًا في المنتديات الدولية المركزية. وكون ربع مقاعد الجمعية  54بعدها. إن لـ 
القارة في نظر إسرائيل.  العامة في األمم المتحدة يشغلها ممثلو الدول األفريقية يزيد كثيرًا من أهمية

ويتعين على القدس بذل أقصى جهدها من أجل زيادة دعم الدول األفريقية للمصلحة اإلسرائيلية في 
 األمم المتحدة وكذلك في منتديات دولية أخرى.

يعيد رئيس الحكومة نتنياهو في رحلته إلى أوغندا رسم مسار الرحلة التي قام بها مقاتلو الجيش 
الرهائن المخطوفين في عنتيبه. لقد ضحى شقيقه يونتان بحياته في هذه  إنقاذعملية  اإلسرائيلي في

العملية، قبل أربعين عامًا، وهي تعتبر إحدى أشجع عمليات الكوماندوس التي قام بها جيش في 
العالم. هذه العملية البطولية عززت أمن إسرائيل القومي عبر زيادة قوتها على الردع ومن خالل مد 

نحو أماكن بعيدة خيالية لم تكن مشاهدة من قبل. وستثبت األيام ما إذا « اع إسرائيل الطويلةذر »
كانت رحلة األخ األصغر بنيامين ستحسن هي أيضًا مكانة إسرائيل االستراتيجية في الساحة الدولية 

 الطافحة بالتحديات.
 «إسرائيل اليوم»

 6/7/2016األيام، رام هللا، 
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