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: حل الدولتين ليس 2007وزير الخارجية المصري في زيارة رسمية لـ"إسرائيل" للمرة األولى منذ  .1
 بعيدا
وزير الخارجية المصري ، أن سوسن أبو حسين، عن 11/7/2016-10الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
شكري التقى يوم األحد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول زيارة لوزير خارجية سامح 

 لتحريك مفاوضات السالم مع الفلسطينيين. مصري منذ تسع سنوات في مسعى
وتأتي الزيارة بينما تجري محادثات حول إمكان إحياء مبادرة السالم العربية كما أنها أول زيارة يقوم 

 .2007خارجية مصري إلى إسرائيل منذ عام بها وزير 
وقال شكري للصحافيين في مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو قبل بدء لقائهما في القدس إن زيارته 

 "تأتي في توقيت مهم وحرج تمر به منطقة الشرق األوسط".
يجابية على اإلسرائيلي المستمر منذ عقود سيكون له "آثار إ وأكد شكري أن حل الصراع الفلسطيني 

 في تحقيق هذا الهدف. منطقة الشرق األوسط" مؤكدا أن مصر مستعدة "لإلسهام بفاعلية"
من جهته قال نتنياهو "أرحب بعرض الرئيس السيسي األخير حول القيادة والجهود المصرية لدفع 

ى مفاوضات ودعا نتنياهو الفلسطينيين إل السالم مع الفلسطينيين قدما والسالم األوسع في منطقتنا".
 .2014مباشرة. والمفاوضات متوقفة تمًاما منذ فشل جهود قادتها الواليات المتحدة في أبريل )نيسان( 

وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت في بيان أن زيارة شكري "تستهدف توجيه دفعة لعملية السالم 
بالجوانب السياسية في العالقات  الفلسطينية اإلسرائيلية إضافة إلى مناقشة عدد من الملفات المتعلقة

 الثنائية واألوضاع اإلقليمية".
وقالت اإلذاعة العامة اإلسرائيلية إن زيارة وزير الخارجية المصري قد تأتي في سياق تحضير زيارة 

 محتملة لنتنياهو إلى القاهرة.
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أتي في توقيت وقال شكري في المؤتمر الصحافي مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي إن زيارته إلسرائيل ت
إسرائيلي امتد لما يزيد على هام وحرج تمر به منطقة الشرق األوسط فيما بين صراع فلسطيني 

نصف قرن راح ضحيته اآلالف وتحطمت على جداره طموحات وآمال الماليين من أبناء الشعب 
ات الماليين وعاصمتها القدس الشرقية وطموح 1967 الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفًقا لحدود

من أبناء الشعب اإلسرائيلي في العيش في أمان واستقرار وسالم. ونوه الوزير المصري إلى "التنامي 
المخيف لظاهرة اإلرهاب" مؤكدا أنها "باتت تمثل خطرا وجوديا على شعوب المنطقة بل  واالنتشار

شكري إلى أن الزيارة وأشار  والعالم أجمع دون استثناء أو حصانة ألي شخص أو جماعة أو شعب".
تأتي في إطار الجهد المصري لتحقيق السالم لنفسها وجميع شعوب المنطقة وال سيما الشعبين 

السيسي لتحقيق سالم شامل وعادل بين الجانبين  الفلسطيني واإلسرائيلي وفي إطار رؤية الرئيس
 ووضع حد نهائي لهذا الصراع الطويل.
ن له أثار إيجابية على منطقة الشرق األوسط واستعداد مصر وأضاف: "هذا اإلنجاز إذا تحقق سيكو 

تحقيق السالم والثقة التي  لإلسهام بفاعلية في تحقيق هذا الهدف استناًدا إلى تجربتها التاريخية في
 تحظى بها كداعمة لالستقرار ونصير لمبادئ العدالة".

إلى خطوات جادة على الطريق  وقال شكري: "أزور إسرائيل الستكمال نفس الحوار كي نهتدي سوًيا
التي سبق أن توصل إليها طرفا  السليم لتفعيل مقررات الشرعية الدولية واحترام االتفاقيات والتفاهمات

النزاع من أجل تحقيق حل الدولتين. فالثقة المطلوب تحقيقها هي تلك القائمة على العدل والحقوق 
واستقرار.. والرغبة المتبادلة في التعايش السلمي في سالم  المشروعة.. احترام حق اآلخر في الحياة

في دولتين مستقلتين إلى جوار بعضهما البعض في سالم وأمن". ولفت وزير الخارجية المصري إلى 
الشعب الفلسطيني التي قال إنها "تزداد صعوبة يًوما بعد يوم وحلم السالم واألمن يصبح بعيد  معاناة

الممكن القبول بمنطقية  ما بقي الصراع" مضيفا أنه "لم يعد منالمنال عن الشعب اإلسرائيلي طال
مقولة الحفاظ على الوضع الراهن باعتبارها أفضل ما يمكن تحقيقه من آمال وطموحات الشعبين 

ليس مستًقرا أو ثابًتا وال يتناسب مع تطلعات  الفلسطيني واإلسرائيلي.. فالوضع الراهن ولألسف
 منطقة والعالم المتطلعة إلى السالم واألمن واالستقرار".وطموحات الشعبين أو شعوب ال

وتابع: "رؤية حل الدولتين ليست بعيدة المنال وهناك الكثير من األفكار والمبادرات المطروحة التي 
يقتضي اتخاذ خطوات جادة على  يمكن أن تسهم في ترجمته إلى واقع عملي إال أن تنفيذ تلك الرؤية

إرادة حقيقية غير قابلة للتشتت أو فقدان البوصلة تحت أي ظرف من وتوفر  مسار بناء الثقة
 الظروف".
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من جانبه قال نتنياهو: "أدعو اليوم الفلسطينيين مرة أخرى إلى اعتماد المثال الشجاع الذي رسمته 
الوحيدة التي نستطيع من  مصر واألردن واالنضمام إلينا في مفاوضات مباشرة باعتبارها الطريقة

لتعامل مع جميع القضايا العالقة بيننا وتحويل رؤية السالم المبني على دولتين للشعبين إلى خاللها ا
 واقع".

وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي كرر في معرض ترحيبه بالضيف المصري دعوته للفلسطينيين 
اع في سبيل حل الصر  باستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ورحب بالجهود التي تبذلها مصر

 والتوصل إلى "سالم أوسع في المنطقة".
وأعلن نتنياهو في اجتماع مجلس الحكومة عن الزيارة وقال إنها "مهمة ألسباب كثيرة وتشكل دليال 

دعوة الرئيس السيسي المهمة  على التغيير الذي حدث في العالقات اإلسرائيلية المصرية بما في ذلك
 ع الدول العربية على حد سواء".إلى دفع عملية السالم مع الفلسطينيين وم

على نتنياهو اعتبر زيارة سامح شكري ، أن اسعد تلحمي، عن 11/7/2016الحياة، لندن، ونشرت 
إسرائيل أمس، "مؤشرًا إلى التغيير الحاصل في العالقات بين إسرائيل ومصر، بما في ذلك الدعوة 

السالم مع الفلسطينيين وأيضًا مع الدول المهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي )قبل شهرين( لدفع عملية 
العربية". وأضاف في تصريحاته األسبوعية في مستهل اجتماع حكومته: "يسرني أن أزف إليكم 
بشرى زيارة وزير الخارجية المصري إلسرائيل بعد انقضاء نحو عقد من الزمن على زيارة وزير 

سرائيل  ترحب به... سألتقيه مرتين، بعد الظهر وفي خارجية... إنه يأتي موفدًا عن الرئيس السيسي وا 
 المساء".

وقالت اإلذاعة العامة إن للزيارة ثالثة أهداف رئيسة، األول دفع عملية السالم في المنطقة، والثاني 
استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، والثالث طلب مصر من إسرائيل اإلقدام على خطوات بناء 

رًة أن شكري سبق أن زار رام هللا قبل أسبوعين، والتقى الرئيس محمود للثقة تجاه الفلسطينيين، مستذك
 عباس )أبو مازن(.

وقال مراسل الشؤون العربية أن الزيارة "ليست للبروتوكول فقط أو لتكون رمزية"، و"أن ثمة أمورًا أبعد 
  من الرمزية، مثل احتمال أن تكون مرتبطة بالمبادرة الفرنسية أو المبادرة المصرية".

ولم يستبعد المحلل السياسي في اإلذاعة أن تمهد زيارة شكري لزيارة يقوم بها نتنياهو لمصر قريبًا، 
لكنه أضاف أن القاهرة ما كانت لتوفد وزير خارجيتها إلى إسرائيل تحت أضواء اإلعالم، أو تدعو 

في نتنياهو لزيارة مصر "لو لم تحصل على مقابل سياسي". وأضاف أن ثمة تقدمًا حصل 
االتصاالت بين تل أبيب والقاهرة دفعت إلى هذه الزيارة. وتابع: "يجب أن نرى الصورة الشاملة، 
دخال  هناك دينامّية مثيرة لالنتباه حاصلة في األسابيع األخيرة: رأينا المصالحة بين إسرائيل وتركيا وا 
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هذه دينامّية إقليمية،  بضائع لغزة، ثم بين تركيا وروسيا، واآلن محاولة تركيا المصالحة مع مصر،
ونحن جزء منها، لكن يبقى السؤال: ماذا ستقدم إسرائيل في مقابل ذلك، وماذا تريد مصر من إسرائيل 

 أن تقدمه".
ووصف السفير اإلسرائيلي السابق في القاهرة إيلي شكيد زيارة وزير الخارجية المصري بـ 

نا منذ عامين... هذه الزيارة العلنية أبعد من "الدراماتيكية، وتتوج اتصاالت إيجابية سرية تجري بين
مجرد جس نبض... يبدو أن وراء الكواليس أمورًا عينية مهمة نضجت ستكون على جدول أعمال 
اللقاءات بين الوزير ونتنياهو، وربما الحقًا بين نتنياهو والسيسي". وأضاف أنه "يمكن اعتماد مصر 

نيين، خالفًا لتركيًا مثاًل"، ألن "مصر الحالية تظهر جرأة السيسي وسيطًا نزيهًا بيننا وبين الفلسطي
كبيرة وعزيمة في كل ما تقوم به، سواء في الصراع بيننا وبين الفلسطينيين أو في ملفات الشرق 
األوسط أو إيران، وعلينا مساعدتها لتنجح في المقاربات التي يقودها رئيسها... فيما الرئيس رجب 

طًا نزيهًا رغم المصالحة، ال في نظرنا وال في نظر السلطة الفلسطينية طيب أردوغان لن يكون وسي
 التي التف عليها لمصلحة حماس".

المستشار أحمد أبو زيد، ، أن منار عبد الفتاح، عن 11/7/2016القدس العربي، لندن، وأوردت 
توقيت مهم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صرح بأن زيارة شكري إلى إسرائيل "تأتي في 

بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بأهمية التوصل 
إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يحقق حلم إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة، والسالم 

م بها وزير الخارجية إلى رام هللا واألمن إلسرائيل". وأضاف: "وتأتي الزيارة أيضا عقب الزيارة التي قا
يونيو/ حزيران الماضي، وانعقاد المؤتمر الوزاري الخاص بعملية السالم في باريس في الثالث  29يوم 

من يونيو، وصدور تقرير الرباعية الدولية، وسط جهود إقليمية ودولية تستهدف تشجيع الطرفين 
توجيه دفعة لعملية السالم من خالل إعادة وضع الفلسطيني واإلسرائيلي على استئناف المفاوضات، و 

 القضية الفلسطينية في بؤرة االهتمام الدولي بعد فترة من الجمود".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية "سوف يجري محادثات مطولة خالل الزيارة مع 

من الملفات المرتبطة بالجوانب رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من شأنها تناول العديد 
 السياسية في العالقات الثنائية واألوضاع اإلقليمية".

وقال إن التركيز سيكون "على القضية الفلسطينية وكيفية تفعيل مقررات الشرعية الدولية واالتفاقيات 
ن والتفاهمات التي سبق أن توصل إليها طرفا النزاع ووضع أسس ومحددات لتعزيز بناء الثقة بي

الفلسطينيين واإلسرائيليين، تمهيدًا لخلق بيئة مواتية داعمة الستئناف المفاوضات المباشرة بينهما 
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بهدف الوصول إلى حل شامل وعادل ينهي الصراع ويحقق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة 
 وعاصمتها القدس الشرقية".  1967على حدود 

لدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا إلى ونوه المتحدث باسم الخارجية، إلى أن ا
الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي بأهمية اغتنام الفرصة واالستفادة من تجارب السالم السابقة في 

اإلسرائيلي، أسهمت في تحريك المياه الراكدة وتنشيط  –المنطقة لوضع حد للصراع الفلسطيني 
شكل بات يمثل فرصة مواتية أمام الطرفين، إلطالق اإلرادة السياسية الجهود اإلقليمية والدولية، ب

 الجادة إلنهاء الصراع وتحقيق السالم على أسس العدل والقانون ومقررات الشرعية الدولية".

 

 للتركيز على التحريض العنصري االحتاللي الرسمي  "الرباعية"تدعو  "الخارجية الفلسطينية" .2
الفلسطينية إن أركان االئتالف الحاكم في إسرائيل ومؤيديهم يواصلون رام هللا: قالت الخارجية 

التحريض العلني ضد الشعب الفلسطيني وقياداته، فال يمر يوم دون تصريحات تحرض على العنف 
والكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين العرب سواء داخل الخط األخضر أو داخل أرض دولة 

فتالي بينيت زعيم البيت اليهودي، في سباق التحريض وتسميم فلسطين. ويتفوق وزير التعليم ن
 األجواء ونشر ثقافة التطرف العنيف والتمييز العنصري ضد الفلسطينيين. 

ودانت الوزارة صراحة هذه المواقف والتصريحات التحريضية، مبدية استغرابها الشديد مما ورد في 
ريض الفلسطيني وال تجد ما يبرره على اإلطالق بيان اللجنة الرباعية الدولية من عبارات عن التح

دانة الضحية.   سوى الكيل بمكيالين واالنحياز للمحتل الجالد، وا 
ودعت وزراء التربية والتعليم في دول العالم إلى إدانة هذه التصريحات المتطرفة التي تؤسس لثقافة 

 ية بحق أبناء شعبنا.الحقد واإلرهاب والعنصرية وُتعبد الطريق أمام تنفيذ أعمال إجرام
   11/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 : تصريحات وزراء حكومة نتنياهو دعوة لقتل الفلسطينيين األبرياء الفلسطينية اإلعالموزارة  .3

إلى تقرير القناة العاشرة اإلسرائيلية المعنون بـ"امتحان  الفلسطينية رام هللا: تطرقت وزارة اإلعالم
يًدا لمزاعم االحتالل بما يسمى "التحريض الفلسطيني" عبر مواقع التواصل اإلرهاب" ورأت فيه تفن

 االجتماعي مؤكدة أن نتائج التقرير أثبتت تجاهل االحتالل التحريض بقتل أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالبت رئيس وأقطاب حكومة نتنياهو بوقف التحريض ومعاقبة وزراء في حكومته يدعون بصوت 

 طينيين والتحريض عليهم ووقف العنصرية والتمييز األعمى. عال إلى قتل الفلس
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ووجهت دعوة إلى األمم المتحدة واالتحاد األوروبي وكافة المنظمات الدولية إلى اتخاذ "موقف واضح 
 تجاه التحريض اإلسرائيلي القاتل والممنهج بحق مستقبل أجيالنا وحياة أطفالنا".

   11/7/2016القدس العربي، لندن، 
 

 تطالب بتدخل دولي لرفع الحصار عن الخليل الفلسطينية كومةالح .4
طالبت الحكومة اليوم األحد، بتدخل المجتمع الدولي لرفع الحصار اإلسرائيلي المتواصل منذ : رام هللا

 الثاني من شهر تموز الجاري عن مدينة الخليل.
ات المجتمع الدولي وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي، "نطالب مؤسس

والمؤسسات الحقوقية العالمية بالتدخل الفوري إلجبار قوات االحتالل اإلسرائيلي على رفع حصارها 
الظالم والجائر الذي تفرضه على محافظة الخليل ووقف عمليات المالحقة واالعتقال والتنكيل 

 بالمواطنين العزل".
ن حصار واقتحام ومالحقة للمواطنين يشكل عقابا واعتبر المحمود أن "ما تقوم به قوات االحتالل م

جماعيا، وهو جزء من السياسة الرسمية التي تنتهجها حكومة االحتالل ضد أبناء شعبنا، في انتهاك 
 فاضح لكافة المواثيق والقوانين واألعراف الدولية".

  10/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 "البلو" مع الحكومة ضريبة بالتفاهمات على المالية لم تلتزموزارة "الطاقة" بغزة:  .5
دعت سلطة الطاقة في قطاع غزة، يوم األحد، وزارة المالية في رام هللا إلى إعفاء محطة : غزة

الكهرباء الوحيدة للقطاع، من ضريبة "البلو" بشكل كامل، مؤكدة أن استمرار فرض هذه الضريبة 
 يكبدها خسائر مالية فادحة.

ي بيانها، أن الوزارة ال زالت مستمرة في فرض الضريبة على المحطة بالرغم من وأوضحت "الطاقة" ف
 األجواء الصيفية الحالية التي تتطلب تشغيال إضافيا في محطة الكهرباء لمواجهة الطلب الشديد.

وقالت "الطاقة"، إن وزارة المالية "لم تلتزم بالتفاهمات السابقة مع مجلس الوزراء بخصوص اإلعفاء 
خالل شهر رمضان، وهو ما أدى إلرباك برامج التوزيع خالل الشهر  %80ريبة البلو بنسبة من ض

 الفضيل"، حسب قولها.
مليون شيكل شهريا، وال يمكن توفير هذه  10وأضافت، "استمرار فرض ضريبة البلو يكّبدنا حوالي 

 األموال التي تستنزف موارد الشركة".
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على اإللغاء الكامل لضريبة البلو، بما يساهم في التخفيف من  وناشدت كافة األطراف المعنية بالعمل
 أزمة الكهرباء في قطاع غزة.

  10/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 الدولي للسالم آليات التحضير للمؤتمر المبعوث الفرنسي المالكي يبحث مع .6
لفرنسي لعملية السالم بيير رام هللا: التقى وزير الخارجية رياض المالكي في مقر وزارته المبعوث ا

فيمونت. وأكد المالكي على أهمية تعزيز ومأسسة مجموعة العمل التي اجتمعت في باريس عبر 
اجتماعات متتابعة مستدامة وعبر تبنيها لخطة عمل تهدف للوصول األمثل للمؤتمر الدولي وفق 

 تحضيرات متفق عليها وضمن إطار زمني محدد. 
بين فلسطين وفرنسا في كافة المراحل القادمة لضمان أفضل النتائج همية التنسيق أ وأكد على 

الجتماع باريس، وبعد الرفض الفلسطيني لتقرير الرباعية بما فيها إمكانية الذهاب لمجلس األمن 
لتقديم مشروع قرار حول االستيطان. وأشار إلى طلب فلسطين انعقاد لجنة إنهاء االحتالل الوزارية 

  هذه الخيارات ولتوفير الدعم والغطاء العربي للتحرك الفلسطيني المقبل.العربية للبحث في 
  11/7/2016القدس العربي، لندن، 

 

 االرتباط العسكري يتمكن من اإلفراج عن ثالثة مواطنين .7
تمكن االرتباط العسكري الفلسطيني في نابلس من تأمين اإلفراج عن المواطنين: محمد : نابلس

 19محمد البوريني، ومحمد غازي جبارين، وجميعهم يبلغون من العمر عصام أبو مصطفى، وسند 
األحد، على  اعتقلتهم اليومعاما، وهم من سكان مخيم بالطة في نابلس، كانت قوات االحتالل 

 حاجز بيت فوريك شرق مدينة نابلس بزعم حيازتهم سكينا.
 10/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 أول برج سكني في غزة إعمارسكان يعلن انتهاء إعادة وزير األشغال العامة واإل .8
كانون الثاني/ أعلن وزير األشغال العامة واإلسكان د.م مفيد محمد الحساينة، أن مطلع شهر  :غزة

( الذي دمره 4م، ستنتهي الوزارة من إعادة أول برج سكني برج الظافر )2017يناير القادم عام 
 ن األخير على غزة قبل عامين.االحتالل اإلسرائيلي خالل العدوا
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وشكر الوزير الحساينة دولة قطر الشقيقة واألمير تميم بن حمد، ومؤسسة قطر الخيرية على 
البرج، موجها الشكر لدول مجلس التعاون الخليجي  إعمارجهودهم الكبيرة في دعم غزة وتمويل إعادة 

 غزة. إعمارعلى دعمهم لمشاريع إعادة 
 5أنه تم تشطيب  :البرج إعمارخالل زيارة تفقدية قام بها لالطالع على إعادة وقال الوزير الحساينة 

 طوابق من البرج وجاري تجهيز أعمال السباكة وتشطيب الطابق األول تشطيبا نهائيا.
 10/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 تطلب من السلطة جمع األسلحة بالضفة "إسرائيل": "واال" .9

قال موقع والال العبري، اليوم األحد، إن اجتماعات تجري منذ أيام بين : اصةترجمة خ  -رام هللا 
 كبار ضباط جيش االحتالل في الضفة الغربية ومسؤولين أمنيين فلسطينيين.

وحسب الموقع، فإن الضباط نقلوا رسائل تهديد تطالب السلطة بالتركيز على جمع األسلحة وزيادة 
 الجيش لزيادة حجم عملياته في كافة مناطق الضفة الغربية.نشاطاتها في هذ الصدد، أو سيضطر 

وأشار الموقع إلى أن هناك ارتفاعا في الهجمات التي تنفذ باستخدام األسلحة الرشاشة، إذ تم تسجيل 
 عملية إطالق نار منذ تشرين أول الماضي، غالبيتها نفذت في األسابيع األخيرة. 15

منزل فلسطيني في الخليل منذ الهجوم الذي  2400أكثر من وقال الموقع، إن جيش االحتالل داهم 
وقع قرب مستوطنة عتنائيل، والذي أدى لمقتل مستوطن منذ نحو أسبوعين، وذلك بهدف جمع 

 معلومات استخبارية عن منفذي العملية.
  10/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 لضبط السالحشجارات وعنف غير مسبوق.. وحملة أمنّية الضفة الغربية:  .11

شّكلت حالة الفلتان األمنّي التي شهدها شهر رمضان المبارك وأيام عيد : مهند العدم -رام هللا 
الفطر، صدمة في المجتمع الفلسطيني، وجعلت من السلم األهلي مهدًدا بسكاكين وأسلحة الخارجين 

 شجاًرا. 1240أشخاص، في  9عن القانون، والتي أودت بحياة 
شجاًرا،  898شرطة الفلسطينّية، فقد ُقتل ثمانية أشخاص خالل شهر رمضان، في وبحسب أرقام ال

شجاًرا اندلعت خالل أّيام عيد  342بينما ُقتل شاب خالل تنزهه في منطقة الباذان بنابلس، من بين 
 الفطر السعيد، في محافظات الضفة الغربّية، في شجارات بالحجارة والهراوات والسكاكين.
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لشرطة لؤي ارزيقات قال في حديث لـ "القدس" دوت كوم إن جميع المتسببين بالقتل تم الناطق باسم ا
إلقاء القبض عليهم، وطالب القضاء بتشديد العقوبة الرادعة، والتسريع في إجراءات الحكم لردع من 

 يحاول أخذ القانون بيده.
ة وقطع أرض، ونزاعات وبين ارزيقات أن خلفيات النزاعات تبدأ خالفات بسيطة على مشاكل ماليّ 

 بين أطفال، إاّل أّنها تتفاقم، وتغّذيها العادات والتقاليد العشائرية، األمر الذي يسهم في اتساع حّدتها.
من جهته، يقول الناطق باسم األجهزة األمنية اللواء عدنان الضميري في حديث مع "القدس" دوت 

في قتل ضابطي األمن في نابلس، كما تمكنت كوم، إن االجهزة األمنية تمكنت من اعتقال الضالعين 
من ضبط مجموعة من الخارجين عن القانون والضالعين بعملية إطالق نار في منطقة السلية 

 الحارثية في جنين، وعدًدا من كبار المطلوبين للعدالة.
 وأشار الضميري إلى أّنه ال توجد جريمة وعصابات منظمة تنشط في الضفة الغربية، مبّيًنا أنّ 
األشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم يعملون في مجموعات صغيرة، وهناك من قّدم لهم المساعدة 

 واإليواء وتم اعتقالهم إثر ذلك.
ولفت الضميري إلى أّن االحتالل يمنع تحديث أسلحة األجهزة األمنّية والتزود بأسلحة أكثر حداثة، 

سبع سنوات، الفًتا إلى أّن المدرعات موجودة في وال يزال يعيق دخول مدرعات تبرعت بها روسيا قبل 
 اإلسرائيلية.األردن بانتظار الموافقة 

  10/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 تدرس طلبا  فلسطينيا  لزيادة حجم القوات األمنية "إسرائيل" .11

ادة عدد كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب للجانب اإلسرائيلي بزي
أفراد األجهزة األمنية العاملة في مدن الضفة الغربية وذلك في أعقاب سلسلة أعمال الشغب والفلتان 

 األمني التي حدثت في عدد من مدن الضفة.
وقالت المصادر إن الشجارات العائلية التي أودت بحياة ما ال يقل عن عشرة فلسطينيين واستخدام 

عائلية، تنذر بحدوث فلتان أمني غير مسبوق وظاهرة غريبة على األسلحة النارية في الخالفات ال
المجتمع الفلسطيني، مضيفة: "لذلك تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب عاجل للجانب اإلسرائيلي 
بزيادة عدد عناصر األجهزة األمنية والسماح لها بممارسة نشاطها األمني في المناطق المصنفة 

 وبين للعدالة"."سي" لمحاربة والقبض على المطل
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وأضافت المصادر "إن السلطة ال تزال في انتظار الموافقة اإلسرائيلية على هذا الطلب من أجل 
عودة الهدوء واالستقرار إلى المدن الفلسطينية وسرعة التدخل العاجل في حل الخالفات العائلية 

 إلنقاذ أرواح المواطنين".
 11/7/2016االتحاد، أبو ظبي، 

 
صابة  ست :أسبوعفي  حصاد المقاومة .12  مواجهة 70و إسرائيليين ثمانيةعمليات وا 

عمليــات  سـتشـهد حصـاد المقاومـة فـي األســبوع المنصـرم مـن انتفاضـة القـدس تنفيـذ  :الضـفة الغربيـة
إسـرائيليين،  ثمانيـةعمليـات طعـن، كمـا أصـيب  ثالثبطولية، بينها عملية دهس وعملية إطالق نار و 

وُأحصـي  البعض اآلخـر جـراء رشـقهم بالحجـارة مـن شـبان االنتفاضـة.بعضهم في عمليات المقاومة، و 
مواجهة، تخللها إلقاء أكواع ناسفة وزجاجـات حارقـةح حيـث أصـيب علـى إثرهـا  70في حصاد األسبوع 

 عشرات المواطنين بإصابات متفاوتة بين الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.
 10/7/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نقطة تماس مع االحتالل في القدس والضفة 12حصاد األحد:  .13

اندلعت مواجهات بين قوات االحتالل والشبان : تحرير والء عيد، فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 
وذكـــر تقريـــر  الفلســـطينيين، يـــوم أمـــس األحـــد، فـــي عـــدة نقـــاط تمـــاس باألراضـــي الفلســـطينية المحتلـــة.

شـبان الفلسـطينيين اسـتهدفوا مركبـات المسـتوطنين وعـدة أهـداف لقـوات صادر عـن حركـة حمـاس أن ال
االحتالل، بالحجارة والزجاجات الحارقة في الضـفة الغربيـة والقـدس وضـواحيها، مشـيرا إلـى عـدم وقـوع 

 نقطة تماس. 12وأحصى التقرير اندالع مواجهات مع االحتالل في  إصابات في صفوف االحتالل.
 11/7/2016، قدس برس

 
 حتالل يّدعي اعتقال خلّية في القدس نّفذت عمليات رشق للحجارة و"المولوتوف"اال .14

ذكــرت مصــادر عبريــة، أن مــا تســمى  :تحريــر إيهــاب العيســى، فاطمــة أبــو ســبيتان - القــدس المحتلــة
محكمة "الصلح" اإلسرائيلية في القدس، ستقوم خالل يـوم األحـد، بتمديـد اعتقـال ثالثـة فتيـان مقدسـيين 

لالشــتباه بقيــامهم فــي عمليــات رشــق الحجــارة والزجاجــات الحارقــة ضــد أهــداف إســرائيلية فــي قاصــرين، 
وأعلنت شرطة االحتالل في بيان لها، أن القوات اإلسرائيلية تمّكنـت مـن اعتقـال خلّيـة  القدس المحتلة.

رقي المدينة عامًا(، وهم من قرية "العيساوية" )ش 17-16تتكون من ثالثة فتية أعمارهم تتراوح ما بين )
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المحتلة(، حيث تشتبه بهم في عمليات رشق الحجارة و"المولوتوف" باتجاه مركبـات المسـتوطنين قـرب 
 مستوطنتْي "معاليه أدوميم"، و"التلة الفرنسية"، خالل األسابيع األخيرة الماضية.

 10/7/2016، قدس برس
 
 غزة: شهيد من "الجهاد" في انهيار نفق .15

ايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد اإلسالمي في فلسطين"، نتيجة استشهد ناشط في "سر  :غزة
ونعــت "ســرايا القــدس" فــي بيــان "الشــهيد المجاهــد إبــراهيم حســن  انهيــار نفــق شــمال قطــاع غــزة أمــس.

ســنة( مــن بيــت حــانون"، وقالــت إنــه فــي "لــواء الشــمال وارتقــى إلــى العــال شــهيدًا... إثــر  28المصــري )
قاومة شمال القطاع بعد مسيرة حافلة بالجهاد والعطاء والتضحية في سـبيل هللا تعـالى". انهيار نفق للم

واعتبرت أن "دماء الشهداء ستبقى سراجًا منيرًا للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة"، متعهـدة "المضـي 
 قدمًا في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة".

 11/7/2016 ،الحياة، لندن
 
 لحرس الثوري اإليرانياس تستنكر تصريحات مستشار حما .16

حركــــة حمــــاس اســــتنكرت التصــــريحات الصــــادرة عــــن ، أن 10/7/2016 ،موقــــع حركــــة حمــــاسذكــــر 
مستشار الحرس الثوري اإليراني العميـد خسـرو عـروج، التـي اتهـم فيهـا حمـاس بالسـعي وراء التفـاوض 

، أن مــا جــاء علــى 10/7/2016 األحــدوأكــدت الحركــة فــي تصــريح صــحفي  مــع االحــتالل عبــر تركيــا.
لسان المسؤول اإليراني هي افتراءات باطلة وال أساس لهـا مـن الصـحة مـذّكرًة القاصـي والـداني ومـنهم 

وشــددت  الحــرس الثــوري اإليرانــي أن سياســة حمــاس الرســمية والفعليــة هــي عــدم التفــاوض مــع العــدو.
 ن حتى التحرير والعودة بإذن هللا.حركة حماس على أنها ستظل رأس حربة المقاومة في فلسطي

فـــي  ،هـــاجمكـــان عـــروج ، إلـــى أن وكـــاالت، نقـــاًل ال10/7/2016 ،الجزيـــرة نـــت، الدوحـــةوأشـــار موقـــع 
حركـة حمـاس واتهمهـا بالسـعي  ،9/7/2016 السـبت يـومتصريحات نقلتهـا وكالـة مهـر اإليرانيـة لألنبـاء 

مـاس "رفعـت رايـة النضـال والقتـال لتـدمير إن ح وقـال أيضـاً  لتوقيع معاهدات مـع تـل أبيـب عبـر أنقـرة.
لــنهج اإلمــام الخمينــي الــذي يــرفض الجلــوس مــع  مغــايراً  إســرائيل لكننــا اليــوم نــرى كالمــا آخــر وتفكيــراً 

 الظالم على طاولة واحدة".
 
 
 



 
 
 
 

 

 15 ص             3987 العدد:        11/7/2016 ثنيناإل  التاريخ: 

                                    

 الفيصلاألمير تركي  تصريحاتحماس تستنكر  .17
، تصريحات 10/7/2016حركة حماس استنكرت، األحد ، أن 10/7/2016 ،موقع حركة حماسذكر 

األمير تركي الفيصل، رئيس "مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية"، التي قالت إنه 
تعرض فيها باإلساءة واالتهام للمقاومة الفلسطينية، أمام مؤتمر للمعارضة اإليرانية في باريس، 

 .9/7/2016 انطلقت أعماله السبت
بأنهـا "افتـراءات..  ، والتـي وصـفتهاريحات األمير السـعوديتصل ، رفضهافي بيان لها ،حماسأعلنت و 

وأضــافت الحركــة أن "القاصــي  ال أســاس لهــا مــن الصــحة"، مشــيرة إلــى أنهــا "مجافيــة للحقيقــة والواقــع".
مــة لالحــتالل الصــهيوني داخــل أرض فلســطين، وذات  ــداني يعلــم أن حمــاس حركــة فلســطينية مقاو  وال

ا وقضيتها وقدسها وأقصاها، وتتبنى الفكر اإلسـالمي الوسـطي، أجندة فلسطينية خالصة لصالح شعبه
ومنفتحـــة علـــى جميـــع مكونـــات شـــعبها وأمتهـــا والعـــالم، وحرصـــت الحركـــة طـــوال مســـيرتها علـــى النـــأي 

 ."بنفسها عن أي صراعات أو تجاذبات أو أجندات أخرى 
تخــدم إال االحــتالل : "إن هــذه التصــريحات تســيء إلــى شــعبنا وقضــيتنا ومقاومتنــا، وال البيــان وأضــاف

 اإلسرائيلي، وتوفر له الذرائع لمزيد من عدوانه على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
الفيصـــل اتهـــم النظـــام اإليرانـــي  ، إلـــى أن تركـــيغـــزة، مـــن 10/7/2016 ،فلســـطين أون اليـــنوأشـــارت 

خــوان باســتخدام الجماعــات الدينيــة المســلحة ومــن أبــرزهم "الجــيش األحمــر" فــي اليابــان و"جماعــة اإل
الجهاد اإلسالمي غزة وحزب هللا في لبنان، في "تصدير الثورة" من خالل و المسلمين" وحركتي حماس 

 ون الدول تحت دعوي نصرة الضعفاء واألقليات.ؤ التدخل في ش
 
 "الجهاد": تصريحات الفيصل تخدم األجندة الصهيونية .18

إثـــر تصـــريحات رئـــيس جهـــاز  علـــى الســـعودية، الذعـــاً  شـــّنت حركـــة الجهـــاد اإلســـالمي هجومـــاً  :غـــزة
مخابراتهــا األســبق األميــر تركــي الفيصــل، والتــي أدلــى بهــا أمــس أمــام مــؤتمر للمعارضــة اإليرانيــة فــي 
باريس، معتبرة أنها تتضّمن "إساءة للمقاومة الفلسطينية وطعنا في وطنيتها ووالئها لفلسطين وقضيتها 

، "إننــا فـي الجهـاد اإلســالمي نـدين هــذه 10/7/2016وقالـت الحركــة فـي بيـان لهــا، يـوم األحـد  العادلـة".
التصــريحات ونؤكــد أنهــا اتهامــات باطلــة ال تخــدم إال األجنــدة الصــهيونية التــي تســعى لتصــفية قضــية 

 فلسطين، وفتح كل العواصم العربية واإلسالمية أمام دولة االحتالل".
 1981لدرس من مبادرة فهد عام وأضافت "ويبدو أن اللوبي المتصهين في اإلدارة السعودية، لم يتعلم ا

ــــة عــــام  ــــادرة العربي ــــى المب ــــوع مــــن الســــالم يضــــمن 2002إل ــــأي ن ــــل ب ــــأن إســــرائيل ال يمكــــن أن تقب ، ب
 للفلسطينيين أدنى حد من األرض والحقوق والسيادة، وللعرب أي قدر من القوة والعزة والكرامة".
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ـــــ"المشينة"، معتبــــرًة أنهــــا "ال ــــا وشــــعبنا ووصــــفت "الجهــــاد" تصــــريحات الفيصــــل ب ــــى مقاومتن  تســــيء إل
لــى الشــعب الســعودي الشــقيق الــذي لــن يســره الــزج باســمه فــي  وقضــيتنا، بقــدر مــا تســيء إلــى قائلهــا وا 
خـــذالن فلســـطين وطعـــن مقاومتهـــا فـــي الظهـــر لمصـــلحة العـــدو الصـــهيونيح األمـــر الـــذي لمســـناه فـــي 

ها عن سـحب سـالح حمـاس تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير مؤخرًا، التي تحدث في
والجهــــاد، بــــداًل مــــن تــــوفير الحمايــــة للشــــعب الفلســــطيني، وحمايــــة األقصــــى مــــن العــــدوان الصــــهيوني 

ـــتم عـــاجزين عـــن نصـــرة فلســـطين  المتواصـــل". ـــا فـــي حركـــة الجهـــاد نقـــول لهـــؤالء إن كن وأضـــافت "إنن
دح ألن الشــــعب وشــــعبها، فــــال تنتقلــــوا إلــــى المركــــب اإلســــرائيلي إلدانــــة الضــــحية والتحــــالف مــــع الجــــال

السعودي العربي المسلم لن يقبل بـأن تفتحـوا طريـق الصـهاينة إلـى مكـة والمدينـة المنـورة علـى أنقـاض 
 فلسطين والقدس والمسجد األقصى".

 10/7/2016 ،فلسطين أون الين
 
 البردويل: ال مفاوضات مباشرة أو بوسيط مع االحتالل لتبادل األسرى  .19

فــي حركـة حمــاس د. صــالح البردويــل وجــود أي مفاوضــات مــع  نفــى القيــادي: أحمــد المصــري  -غـزة 
لمــا تــردده بعــض وســائل  ســلطات االحــتالل اإلســرائيلي، تتعلــق فــي ملــف تبــادل األســرى، وذلــك وفقــاً 

وقال البردويل في حـديث مـع صـحيفة "فلسـطين": "إنـه ال مفاوضـات مباشـرة أو غيـر  اإلعالم العبرية.
إلــى أن االحــتالل  يتعلــق فــي موضــوع تبــادل األســرى"، مشــيراً مباشــرة بــين حمــاس واالحــتالل حــول مــا 

 يبث أخبار وجود حراك في ملف تبادل األسرى كنوع من الدعاية الداخلية الموجهة لجمهوره.
عــن أن مجــرد الحــديث عــن فــتح ملــف  وأضــاف أن حركــة حمــاس وعلــى لســان قيادتهــا تحــدثت مــراراً 

رى صفقة وفـاء األحـرار الـذين أعيـد اعتقـالهم، وأن عـدم بد وأن يسبقه اإلفراج عن أس تبادل األسرى ال
 حصول ذلك يعني بوضوح عدم وجود مصداقية في التعامل مع هذا الملف.

 11/7/2016 ،فلسطين أون الين
 
 البردويل: ملف المصالحة الوطنية تّم إيقافه وتجميده بقرار أعلى من حركة فتح .21

د. صــــالح البردويــــل أن ملــــف المصــــالحة  أكــــد القيــــادي فــــي حركــــة حمــــاس: أحمــــد المصــــري  -غــــزة 
إيقافــه وتجميــده بقــرار أعلــى مــن حركــة فــتح"، فــي وقــت لــم يصــل حركتــه أي مبــرر حتــى  الوطنيــة، "تــمّ 

وأضـاف: "نسـتطيع  اللحظة لقطع محادثـات الدوحـة األخيـرة وخـروج وفـد حركـة فـتح دون سـابق إنـذار.
قطــع اللقــاء،  فــتح مــن داخــل الجلســة، وتــمّ  اســتدعاء وفــد أن نقــول إنــه وبعــد آخــر لقــاء فــي الدوحــة تــمّ 



 
 
 
 

 

 17 ص             3987 العدد:        11/7/2016 ثنيناإل  التاريخ: 

                                    

وخـرج الوفــد دون أن يعطــي أي مبــرر، وواضــح أنــه جاءتــه أوامــر عليــا لينهــي الجلســة"، منبهــا إلــى أن 
 "، كما قال.بعض أعضاء وفد حركة فتح لديهم رغبة في المصالحة "ولكن ال يملكون من أمرهم شيئاً 

لى أنه ما لم تكن هناك إرادة لدى رئـيس السـلطة ع ،في حديث مع صحيفة "فلسطين" ،وشدد البردويل
في تحقيق المصالحة، فلن تكون فائدة أو حسـم لـدى أي وفـد يـأتي  الفلسطينية محمود عباس شخصياً 

 أو يغادر الدوحة أو أي مكان آخر يتناول ملف المصالحة ويرغب في إنهاء االنقسام.
قـاهرة والشـاطو والدوحـة وقـد توصـلت إلـى وذكر أن المصالحة قطعت شـوًطا كبيـًرا مـن خـالل حـوار ال

كثير من الحلول لقضايا كانت عالقة كتفعيل المجلس التشريعي، ومنظمة التحرير، والتوافق على بناء 
حكومــة وحــدة وطنيــة بمرجعيــة وثيقــة الوفــاق الــوطني، مــع حــل جــزء كبيــر مــن ملــف مــوظفي غــزة، إال 

 بجهات خارجية هو أعلم بها".أنها اصطدمت بـ"فيتو من عباس وهذا الفيتو مرتبط 
وأوضح البردويل أن مصر لم تدُع أطراف المصالحة حتى اللحظة للعمـل فـي هـذا الملـف، وأن حركـة 
حمــاس ال علــم لهــا بوجــود توجــه أو قــرار بــذلك مــن عدمــه، غيــر أن البردويــل أكــد أن حركتــه مســتعدة 

ائمـــة علـــى أســـاس الشـــراكة لالســـتجابة ألي دعـــوة مـــن شـــأنها أن تحقـــق المصـــالحة بصـــورة حقيقيـــة ق
 والثوابت والمصلحة الوطنية.

وبشــأن عالقــة حركتــه مــع مصــر، قــال البردويــل: إن العالقــة علــى المســتوى السياســي مــا زالــت تــراوح 
مكانها، في وقت كانت حركته في انتظار دعوة مصرية لزيارة القاهرة، غير أن األمور لم ترتـب حـول 

 ذلك حتى اآلن.
 11/7/2016 ،فلسطين أون الين
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قـــال القيـــادي فـــي حركـــة حمـــاس أحمـــد يوســـف إن "االنتخابـــات الداخليـــة : ناديـــة ســـعد الـــدين - انعّمـــ
للحركــة ســتجري خــالل الفتــرة الواقعــة بــين نهايــة العــام الجــاري وبدايــة العــام القــادم، وســط غيــاب خالــد 

 شعل عن قيادة المكتب السياسي، بدون مبارحته للمشهد العام".م
مـن  وأضاف يوسف، لـ"الغد"، من فلسـطين المحتلـة، إن االنتخابـات "سـتجري وفـق تقـديم البـرامج، بـدالً 

االعتمــاد علــى المكانــة الشخصــية ورصــيدها، فحســب، كمــا ســتطرح أفكــار ووجــوه جديــدة إلــى واجهــة 
ة الرؤيــة حــول القضــايا الحيّويــة ومفاعيــل العالقــات العربيــة، بــدون المكتــب السياســي، إلعــادة صــياغ

 استبعاد حدوث مراجعات خالل المرحلة المقبلة".
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ونوه إلى "تحرك داخلي ونقاش دائر حول استحداث منصب األمانـة العامـة للحركـة، ممـا يسـمح ببقـاء 
مكاني االستفادةمشعل ضمن منصب ثابت ومستمر، ويتيح  اته المعتبّرة، فـي ظـل مـا من ثقل خبراته وا 

 يحظى به من إجماع داخلي ومكانة خارجية رفيعة".
، فــإن مشــعل للــوائح الداخليــة النافــذة، والمجّمــع عليهــا مــن مكونــات الحركــة مــؤخراً  وأوضــح بأنــه "وفقــاً 

خــارج نطــاق المنافســة علــى قيــادة المكتــب السياســي عقــب انتهــاء دورتــه الثانيــة، بمــا يســتدعي توليــة 
 غداة استكمال الدورة القادمة". رى لمهام المسؤولية، ولكنه يستطيع الترشّح مجدداً شخصية أخ

وقال إن مشـعل "لـن يغيـب عـن المشـهد العـام، فقـد يكـون الرجـل الثـاني فـي هيكليـة المكتـب السياسـي، 
زنة، لمجلس شورى الحركة، إزاء عالقاته الداخلية المحموّدة والخارجية الوا أي نائب الرئيس، أو رئيساً 

ما أن يشغل منصب األمين العام للحركة، لدى استحداثه".  وا 
كمـا يتطلــع )مشــعل( "لمنصــب قيــادي يســتطيع مـن خاللــه العمــل لخدمــة القضــية الفلســطينية، والحفــاظ 
على وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة الصّف اإلسالمي، إزاء رؤية استراتيجية للتحرك ضـمن الصـّف 

جــراء  معتبــراً  وع اإلســالمي، ولعــب دوراً العربــي اإلســالمي تجــاه المشــر  فــي تجميــع الصــّف اإلســالمي وا 
 الحوار مع الجميع، السيما مع تمزق الحركة اإلسالمية وتشتت شملها وانقسام القيادات اإلسالمية".

واستبعد ترّشح مشعل لقيادة منظمة التحريرح مضـيفًا إنـه "فـي ظـل اسـتمرار حالـة االنقسـام بـدون تّوقـع 
يبــة فــي المصــالحة، وفــي ظــل منظمــة شــبه معطلــة، فــإن منصــب رئاســة المجلــس الــوطني انفراجــة قر 

 الفلسطيني، الذي طرحته بعض القيادات الوطنية واإلسالمية، يصبح تطلعًا بعيد المنال".
وأوضح يوسف بأن الحركة تشهد "حراكًا نشطًا للتحضير للعملية االنتخابية، التي تجري ضـمن دوائـر 

ي كـــل مـــن قطــاع غـــزة والضـــفة الغربيــة وســـجون االحـــتالل أإلســرائيلي، كمـــا تشـــهد الخــارج والـــداخل فــ
 منافسة على قيادة المكتب السياسي من قبل بعض الشخصيات".

واعتبر أن "طبيعة الحركة وحاجتها للتحرك في الساحة الخارجية، تجعل من القيادي فيها، موسى أبـو 
فيما يعّد )نائب رئيس المكتب السياسي( إسماعيل هنيـة ، مرزوق، من أكثر الوجوه الجّمعية قوة وقبوالً 

ن "قيادة الحركة يجـب إوتابع قائاًل  ضمن األسماء المنافّسة والمترشّحة، والتي لها مسيرتها وتاريخها".
 أن تكون في الخارج، لسهولة التحرك وبناء العالقات"، بينما "يتمتع أبو مرزوق بالفرصة الكبيرة".

ما تزال مستمرة داخل الحركة، إال أن المجالس الشورّية صاحبة القـول الفصـل فـي  وبّين أن "الحوارات
متطلبــــات المرحلــــة القادمــــة، نظيــــر األحــــداث والتفــــاعالت الجاريــــة ضــــمن المشــــهد اإلقليمــــي العربــــّي 

وأشــــار إلــــى أن "المكتــــب السياســــّي الجديــــد للحركــــة سيّصــــي  طبيعــــة العالقــــات العربيــــة  المضــــطرّب".
على أهمية "استعادة العالقة وتوطيّدها مع األردن، بحكم العالقة التاريخية  ولوياتها"، مؤكداً اإلقليمية وأ
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وقـال إنـه "بـالرغم مـن تلـبّس زيـارة  بين الشعبين الشقيقين، ومكانة األردن ودوره المركّزي في المنطقـة".
 لعالقة البينّية وتعزيزها".، إال أن حماس معنّية بتطوير اإنسانياً  مشعل وبعض القيادات للمملكة جانباً 

وأكـــد حيّويـــة "ترتيـــب العالقـــة مـــع مصـــر، عبـــر تجـــاوز الخالفـــات الالحقـــة بمتغيـــرات المشـــهد الـــداخلي 
، صـــوّب بنـــاء عالقـــات وطّيـــدة، بحكـــم مكانتهـــا االســـتراتيجية المركزيـــة، 2013المصـــري، عقـــب العـــام 

كيد عروبتها بوصفها قضية األمة العربيـة وتاريخية رعايتها وانشغالها بالقضية الفلسطينية، وسّعيها لتأ
التاريخي للحركة مع اإلخـوان المسـلمين،  االرتباطوتحدث يوسف عن أهمية أن "ال يكون  اإلسالمية".

ضمن إطار األمة العربية اإلسالمية، حجّر عثّرة أمـام اسـتعادة العالقـة مـع مصـر لعافيتهـا"، مبينـًا أن 
 بما يخدم القضية الفلسطينية". واإلخوانالنظام المصري "هناك مبادرات لتحقيق المصالحة بين 

نمـا ال وجـود ألي ارتبـاط تنظيمـي  وقال إن حماس ال تتنكـر لجماعـة اإلخـوان المسـلمين فـي مصـر، وا 
أو إداري معهــا"، مشــددًا علــى "وقــوف الحركــة إلــى جانــب أمــن واســتقرار الدولــة المصــرية". وعّبــر عــن 

لــة المصــرية وتيــار اإلخــوان"، مقــّدرًا "بعــدم إمكانيــة تجاهــل حركــة أملــه فــي "تحقيــق مصــالحة بــين الدو 
كبيــرة تعــيش حالــة مــن التغييــر داخــل جســّمها وقضــية الفصــل بــين السياســي والــدعوي، باعتبــاره حــديثًا 

وأشار إلى حيّوية "العالقة مع إيـران، بحكـم كونهـا دولـة مركزيـة فـي المنطقـة ال  دائرًا داخل المجالس".
اإلسرائيلي"، مبينًا بأن "الحركة معنية بالحفاظ  –ولها دور في مستقبل الصراع العربي  يمكن تجاوزها،

 على مسافات متساوية مع الجميع وعدم خسارة أحد".
وحماس، معتبرًا أن "الكّرة اآلن في ملعب الرئيس محمود  حواستبعد وجود لقاءات قريبة بين حركتي فت

مشــعل فــي الدوحــة، مــؤخرًا، بينمــا تكمــن اإلشــكالية فــي  عبــاس، الــذي أضــاع فرصــة ترتيــب اللقــاء مــع
 وجود بعض األشخاص حوله ممن ال يفكرون بالمصلحة الوطنية العليا"، بحسب قوله.

وأكد يوسف ضرورة "تحقيق المصـالحة" فـي ظـل العـدوان اإلسـرائيلي ضـد الشـعب الفلسـطيني"، معتبـرًا 
ال أن الجــزء األكبــر منهــا يقــع علــى كاهــل موقــع أن "كــال الحــركتين تــتحمالن مســؤولية عــدم إنجازهــا، إ

 الرئيس بحكم موقعه ككبير العائلة الفلسطينية وعمادة خيمة االستقرار".
 11/7/2016 ،الغد، عّمان
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ة لتحرير فلسطين، الجبهـة عقدت القوى الوطنية الديمقراطية التقدمية الخمسة )الجبهة الشعبي :طولكرم
الديمقراطيـــــة لتحريـــــر فلســـــطين، حـــــزب الشـــــعب الفلســـــطيني، المبـــــادرة الوطنيـــــة الفلســـــطينية، االتحـــــاد 

ضـراب  الديمقراطي الفلسطيني فدا( اجتماعـاً  فـي طـولكرم لمناقشـة انتخابـات الهيئـات المحليـة المقبلـة وا 
 بالل كايد. األسير
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جراء االنتخابـــات فــي موعـــدها المقــرر وخـــوض االنتخابـــات كــد المجتمعـــون علــى ضـــرورة االلتــزام بـــإأو 
بقوائم مشتركة تضم القوى الخمسة ومستقلين وشخصيات وطنية قادرة على تقديم نموذج وبديل وطني 
ديمقراطي تقدمي ملتزم بقضايا شعبنا الوطنية والديمقراطية في مواجهة احتكـار السـلطات والتفـرد بهـا. 

الشــفافية النزاهــة والمســائلة وتقــديم  إلــىليــة ال تحتمــل وبحاجــة ماســة الهيئــات المح أوضــاع أنوخاصــة 
 .أرضهمخدمات للمواطنين تعزز صمودهم وثباتهم على 

 10/7/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 
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لمحرر الشؤون  ت أحرونوت العبرية، يوم األحد، تقريراً نشرت صحيفة يديعو  :ترجمة خاصة -رام هللا 
الفلسطينية اليئور ليفي حول قدرة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في إعادة بنـاء قـدراتها 

وحسـب التقريـر، فـإن الحركـة اسـتفادت مـن  العسكرية بعد عامين من الحرب األخيرة على قطـاع غـزة.
ح مــن "إســرائيل"مد فــي المعركــة المقبلــة علــى نقــل المعركــة إلــى داخــل أخطــاء الحــرب األخيــرة، وســتعت

خــالل إدخــال عشــرات المســلحين عبــر األنفــاق الهجوميــة التــي ُتعــد الســالح االســتراتيجي للحركــة فــي 
 مواجهة الجيش اإلسرائيلي.

كرية ويوضح التقرير، أن الحركة ستعتمد أيضا على قواتها البحريـة "الكومانـدوز" لتوجيـه ضـربات عسـ
مـــن مقاتليهـــا لالنضـــمام لهـــذه الوحـــدة ووســـعت مـــن  ، مبينـــا، أن "القســـام" جنـــدت مزيـــداً "إســـرائيل" ضـــدّ 

قــدراتهم العســكرية خــالل العــامين الماضــيين الســتثمارهم بشــكل أكبــر وعلــى نطــاق واســع فــي الحــرب 
 ر.المقبلة، وذلك بعد نجاحهم في تنفيذ عملية تسلل إلى داخل كيبوتس زيكيم من خالل البح

ويقــول التقريــر، "بشــكل عــام، نجحــت حركــة حمــاس فــي إعــادة بنــاء قــدراتها التــي تضــررت كثيــرا خــالل 
عملية الجرف الصامد، وأنتجت وأصبح بحيازتها أسلحة جديدة، لكـن ذلـك ال يـزال غيـر كـافن بالنسـبة 

 للحركة التي تسعى لصورة جديدة في الحرب المقبلة تظهرها بالمنتصر العظيم".
أن كتائب القسام أجرت تغييرات في صفوف قيادتها، خاصة في جنوب قطاع غزة بتعيـين  وأشار إلى

 محمد السنوار مسؤوال عن قيادة الجنوب، ومحمد شبانة قائدا لمدينة رفح.
خــالل العمليــة العســكرية الســابقة، وأن حمــاس ال تريــد  وادعــى التقريــر أن القبــة الحديديــة أثبتــت نجاحــاً 

، لصواريخ فقط في الحـرب المقبلـة بعـد نجـاح القبـة الحديـد، لكنـه اسـتدرك قـائالً االعتماد على إطالق ا
، خاصـــة فـــي "إســرائيل"إنــه رغـــم نجــاح القبـــة الحديديـــة، إال أن حمــاس اســـتطاعت تعطيــل الحيـــاة فـــي 

 مطار بن غوريون الذي توقف السفر فيه لعدة فترات. 
 10/7/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
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 "انتفاضة القدس" الصيفية ألطفال غزةحماس تطلق مخيمات  .24
غزة: أطلقت حركة حماس، يوم أمس، مشروع المخيمات الصيفية الذي يسـتهدف فئـة األطفـال والفتيـة 

وأعلنــت فــي مــؤتمر صــحافي عقــد فــي مرفــأ الصــيادين فــي قطــاع غــزة،  فــي جميــع منــاطق قطــاع غــزة.
 .2016ام عن انطالق هذه المخيمات التي تحمل اسم "انتفاضة القدس" لع

وأكدت اللجنة المركزيـة للمخيمـات الصـيفية، خـالل المـؤتمر الصـحافي أن عـدد الـذين قـاموا بالتسـجيل 
وأوضـحت أن هـذه  للمخيمات أكثـر مـن خمسـين ألـف مشـارك، مـوزعين علـى جميـع المراحـل العمريـة.

ة والتربويــة. المخيمــات يقــوم عليهــا "مختصــون تربويــون"، وتشــمل جوانــب عــدة منهــا الترفيهيــة والثقافيــ
 وقالت إن هذه المخيمات الصيفية تستهدف فئات عدة منها فئة األوائل والموهوبين.

وأوضـــح أمجــــد مـــزين منســــق المخيمـــات أن "انتفاضــــة القـــدس" تنطلــــق لــــ"التأكيد علــــى عمـــق الشــــعب 
 ."يهالفلسطيني وارتباطه بقضيته وأرضه ودينه، فاألقصى آية في قرآننا وستبقى قلوبنا تهفو للصالة ف

إن الحركة أطلقت اسم  ،القيادي في حركة حماس، في المؤتمر الصحافي ،إسماعيل رضوان .وقال د
باالنتفاضــة المســتمرة فــي الضــفة المحتلــة والقــدس  "انتفاضــة القــدس"، علــى مخيماتهــا هــذا العــام تيمنــاً 

ن عليهـا ألهــدافهم". التـي يتقـدمها الفتيــة والفتيـات. وقــال "هـذه المخيمــات لهـا دالالتهــا وسيصـل القــائمو 
وأكـد أن مخيمــات "انتفاضــة القـدس" تهــدف إلــى "تربيـة الجيــل الفلســطيني وتنشـئته علــى حــب المقاومــة 

 وتحرير فلسطين والمسجد األقصى".
 11/7/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 محاولة اغتيال مسؤول في "فتح" بمخيم "المية ومية" :لبنان .25

، أن المسؤول فـي حركـة فـتح 10/7/2016 ألحدانانية لإلعالم، يوم أفادت الوكالة الوطنية اللب :بيروت
الفلســـطينية عبـــد ســـلطان، تعـــرض فجـــر يـــوم األحـــد، لمحاولـــة اغتيـــال بمخـــيم "الميـــة وميـــة" فـــي صـــيدا 
جنوبي البالد. وأوضحت، أن "سلطان تعرض إلطالق نار من قبل مجهول ولكنه لم يصب، وأصيب 

 نقل على اثرها إلى مستشفى صيدا الحكومي لتلقي العالج. ذهوفخشقيق زوجته بعدة طلقات في يده 
 10/7/2016، قدس برس

 
 نتنياهو تحقيق جنائي ضدّ  فتحيقرر  اإلسرائيليالمدعي العام  .26

أعلن المدعي العام اإلسرائيلي افيخاي مندلبليت، مساء يوم األحـد، فـتح  :"القدس "دوت كوم - رام هللا
 سرائيلي بنيامين نتنياهو.تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء اإل
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وبحسب بيان مندلبليت الذي نشرته وسائل إعالم عبرية مختلفة بشكل عاجل، فإنـه سـيتم التحقيـق مـع 
نتنياهو في جملة من القضايا والشبهات ضـده، مشـيرا إلـى أن تحقيقـا أجـري مـن قبـل وحـدة التحقيقـات 

 المدعي العام(. إلى) واالستخبارات في الشرطة حول تلك الملفات وتم تقديمه إليه
دارة  وأشــــار إلــــى أن مشــــاورات تجــــري مــــع مستشــــارين قــــانونيين وكبــــار المســــؤولين فــــي وزارة العــــدل وا 

 التحقيقات واالستخبارات بالشرطة في هذا اإلطار.
ويشتبه أن نتنياهو متورط في عملية كبيرة لغسيل األموال، باإلضافة إلى تقديمه أمواال عامة إلى أحد 

 ه.أفراد أسرت
 10/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 2018تضع خطة لالنضمام إلى عضوية مجلس األمن الدولي في  "إسرائيل" .27

وضعت وزارة الخارجية اإلسرائيلية "خطة عمل" ترمي إلى إحـداث طفـرة فـي : نظير مجلي - تل أبيب
 منذ قيامها. تتحدثمكانتها الدولية تفضي إلى انتخابها لعضوية مجلس األمن الدولي ألول مرة 

 الخطة عن جهود دولية كبيرة ستدعم بها من وصفتهم بـ"األصدقاء في الغرب والعالم".
وقـــال مصـــدر سياســـي لــــ"الشرق األوســـط": إن المـــدير العـــام للخارجيـــة د. دوري غولـــد هـــو الـــذي أعـــد 

ن الموضــ الخطــة وحصــل علــى مصــادقة رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو وع طــرح عليهــا وا 
خـــالل لقـــاءات نتنيـــاهو مـــع ســـبعة رؤســـاء فـــي أفريقيـــا األســـبوع الماضـــي طلـــب دعمهـــم عنـــدما يطـــرح 

وأضــاف المصــدر: "إســرائيل تعــرف أن هــذه ليســت مهمــة ســهلة خصوصــا أن  الموضــوع للتصــويت".
 الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة ويحتــاج إلــى تأييــد ثلثــي األعضــاء. ولكــي تــنجح االنتخــاب يجــري فــي

وة فــي كســب تأييــد هــذا العــدد )الكبيــر( مــن الــدول ســيكون عليهــا أن تتصــرف بحكمــة وأن تنــتهج الخطــ
 استراتيجية متزنة تعينها على الفوز بالمقعد".

 11/7/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 في اليونسكو على قرار يرفض صلة اليهود بالحرم القدسي التصويتتصارع لمنع  "إسرائيل" .28

تعمــل وزارة الخارجيــة اإلســرائيلية عبــر ســفاراتها فــي العــالم علــى إحبــاط  ســعدى:فــادي أبــو  –رام هللا 
مشـــروع قـــرار فلســـطيني ـ أردنـــي فـــي اليونســـكو يؤكـــد عـــدم ارتبـــاط الشـــعب اليهـــودي بـــالحرم القدســـي 

 الشريف، او كما يسمونه جبل الهيكل، ويتهم اسرائيل بالمس بالمقدسات اإلسالمية. 
ر للتصويت في لجنة الميراث العالمي في اليونسـكو التـي تضـم ممثلـين ومن المقرر طرح مشروع القرا

ندونيســيا وكرواتيــا وجمايكــا وكازخســـتان  21عــن  دولــة هــي اذربيجــان وبوركينــا فاســـو وكوبــا وفنلنــدا وا 
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والكويت ولبنان والبيـرو والفلبـين والبرتغـال وكوريـا الجنوبيـة وتـونس وتركيـا وتنزانيـا وفيتنـام وزيمبـابوي. 
إسرائيل ومن ورائها الواليات المتحدة، ضغوطا كبيرة على هذه الدول في محاولـة لمنـع تكـرار  وتمارس

اإلهانــة التــي تعرضــت لهــا فــي إبريــل/ نيســان حــين قــررت إدارة اليونســكو أنــه ال يوجــد ارتبــاط دينــي 
 إلسرائيل بالحرم القدسي والحائط الغربي "حائط البراق".

األردنــي عــدة تحديــدات إشــكالية جــدا بالنســبة إلســرائيل مــن بينهــا  –وتشــمل مســودة القــرار الفلســطيني 
مصــطلح جديــد يعنــي العــودة  –إعــادة الحــرم القدســي والمســجد األقصــى إلــى الوضــع الــراهن التــاريخي 

إلــى الوضــع الــذي ســاد قبــل حــرب األيــام الســتة خالفــا لوثــائق ســابقة جــرى فيهــا الحــديث عــن الوضــع 
 انية.الراهن الذي سبق االنتفاضة الث

ويحاول الفلسطينيون في مشروع القرار شطب أي عالقة يهودية بالحرم القدسـي ويتعـاملون معـه ككـل 
 مقدس يعتبر الحائط الغربي جزءا منه.  إسالميكموقع 

 11/7/2016القدس العربي، لندن، 
 
 نائب رئيس الكنيست يطالب ليبرمان بمنع زيارات ذوي أسرى غزة .29

ب نائــب رئـيس الكنيســت اإلسـرائيلي يوئيــل حسـون، مســاء أمـس األحــد، طالـ :ترجمـة خاصــة - رام هللا
دور ليبرمان بمنع زيارات ذوي أسرى غزة ألبنائهم في السجون حتى إعادة المفقودين جوزير الجيش أفي

ـــديم  اإلســـرائيليين بغـــزة. ـــه "فـــي حـــين تـــرفض حمـــاس تق ونقلـــت وســـائل إعـــالم عبريـــة عـــن حســـون قول
جناء حمـاس فـي غـزة يلتقـون عـائالتهم بشـكل اعتيـادي منـذ عـامين، معلومات حول أورون شـاؤول، سـ

 ولذا أطلب من وزير الدفاع منع هذه الزيارات".
 11/7/2016القدس، القدس، موقع صحيفة 

 
 ليبرمان يطالب درعي بسحب إقامة زوجة الشهيد أبو صالح .31

اإلسرائيلي  دفاعد، أن وزير الذكر موقع القناة العبرية الثانية، ظهر يوم األح :ترجمة خاصة -رام هللا 
دور ليبرمــان توجــه بطلــب إلــى وزيــر الداخليــة أرييــه درعــي بســحب إقامــة زوجــة الشــهيد وائــل أبــو يجــأف

 صالح من طولكرم والذي نفذ عملية الطعن في مدينة نتانيا منذ أسابيع وأدت إلصابة مستوطنين.
لممنوحــة لــه وســحب اإلقامــة مــن وحســب الموقــع، فــإن ليبرمــان طلــب مــن درعــي ممارســة صــالحياته ا

الفلســطينية "خضــرة الســعدي" زوجــة الشــهيد أبــو صــالح، والتــي كانــت تســكن فــي الطيبــة لزواجهــا مــن 
 فلسطيني يحمل الجنسية اإلسرائيلية.

 10/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 معارضينتواصل حملة تجنيد متطوعين مسيحيين وقوانين جديدة لمالحقة الناشطين ال "إسرائيل" .31
اسـتأنفت إسـرائيل حملتهـا لتجنيـد الشـبان العـرب المسـيحيين "تطوعـًا" فـي جيشـها أو : الحياة –الناصرة 

"الخدمة الوطنية" من خالل إقرار خطوات قانونية جديدة لمالحقة الناشطين المعارضـين لهـذه الحملـة، 
الفعلـي علـى كـل "مـن يحـض  إذ يتوقع أن يشّرع الكنيست اليـوم قانونـًا جديـدًا يفـرض عقوبـات بالسـجن

 جنودًا عربًا مسيحيين على الفرار من الجيش أو يساعد في ذلك".
وكانت لجنة الدستور والقانون البرلمانية أقرت األسبوع الماضي، في غياب أعضاء "القائمة المشتركة" 

عـرض العرب خـالل فرصـة عيـد الفطـر، مسـودة القـانون "الـذي يبغـي مواجهـة الضـغوط الكبيـرة التـي يت
اليها مسيحيون يتطوعون للخدمة العسـكرية لمـنعهم مـن ذلـك"، كمـا قـال مقـدم مشـروع القـانون، النائـب 

 من "ليكود" يوآف كيش.
ويلزم القـانون اإلسـرائيلي كـل شـاب يهـودي ودرزي بلـ  الثامنـة عشـرة بخدمـة إلزاميـة فـي الجـيش، لكـن 

قـوانين قانونـًا يعاقـب بالسـجن الفعلـي كـل المسلمين والمسيحيين معفيون من "الخدمة". ويشمل كتـاب ال
مـــن يحـــض جنـــديًا علـــى تـــرك الجـــيش، لكنـــه يتحـــدث عـــن الجنـــود الملـــزمين الخدمـــة العســـكرية، فيمـــا 
المســيحيون ليســوا بيــنهم، مــا دفــع النائــب كــيش إلــى المبــادرة لســن قــانون جديــد مماثــل يتنــاول تحديــدًا 

 الجنود المتطوعين )المسيحيين والمسلمين(.
نواب "المشـتركة" أن القـانون الجديـد يمـس بحريـة التعبيـر، وأنـه موجـه تحديـدًا للجمهـور العربـي واعتبر 

 "الخدمة الوطنية". أوالمسيحي الذي يعارض بغالبيته التطوع في الجيش 
 11/7/2016الحياة، لندن، 

 
 تستورد الغاز من األسواق العالمية "إسرائيل: ""ذي ماركر" .32

شـفت صـحيفة "ذي مـاركر" االقتصـادية اإلسـرائيلية أمـس، عـن أن شـركة ك: برهوم جرايسي - الناصرة
الكهربـــاء اإلســـرائيلية الحكوميـــة، تجـــري مفاوضـــات مكثفـــة عـــن شـــركة "بـــريتيش بتريليـــوم" االحتكاريـــة 

أشــهر مــن الصــفقة الســابقة، وبســعر أقــل بضــعفين  4العالميــة، الســتيراد كميــات أكبــر مــن الغــاز، بعــد 
لذي تشتريه "الكهرباء اإلسرائيلية"، من حقل "تمار" اإلسرائيلي في البحر ونصف الضعف من الغاز، ا

 األبيض المتوسط.
وبينت أن "الكهرباء اإلسرائيلية"، قد تشتري الغاز بسعر دوالرين فقط، مقابل كـل ألـف قـدم مكعـب مـن 

 الر.دو  5.2الغاز الُمسال، في حين أن السعر المفروض عليها من حقل "تمار" اإلسرائيلي، هو 
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وكانــت الشــركة ذاتهــا، أبرمــت فــي شــهر نيســان )أبريــل( الماضــي صــفقة ضــخمة الســتيراد الغــاز مــن 
حقـول بجـزر الكـاريبي، بسـعر أقـل مـن الـذي تدفعــه للغـاز فـي البحـر األبـيض المتوسـط. وكـان الســعر 

 دوالر، حينه للغاز اإلسرائيلي. 5.7دوالر، مقابل  4.9في حينه، 
تفضـل اسـتيراد الغـاز، بـدال مـن شـراء الغـاز اإلسـرائيلي، إذ بـّين تقريـر أن والشـركة ليسـت وحـدها التـي 

أصـــحاب مصـــانع إســـرائيلية كبـــرى تجـــري مفاوضـــات الســـتيراد الغـــاز. وقـــال بعضـــهم لوســـائل إعـــالم 
دوالر للوحـــدة الحراريـــة، وهـــذا يقـــل بنســـبة  4.75دوالر وحتـــى  4.8إســـرائيلية، إنهـــم حصـــلوا علـــى ســـعر 

 الشركات اإلسرائيلية المحتكرة.عما تعرضه عليهم  20%
 11/7/2016، الغد، عّمان

 
 أيام عشرةخالل  طريقا   250أكثر من ويغلق منزل  2,400 من أكثر االحتالل يداهم :الخليل .33

أحكمت قوات االحتالل اإلسرائيلي حصارها المشدد وقبضتها العسكرية : الرحيم حسين عبد - رام هللا
لغربية، ونفذت سلسلة إجراءات وتدابير انتقامية ضد أهالي على محافظة الخليل جنوب الضفة ا

 المحافظة.
وشملت اإلجراءات التعسفية اإلسرائيلية، عمليات دهم واقتحام للمنازل، واعتقال فلسطينيين، وا غالق 
عشرات الطرق بالمكعبات اإلسمنتية والسواتر الترابية، وعزل قرى وبلدات المحافظة عن مدينة الخليل 

، أغلق جيش االحتالل اإلسرائيلي أمسها الخارجي. ووفقا لما نشره موقع "واال" العبري وعن محيط
طريقا تربط بين البلدات والقرى الفلسطينية ومدينة الخليل وتؤدي إلى الشارع  250أكثر من 

، وذلك بزعم منع تنفيذ مزيد من العمليات ضد المستوطنين والجيش اإلسرائيلي. 60"االلتفافي" رقم 
كذلك قام جيش االحتالل، الذي دفع بتعزيزات كبيرة من جنوده إلى المحافظة، بمداهمة أكثر من 

منزل منذ بداية األحداث في منطقة الخليل لوحدها، حسب المصدر. وكانت قوات االحتالل  2400
قبل الماضية، بلدة سعير شرقا، وأغرقت منازل الفلسطينيين بالغاز السام، واقتحمت اقتحمت الليلة 

 منازل بحجة بحثها عن مركبة فلسطينية أطلقت النار على قوات االحتالل جنوب بيت لحم.
 11/7/2016االتحاد، أبو ظبي، 

 
  مليون نسمة والخصوبة في غزة أعلى 4.8سكان الضفة وغزة ": حصاء الفلسطيني"اإل .34

أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني واللجنة الوطنية للسكان بيانًا صحفيًا لمناسبة : رام هللا
 يستعرض أوضاع السكان في فلسطين. 11/7/2016االثنين  يوماليوم العالمي للسكان الذي يصادف 

 2016مليون نسمة عدد سكان فلسطين المقدر منتصف العام  4.81
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مليون  2.45مليون نسمة، منهم  4.81في فلسطين نحو  2016ر منتصف عام بل  عدد السكان المقد
مليون نسمة،  2.93مليون أنثى. في حين بل  عدد سكان الضفة الغربية المقدر نحو  2.36ذكرًا و
 1.88مليون أنثى. بينما قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بنحو  1.44مليون ذكرًا و 1.49منهم 

ألف أنثى. وبناًء على هذه التقديرات بلغت نسبة السكان  925ألف ذكرًا و 956مليون نسمة، منهم 
، في حين بلغت %16.6ونسبة السكان المقيمين في الريف  2016منتصف عام  %73.9الحضر 

 .%9.5نسبتهم في المخيمات 
 

 المجتمع الفلسطيني المقيم في قطاع غزة فتي بشكل أكبر مما هو عليه في الضفة الغربية
من مجمل  %39.2بـــــ  2016( سنة منتصف العام 14-0رت نسبة األفراد في الفئة العمريـة )قد

في قطاع غزة. ويالحظ انخفاض  %42.8في الضفة الغربية و %36.9السكان فـي فلسطين، بـواقع 
بـــ  2016سنة فأكثر( حيث قدرت نسبتهم في منتصف عام  65نسبة األفراد الذين تبل  أعمارهم )

 في قطاع غزة. %2.4في الضفة الغربية و %3.2في فلسطين، بواقع  2.9%
 

 كثافة سكانية مرتفعة في قطاع غزة
الكثافة السكانية في فلسطين مرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، إذ بلغت الكثافة 

لضفة في ا 2كم فردًا/ 519في فلسطين، بواقع  2كم فردًا/ 800نحو  2016السكانية المقدرة لعام 
 في قطاع غزة. 2كم فردًا/ 5154الغربية مقابل 

 
 معدالت الخصوبة في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية ارتفاع

، فقد طرأ انخفاض على معدل 2014استنادًا إلى نتائج المسح الفلسطيني العنقودي متعدد المؤشرات 
مواليد في العام  6( مقابل 2013-2011للفترة ) مولوداً  4.1 الخصوبة الكلية في فلسطين، حيث بل 

. أما على مستوى المنطقة فيالحظ استمرار ارتفاع معدل الخصوبة الكلية في قطاع غزة عنه 1997
( في 2013-2011مولودًا للفترة ) 3.7(، حيث بل  2013-1997في الضفة الغربية خالل الفترة )

مولودًا  4.5غزة فقد بل  هذا المعدل . أما في قطاع 1997مولودًا في العام  5.6الضفة الغربية مقابل 
 .1997مولودًا في العام  6.9( مقارنة 2013-2011للفترة )

 
 2020-2016انخفاض متوقع في معدل المواليد والوفيات الخام في فلسطين خالل الفترة 
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مولودًا لكل  30.9السكانية إلى أن معدل المواليد الخام في فلسطين سينخفض من  اإلسقاطاتتشير 
. من جانب آخر 2020من السكان عام  1000مولودًا لكل  29إلى  2016من السكان عام  1000

من السكان  1000حالة وفاة لكل  3.5يتوقع انخفاض معدالت الوفيات الخام المقدرة في فلسطين من 
 .2020من السكان عام  1000حالة وفاة لكل  3.4إلى  2016عام 

 
 سرةمزيد من االنخفاض في متوسط حجم األ

إلى أنه طرأ انخفاض في متوسط حجم األسرة المقدر في فلسطين مقارنة مع  2015تشير بيانات عام 
فردًا عام  6.4مقارنة مع  2015فردًا عام  5.2، حيث انخفض متوسط حجم األسرة إلى 1997عام 

 2015فردًا عام  4.9. من جانب آخر انخفض متوسط حجم األسرة في الضفة الغربية إلى 1997
فردًا  5.7، أما في قطاع غزة فقد انخفض متوسط حجم األسرة إلى 1997فردًا عام  6.1مقارنة مع 
 .1997في العام  6.9مقارنة مع  2015في العام 

 
 أسر ترأسها امرأة 10أسرة من بين كل 

من األسر ترأسها إناث في فلسطين، بواقع  %10.9، إلى أن 2015تشير بيانات مسح القوى العاملة 
في قطاع غزة. وغالبًا ما يكون حجم األسرة التي ترأسها أنثى  %8.6في الضفة الغربية و 12.2%

أفراد  2.9في فلسطين  2015صغيرًا نسبيًا، حيث بل  متوسط حجم األسرة التي ترأسها أنثى عام 
 فردًا لألسرة التي يترأسها ذكر. 5.7مقارنًة بمتوسط مقداره 

 
 2016العاملة مقارنة بالذكور خالل الربع األول من العام  مشاركة متدنية لإلناث في القوى 

من إجمالي القوة  %45.8أشارت نتائج مسح القوى العاملة إلى أن نسبة المشاركة في فلسطين بلغت 
)أي من بين كل  2016سنة فأكثر( خالل الربع األول من العام  15البشرية )األفراد الذين أعمارهم 

في  %45.5أفراد مشاركين في القوى العاملة(. بواقع  4فأكثر هنالك  سنة 15أفراد أعمارهم  10
في قطاع غزة. كما تعتبر نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة  %46.4الضفة الغربية مقابل 

في الضفة  %17.7بواقع  %19.4متدنية مقارنة مع الذكور، حيث تصل نسبة مشاركة اإلناث إلى 
في الضفة  %72.6بين الذكور، بواقع  %71.6ة، وبلغت هذه النسبة في قطاع غز  %22.3الغربية و
 في قطاع غزة. %69.9الغربية و

 
 2016أكثر من ربع المشاركين في القوى العاملة عاطلين عن العمل خالل الربع األول 
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ل تشير البيانات إلى أن نسبة العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة في الربع األو 
في قطاع غزة. كما  %41.2في الضفة الغربية و %18في فلسطين، بواقع  %26.6بلغت  2016

مقابل  %42.8وصلت نسبة البطالة في فلسطين بين اإلناث المشاركات في القوى العاملة إلى 
 بين الذكور. 22.3%

 
 كثر( لـم ينهوا أي مرحلة تعليميةأسنة ف 15من األفراد ) 9.2%

( الذين أنهوا مرحلة فأكثرسنة  15على مستوى فلسطين أن نسبة األفراد ) 2015تشير بيانات عام 
. أما نسبة األفراد الذين لـم ينهوا أيـة مرحلة تعليمية %13قد بلغت  فأعلىالتعليم الجامعي بكالوريوس 

 .%9.2فبلغت 
 

 األمية بين اإلناث ثالثة أضعاف ونصف مثيلتها بين الذكور
سنة فأكثر في فلسطين بلغت  15ن نسبة األمية بين األفراد الذين أعمارهم أ 2015تظهر بيانات عام 

، في حين %1.5، وتتفاوت هذه النسبة بشكل كبير بين الذكور واإلناث، فبلغت بين الذكور 3.3%
 .%5.1بلغت بين اإلناث 

 10/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 القديمة آالف قطعة من محل لآلثار في القدس عشرةمصادرة  .35

آالف قطعة آثار من محل فلسطيني  عشرةصادرت دائرة اآلثار اإلسرائيلية، أمس، المحتلة:  القدس
 سبب. أوفي البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، دون سابق إنذار 

تحميها عناصر من الشرطة  اآلثاروقال مالك المحل الحاج نبيل الحروب، إن طواقم من دائرة 
 دهمت محله في حي الواد في البلدة القديمة بالقدس، مستغلة عدم وجوده في المحل.اإلسرائيلية 

آالف قطعة آثار من محله تقدر قيمتها بما يزيد  عشرةوأشار إلى أن الطواقم اإلسرائيلية صادرت 
على نصف مليون دوالر، وأضاف: "تمت عملية المداهمة دون سابق إنذار ودون مبرر على 

 اإلطالق".
لحروب أنه ال توجد ضرائب متراكمة على محله التجاري، وأن المتحف اإلسرائيلي وسلطة وأكد ا

 الموجودة في محله. باآلثاراالثار اإلسرائيلية على معرفة 
 11/7/2016األيام، رام هللا، 
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 الصحفيين الفلسطينيين اإلسرائيلية ضدّ  االنتهاكاتتصاعد  .36
" التي تستهدف اإلسرائيليةدًا في حجم االنتهاكات "تزاي 2016شهد النصف األول من عام : وكاالت

وقال تقرير لجنة دعم الصحفيين  الصحفيين الفلسطينيين والحريات الصحافية في األراضي المحتلة.
نصف السنوي، إن االنتهاكات بحق الصحفيين واإلعالميين اقترفت عمدًا، وأنه تم استخدام القوة 

ووثق  يز والتناسب، وعلى نحو ال تبرره أية ضرورة عسكرية.بشكل مفرط دون مراعاة لمبدأي التمي
انتهاكًا على حرية الصحافة، تشمل: جرائم انتهاك الحق  223نحو  2016التقرير النصف سنوي لعام 

في الحياة والسالمة الشخصية للصحفيين، وتعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو 
  اإلنسانية. اإلهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة 

 11/7/2016الخليج، الشارقة، 
 
: "النظام السوري يواصل اعتقال عشرات الالجئات الفلسطينيات ويتكتم على "مجموعة العمل" .37

 مصيرهن"
أكد فريق التوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن "عدد المعتقالت إسطنبول: 

( 75اية الحرب الدائرة في سورية وحتى اليوم بل  )الفلسطينيات في سجون النظام السوري منذ بد
الجئة فلسطينية، حيث ال يخلو مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقالت من نسائه تم 

 توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن".
د، أن المعتقالت توزعن حسب وأشار فريق الرصد والتوثيق في المجموعة، في تقرير له يوم األح
( الجئة في دمشق وحدها، 20المدن السورية التي اعتقلن فيها على النحو التالي: حيث اعتقلت )

( فلسطينيات في حمص، وثالثة الجئات في درعا، والجئتان في 10( في ريف دمشق، و)17و)
 ( الجئة في أماكن متفرقة من سورية.21الالذقية، بينما اعتقلت )

مجموعة العمل: "إن بعض المعتقالت هن عبارة عن طالبات جامعيات أو ناشطات أو أمهات وقالت 
 مع أو بدون أطفالهن".

وأشار التقرير إلى أن المرأة الفلسطينية في سورية تعرضت لالعتقال والخطف والموت واإلعاقة، 
بين أطراف األزمة نتيجة الصراع الدائر في سورية منذ اندالع المواجهات هناك في آذار )مارس( 

 السورية".
في غضون ذلك قالت األنباء الواردة من "مخيم اليرموك" المحاصر جنوب دمشق، أن مفاوضات 
جرت عبر وسطاء بين النظام السوري و"جبهة النصرة"، أسفرت عن اتفاق جرى بين الطرفين 
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ى إدلب شمال ويقضي بانسحاب عناصر "جبهة النصرة" مع عائالتهم وبشكل كامل من المخيم إل
 غرب سورية معقل "جبهة النصرة."

وأضافت األنباء: "إن جبهة النصرة في المخيم أبلغت المدنيين الراغبين بالمغادرة معها، وتسجيل 
أسمائهم للخروج مع مقاتليها، كما أبلغت الجبهة عناصر من مجموعات المعارضة السورية المسلحة 

 المتواجدين في المنطقة باألمر ذاته".
ى ذلك يواصل، حسب ذات المصدر، الجيش النظامي ومجموعات القيادة العامة والفصائل إل

( يومًا على التوالي، وانقطاع 1117الفلسطينية الموالية للنظام حصارها لمخيم اليرموك ألكثر من )
كبيرة ( يومًا على التوالي، مما فتح باب معاناة 667( يومًا، والماء لـ )1178الكهرباء منذ أكثر من )

المواد الغذائية والطبية وغيرها، وُيحظر على األهالي  إدخالعلى األهالي في المخيم، وُمنع على إثره 
الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية والتي تسيطر عليها مجموعات من األمن السوري 

 والمجموعات الفلسطينية الموالية له.
ستمر إلى توقف جميع مشافي ومستوصفات المخيم عن في حين أدى القصف المتكرر والحصار الم

العمل، وتم قضاء عدد من الكوادر الطبية بفعل القصف بالطائرات وقذائف الهاون، وزاد من تأزم 
أوضاع األهالي اقتحام تنظيم "داعش" للمخيم وسيطرته عليه بمساعدة عناصر جبهة "النصرة" مطلع 

 ات اإلغاثية تحت تهديدات "داعش".، حيث انسحبت العديد من الجه2015إبريل 
يذكر أن النظام السوري كان قد قطع مياه الشرب عن "مخيم اليرموك" لالجئين الفلسطينيين منذ أكثر 

 ( يومًا.821( يومًا، في حين قطع المياه عن "مخيم درعا" منذ أكثر )667)
 10/7/2016، قدس برس

 
 منذ بداية العام عملية قمع وتنكيل باألسرى  96: فلسطينمركز أسرى  .38

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن عمليات التنكيل والقمع واقتحام السجون واألقسام : رام هللا
تواصلت خالل العام الحالي، واستهدفت سجونا بعينها بشكل ملحوظ، وأبرزها "سجن نفحة" حيث 

 ( عملية اقتحام خالل النصف األول من العام.96رصد المركز )
اإلعالمي للمركز الباحث "رياض األشقر" أن العام الحالي شهد تصعيد في عمليات  وكشف الناطق

القمع واقتحام السجون، واالعتداء على األسرى، والتنكيل بهم، األمر الذي أدى إلى إصابة العشرات 
منهم بجراح نتيجة االعتداء عليهم بالضرب ورش الغاز، ونقل العشرات من األسرى إلى زنازين 

 النفرادي لفترات محددة.العزل ا
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وقد رافق معظم عمليات االقتحام عقوبات فرضت على األسرى، من سحب األجهزة الكهربائية أو 
 إغالق األقسام وتحويلها إلى عزل، وفرض غرامات مالية على األسرى.

( أسير برضوض 63وأشار األشقر إلى أنه نتيجة االعتداءات على األسرى أصيب منذ بداية العام )
( أسيرا دفعة واحدة في شهر نيسان، خالل اقتحام الوحدات 48روح واختناقات، حيث أصيب )وج

ورش الغاز والفلفل على األسرى واالعتداء عليهم بطريقة وحشية  ةفي سجن نفح 14الخاصة لقسم 
 ( أسرى في نفس السجن في اعتداء آخر.3بالضرب بالعصي، بينما أصيب )
سجون أجرت حملة تنقالت واسعة طالت العشرات من األسرى، وأشار األشقر إلى أن إدارة ال

( في 4ووصلت إلى حد نقل أقسام بكاملها تضم العشرات من األسرى، حيث نقلت كافة أسرى قسم )
 ( في نفس السجن بحجة التفتيش.1قسم ) إلى( أسيرا 70نفحة وعددهم )

وذلك بحجة إجراء عمليات تفتيش  ( أسيرًا من سجن "ايشل" إلى سجن "أولي هيكدار"،144كما نقلت )
في سجن رامون بطريقة وحشية واعتدت على األسرى، ونقلت كافة  6أمنية، فيما اقتحمت قسم 

 األسرى في القسم إلى سجون أخرى.
وطالب مركز أسرى فلسطين تدخاًل عاجاًل للمؤسسات الدولية لحماية األسرى من اعتداءات االحتالل 

الرابعة بحقهم، لمنع االنفجار القادم في السجون نتيجة هذه األوضاع وتنفيذ نصوص اتفاقية جنيف 
 القاسية التي يعانيها األسرى والضغط المستمر من قبل االحتالل على األسرى.

 10/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 اكتشاف أول مقبرة لـ"الفلستيين" في عسقالن .39

ة يرجع تاريخها إلى ثالثة آالف عام مضت دفن قال علماء آثار كشفوا النقاب عن مقبر  :عسقالن
مع مجوهراتهم وزيوتهم العطرية، إن  "الكتاب المقدس"فيها أبناء الشعب الفلستي القديم المذكور في 

الفلستيين "ليسوا فلستيين )يقصدون المعنى الذي اكتسبته الكلمة وهو الماديون الكارهون للثقافة 
 والفنون(".

فلستيين قبل الكشوف األثرية التي جرت في الفترة األخيرة في مدينة عسقالن ولم يعرف الكثير عن ال
قبل  12لد أعداء بني إسرائيل وازدهرت حياتهم في هذه المنطقة منذ القرن أالساحلية. وكانوا هم 

 الميالد لكن أسلوب حياتهم ونشأتهم ظال غير معروفين.
أنه أول كشف عن مقبرة فلستية. وتحتوي ومن المنتظر أن يتغير ذلك بعد ما وصفه الباحثون ب

شخصا في العديد من غرف الدفن بعضها يضم بعض األشياء المتطورة  150المقبرة على رفات 
 بشكل مذهل.
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وعثر الفريق كذلك على شفرة وراثية )دي.ان.ايه( على أجزاء من الهياكل العظمية ويأملون أن تحدد 
 فحوص الحقة أصول الشعب الفلستي.

 1985م اآلثار لورانس ستاجر الذي قاد بعثة ليون ليفي االستكشافية في عسقالن منذ عام وقال عال
إن األمر قد يتطلب إعادة النظر في االستخدام االزدرائي لكلمة فلستي التي تشير إلى شخص معاد 

 للثقافة والفنون.
 وأضاف "هذا )الكشف( سيبدد الكثير من الغموض."

و ثالثة أمتار للكشف عن المقبرة التي وجد أن الرومان استخدموها وحفر فريق ستاجر على عمق نح
 بعد قرون كمزرعة كرم.

ويتولى "متحف الدراسات السامية" في جامعة هارفارد نشر التقارير النهائية عن اآلثار التي وجدت 
 في المقبرة.

 10/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 شرق خانيونس يتوغلاالحتالل  .41

المواطنين شرق  أراضيصباح اليوم االثنين في  اإلسرائيليتوغلت قوات االحتالل ": رابت" –غزة 
 واآللياتقوات االحتالل المعززة بالدبابات  إنوقالت مصادر فلسطينية  خانيونس جنوب قطاع غزة.
شرقي بلدة عبسان شرق خانيونس وقامت بعمليات تمشيط  األمتارالعسكرية توغلت عشرات 

 بالمنطقة.
 11/7/2016أي، عمَّان، الر 

 
 في غزة لتشجيع األطفال على القراءة متنقلةمكتبة  .41

: يجلس أطفال من بلدة خزاعة الحدودية، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع "األناضول" –غزة 
مّلونة اصطفت على شكل حلقاتن دائرية قرب "مكتبة متنقلة" متجّولة. وينصت  غزة، على كراسن 

" الذي طّل عليهم من داخل المكتبة المتنقلة، وشرع برواية قّصة قصيرة عليهم. األطفال لـ"الحكواتي
مايو/ أيار، وصلت المكتبة المتنقلة التي تتبع للمركز "الثقافي األلماني الفرنسي"، إلى قطاع  16وفي 

ثقافي ويستعين المركز "ال غزة، من الضفة الغربية. ومن المقرر أن تغادر القطاع نهاية الشهر القادم.
األلماني الفرنسي" في تنفيذ األنشطة الخاصة بالمكتبة المتنّقلة في فلسطين، بمؤسسة "تامر" للتعليم 

 المجتمعي )أهلية(.
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وتأسس المركز بالشراكة بين معهد غوته في األراضي الفلسطينية، وفرع رام هللا من المعهد الفرنسي 
شطة "المكتبة المتنّقلة"، لوكالة "األناضول":" في القدس المحتلة. وقال محمود العسقالني، منسق أن

تزور المكتبة المتنّقلة قطاع غزة صيف كل عام لمدة ثالثة أشهر، فيما تزور بعد انتهاء هذه الفترة 
هي األولى من نوعها في  مدنا في الضفة الغربية، كطولكرم والقدس." وأوضح أن "المكتبة المتنّقلة"

 ال على القراءة. قطاع غزة، وتهدف لتشجيع األطف
 11/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل"جديـد" لمنع الفلسطينيين من دخول  تـصنيـف"هـآرتس": " .42

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس، أنه تبين لناشطات منظمة "محسوم ووتش"  :القدس
غاء أوامر منعهم من دخول اإلسرائيلية، التي تساعد الفلسطينيين على التوجه إلى اإلدارة المدنيةح إلل

إسرائيل، أن اإلدارة المدنية أوجدت في اآلونة األخيرة، تصنيفًا جديدًا لسحب تصاريح الدخول إلى 
إسرائيل، من الفلسطينيين الذين تربطهم صلة قرابة بمنفذي العمليات، في إطار سياسة العقاب. 

ارة المدنية واالرتباط مصطلح "ممنوع وحسب الناشطات فقد ذكر الجنود الذين يعملون في مكاتب اإلد
 من قبل قسم العمليات، عقاب".

ويشار إلى أن سياسة سحب التصاريح من أقرباء الضالعين في العمليات أو الفلسطينيين الذين قتلوا 
بنيران الجيش )دون أن تكون لهم عالقة في أي عملية(، ليست جديدة، فقد تم اتباعها طوال سنوات، 

 عايير "الشاباك"، وتم شمل األقرباء ضمن تصنيف "الممنوعين أمنيًا".وكانت خاضعة لم
ويستدل من رد "الشاباك" على توجه "هآرتس" وناشطات "محسوم ووتش" أنه ال عالقة لـ"الشاباك" 
بالتصنيف الجديد. كما يستدل من الحاالت التي وصلت إلى "محسوم ووتش" أن تعريف "قريب" 

لسطينيين من أبناء الحمولة ذاتها ولكنهم ال يعرفون المشبوه أو منفذ واسع جدًا ويمكن أن يشمل ف
 العملية. 

وقالت منظمة "محسوم ووتش": إن غالبية التوجهات إليها جاءت من سكان في منطقتي القدس ورام 
وباستثناء الممنوعين من الدخول، وفقًا للتصنيفات المختلفة التي حددها الشاباك، هناك من يمنع  هللا.
خولهم بسبب ديون مالية إلسرائيليين أو لمؤسسات إسرائيلية، وكذلك من تم منعهم بسبب استغالل د

 تصاريح الدخول ألغراض تختلف عما ورد في التصريح. 
كما أن هناك من منعوا وفق تصنيف الشرطة، ألنهم ارتكبوا مخالفات سير، أو من تم منعهم بسبب 

 ود خطأ إلكتروني.عدم تحديث بطاقتهم اإللكترونية أو وج
 11/7/2016األيام، رام هللا، 
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 جوهر: االحتالل والثقافة ضدان المقدسيالروائي  .43
يلخص الروائي والكاتب المقدسي إبراهيم جوهر العالقة بين المحتل  :عوض الرجوب - رام هللا

فلسطينية والثقافة بأنهما "ضدان ال يلتقيان"، ويؤكد أن ذلك ألقى بظالله على الحركة الثقافية ال
 عموما، والمقدسية خصوصا.

وأشار في حديثه للجزيرة نت إلى التقصير العربي تجاه القدس ومؤسساتها الثقافية المالحقة من قبل 
االحتالل، وفي المقابل جهاد المثقفين المقدسيين قدر المستطاع للحفاظ على ما تبقى من هوية 

 ومؤسسات ثقافية.
ثقافة "أحدهما نقيض اآلخر وبديله"، مؤكدا أن الثقافة ال تقبل ويشدد جوهر على أن االحتالل وال

تشكل جميعها صلب معنى  -قال إنها-"القيود وال القمع وال التغييب والتغريب"، وهي مكّونات 
االحتالل "الذي ال يكتفي بالقمع الخارجي بل يغوص ليمحو الهوية الثقافية بأبعادها وعناوينها، التي 

 ء والعطاء والحرية والتقدم الحضاري اإلنساني".تتمحور حول االنتما
يوضح الكاتب المقدسي أن االحتالل يسعى إلحالل ثقافته االحتاللية بما فيها من تغريب وتشويه 

لغاء ومصادرة، ومقابل ذلك تحاول الثقافة الوطنية  أن تصّد  -بالمتاح لها من أصالتها وأبنائها-وا 
 ة الحق والتاريخ في مواجهة القوة القهرية االحتاللية.أمواج هذا الطوفان، مستندة إلى قوّ 

وأشار إلى محاصرة االحتالل اإلسرائيلي للقدس ثقافة وحضارًة بأوامر المنع والتقييد واالشتراط، مؤكدا 
محاصرة كل شيء ومنعه "حتى مهرجانات األطفال والمسرحيات الجماهيرية واألعمال الفنية التي 

 والتوجيه واالنتقاد".يشتّم منها روح التعبئة 
وشدد على أن القدس ال تنتظر قصائد باردة، بل عمال صادقا يبني، مؤكدا أن أبناء القدس وحدهم 
من المبدعين والمبدعات من يتحّدون تغييبها بزيادة تسليط األضواء عليها، "فنقلوا دقائقها ووحدتها 

 تمسك بأحالمهم فيها وحولها".وغربتها وماضيها وواقعها، واستشرفوا مستقبلها، وواصلوا ال
 10/7/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 نتنياهو بالتوسط لدى حماس إلطالق سراح الجنود  طلبشكري يوافق على  .44

ن وزير الخارجية إقالت مصادر سياسية إسرائيلية، مساء يوم األحد،  :ترجمة خاصة -رام هللا
 .رائيل الستعادة مفقوديها في قطاع غزةالمصرية سامح شكري أبدى استعداد بالده في مساعدة إس

ونقل موقع معاريف عن تلك المصادر قولها، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من شكري أن 
تتدخل مصر للمساعدة في إعادة المفقودين اإلسرائيليين. مشيرًة إلى أن شكري وافق على ذلك ووعد 

 بالعمل من أجل إعادتهم.
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اللقاء األول بين نتنياهو وشكري كان جيدا وفي أجواء إيجابية. مشيرًة إلى  وأشارت المصادر إلى أن
أن لقاء سيعقد هذه الليلة بين الجانبين مجددا لبحث العالقات بين الجانبين وملف عملية السالم في 

 الشرق األوسط.
 10/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 في المنطقة دولعدة جديدة بالتعاون مع  مصريةمبادرة سالم  .45

كشفت مصادر ديبلوماسية لـ"الحياة" عن جهود مصرية لبلورة مبادرة سياسية جديدة : الحياة –رام هللا 
الفتاح  إعادة إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين. وقالت إن الرئيس عبد إلىتهدف 

مايو الماضي مالمح المبادرة  /السيسي عرض على الرئيس محمود عباس خالل لقائهما في أيار
بنيامين نتنياهو،  اإلسرائيليالمتبلورة التي تبدأ بلقاء قمة يجمع الرئيس عباس مع رئيس الوزراء 

وقالت المصادر إن السيسي أرسل  إحياء عملية السالم. إعادةويجري خالله التباحث في شروط 
للقاء نتنياهو  أمس أرسلهثم  ،أسبوع حواليالرئيس عباس قبل  إلىوزير خارجيته سامح شكري 

للتباحث معه في شأن استعداداته إلعادة إحياء عملية السالم، وما يمكن أن يقدمه من أجل هذا 
الغرض. وأضافت أن عباس طلب "باروميتر" ألي عملية سياسية مع اإلسرائيليين تبدأ بوقف 

طالق أسرى ما قبل اتفاق أوسلو.  االستيطان وا 
ن زيارات وزير وقال مسؤولون فلسطيني ون إن الرئيس المصري يعمل على بلورة مبادرة سياسية، وا 

 استكشاف مواقف األطراف. إلىخارجيته لكل من رام هللا وتل أبيب هدفت 
 11/7/2016الحياة، لندن، 

 
 ردود فعل واسعة على الزيارة المفاجئة والبرلمان المصري في انتظار مناقشتهاالقاهرة:  .46

أثارت زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلسرائيل أمس، ردود : ذليمحمد الشا -القاهرة 
أفعال واسعة في القاهرة، وأعلن برلمانيون أنهم سيستدعون شكري إلى مجلس النواب لمعرفة أسباب 

 الزيارة المفاجئة ونتائجها.
فريقيا، نتنياهو ألبنيامين كشف النائب مصطفى بكري أن البرلمان فوجو بالزيارة بعد سفر و 

على ما جرى في أفريقيا،  االطالع إلىومحادثاته مع دول حوض النيل. ورأى أن الزيارة تهدف حتمًا 
باإلضافة إلى متابعة تطورات األوضاع في األراضي المحتلة، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات المفاجئة 

 ائجها.يتوجب بعدها أن يأتي وزير الخارجية إلى مجلس النواب لشرح أسبابها ونت
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واعتبر النائب عماد جاد الزيارة عادية، وال تمثل أي مشكلة على اإلطالق، مشيرًا إلى تعاون 
إسرائيلي في مجاالت عدة. والحظ بدوره أن جولة نتنياهو في إفريقيا كانت عاماًل مهمًا في  -مصري 

 توقيت الزيارة.
 11/7/2016الحياة، لندن، 

 
 سطينية بأعلى سلم أولوياتهيضع القضية الفل األردنالعقرباوي:  .47

أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية محمود العقرباوي أن األردن بقيادته الهاشمية  بترا: –عمان 
الحكيمة وشعبه األردني العربي يضع القضية الفلسطينية، قضية األردن األولى في أعلى سلم 

 .أرضهمات محنتهم وتهجيرهم من أولوياته بما تشكله من هاجس يومي يعايشه األردن منذ بداي
لمؤتمر المشرفين على  96وتوجه العقرباوي الذي ترأس الوفد األردني المشارك في أعمال الدورة 

شؤون الالجئين الفلسطينيين الذي بدأ أعماله في القاهرة أمس، بالشكر والتقدير لجامعة الدول العربية 
 ؤتمر.لمتابعتها المستمرة والحثيثة ورعايتها لهذا الم

وثمن الدور المهم والمحوري الذي يضطلع به أمين عام الجامعة واألمين العام المساعد لقطاع 
العربية المحتلة والكادر العامل في هذا القطاع، مقدرًا لهم حرصهم على حقوق  واألراضيفلسطين 

 الشعب الفلسطيني ودعمهم لهذه الحقوق في كافة المحافل العربية والدولية.
الفلسطينيين في مواجهتهم لمحنتهم هذه  لألشقاءالمواقف األردنية ستبقى داعمة  أنقرباوي: وقال الع

تتحقق طموحاتهم الوطنية المشروعة واستعادة حقوقهم كاملة غير  أن إلىوالمستمرة منذ عقود 
وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة  1967حزيران  4منقوصة، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 

 .194المتحدة رقم  األممديارهم وفقًا لقرار  إلىجئين الفلسطينيين الال
" في األونرواونوه للعجز المالي المتكرر الذي تشهده وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "

" بتحمل األونرواعدم تكرار ذلك وضرورة استمرار " أهميةومدى خطورته، مؤكدا  األخيرةاألعوام 
 مسؤولياتها.

مجتمع المانحين إلى تقديم الدعم المطلوب لهذه المؤسسة الدولية وضرورة دراسة السبل الكفيلة ودعا 
أزمتها المالية وعجزها النقدي المتكرر للتعبير عن مدى االلتزام السياسي الدولي تجاه القضية  إلنهاء

 الفلسطينية.
 11/7/2016، الغد، عّمان
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 رى الفلسطينيين"الوحدة" يدعو ألوسع تضامن مع األسحزب  .48
دعا حزب الوحدة الشعبية إلى تنفيذ حملة أوسع تضامن مع األسرى الفلسطينيين في  :الغد –عمان 

 مصلحة السجون. إدارةسجون االحتالل الصهيوني، محذرا من تعرضهم لممارسات فاشية تقوم بها 
زيارات، والتفتيش وقال، في بيان صحفي أمس، إن األسرى "يواجهون ممارسات عزل انفرادي ومنع لل

العاري ومصادرة المقتنيات والتعذيب الجسدي والنفسي، بروح نضالية وتحد وتصميم على مواصلة 
الكفاح والمواجهة مع االحتالل وجالديه، مسجلين صفحات مشرقة في تاريخ النضال الوطني 

ة الثابتة للشعب والقومي واإلنساني من أجل الحرية والتخلص من االحتالل واسترداد الحقوق الوطني
 العربي الفلسطيني".

ودان الحزب ما أسماه "الصمت العربي الرسمي والدولي تجاه ما ترتكبه سلطات االحتالل بحق 
 الشعب العربي الفلسطيني وبحق األسرى".

 11/7/2016، الغد، عّمان
 
 ""إسرائيل : ال مّفر من محاكمة المتورطين بالتعامل مع"الشرق األوسط"مصدر قضائي لـ .49

إلى الواجهة  2000عادت قضية اللبنانيين الذين ّفروا إلى إسرائيل في عام : يوسف دياب - بيروت
أخيرة  عبر إثارة الرابطة المارونية قضيتهم مجدًدا ووصفها بـ"الجرح النازف الواجب معالجته لمرة

ون التوصل إلى ونهائية" علما بأن كثيرا من المعوقات القانونية والسياسية وحتى الشعبية تحول د
 المراجع القضائية المخّتصة. تسوية لهذا الملف من دون إخضاع هؤالء إلى المحاكمة أمام

تحريك هذا الملف جاء خالل زيارة قام بها رئيس الرابطة المارونية أنطوان إقليموس على رأس وفد 
نية واالجتماعية حيث فاعلياتها الدي من الرابطة إلى عدد من القرى المسيحية في جنوب لبنان ولقائه

أثاروا معه مسألة لجوء المئات من أبنائهم إلى إسرائيل وانعكاساتها السلبية عليهم وأبل  إقليموس 
ينزف في خاصرة الوطن وسنتابعها". ومن المنظور القانوني  األهالي أن "قضية المبعدين هي جرح

 .سنة وهم خارج وطنهم 16عليهم  رأى أنه "لو ارتكب المبعدون جناية أو جنحة أو مخالفة فقد مضى
في هذا الوقت أوضح مصدر قضائي لـ"الشرق األوسط" أن "ال تسوية في قضية عمالء إسرائيل لكن 

للتحقيق معهم ومحاكمة من يثبت تورطه  إذا أرادوا العودة إلى لبنان عليهم أن يسلموا أنفسهم للقضاء
لحاق الضرر بالمصلحة الوطني ة" الفًتا إلى أن "وضع النساء واألطفال في التعامل مع العدو وا 

ال يسري عليهم جرم العمالة". ورأى  إسرائيلإلى فرار أهلهم  والقاصرين الذين فرضت ظروف
المصدر القضائي أن "مّجرد التفكير بإلغاء العقوبة وعدم إخضاع هؤالء إلى تحقيق قضائي هو أقرب 

ء عليه أن يضغط الستصدار قانون عفو عن التمّني". وقال: "من يريد تسوية على قياس هؤال إلى
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هذا أمر مستبعد  المجلس النيابي يلغي الجرم من أساسه وبالتالي تسقط العقوبة عنهم تلقائًيا لكن
 حالًيا".

 11/7/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 "إسرائيل"التطبيع مع  البرلمان التركي يناقش غدا   .51

لتركي غًدا الثالثاء مناقشة االتفاق الموقع أخًيرا بين تركيا يبدأ البرلمان ا: سعيد عبد الرازق  - أنقرة
سرائيل إلعادة تطبيع العالقات. وستناقش لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي االتفاق قبل  وا 

 عرضه للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان.
معارضة وحزب العدالة ومن المتوقع أن تشهد مناقشات االتفاق تراشًقا حاًدا بين نواب أحزاب ال
سابق عهدها قبل الهجوم  والتنمية الحاكم الذي تشدد سابًقا في رفض إعادة العالقات مع إسرائيل إلى

مواطنين  10التي قتل على ظهرها  2010على سفينة "مافي مرمرة" المتجهة لغزة في مايو )أيار( 
 أتراك.

 11/7/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 : هل يتخلى مشعل عن منصبه؟نإيرا"حماس" تتقرب من  .51

 قاسم قصير 
تواجه حركة "حماس" في هذه المرحلة تحديات عدة، سياسية ومالية وعسكرية، األمر الذي يجعلها 
في حيرة في مواجهة خياراتها السياسية المستقبلية بين تعزيز عالقاتها بتركيا التي تصالحت مع 

يترتيب عالقاتها مع مصر  إعادةوبين  إسرائيل  والحفاظ على عالقاتها مع قطر ودول الخليج. رانوا 
الداخلية في الحركة الحديث المبكر عن مصير  األوساطونظرا لهذه التحديات الصعبة، فقد بدأت 

مكانرئيس مكتبها السياسي خالد مشعل  ترك منصبه قبل نهاية العام وعدم التجديد له في رئاسة  وا 
كيا على رأس وفد من الحركة لالطالع على اجواء المكتب السياسي، فيما كان مشعل يزور تر 

مكاناالتفاق التركي ـ اإلسرائيلي وعودة "العالقات الدافئة" بين الدولتين  رفع الحصار اإلسرائيلي  وا 
 عن قطاع غزة.

مرزوق يوجه رسالة  أبووفي الوقت نفسه، كان نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة موسى 
من دعم للمقاومة الفلسطينية  إيرانما قدمته  أن" األقصىعبر قناة " إعالنهمن خالل  إليران إيجابية

من  إيرانيا"ال يوازيه سقف آخر وال تستطيع معظم الدول تقديمه". وبدا كأن هذا التصريح كان شرطا 
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يهاجم  أشهرترتيب العالقة مع الحركة، بعد ان تم تسريب تسجيل صوتي لمرزوق قبل  إعادةاجل 
 يشكك بما قّدمته من مساعدات للمقاومة الفلسطينية.فيه ايران و 

وتقول مصادر فلسطينية مطلعة ان "حماس" سمحت مع بداية شهر رمضان الماضي لمؤسسات 
االمام الخميني" بتوزيع حصص أغذية على عوائل غزية يوميا بمباركة من  إمدادإيرانية مثل "حملة 

را عن ارادة إصالح العالقات من خالل إعادة قيادة "حماس"، في رسالة موجهة الى طهران تعبي
 السماح لمؤسسات ممولة منها، بالعمل بحرية في غزة بعد التضييق عليها في اآلونة األخيرة.

وتضيف المصادر ان بعض قيادات "حماس" ضغطت من أجل السماح لتلك المؤسسات بالعمل 
صوصا لجهة إبراز اسم "إمداد اإلمام بحرية، بينما أبدت قيادات أخرى امتعاضها الشديد مما جرى وخ

الخميني" ومحاولة تصوير غزة كأنها "والية إيرانية"، إال أنها لم تستطع أن تضغط باتجاه التضييق 
مجددا على تلك المؤسسات، وشهدت شبكات ومواقع التواصل االجتماعي جداًل بشأن عملية توزيع 

 األغذية.
بو مرزوق الذي قال فيه ان موقف ايران محل شكر وتوقفت أوساط مقربة من طهران عند كالم ا

وتقدير واحترام، "وهو موقفنا مع كل من يدعم قضيتنا ومقاومتنا"، وأكد أن "موقف إيران الداعم 
والمساند للمقاومة والقضية الفلسطينية واضح ومعلوم، خصوصًا أنه معلن وفوق الطاولة، وهو يلتقي 

 وأحرار العالم الداعمة والمساندة للمقاومة". مع مواقف شعوبنا العربية واإلسالمية
وبالتزامن مع زيارة مشعل الى تركيا الشهر الماضي، انتشرت تقارير اعالمية تفيد ان مشعل قد يترك 
منصبه قبل نهاية العام الحالي وانه لن يتم التجديد له ويجري البحث عن شخصية جديدة تتولى 

في الحركة الدكتور محمود الزهار انه سمع من مشعل خالل رئاسة المكتب السياسي، واعلن القيادي 
 اللقاء به مؤخرا في قطر انه لن يترشح مجددا لرئاسة المكتب السياسي.

ومن المعروف ان القيادة االيرانية كانت تتحفظ على استقبال مشعل بسبب مواقفه خالل حرب غزة 
 مواقفه الداعمة للمعارضة السورية. إلى فةإضالدعم المقاومة  اإليرانياالخيرة وعدم اشادته بالدور 

ولم يتوقف التواصل بين "حزب هللا" و "حماس" برغم الفتور الذي يعتري عالقة الحركة بااليرانيين، 
وقد شكل خطاب "يوم القدس العالمي" األخير مناسبة للسيد حسن نصرهللا للرد على بعض 

نها الدعم بسبب الخالف معها حول األزمة التصريحات القائلة أن هناك حركات فلسطينية توقف ع
السورية. وقال: "أبدًا، هذا غير صحيح، وموقف الجمهورية اإلسالمية وموقف كل محور المقاومة، 
خصوصًا حزب هللا في هذا األمر، أنه نحن بموضوع سوريا صحيح اختلفنا بالرأي مع بعض 

ولم نتشاجر معهم حول هذا الموضوع، الفصائل الفلسطينية، ولكن لم نطلب منهم ولم نضغط عليهم 
وكنا نقول لهم: أنتم أحرار في أن تتخذوا الموقف الذي تريدونه، نحن نتمنى أن تتفهموا موقفنا، لكن 
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في موضوع فلسطين ال يوجد خالف. في المعركة مع اإلسرائيلي ال يوجد خالف، في دعم شعب 
 فلسطين ومقاومة فلسطين ال يوجد خالف". 

 11/7/2016 ،تالسفير، بيرو 
 

 ماذا ُيعّد الفلسطينيون لمواجهة لحظة الحقيقة؟ .52
 طالل عوكل
الزيارة التي قام بها، يوم أمس، إلى إسرائيل السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري، ربما تؤّشر 
على عودة الحراك النشط الذي يستهدف خلق بيئة مناسبة الستئناف مفاوضات السالم بين 

 رائيليين. الفلسطينيين واإلس
الزيارة تمت بعد صدور ما ُيعرف بتقرير الرباعية الدولية، التي اختفى أثرها طوياًل، وينطوي على 
قدر كبير من الظلم واإلجحاف، واالنحياز الواضح للطرف اإلسرائيلي، وكل ذلك في إطار التحضير 

 النعقاد المؤتمر الدولي قبل نهاية هذا العام وفقًا للمبادرة الفرنسية.
قبل وصول الوزير شكري صدرت تصريحات عن وزارة الخارجية المصرية توضح أسباب وأبعاد 
وأهداف الزيارة لتل أبيب ومن بين ما يلفت النظر ما قيل عن أن المجموعة العربية التي تواصل 

 مشاوراتها ليست مستعدة إلدخال أية تعديالت على المبادرة العربية. 
ت جزءًا من مرجعيات ومستندات المبادرة الفرنسية، األمر الذي يجعل مبادرة السالم العربية أصبح

 ذلك سببًا إضافيًا لكي تواصل إسرائيل رفضها للمبادرة الفرنسية.
تعتقد إسرائيل أن بإمكانها استغالل األفكار التي تقدم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أواسط 

رنسية ولذلك فإنها تحاول التعاطي مع األفكار المصرية أيار الماضي، من أجل تعطيل المبادرة الف
على نحون منفصل بعكس ما تؤكد عليه السياسة المصرية من أن ما طرحه الرئيس السيسي، ال 

نما هو داعم للمبادرة الفرنسية.   يشكل بدياًل وا 
الوزير، والتي تعبر  احتفال إسرائيل بزيارة الوزير شكري، ليس احتفااًل وترحيبًا باألفكار التي سيطرحها

نما هو احتفال، بزيارة  عن التزام مصر التاريخي بالحقوق الفلسطينية وبقرارات الشرعية الدولية، وا 
 رفيعة المستوى لم تحلم بها إسرائيل منذ تسع سنوات، موعد آخر زيارة لوزير خارجية مصري.

صر، انطالقًا من حرصها على وبالرغم من أن إسرائيل حريصة على استمرار عالقاتها اإليجابية بم
اتفاقية كامب ديفيد إاّل أن األمل ضعيف بل يكاد يكون معدومًا في أن تستجيب إسرائيل لموقف 

 وسياسة مصرية تتبنى المواقف والسياسات الفلسطينية بالكامل.
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تتصرف إسرائيل في المنطقة باعتبارها الدولة الوحيدة المحّصنة، في ظل اإلرهاب الذي يضرب 
نطقة، والصراعات الدامية التي تعاني منها معظم الدول العربية. وباعتباره البلطجي، والشرطي الم

 القوي الذي سيلبي دعوة المذعورين من تهديدات خارجية إقليمية أو دولية. 
وفي الواقع، فإن التراجع المنظم للسياسة األميركية في المنطقة، وهو أمر ظاهر للعيان، وكأنه يشير 

ودة في اتجاه تفعيل واالعتماد على دور إسرائيل كوكيل لحماية المصالح األميركية التي إلى الع
تعرضت الهتزازات بسبب غزوات أميركا في المنطقة والتكاليف الباهظة التي تسببت بها للمصالح 

 الغربية عمومًا.
الستيطانية هذه اإلسرائيل غير مستعدة ألن تهبط بسقف أطماعها أو ألن تتخلى عن سياساتها ا

التوسعية التي تعبر عن جوهرها أواًل من خالل استباحتها للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، قبل 
 أن تظهر تعبيراتها خارج أرض فلسطين التاريخية.

إسرائيل مستعدة ألن تتحدى وحتى أن تطاول على حلفائها التاريخيين ابتداًء من الذين صنعوها وهم 
من تكّلفوا برعايتها وحمايتها، ودعمها بكل وسائل القوة، أي الواليات المتحدة فرنسا وبريطانيا وحتى 

 األميركية، فهل يمكن لهذه اإلسرائيل أن تغير من سياساتها بناًء لدور مصري أو عربي؟
األمر أقرب إلى المستحيل رغم ضرورة المحاولة، شرط أن ال تولد هذه المحاوالت أية أوهام بعد كل 

 ولدتها المرحلة الطويلة السابقة منذ توقيع اتفاقية أوسلو. األوهام التي
ل عن سياساتها وأطماعها، فإنها غير  وطالما تغيب اإلرادة، والقوة الالزمة إلرغام إسرائيل على التحوُّ
مستعدة إلبداء ولو الحّد األدنى من المرونة تجاه اآلخرين، خصوصًا فيما يتعلق برؤيتها لمستقبل 

 احتالل بالشعب الفلسطيني الذي تحتل أرضه وتصادر حقوقه.  عالقتها كدولة
إذا كان هذا التقييم صحيحًا، وقد توصل إليه الفلسطينيون منذ زمن، فإن السؤال األثير يعود من 
جديد وهو ما هي البدائل وما هي االستراتيجية الجديدة التي ينبغي أن يشتقها الفلسطينيون َعبر 

تسارع األحداث في العالم والمنطقة فإن الوقت يكتسب أهمية بالغة، ذلك توافق وطني جامع؟ فيما ت
أن استنزاف المزيد منه، يكلف الشعب الفلسطيني وقضيته المزيد من األثمان المجانية التي تذهب 

 إلى جيب االحتالل.
مبدئيًا فإن الموقف الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ويتلخص في رفض تقرير 

الرباعية"، ووقف التعاطي معها، يشكل بداية معقولة، لبلورة موقف صلب إزاء المبادرة الفرنسية وما "
 يمكن أن يفضي إليه. 

معلوم أن المنظمة والسلطة رحبتا بالمبادرة الفرنسية، األمر الذي رفضته العديد من الفصائل، بما 
المبادرة الفرنسية ومصيرها لن  يعني أنه ال يمكن أن يحصل توافق وطني عليها، غير أن عمر
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يستغرق وقتًا طوياًل، إذًا من المهم التمسك القوي بالثوابت الفلسطينية خالل ما تبّقى من العام، ولكن 
 األهّم هو أن تبدأ عملية التحضير الذاتي الفلسطيني لمواجهة مرحلة ما بعد المبادرة الفرنسية.

 11/7/2016األيام، رام هللا، 

 

 ريقيا.. تمدد إسرائيلي وانكماش عربينتنياهو بأف .53
 ياسر محجوب الحسين
كما يفعل زعماء الدول العظمى جمع رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو عددا كبيرا من قادة 
الدول األفريقية للقائهم دفعة واحدة، كما طالبت إسرائيل بمنحها صفة دولة مراقب في االتحاد 

 انات كبرى كالهند والصين وتركيا والبرازيل واليابان، واالتحاد األوروبي.األفريقي على غرار دول وكي
وقد نبهت زيارة نتنياهو إلى أربع دول أفريقية ذات ثقل كبير بداية يوليو/تموز الحالي، للمخططات 

تحت شعار حالم  -التي وصفها نتنياهو بالتاريخية-اإلسرائيلية في القارة السمراء. وجاءت الزيارة 
بالشاعرية، "إسرائيل تعود إلى أفريقيا، وأفريقيا تعود إلى إسرائيل"، وبدأها بأوغندا ثم كينيا  مفعم

 ورواندا لينتهي به المطاف في إثيوبيا.
وال يمكن وصف هذه الزيارة بأقل من أنها زيارة بالغة الخطورة وتحمل في طياتها الكثير من الدالئل 

أنها تصادف الذكرى األربعين لمقتل شقيقه في عملية عنتيبي والمعاني، وقد تعمد نتنياهو اإلعالن ب
عاما خالل عملية تحرير طائرة ركاب كانت الجبهة الشعبية الفلسطينية قد اختطفتها إلى  40قبل 

 أوغندا آنذاك.
وربما رأي نتنياهو أن التوقيت مناسب للتمدد بأفريقيا في ظل انهيار كبير لمنظومة النظام العربي، 

منشغل في حرب طائفية، وكذلك سوريا، وتنشغل دول الخليج بحرب اليمن، وليس الحال فالعراق 
بأفضل في ليبيا ومصر والسودان والصومال. أما الجامعة العربية فال تكاد تسمع لها ركزا، رغم أن 
من مهام أمين عام الجامعة العربية السياسية توجيه نظر مجلس الجامعة أو الدول األعضاء إلى 

شهور ال  4يقدر األمين العام أهميتها. ومنذ تعيين األمين العام الجديد أحمد أبو الغيط قبل  مسألة
 يكاد أحد يعرف له نشاطا في ظل أحداث عظام تمسك بتالبيب األمة العربية.

وتعود عالقات إسرائيل ببعض الدول األفريقية إلى خمسينات القرن الماضي، بيد أنها تضررت بعد 
، إذ أدى العدوان اإلسرائيلي على مصر وسوريا واألردن، آنذاك، والضغوط 1967ران حرب يونيو/حزي

 دولة أفريقية إلسرائيل. 35العربية إلى مقاطعة 
، عمدت الدول األفريقية إلى قطع عالقاتها الدبلوماسية مع 1973وعقب حرب أكتوبر/تشرين األول 

دة األفريقية. لكن تيرمومتر العالقات إسرائيل بشكل جماعي، بقرار ملزم صادر من منظمة الوح
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سرائيل اتفاقية كامب ديفيد في العام  اإلسرائيلية مع الدول األفريقية عاد ليرتفع إثر توقيع مصر وا 
، حيث بدأت من ذلك الحين بعض الدول األفريقية في إعادة عالقاتها مع إسرائيل بشكل 1978

 فردي. 
أعقد وأعمق.. فإسرائيل اليوم تحقق مكاسب سياسية ومن المؤكد أن جولة نتانياهو األفريقية 

واقتصادية وأمنية في الفضاء األفريقي على حساب األمن القومي العربي. وتستثمر ما استطاعت في 
الغياب العربي عن ساحة حيوية ألمنها ووجودها، ويبدو أن إسرائيل تعمل بنصيحة وزير الخارجية 

وزرائها األسبق مناحيم بيغن حين قال له: "إني أسلمك األميركي األسبق هنري كيسنجر، لرئيس 
 أمانة أمة تنام ولكن ال تموتح استثمر ما استطعت نومها فإن استيقظت أعادت ما أخذ منها بقرون". 

 
 أهمية أفريقيا اإلستراتيجية

ن مليونا تحتل أفريقيا المكانة الثانية بين قارات العالم من حيث المساحة إذ تزيد مساحتها عن الثالثي
من الكيلومترات المربعة. وتحتل أفريقيا موقعا جغرافيا يتيح لها مناخا مداريا يوفر موارد طبيعية 
كبيرة. وقسم كبير من أراضيها ذو مناخ استوائي ومداري، مما ساعد في توفر بيئة طبيعية لنمو 

 الثروة الحيوانية وتطورها.
لية، ولم يتم استغالل ما يزيد عن الطبقة السطحية من وفوق ذلك فإن أفريقيا مستودع مهم للمواد األو 

من  %55من إنتاج العالم من الماس و %98أرضها حتى اليوم، ومع ذلك فإنها تنتج ما يقرب من 
من نحاسه مع كميات ضخمة من معادن جوهرية كالمنجنيز والكروم واليورانيوم. كما  %22ذهبه و

ثالثة أخماس زيت النخيل، وتضم أرضها احتياطيات ال نهاية تنتج أفريقيا حوالي ثلثي كاكاو العالم و 
 لها من القوة المائية.

وتتمتع القارة باحتياطيات نفطية كبيرة، ويعتبر معدل اكتشاف هذه االحتياطيات األسرع في العالم 
وهو أكبر معهد نفطي متخصص في -خالل العقد الماضي، ويقول االتحاد النفطي السويسري 

 17.2في دراسة حديثة، إن احتياطي النفط في أفريقيا يبل   -بحاث النفطية في سويسراالدراسات واأل
 مليار طن، وهو ما يعادل احتياطي النفط في أوروبا.

وكان أحد األهداف االستعمارية في أفريقيا، السيطرة على مناطق التحكم اإلستراتيجي، والمعابر 
ولم تكن إسرائيل بدورها بعيدة عن مشاكل أفريقيا  المائية القابضة، على طرق التجارة الدولية.

الرتباطها العضوي باالستعمار الذي تشترك معه في خلفية ثقافية واحدة، فعندما حصلت الدول 
األفريقية على استقاللها في القرن الماضي وجدت نفسها مثقلة بميراث استعماري تمثل في خلفية 

 ة. ثقافية تتماشى مع وجهة النظر اإلسرائيلي
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 الروابط العربية األفريقية

ربما ال يجد الباحثون عناء كبيرا وهم يبحثون عن الروابط التي تربط العرب باألفارقة، سواء كانت 
روابط دم أو دين أو ثقافة أو غيرها. وهي روابط ساهم الواقع الجغرافي في تعزيزهاح فالعالقات بينهما 

ر من ألفي سنةح ومما يعزز هذا االعتقاد أن أفريقيا عالقات قديمة قدم التاريخ، وتعود إلى أكث
ومنطقة شبه الجزيرة العربية كانتا تمثالن رقعة أرضية واحدة، حتى انشطرت األرض وأصبح البحر 

 األحمر الذي يسمى باألخدود األفريقي العظيم يفصل بينهما.
هم أقدم من وصل إلى  وتؤكد المصادر التاريخية أن عرب الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية

ساحل شرق أفريقيا، حيث اختلطوا بالسكان المحليين وأقاموا المراكز التجارية. وتعطي بعض األرقام 
(، %60صورة عن أهمية الترابط الجغرافي إذ أن أكثر من نصف العرب يعيشون في أفريقيا )حوالي 

 ريقيا هي اللغة العربية. من األفارقة هم عرب، وأكثر اللغات التي يتحدث بها أهل أف %25و
وكان لإلسالم القدح المعلى في توثيق عرى الروابط العربية األفريقيةح ومما ال ريب فيه أن انتشار 
اإلسالم وحضارته في أجزاء واسعة من القارة األفريقية عبر القرون قد أوجد روابط حضارية وثقافية 

 مهمة بين قطاعات كبيرة من أهل القارة.
ير إلى أن أفريقيا هي القارة الوحيدة التي يتجاوز عدد المسلمين فيها نصف عدد وهناك ما يش

السكان، مما يجعلها القارة اإلسالمية األولىح أضف إلى ذلك االنتشار الكبير لّلغة العربية في أفريقيا 
ية الغربية وفي ساحل المحيط الهندي، باإلضافة لألثر الفّعال الذي أحدثته في اللهجات األفريق

الكبرى، خاصة األمهرية في أرض الحبشة التي كتبت بالحرف العربي أزمانا متطاولة إلى بدايات 
 القرن العشرين.

وتركزت آثار اللغة العربية في عدد من اللغات األفريقية المحلية لدرجة كبيرة، وظهر هذا األثر 
ر من الكلمات ذات أصول واضحا في لغة الهوسا وصنفي والفوالني، وُيوجد في هذه اللغات الكثي

العربية، بل إن الحروف العربية استخدمت في كتابة لغة الهوسا منذ زمن مبكر، كما استخدمت في 
 اللغة الفوالنية.

وفيما يخص العالقات العربية األفريقية المعاصرة، فقد خطا الشعور العربي األفريقي بوحدة المصير 
السنغالية داكار انعقاد المؤتمر الوزاري العربي  خطوة في االتجاه الصحيح حين شهدت العاصمة

. لبحث التعاون العربي األفريقي الذي أقرته اللجنتان 1976األفريقي في أبريل/ نيسان من العام 
 . 1975الوزاريتان األفريقية والعربية في العام 
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الوحدة األفريقية ُأنشو االتحاد األفريقي في محاولة لتطوير أهداف منظمة  2002يوليو/تموز  9وفي 
بمبادرة عربية ليبية. وكان من أكثر األشياء مدعاة لقلق إسرائيل قيام تضامن عربي أفريقي يفضي 
إلى جبهة سياسية واحدة، تزيد من حالة العزلة التي تعاني منها، ولذلك جعلت إسرائيل من أهدافها 

 المهمة في القارة األفريقية إضعاف العالقات األفريقية العربية.
 

 األهداف اإلسرائيلية
يمكن حصر أهداف إسرائيل في أفريقيا في ثالثة أهدافح عسكرية، وسياسية واقتصادية. ويعتبر 
المجال العسكري هو األكثر استقطابا لألفارقة، وتشير األرقام إلى ارتفاع مطرد في مبيعات األسلحة 

 يار دوالر.اإلسرائيلية في أفريقيا والتي بلغت أكثر من مائتين وعشرين مل
وفي زيارة نتنياهو أبدت إسرائيل استعدادا لتزويد جيوش جنوب السودان وأثيوبيا وكينيا وتنزانيا 
بمساعدات عسكرية تشمل طائرات بدون طيار، وسفنا سريعة، ومرشدين عسكريين، ومركبات مدرعة 

اطق ضمان قواعد ووسائل تعقب إلكتروني. وتستهدف المساعدات العسكرية اإلسرائيلية في تلك المن
 ألسلحة الجو والبحرية اإلسرائيلية على امتداد خليج عدن وشرق المحيط الهندي.

وتتخذ إسرائيل من الصراعات المسلحة في أفريقيا مدخال لتفعيل نفوذها السياسي واألمني، فلم تكن 
اإلسرائيلي  إسرائيل بمنأى عن الصراع في دارفور والنيل األزرق وجنوب كردفان، كما لم يغب الدور

 عن الصراع المسلح بين جنوب السودان وشماله قبل إعالن دولة الجنوب. 
ورعت إسرائيل تمرد جنوب السودان منذ بدايته، وتدرب كل قادة التمرد في إسرائيل. وفي أول زيارة 

، قال 2011رسمية ومعلنة لرئيس جنوب السودان سلفا كير إلى إسرائيل في ديسمبر/كانون األول 
للرئيس اإلسرائيلي شيمعون بيريز: "لقد وقفتم إلى جانبنا طوال الوقت، ولوال الدعم الذى قدمتموه كير 

لنا لما قامت لنا قائمة"، وجاء كالم سلفاكير تعليقا على قول بيريز إن عالقة بالده بقادة انفصال 
ن بيريز نائبا الجنوب بدأت أثناء حكومة ليفى أشكول في منتصف ستينيات القرن الماضي عندما كا

 لوزير الدفاع.
وفيما يخص األهداف السياسة، فقد اعتبرت صحيفة معاريف اإلسرائيلية أن الهدف األساسي من 
زيارة نتنياهو، هو عدم االعتماد على أوروبا كالعب مركزي ووحيد في الساحة الدولية، وأن تعزيز 

ة أنه في فترة سابقة كانت أفريقيا عامل العالقات مع أفريقيا يدعم إسرائيل في المحافل الدولية، خاص
مساعد للقضية الفلسطينية. وتضع إسرائيل نصب عينيها أن عدد سكان أفريقيا سيبل  خالل عقود 

 مليار نسمة، وهو ما ال ينبغي تجاهله. 2.5مقبلة 
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وتأتي محاوالت إسرائيل الحصول على وضعية عضو مراقب في االتحاد األفريقي لتحسين مكانتها 
ولية وقدرتها على مواجهة التحركات الفلسطينية في األوساط الدولية، فضال عن أن العضو الد

المراقب له حق المشاركة في االجتماعات، كما يحق له تقديم المقترحات والتعديالت والمشاركة في 
 المناقشات. 

قليمية، وتعلم أما اقتصاديا فإن إسرائيل تسعى لفتح أسواق جديدة في ظل أزمة اقتصادية عالمية  وا 
إسرائيل أن أفريقيا قارة صاعدة، وقد تم تصنيف سبع دول منها ضمن قائمة أعلى عشرة دول في 

 العالم من حيث معدالت النمو. 
وتوحي إسرائيل لألفارقة بأنها بوابة رئيسية ألسواق المال العالمية. ولذلك تنظر عدد من الدول 

لتمتين عالقاتها مع الغرب، خصوصا مع المؤسسات المالية األفريقية إلى إسرائيل باعتبارها بوابة 
 الدولية طمعا في الحصول على المساعدات. 

وأخذ الحضور االقتصادي اإلسرائيلي في أفريقيا أشكاال مختلفة، ففي ساحل العاج على سبيل 
مليون  500المثال، تقوم إسرائيل على إنجاز محطة للطاقة الحرارية باستخدام الغاز الطبيعي بكلفة 

دوالر. وفي أثيوبيا من المقرر أن تتولى شركة كهرباء إسرائيل إدارة كهرباء سد النهضة المثير للجدل 
قامة محطات توليد الكهرباء الخاصة به.  وا 

 10/7/2016الجزيرة.نت، 

 

 إسرائيل انتصرت .54
 عميره هاس  

يني لهذه الحرب، فإن ، واذا كان ذلك في السياق الفلسط2006نعم إن إسرائيل انتصرت في حرب 
حزب هللا لم يحرك ساكنا عندما هاجمت إسرائيل قطاع غزة ثالث مرات بعد حرب لبنان الثانية. 

 الردع هنا يفعل فعله.
. والدليل على ذلك هو 2014نعم إسرائيل انتصرت في حربها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة سنة 

تمرون في العيش كأسرى لمدى الحياة. ويعيشون أنه لم يتم رفع الحصار عن القطاع، والمواطنون يس
سرائيل. وألف قافلة تبرعات من  منفصلين عن العالم، الذي هو هام بالنسبة لهم، الضفة الغربية وا 

 تركيا لن تطلق سراحهم.
إن إسرائيل راضية ألن الحرب لم تعمل على رأب الصدع السياسي الفلسطيني الداخلي. ودليل آخر 

الماضي إنه ليس هناك حرب جديدة في األفق. ويمكن اعتبار  األسبوعة قال في هني إسماعيلهو أن 
ذلك تصريحا يدلل على أنه ال يمكن التضحية بالجمهور من جديد على مذبح االحترام القومي 



 
 
 
 

 

 47 ص             3987 العدد:        11/7/2016 ثنيناإل  التاريخ: 

                                    

والحمساوي. الردع يفعل فعله، حتى لو كان المستوى العسكري في حماس يفخر بأنه عمل على 
قام بشرائها أو تهريبها أو صنعها، ببضعة سنتيمترات. نعم، الردع هو  مدى الصواريخ التي إطالة

 جريمة حرب وأعالم سوداء.
سنة على هذين الفصلين المظلمين اللذين  12ذكرى مرور عقد ومرور  إحياءفي هذا الشهر سيتم 

ال تفيد  إلى ما سبقهما في تاريخ إسرائيل. ذات مرة قمنا بتعزية أنفسنا بأن الجريمة إضافتهماتمت 
على المدى البعيد، لكن المدى القصير يزداد طوال ويصبح مدى متوسطا. والمتوسط يقترب من 
المدى البعيد. وها هو الغرب لم يقم بقطع عالقته معنا رغم المظاهرات ضد إسرائيل، وهو يقوم 

فلسطينيين، مساواة بين االحتالل و"التحريض"، والدول العربية ال تتجند من اجل مساعدة ال بإجراء
 األفالملمانيا باعتنا غواصات وهناك الكثير من ألي لم يتوقف، و والتعاون األمني األميركي اإلسرائي

 في المهرجان في القدس. األجنبية
إن قطاع غزة ليس دولة مستقلة، حتى لو رغبت حماس بالتصرف كسيد. قطاع غزة هو جزء من 

يير سيطرة إسرائيل على قطاع غزة تختلف اليوم عن . معا1967الفلسطينية التي احتلت في  األراضي
لكن اذا لم يتم تحويل غزة إلى محررة. تذكير: إسرائيل تستمر  –التي في الضفة الغربية وفي القدس 

في السيطرة على سجل السكان الفلسطينيين في الضفة وفي القطاع، وهي التي تحدد من هو مواطن 
 . هذا هو االحتالل.16ية في جيل الـ ومن هو ال، ومن يحصل على بطاقة الهو 

كل شعب يقع تحت االحتالل من حقه ومن واجبه أن يقاوم المحتل. ولكن عند اختيار وسيلة 
النضال فمن واجب القيادة مراعاة أمور أخرى. اضافة إلى قداسة الحقوق وصدق الغضب: قدرات 

ضع الداخلي. إن الحروب في قطاع عسكرية، اخالق، القانون الدولي، المنطق، الظروف الدولية والو 
غزة كانت استمرارا للسياسة بوسائل عسكرية. وفصل القطاع هو جزء من محاولة تفتيت الشعب 
الفلسطيني كي ال يتصرف كشعب. ولكن اختيار حماس للمواجهات العسكرية مع إسرائيل كان من 

 اجل تحقيق اهداف سياسية بوسائل أخرى. 
علمتنا أنه في ساحة الحرب والتسلح فإن إسرائيل هي  2006ي العام نظرية الضاحية في بيروت، ف

البطلة. وقد قررت حماس المخاطرة والمنافسة في نفس الملعب، وفشلت. وكمنظمة لها جيش، 
حماس ليست مجرد طرف سلبي. الجمهور في القطاع دفع ثمنا باهظا لقاء ترجمة سياسة المنظمة 

رية. السياسة؟ منافسة م.ت.ف على القيادة، وأن تكون جهة مقررة القومية اإلسالمية للمواجهة العسك
في السياسة العربية واالسالمية، وتقوية جناح حماس في غزة، وكنس االنتقادات الداخلية للوضع 

 القاهر في القطاع واخفاقات صفقة شليط.
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ما أن  في ظل الواقع العسكري هذا ال يستوي: إما أن إسرائيل تريد الحروب وتنفذ جرائم حرب، وا 
حماس تريد المواجهة. ولكن في الواقع الحقيقي ليس هناك إما أو إما، بل يوجد أيضا وأيضا. كقوة 
محتلة مسؤولة عن السكان الذين تحت االحتالل، تجاوزت إسرائيل كل خط احمر في قصفها: العالم 

اإلسرائيلي يمأل فمه  سيتذكر إلى األبد مزايا الحرب األخيرة، قصف المنازل على سكانها، الجيش
منزل فيها عائالت  142بالمياه، وهو ال يوضح ما هي الحاجة العسكرية التي تقف من وراء قصف 
 شخصا. 742منزال،  142كاملة، شيوخ ونساء واطفال نائمين أو يتناولون وجبة االفطار في رمضان. 
سرائيل، وحول االنجازات حماس من ناحيتها تبيع االكاذيب حول تأثير الصواريخ واالنفاق ضد إ

العسكرية الكبيرة. الصراع المسلح هو قيمة عليا بالنسبة للفلسطينيين ومن يؤيدونهم. في الشتات 
الفلسطيني وفي الضفة يقيسون وطنية حماس حسب مدى صواريخها. وفي غزة المصدومة دائما؟ ال 

ل بهدم عشرات آالف المنازل أثق بأي أحد يقول إنه يؤيد مواجهة عسكرية أخرى تقوم فيها إسرائي
وتحول آالف األشخاص إلى معاقين مدى الحياة وتقتل مئات االوالد والنساء والشيوخ والشباب 
وتخلف آالف األيتام. وحتى لو كان المقابل انفعال لحظي لصاروخ اعترضته القبة الحديدية، أو 

ل حي سكني آخر تم تدميره، تشويش الرحالت في مطار بن غوريون أو تفجير دبابة إسرائيلية داخ
 يتصاعد منه الدخان وينزف.

 10/7/2016، هآرتس
 11/7/2016الغد، عّمان، 

 

 الشرقيون كجزء من الرواية الصهيونيةاليهود  .55
 ليمور سمميان درش
كان مؤسفا رؤية جزء من العناوين في اليوم التالي لنشر توصيات لجنة بيتون من اجل اصالح 

م تاريخ الشرق وثقافته، تهتم أساسا بـ "الرحالت إلى المغرب وزيارة قبور االجحاف التاريخي في تعل
الصّديقين". من استخف دائما بالشرقيين كمجموعة ليس لها ثقافة، نجح في هذه المرة ايضا في 
اخراج االجزاء األقل صلة من التقرير. واالمر هو أنه يوجد هنا اعتراف تاريخي بالتمييز ضد 

 أكثر من نصف المجتمع اإلسرائيلي، وهم الشرقيون. مجموعة تشكل اليوم
صحيح أنه في لحظة تاريخية كهذه كان يجب التفكير بشكل جيد، ما الذي دخل في التقرير وما 
الذي لم يدخل، والحذر من عدم اعادة تشكيل الصورة المغلوطة التي أوجدتها المجموعة االشكنازية 

انشأتها شاس من جهة اخرى. لماذا مثال زيارة قبور  المميزة من جهة، والحذر من الصورة التي
الصديقين تعتبر شيئا ثقافيا شرقيا؟ ولماذا زيارة المغرب هامة من أجل خلق مساواة في المجتمع 
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اإلسرائيلي؟ خالفا لذلك، فإن التقرير يطلب تمثيال متساويا لألكاديميين الشرقيين، حيث أن نسبة 
هذه قفزة نوعية اذا لم تكن  –في المئة  9ي الجامعات أقل من الشرقيين في الطاقم االكاديمي ف

 تاريخية.
أخيرا تم سماع االدعاء أنه بدون اصالح التمييز فان الحواجز االجتماعية والثقافية التي تقف أمام 
الشرقيين لن تتغير. ويضاف إلى ذلك أنه حتى هذه االثناء فان االعتراف الوحيد بالتمييز ضد 

لى طرفي المتراس. فمن ناحية كانت شاس التي جرت القصة الشرقية إلى حقل مظلم الشرقيين تم ع
ومعزول وديني، ولم تعط الشرقيين عمليا أدوات أساسية وتعليما عاليا ُيمكنهم من تحسين مكانتهم في 

كانت صحيفة "هآرتس" التي تعبر عن تيار يساري متطرف، على  أخرى المجتمع. ومن ناحية 
الرواية الشرقية. ما صلة اليسار بالشرقيين؟ لقد اعتبرهم "ُمقبلو المازوزة وُمحبو استعداد لعناق 

 التعويذات". 
"هآرتس" تبنت الصوت الشرقي ليس حبا بمردخاي بل لكراهية هامان. الصوت الشرقي الذي تم 

، بين الغضب من التمييز استخدامه وصل بين االحتجاج الشرقي وبين الموقف ما بعد الصهيوني
يين وبين سكب مياه المشروع الصهيوني. الصوت الشرقي ُيسمع وُيكتب طالما هو متمرد د الشرقض

على المؤسسة، وعلى الرواية الصهيونية وال سيما حينما يصل بين عنصرية الصهيونية ضد 
الشرقيين والفلسطينيين معا. نحن الشرقيون العلمانيون المحافظون، الذين نحب الدولة واإلسرائيلية، 

 بقينا بدون سقف. نتحفظ على شاس وعلى ما بعد الصهيونية لليسار.
وها هو الوزير نفتالي بينيت يعطي الشرقيين والشرقيات صوتا، كجزء من تعلم الرواية الصهيونية 

الشرقية  األغلبيةتاريخية.  أهميةالقومية بشكل غير منفصل عن هذا الصوت. وهذا تحول حقيقي له 
لتمييز العلني والخفي ولم يتم تمثيلها بعد في المجاالت المختلفة في دولة الصامتة التي تعرضت ل

إسرائيل، سُيسمع صوتها في القناة الرسمية. وللمتهكمين الذين بقوا يمكن القول إن هذه كما يبدو 
لتقليص التمييز في المجتمع اإلسرائيلي الذي ال يهتم بالشرقيين. وقد يكون هذا طريقة  أخرى وسيلة 
. وسواء كان هذا أو ذاك فإن هذه األبيضللصهيونية الدينية في محاولة للتنصل من اللون  أخرى 

هي بداية رمزية حقيقية قد ُتحدث تغييرا حقيقيا في المجتمع. يجب علينا مباركتها والمساعدة في 
 تطبيق الخطط المختلفة بأسرع وقت.

 إسرائيل اليوم
  11/7/2016القدس العربي، لندن، 
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