
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 

  
  

 

 

 حماس: سنعمل على إنجاح االنتخابات المحلية وتسهيل إجرائها
 مجهولون يغتالون ناشطا فلسطينًيا في مخيم اليرموك"مجموعة العمل": 

 الت المقاطعة تهدد االقتصاد اإلسرائيلي بخسائر جديدة"مركز أبحاث األمن القومي": حم
 سورًيا من الجوالن المحتل يحصلون على الجنسية اإلسرائيلية 2050": الشرق األوسط"

 دوالر مليون 162الـ  ناهزت 2003بنان منذ عام لمتوجبات الوكالة المترتبة لصالح لألونروا: قيمة  باسيل

نتنياهو في كلمة مصورة لعباس: 
هذه الخطوات لتحقيق عليك القيام ب
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  السلطة:
 4 االنتخابات المركزية ترحب بموقف حماس من االنتخابات المحليةلجنة   2.
 5 عشراوي: المغتربون عنصر أساسي في صياغة المستقبل الجمعي لشعبنا  3.
 5 دين حادثة مدينة "نيس" الفرنسية وتقدم العزاءالسلطة ت  4.
 6 إلعمار المنازل المدمرة في غزة "المنحة الكويتية"وصول  اإلسكان الفلسطيني:وزير   5.
 6 ات الدوليةقانونيا في محكمة الجناي "إسرائيل"اللجنة الوطنية تناقش آخر التطورات لمالحقة   6.
 7 أبو العينين يرد على اتهامات نتنياهو بممارسة التحريض ضّد "إسرائيل"  7.
 8  لطرود البريدية لتهريب معدات ممنوعةاباستخدام االحتالل  "االتصاالت" في غزة تنفي ادعاءات  8.

 
  المقاومة:

 8 حماس: سنعمل على إنجاح االنتخابات المحلية وتسهيل إجرائها  9.

 9 أبو مرزوق يدعو لتوفير ضمانات النزاهة لالنتخابات المحلية  10.

 9 االنقالبتركيا وقيادتها على إفشال  تهنئحماس   11.

 9 حماس تدين "الهجوم اإلرهابي" بمدينة نيس الفرنسية  12.

 10  وثقافية واجتماعية على الفكر الظالمي إعالميةثورة  إلىفتح تدعو   13.

 10 حتاللوحماس ترفض التقارب العربي واإلسالمي مع اال مخيمات لبنانبركة: الفصائل حريصة على أمن   14.

 11 استنفار أمني لبناني ـ فلسطيني.. والمقدح: سنغرق من يحاول إغراق سفينتنامخيم عين الحلوة:   15.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 13 لصالح مستوطنات جنوب الخليل مليون دوالر  10.4نتنياهو يتراجع عن تقديم   16.
 14 "هآرتس": مصادر إسرائيلية تنفي لقاء ثالثيًا بين نتنياهو وعباس والسيسي في القاهرة  17.
 14 اإلسرائيلي -حكومة نتنياهو تحارب التطبيع الفلسطيني   18.
 15 القدسبوال  "األقصىبـ"لدينا شيء من معالمنا التوراتية : ال يوجد "كاديما" اإلسرائيليةرئيس حركة   19.
 15 "هآرتس": "إسرائيل" تشّدد الحصار على قطاع غزة وتقّيد االستيراد والحركة خصوصًا للتجار  20.
 16  االحتالل يستأنف أعمال الحفريات شرق رفح بحثًا عن األنفاق  21.
 16 "مركز أبحاث األمن القومي": حمالت المقاطعة تهدد االقتصاد اإلسرائيلي بخسائر جديدة  22.

 
  :األرض، الشعب

 18  مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية يدعو لإلفراج الفوري عن األسير المضرب بالل كايد  23.

 19 لفرض خدمة كبار الشخصيات الكرامة : االحتالل يفتعل األزمة على معبر"اتحاد جمعيات رجال األعمال"  24.

 19 مجهولون يغتالون ناشطا فلسطينًيا في مخيم اليرموك"مجموعة العمل":   25.

 20 "األقصى"في الجمعة صالة فلسطينيًا يؤدون ال 275غزة:   26.

 20 االحتالل يقمع المسيرات المناهضة لالستيطان بالضفة  27.

 21 الماضياألسبوع  52وأصاب  فلسطينياً  95االحتالل اعتقل "أوتشا":   28.
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 21 جهات بمخيم عايدةمواطنين بالرصاص الحي في موا 4إصابة   29.

 21 شبان في المواجهات شرق الشجاعية والبريج 6إصابة   30.

 22 على أيدي االحتالل أشهر 6حالة اعتقال من غزة خالل  137 ":فلسطين ىمركز أسر "  31.
 

  : مصر
 22 ومصر "إسرائيل"شكري أواًل وقبل كل شيء عودة التعاون األمني بين تل أبيب: أسباب زيارة   32.

 
  لبنان: 

 23 دوالر مليون 162ناهزت الـ  2003بنان منذ عام لمتوجبات الوكالة المترتبة لصالح لألونروا: قيمة  باسيل  33.

 24 : محاولة لخرق جدران المذهبية" في بيروتمؤتمر المقاومة"  34.
 

  عربي، إسالمي:
 24 سورًيا من الجوالن المحتل يحصلون على الجنسية اإلسرائيلية 2050": الشرق األوسط"  35.

 
  : مختارات

 25 فشل محاولة انقالب في تركيا مع نزول الجماهير للشوارع  36.
 

  حوارات ومقاالت:
 26 أ.د. يوسف رزقة... هل ننجح في انتخابات محلية حقيقية؟!  37.
 28 خيري عمر... إسرائيل واالنفتاح الواسع على أفريقيا  38.
 32 محمد نور الدين ...أوهام عملية السالم  39.
سرائيل "حماس"بين  "الحرب الباردة"سباق األنفاق: أسرار   40.  33 ليكس فيشمانأ... وا 

 
 39 :كاريكاتير

*** 
 

 لعباس: عليك القيام بهذه الخطوات لتحقيق السالم في كلمة مصورة نتنياهو .1
نوعهدداخ خصدئ ر دديس الددوزرائ ايسددرا يةس  فددس سددابقة ألددس انولد  مددن: صداا لرجمددة-القددس المحلةددة 

بنيددامين نلنيددداألو كةمدددة مصدددورف لةدددر يس الاةسدددعينس محمدددود عبددداس دعدددا  فيهدددا لةقيدددا  بخمدددس خعدددوات 
 لد"لحقيق السال ".
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وبدأ نلنياألوخ رسالله اللس لاللها بالةغة اينجةيزيةخ بدعوف الر يس عباس يقالة مسلشار  عضو الةجنة 
ن أبو العينينخ وذلك عة  خةاية لصريحات نسبت له قبل أسابيع دعدا فيهدا المركزية لحركة فلح سةعا

 لد"ذبح اليهود"خ وفق ما لحدث نلنياألو.
وقال نلنياألو فس بداية حديثه: "الر يس عبداس.. رفضدت عةد  مددار السدنوات انخيدرف لقدا س والجةدوس 

 معس يجرائ المااوضات السةميةخ آمل أن لسلمع إل  رساللس ألذ ".
.. مسلشدددارك سدددةعان أبدددو العيندددين دعدددا مدددئخراا لدددذبح كدددل إسدددرا يةس وبعدددد ثالثدددة أيدددا  قدددا   وأضددداف "أوًلا

ددا ...أ أعالبددك  13مخددرف فةسددعينس بلحويددل انقددوال إلدد  أفعددال عندددما ذبددح العاةددة "ياددا " ابنددة الددد عاما
 بإقالة ألذا المسلشار الذي يلغن  بقلل شعفخ ألذا الموقف ًل يمكن أن يلساوق مع السال ".

إسرا يةياا بريئ. أعةف منك  24ولابع نلنياألو "ثانياا.. إن حزبك املدح مئخراا عة  فيسبوك مخرباا قلل 
 رفع سماعة الهالف والعةف من مدير حزبك ايعالمس اللوقف عن املداح عمةيات القلل الجماعس".

: "ثالثاا.. سلقو  السةعة الاةسعينية انسبوع القاد  ب وضع نصف لذكاري نبو وواصل فس خعابه قا الا
ا بلاجيدر ثالجدة مةي دة بدالملاجرات فدس القددس. آمدل أن لاكدر فدس اللعداي   15السكر الذي قلل  شخصا

المشلرك بدًلا من ألكذا لماثيل لةقلةدةخ وألدذا سيسداعد عةد  لربيدة انجيدال عةد  محبدة السدال  بددًلا مدن 
 يقياا لةسال "خ وفق قوله.الحرفخ وسيساعد عة  إقناع ايسرا يةيين بان ألنالك شريكاا حق

فيمددا جددائ فددس العةددف الرابددع الددذي وجهدده نلنيدداألو لعبدداس اللوقددف عددن دفددع الروالددف لعددا الت مناددذي 
 العمةياتخ زاعماا أن "ألذ  انموال لعلبر بمثابة حوافز مباشرف للغعية العمةيات.

لمويدددل لربيدددة قدددي  وقدددال: "أعةدددف مندددك أن للوقدددف عدددن دفدددع انمدددوال لةقلةدددةخ واسدددلخدا  ألدددذ  انمدددوال ل
 اللعاي  المشلرك واللسامح وأن يقولوا ًل لإلرألاف"خ عة  حد وصاه.

دداع فددزع  نلنيدداألو أندده "سيواصددل العمددل بددال كةددل للحقيددق السددال خ وحددان الوقددت لكددس ينضدد   أمددا خامسا
 عباس لهذ  المساعس".

 15/7/2016، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 بموقف حماس من االنتخابات المحلية ترحب المركزيةاالنتخابات لجنة  .2
رحبت لجنة اًلنلخابات المركزية بالبيان الصادر عن حركة حماس صباح اليو  والذي أكدت : را  هللا

فيه الحركة عة  "ضرورف وأألمية إجرائ اًلنلخابات المحةية فس الضاة والقعاع واسلعدادألا ينجاح 
حكومة الوفاق الوعنس واللس سبق وأن الخذت قرارا  اًلنلخابات ولسهيل إجرا ها"خ وذلك عبقا لقرار

 يو  الثامن من لشرين انول المقبل فس كافة الهي ات المحةية بالضاة الغربية وقعاع غزف. بإجرا ها
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وقالت الةجنة فس بيان صحاس أن الدكلور حنا ناصر ر يس الةجنة ووفد من الةجنة سيلوجهان إل  
قائ بالاصا ل وانحزاف السياسية ألناكخ ًلعالعه  عة  خعع القعاع صباح انحد المقبلخ لاللل

 الةجنة للنايذ اًلنلخابات المحةية باللزامن بين الضاة والقعاع.
  15/7/2016، وكالة معًا اإلخبارية

 
 عشراوي: المغتربون عنصر أساسي في صياغة المستقبل الجمعي لشعبنا .3

حرير الاةسعينية حنان عشراوي عة  حقوق أكدت عضو الةجنة اللنايذية لمنظمة الل: را  هللا
ومسئوليات المغلربين الاةسعينيينخ ومساألماله  انساسية فس إرسائ قواعد الدولة الاةسعينيةخ وفس 

 صياغة المسلقبل الجمعس لةشعف الاةسعينس.
جائ ذلك فس الكةمة الر يسية اللس ألقلها فس خلا  مئلمر المغلربين الشباف الخامس الذي لنظمه 

ئسسة انراضس المقدسة المسيحية المسكونية ضمن فعاليات برنامج "اعرف لراثك"خ والمنعقد فس م
 مدينة را  هللاخ اليو  الجمعة.

وقدمت عشراوي لحةيال شامال لةوضع الحالسخ بما فس ذلك ممارسات اًلحلالل عة  انرض 
ائ الدولة أمران ملوازيانخ ما ووحشيلهخ وسياساله اًلسليعانية واللهويديةخ حيث إن صنع السال  وبن

 يعنس اسلحالة بنائ دولة فةسعينية لحت اًلحلالل.
 15/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 السلطة تدين حادثة مدينة "نيس" الفرنسية وتقدم العزاء .4

نيس الارنسية الةيةة  أدانت الحكومة الاةسعينية الحادث ايرألابس المازع الذي وقع فس مدينةرا  هللا: 
قبل الماضية وأودى بحياف عشرات انبريائ. ووصف الملحدث الرسمس باس  الحكومة يوسف 
المحمود الحادث بالوحشس والجبان. وأعرف عن انل  الذي يشعر به أعضائ الحكومة الاةسعينية 

كدا أن ما أصاف وأبنائ الشعف الاةسعينس إزائ ألذ  الااجعة اللس حةت بالبةد الصديق فرنساخ مئ 
إن فةسعين لقف إل  جانف الحكومة الارنسية »فرنسا إنما أصاف قةف كل فةسعينس. وقال المحمود 

والشعف الارنسس الصديق فس ألذ  الِمحنة. إن ألذا العمل الوحشس عندما يعال فرنسا الصديقة فإنه 
عة  إعال ها فوق أصوات  يعال قي  الحرية والمساواف وايخائ ويعال كةمة السال  اللس لعمل فرنسا

الخراف والدمار. ودعا المحمود إل  لكالف عالمس يعزز قي  السال  واييمان بالسال  ويئمن بمحاربة 
 «.العنف والكراألية ويدع  لعزيز ايخائ بين الشعوف
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وبعث الر يس الاةسعينس محمود عباس برقية لعزية لنظير  الارنسس فرانسوا أوًلند بضحايا الحادث 
ألابس الذي وقع الةيةة الماضية فس مدينة نيس. وأعةن الر يس وقوفه ولضامنه مع الشعف اير 

 الارنسسخ وعا الت الضحايا. وأدان الر يس ألذا العمل الجبان بأشد العبارات.
وأكد المالكس أنه «. الجريمة ايرألابية الجبانة»وأدان وزير الخارجية رياض المالكس بأقس  العبارات 

ة الصعبة والعصيبة لقف فةسعين قيادف وشعباا مع جمهورية فرنسا ر يساا وحكومة فس ألذ  الةحظ
وشعباا فس معركلها وكااحها ضد ايرألاف بكافة أشكاله ومسميالهخ وعة  اسلعداد فةسعين الكامل 

 للقدي  كل ما بوسعها لةصديقة جمهورية فرنسا.
 16/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 إلعمار المنازل المدمرة في غزة "المنحة الكويتية"وصول  :اإلسكان الفلسطينيوزير  .5

غزف: أعةن الدكلور مايد الحساينةخ وزير انشغال العامة وايسكان عن صرف الدفعة المالية انول  
يل   أن. ويلوقع 550الثانية يعادف ايعمارخ والبالغ عددأل  « المنحة الكويلية»لةمسلايدين من 

 مقبل.الصرف خالل انسبوع ال
وقال فس لصريح صحافس إن أموال المنحة الكويلية وصةت وألس موجودف فس بنك فةسعينخ وسيل  
لوزيع انموال المخصصة لةمسلايدين منها والملضررين من العدوان انخير عة  قعاع غزفخ 

منحة وأكد الحساينة أنه سيكون لهذ  ال بلوجيهات ولعةيمات ر يس الوزرائ الدكلور رامس الحمد هللا.
 عة  عمةية إعادف ايعمار.« انثر المةموس»

 16/7/2016القدس العربي، لندن، 

 

 قانونيا في محكمة الجنايات الدولية "إسرائيل"لمالحقة  التطوراتاللجنة الوطنية تناقش آخر  .6
دكلور غزف: عقدت الةجنة الوعنية العةيا لملابعة المحكمة الجنا ية الدوليةخ اجلماعا دوريا لها بر اسة ال

خ «جريمة العدوان»اللس لاّعل « لعديالت كمباًل»صا ف عريقاتخ عة  إثر انضما  فةسعين إل  
 بحثت خالله آخر اللعورات الملعةقة بمالحقة إسرا يل قانونياا وجنا ياا فس المحافل الدولية. 

من  وفس لصريح صحافس عقف اًلجلماع أكد غازي حمد الناعق باس  الةجنةخ أنه  ناقشوا عدداا 
خ من أجل مالحقة «لعديالت كمباًل»القضايا ذات انألمية وعة  رأسها لوقيع دولة فةسعين عة  

ومسائلة مرلكبس أخعر الجرا   وفس مقدمله  مجرمو الحرف ايسرا يةيونخ باعلبار أن اًلحلالل 
 «.يشكل جريمة عدوان عة  الشعف الاةسعينس»
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ت ذات العالقة بعمةية اللواصل بين فةسعين كذلك لعرق اجلماع الةجنة إل  آخر المسلجدا
 والمحكمة الجنا ية الدولية فس ًلألاي. 
لحركت سياسياا ودبةوماسياا مع أعراف عديدف لوقف إصدار »وقال الدكلور عريقات إن فةسعين 

مواجهة اآلثار السةبية لةبيان عة  أبنائ شعبنا »خ مشدداا عة  أن الجهود ًل لزال مسلمرف لد «البيان
 «.ضيله العادلةوق

خ وعالبت الهي ات الحقوقية «مشروعية نضال انسرى ضد سةعات اًلحلالل»وشددت الةجنة عة  
الدولية والعربية بضرورف اللدخل العاجل والضغع من أجل ايفراج عن كايد وجميع انسرى دون قيد 

 أو شرع.
  16/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 بممارسة التحريض ضّد "إسرائيل" نياهونتأبو العينين يرد على اتهامات  .7

عضو الةجنة المركزية لحركة فلح سةعان أبو العينينخ من أألمية الرسالة اللس وجهها : قةل الناصرف
 نلنياألو إل  ر يس السةعة محمود عباس.

وقال أبو العنين فس لصريحات صحايةخ "إن شعبنا الاةسعينس ألو الذي ُيذبح يومياا من ايسرا يةيين 
 ".ايسرا يةيةعاز مباشر من الحكومة بإي

وأضاف: "ألناك العشرات من الاةسعينيين ل  إعدامه  ميدانياا دون مبرر لذلكخ وخير دليل عة  ذلك 
قلل الشهيد عبد الالاح الشريف والذي أعدمه جندي إسرا يةس فس الخةيلخ وأنت يا نلنياألو قمت بزيارف 

 لجدف الجندي الذي قلل الشريف".
العينين: "أل  يسمع نلنياألو الحاخامات الذين دعوا لقلل الاةسعينيين؟! أل  يسمع نلنياألو  ولابع أبو

وزيرف القضائ ايسرا يةية اللس دعت لقلل النسائ وانعاال فس أرحا  أمهاله ؟! أل  يسمع بأقوال 
 حاخا  صاد الذي دعا لقلل الاةسعينيين واعلبر ذلك مقدسا كقدسية يو  السبت؟!".

  أن وجود المسلوعنين فس انرض الاةسعينية ألو السبف الر يس للحريض الشارع وشدد عة
الاةسعينسخ مضيااا: "ل  يعامل السود بعنصرية فس أفريقيا من البيضخ كما يعامل شعبنا من 

 المسلوعنين وينكل به يومياا ولنهف أرضه".
 15/7/2016، فلسطين أون الين
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 لطرود البريدية لتهريب معدات ممنوعة اباستخدام االحتالل  "االتصاالت" في غزة تنفي ادعاءات .8
سةعات اًلحلالل ايسرا يةيةخ  ادعائاتأشرف الهور: نات وزارف اًللصاًلت فس قعاع غزف  -غزف 

باسلخدا  السكان المحاصرين لةعرود البريديةخ للهريف معدات ممنوعة إل  القعاعخ وذلك بعد أن 
ود البريدية الواردف إل  القعاعخ بعد زعمها مصادرف معدات لصوير قررت إسرا يل إلغائ خدمة العر 

وعا رات صغيرف قبل وصولها القعاع. وقالت الوزارف فس لصريح لها إن اًلدعائات ايسرا يةية بضبع 
«. واألية وًل أساس لها من الصحة»وسا ل ومعدات لالسلخدا  العسكري ضمن خدمة البريد لعد 

 «لشديد الحصار عة  سكان قعاع غزفخ واللضييق عةيه .»لهدف لد وأكدت أن لةك اًللهامات 
 16/7/2016القدس العربي، لندن، 

 

  سنعمل على إنجاح االنتخابات المحلية وتسهيل إجرائها :حماس .9
أكدت خ حركة المقاومة ايسالمية "حماس"خ أن 15/7/2016، حركة حماساإللكتروني لموقع ال ذكر

محةية فس الضاة والقعاع وأألميلهاخ ولجديد ألي الها اسلنادا إل  ايرادف ضرورف إجرائ اًلنلخابات ال
الشعبية الحرف عبر صناديق اًلقلراعخ بما يئدي إل  لعوير الخدمات المقدمة لشعبنا الاةسعينس 

 ولحسينها.
وقالت الحركة فس بيان صحاسخ اليو  الجمعةخ إنها سلعمل عة  إنجاح اًلنلخابات ولسهيل إجرا ها 

يخد  مصةحة شعبنا وقضيلنا وعة  أساس لوفير ضمانات النزاألة ولكافئ الارئ لهذ   بما
 اًلنلخابات واحلرا  نلا جها.

ونبهت إل  أألمية العمةية الديمقراعية الاةسعينية من خالل إجرائ اًلنلخابات الر اسية واللشريعية 
 والمجةس الوعنس الاةسعينس.

ن حرئ حماس عة  لرليف البيت الاةسعينس ولرسيخ مبدأ وأضافت أن ألذ  الخعوف لألس انعالقا م
 الشراكة ولحمل المسئولية الوعنية فس ألذ  المرحةة الدقيقة اللس يجلازألا شعبنا وقضيلنا الوعنية. 

سلة أعةنت فصا ل فةسعينية حل  اآلنخ  أن، من غزف، 15/7/2016، فلسطين أون الين وأضافت
وألس: "حركة فلح" اللس يلزعمها الر يس الاةسعينس محمود بشكل رسمس المشاركة فس اًلنلخاباتخ 

عباسخ و"الجبهة الشعبية للحرير فةسعين"خ و"الجبهة الديمقراعية للحرير فةسعين"خ و"حزف الشعف 
 الاةسعينس"خ و"اًللحاد الديمقراعس الاةسعينس" .فداأخ و"المبادرف الوعنية الاةسعينية". 
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 النزاهة لالنتخابات المحلية ضماناتأبو مرزوق يدعو لتوفير  .11
أكد نا ف ر يس المكلف السياسس لحركة حماسخ موس  أبو مرزوقخ أن اًلنلخابات المحةية : غزف

 فس الضاة والقعاع والقدس لعكس ايرادف الشعبية ولعزز الشراكة الوعنية.
نات النزاألة ودعا أبو مرزوق عة  صاحله عبر "لويلر" اليو  الجمعةخ لةعمل جميعاا عة  لوفير ضما

 ولكافئ الارئ لالنلخابات المحةيةخ ث  احلرا  نلا جها.
 15/7/2016، موقع حركة حماس

 

 االنقالبتركيا وقيادتها على إفشال  تهنئحماس  .11
اسلنكرت حركة حماسخ المحاولة اآلثمة لالنقضاض عة  الخيار الديموقراعس لةشعف اللركس 

 الشقيق.
لقد  باللهن ة لةشعف اللركس العظي  وقيادله المنلخبة وعة  وقالت الحركة فس بيان صحاسخ إنها ل

رأسها الر يس أردوغانخ وأحزابه انصيةة وقوات انمن وجيشه المخةئ عة  انلصارأل  العزيز فس 
 الحااظ عة  الديموقراعية والحرية واًلسلقرار.

يله العادلة والعمل واسلذكر البيان مواقف لركيا وقيادلها الحكيمة فس دع  الشعف الاةسعينس وقض
 عة  رفع الحصار عن قعاع غزف.

 16/7/2016، موقع حركة حماس
 
 اإلرهابي" بمدينة نيس الفرنسية الهجومحماس تدين " .12

أدانت حركة حماس ما وصاله "العمل ايجرامس ايرألابس" الذي وقع فس مدينة نيس الارنسية : غزف
 وذألف ضحيله العشرات من القلة  والجرح .

س فس بياٍن لهاخ اليو  الجمعةخ لةق  "المركز الاةسعينس لإلعال " نسخةا منهخ عن وعبرت حما
لعاعاها مع أسر الضحايا والمصابينع "ذلك انعالقاا من موقانا المبد س وانخالقس واينسانس الرافض 

 ".وايرألافلكل أشكال اللعّرف 
" الذي ما يزال شعبنا سرا يةساي ايرألافوأكدت أن الشعف الاةسعينس ألو أكثر من اكلوى بنار "

 يعانس منه منذ عشرات السنوات.
 15/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 وثقافية واجتماعية على الفكر الظالمي  إعالميةثورة  إلىفتح تدعو  .13
العظم  من الحركات  انغةبيةالقواسمسخ إن  أسامةقال الملحدث باس  حركة فلح : را  هللا

قةيميهل كأجير نجندات دولية "الملأسةمة" لعم خ وقد شوألت باعةها الالخالقس المشين وممارسالها وا 
السمحخ الحنيف  ايسالمسوالمملةكات صورف الدين  وانموال وانعراضالوحشية حين اسلباحت الد  

المثة  واللسامح والوحدفخ واللرفع عن مواعن الخالفات  انخالقيةالقي   حقيقله إل فس  والداعس
 واللعاي  واحلرا  اآلخر. انخوفبلعاد عن الجدل ولرسيخ معانس واًل

العربية فس فةسعين والعراق وسوريا وليبيا  انوعانالذين يقومون بلقسي   أنوشدد القواسمس عة  
واليمن أل  حركات " ملأسةمة" يأخذون من الدين عبائف للنايذ مأربه  وأجنداله  المرلبعة بأجندات 

وثقافية واجلماعية عة  أصحاف الاكر الظالمس الذين  إعالميةثورف  إل  ودعا دولية غير وعنية".
لغاياله  وغايات أسيادأل خ وأل  بذلك يسيئون لةدين ولةشعف ولةوعنخ  ايسالمسيسلخدمون الدين 

ممن يسمون أناسه  أصحاف رئية سياسيةخ  عةينا البعضوقال إنه "من المئسف والمعيف أن يخرج 
لماما مع الاكر اًلنقسامس الظالمسخ مغةاا رئيله ببعض العبارات الوعنيةخ وفس  أفكارأل لللقاعع 

 .ايسرا يةيةحقيقلها لنايذ حرفس لألفكار اًلنقسامية اللس لخد  المشاريع 
 15/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
ب العربي واإلسالمي مع وحماس ترفض التقار  مخيمات لبنانبركة: الفصائل حريصة على أمن  .14

 االحتالل
غزف: أكد ممثل حركة حماس فس لبنان عةس بركةخ أن الاصا ل الاةسعينية حريصة عة  أمن 
واسلقرار المخيمات وجوارألا فس لبنان. وأشار إل  وجود لواصل دا   بين الاصا ل وانجهزف انمنية 

 من الحركة لةعاصمة اييرانية عهران. الةبنانية كافةخ كما أكد وجود جهود لبذل لزيارف وفد قيادي
وقال بركة فس لصريحات نقةها موقع حركة حماس الرسمسخ إن الوضع فس المخيمات الاةسعينية فس 

وأشار « لضخي  انحداث انمنية.»لبنان مسلقرخ لكنه عبر عن أساه لقيا  بعض وسا ل ايعال  بد 
مود مدير مخابرات الجي  فس الجنوفخ وأن إل  أنه سُيعقد اجلماع بين الاصا ل والعميد خضر ح

ياند اًلدعائات اللحريضية ايعالميةخ ويئكد عة  المحافظة عة  اسلقرار المخيمات »بيانا سيصدر 
 «.والسة  انألةس فس لبنان

عن « انونروا»وفس موضوع آخرخ أكد بركة رفض حماس أن للخة  وكالة غوث الالج ين 
فس وجه الدول المضياةخ مبيناا أن الضغع عةيها والدول المانحة  مسئوليالها ولةقس عفئ الالج ين

موقف عربس ودولس جاد من »وشدد عة  أألمية وجود «. مسئولية فةسعينية لبنانية مشلركة»ألس 
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لمواصةة رعايلها لالج ين الاةسعينيينخ معلبراا لخةيها عنه  اسلهدافا لحق « انونروا»أجل دع  
 «.العودف

العودف بالنسبة لالج ين ألو حق مقدسخ ًل يسقع باللقاد خ وًل لمةك أي جهة فس حق »وشدد عة  أن 
ولات إل  أنه من حق الشعف الاةسعينس أن يواصل مقاومله ضد «. العال  أن للنازل عنه أو لسقعه
المعةوف ألو دع  انلااضة القدس اللس اندلعت دفاعاا عن انرض »اًلحلالل ايسرا يةس. وأضاف 

سالميَا ودولياا والمقدسات عر   «.بياا وا 
اللقارف العربس وايسالمس مع اًلحلالل »كذلك أكد ممثل حماس فس لبنان عة  رفض الحركة لد 

لعبيعا واعلرافا باًلحلالل الغاصف ويشجع العدو عة  ارلكاف »خ مشيراا إل  أنه يعد «ايسرا يةس
رمي  العالقة مع مصرخ ل»وأبدى حرئ حماس عة  «. الجرا   بحق شعبنا وأرضنا ومقدسالنا

وأكد أن ألناك جهودا لبذل لقيا  وفد قيادي من الحركة «. واًلسلعداد لةحوار معها حول القضايا كافة
 «.لرمي  العالقة مع إيران»لزيارف عهرانخ لد 

ونّبه بركة إل  أن دع  المقاومة واجف عة  كل الدول العربية وايسالميةخ نن الشعف الاةسعينس 
نمةخ ويدافع عن أول  القبةلين ومسرى رسول هللا صة  هللا عةيه وسة خ وثبت أن العدو رأس حربة ا»

 «.ًل ياه  إًل لغة القوفخ لذلك ًل بديل عن المقاومة واسلمرار اًلنلااضة
 16/7/2016، القدس العربي، لندن

 
اق استنفار أمني لبناني ـ فلسطيني.. والمقدح: سنغرق من يحاول إغر مخيم عين الحلوة:  .15

 سفينتنا
لالج ين الاةسعينيين « عين الحةوف»لنامت المخاوف انمنية المحيعة بمخي  : بوًل أسعيح -بيروت

 الواقع فس مدينة صيداخ عاصمة جنوف لبنانخ وذلك بعد لقاعع معةومات انجهزف الةبنانية عن
ع لنظي  داع خ مخععات إرألابية يل  ايعداد لها داخل المخي خ وعن الساع القاعدف الملعاعاة م

الذي « الحةوف عين»خاصة بعد عودف عدد من العناصر الذين جندأل  اللنظي  فس سوريا إل  
ألف ًلجئ فةسعينسع ما يعنس لزامن أي اناجار أمنس فيه مع اناجار اجلماعس  120يسلضيف نحو 
 غير مسبوق.

وُيدع  عماد ياسينخ  للركز الشبهات حاليا وبشكل أساسس حول أحد أبرز المعةوبين داخل المخي خ
فكرا ملعرفا. وبحسف  وألو يعي  فس حس العوارئ الذي يةجأ إليه معظ  المعةوبين ممن يحمةون

خ ألو «أبو ألشا  وأبو بكر وأبو إسحق»المعةومات الملداولةخ فإن ياسين الذي يحمل ألقابا ملعددف كد



 
 
 
 

 

 12 ص             3992 العدد:        16/7/2016 السبت التاريخ: 

                                    

ا. وألو اآلن موكل من قبةه بايع لنظي  داع  أخير  خ ولقد«عصبة اننصار»المئسس الروحس للنظي  
 بإعداد عمةية إرألابية كبيرف لوقع عددا كبيرا من الضحايا.

إن «: الشرق انوسع»لد« عين الحةوف»فس ألذا السياقخ قالت مصادر فةسعينية موجودف داخل 
مشكالت أمنية » الوضع انمنس فيهخ كما فس كل المناعق الةبنانيةخ غير آمن لماماخ ملحدثة عن

عالما .داع أ ل  يعةن رسميا »موضحة « الشرق انوسع»ولابعت المصادر لد«. راكمةحقيقية مل
اللراخس باللعامل مع المسلجداتع نن  لواجد  فس المخي  فال داعس لةهةع.. لكن ذلك ًل يعنس أيضا

وحاليااخ بحسف «. مجرد وجود أشخائ يلعاعاون مع الاكر الداعشس موضوع بغاية الخعورف
 30ما بين « عين الحةوف»داخل « داع »الملعرفة القريبة من  ح أعداد العناصرالمصادرخ للراو 

قسما ًل بأس به يلبع لهالل ألاللخ وألو كان أحد عناصر »عنصراخ ووفق المصادر فإن  45و
اننصارأخ لكنه ذألف إل  سوريا وشارك بالعمةيات القلالية وعاد قبل فلرف أكثر لشددا ولعرفا  .عصبة

 «.ايع .داع أوانرجح أّنه ب
وللضارف اآلن المعةومات الواردف عن العمةيات اللس يخعع لها اللنظي  الملعرف إن كان داخل 

أو قس  منه « الحةوف عين»المخي  أو خارجه. فاس حين يل  اللداول بسعيه لةلمدد والسيعرف عة  
س المخي  عة  يعالنه إمارف لهخ لشير مععيات أخرى إل  ارلكاز مهمات المبايعين لةلنظي  ف

بعد أن يكون قد ّأمن له  ألئًلئ كل  اللخعيع لعمةيات إرألابية يناذألا انلحاريون يألون من سوريا
 المسلةزمات واندوات اللنايذية وّأمنوا إقامله  ولنقالله  بالجا  انألداف المحددف.

ذكرألاخ لسلبعد فةسعينس مشلرك لةلصدي لةمخععات السابق  –وبينما أفيد عن اسلناار أمنس لبنانس 
عة  « داع »الملعاعاين مع  لماما قدرف المنلمين أو« عين الحةوف»داخل « فلح»مصادر فس حركة 

اللمدد والسيعرف عة  المخي  من منعةق وجود قدرات عسكرية كبيرف لةاصا ل الاةسعينية مجلمعة من 
يمات ايسالمية المعلدلة ولةات إل  أن اللنظ«. فلح»لحركة  خالل القوف انمنية المشلركةخ وبخاصة

لةعف دورا أساسيا فس ألذا ايعارخ وألس لئكد باسلمرار جهوزيلها لةلصدي ني محاوًلت من ألذا 
 النوع.

فس « مبالغة»فس لبنان الةوائ منير المقدح عن « القوف انمنية الاةسعينية المشلركة»قا د  ويلحدث
أبةغنا  لر يس فرع  وألذا ما»مسكون به لماما: اللعاعس مع الوضع انمنس داخل المخي خ مئكدا أنه  ي

ألناك «: »الشرق انوسع»وقال لد«. مخابرات الجي  الةبنانس فس الجنوف العميد الركن خضر حمود
فرد أو مجموعة لحاول جر المخي  إل   قرار واضح وحاس  لدى مخلةف الاصا ل بضرف أي

ق ساينلنا ولدينا القدرف والقوف الالزمة إشكاًلت أمنيةخ وما ألو مئكد أننا سنغرق من يحاول إغرا
 «.لذلك



 
 
 
 

 

 13 ص             3992 العدد:        16/7/2016 السبت التاريخ: 

                                    

لدخل كل انحيائ دون اسلثنائخ ومن « عين الحةوف»وبحسف المقدحخ فإن القوف انمنية المنلشرف فس 
ألحدى أن »خ وأضاف: «بوجهنا باعلبار أًل خعوع حمرائ عة  ايعالق»ضمنها حس العوارئ: 

الماضية انعالقا من مخيمنا.. نحن عة   5سنوات الديخرج من يقول: إنه ل  اسلهداف لبنان فس ال
 «.بشكل مسلمر أعدادا من المعةوبين لنسيق يومس مع الجي  الةبنانس ونسةمه

وللقاعع مواقف المقدح مع لأكيدات عةس بركةخ ممثل حركة حماس فس لبنان لجهة اللعاعس 
الاةسعينس فس  وجودوكأنه يقصد منه اللحريض عة  ال«: »عين الحةوف»المّضخ  مع موضوع 

لقائات ولنسيق عال بين الاصا ل الاةسعينية وانجهزف الةبنانية أحبع الكثير »خ مئكدا وجود «لبنان
 «.من العمةيات اللس كان من الممكن أن لسلهدف أمن لبنان

الوضع فس المخي  حاليا ألادئ ومسلقرخ ولن نسمح ًل لد.داع أ أو سوا  «: »الشرق انوسع»وقال لد
اسلهداف أي منعقة أو جهة  دا  المخيمات الاةسعينية لإلسائف لعالقلنا مع إخواننا الةبنانيةخ أوباسلخ

 «.لبنانية كانت أ  أجنبية
  16/7/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 لصالح مستوطنات جنوب الخليل مليون دوالر  10.4نتنياهو يتراجع عن تقديم  .16

يدددة السددابعةخ يدددو  الجمعدددةخ أن ر ددديس الدددوزرائ ايسدددرا يةس ذكدددرت القنددداف العبر  :لرجمددة خاصدددة -را  هللا 
 0.259مةيددون دوًلرخ شددكيل يسدداوي  10.4.نحددو  مةيددون شدديكل 40بنيددامين نلنيدداألو أوقددف نقددل مبةددغ 

 لصالح مسلوعنات المجةس ايقةيمس لجنوف الخةيل. دوًلرأ
واقلصدادية انحدد  وحسف موقدع القندافخ فدإن نلنيداألو وعدد بالمصدادقة عةد  حزمدة مسداعدات اجلماعيدة

المقبدل أمدا  الحكومدةخ إًل أنده لراجدع وعةدف بعدد  وضدعها عةد  جددول أعمدال اجلمداع الحكومدة خوفدا 
 من اًلنلقادات اللس قد يلعرض لها من البيت انبيض.

وأشدددار الموقددددع إلدددد  أن وزيددددر الزراعددددة اليميندددس الملعددددرف أوري آرييددددل ووزرائ آخددددرين صدددداغوا حزمددددة 
قة عة  وضعها ضمن بنود جدول أعمال اجلماع الحكومة إًل أنه  لةقوا إشدعارا المساعدات ول  المواف

بأنددده لدددن يدددل  وضدددع ألدددذ  القضدددية لةنقدددا  عةددد  جددددول انعمدددال وانددده لدددن يدددل  نقدددل أي أمدددوال للةدددك 
 المسلوعنات حاليا.

وقددددال آرييددددل ردا عةدددد  ذلددددك "يجددددف أن ًل نقبددددل وضددددعا نسددددمح فيدددده لةضددددغوع السياسددددية بمنددددع لقدددددي  
 ات اًلقلصادية واًلجلماعية لسكان مسلوعنات الضاة الغربية والقدس".المساعد

 15/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 في القاهرة بين نتنياهو وعباس والسيسي تنفي لقاء ثالثياً  إسرائيليةمصادر "هآرتس":  .17
إسدرا يةس  نات مصادر إسرا يةية أمدسخ عقدد لقدائ ثالثدس مصدري فةسدعينس: برألو  جرايسس -الناصرف 

قريبا فس القاألرفخ خالفا لما نشر فس وسا ل إعالمية. وحسف لةك المصادرخ فإن المبادرف المصرية ما 
لزال فس مهدألاخ وأن القيادف المصرية لرحف عمةيدا بالمبدادرف الارنسدية. بينمدا لشدكك القيدادف الاةسدعينية 

رحدده عسددرا يةس. والسددئال ذالدده للحددول جدددي لدددى حكومددة اًلحددلالل اي إلدد بوجددود نوايددا حقيقيددة لشددير 
 جهات فس ايدارف انميركية. أيضا

وكانت صحياة "ألآرلس" ايسرا يةية قد نشرت أمسخ لقريرا معوًل حدول الحدراك السياسدس فدس المنعقدة 
والعدددددال خ بهددددددف اسدددددل ناف المااوضدددددات ايسدددددرا يةية الاةسدددددعينية. ونقةدددددت الصدددددحياة عدددددن مصددددددرين 

عددوف المصددرية لوجددد فددس مهدددألا. فالمصددريون ًل يلحدددثون بعددد عددن قمددة إسددرا يةيينخ قولهمدداخ إن "الخ
ثالثية بين السيسسخ نلنياألو وأبدو مدازنخ وًل حلد  عدن دعدوف نلنيداألو ناسده إلد  القداألرف. فاللقدارير فدس 
ألذا الشأن فس بعض وسا ل ايعال  فس إسدرا يل وفدس العدال  العربدس سدابقة نوانهداخ ومضدخمة بعدض 

 نلنياألو وأبو مازن ألذ  انيا  مثةه كمثل حدث يلعارض وقوانين العبيعة".  الشسئ. فالةقائ بين
 16/7/2016، الغد، عّمان

 
 اإلسرائيلي -حكومة نتنياهو تحارب التطبيع الفلسطيني  .18

منعت الحكومة ايسدرا يةية قبدل أيدا  وفدداا سياسدياا إسدرا يةياا رفيدع المسدلوى مدن : محمد يونس -را  هللا 
 نة را  هللا لةقائ الر يس محمود عباس وعدد من المسئولين الاةسعينيين.مدي إل الوصول 

يوسس بيةينخ وض  أربعة من « مبادرف جنيف»وجائ منع الوفد الذي لرأسه وزير العدل السابقخ ر يس 
اليميندس الحداك خ بعدد أيدا  قةيةدة مدن مندع عضدو « ليكدود»قادف انمن السابقين ورئسائ فروع فس حزف 

خ مسددئول لجنددة اللواصددل مددع المجلمددع ايسددرا يةس محمددد المدددنس مددن «فددلح»كزيددة لحركددة الةجنددة المر 
 دخول إسرا يل ولقائ إسرا يةيينخ وسحف اللصريح الذي يخوله الدخول إل  الدولة العبرية.

خ إنده قدد  عةبداا باسد  الوفدد إلد  «الحيداف»را  هللا جدادي بةليانكسدس لدد  إلد وقال منسق الوفد ايسدرا يةس 
أن ايجدرائات انمنيدة الجاريدة »ي  ايسرا يةس لزيارف را  هللاخ لكن الجدي  رفدض ذلدك لحدت حجدة الج

 «.عة  انرض ًل لسمح له بدخول را  هللا
قدددمنا عةبدداا ثانيددااخ ولةقينددا الجددواف ناسددهخ ثدد  قدددمنا عةبدداا ثالثددااخ فأحالنددا الجددي  عةدد  وزيددر »وأضدداف: 

عنددددألا لجأندددا إلددد  »ومضددد  يقدددول: «. عةدددف ولددد  يدددرد عةيدددهالددددفاع أفيغددددور ليبرمدددان الدددذي لجاألدددل ال
الصحافة ايسرا يةية اللس وجهت اسلجواباا إل  وزير الدفاعخ فرد الناعق باسدمه قدا الا إن السدبف يعدود 

 «.إل  نية الوفد لقائ محمد المدنس الممنوع من دخول إسرا يل
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را  هللا ولقدددائ المسدددئولين  وقدددال أعضدددائ فدددس الوفدددد إنهددد  غاضدددبون لددديس فقدددع عةددد  مدددنعه  مدددن دخدددول
نما نن الوزير الملعرف ليبرمان دفع الجي  لممارسة الكذف واًلدعائ أن سبف المنع  الاةسعينيينخ وا 

واضح أن المنع سياسس وليس أمنيااخ وألذا »وقال بةليانكسس: «. ايجرائات انمنية عة  انرض»ألو 
كددن ألددذا الخعددأ لددن يمنعنددا مددن مواصددةة ألددذا ايجددرائ ألددو خعددأ لةيبرمددانخ ل»وأضدداف: «. أمددر محددزن

 «.السال  إل العمل عة  بنائ الجسور عة  العريق 
 16/7/2016الحياة، رام هللا، 

 
 القدسبوال  "األقصىبـ": ال يوجد لدينا شيء من معالمنا التوراتية اإلسرائيلية"كاديما" رئيس حركة  .19

قدددس مددئلمراا أكاديميدداا بددين وفددد مددن نظمددت جمعيددة لجددار بيددت الم :الحيدداف الجديدددف - القدددس المحلةددة
حركدددة كاديمدددا ايسدددرا يةية وانوقددداف ايسدددالمية فدددس القددددس حدددول مدددزاع  الحدددق اليهدددودي فدددس المسدددجد 

 انقص  المبارك فيما يسم  "جبل الهيكل".
وخالل المئلمر الذي كان لحت عندوان "القددس وانقصد  بدين الحقدا ق ايسدالمية وانوألدا  اللوراليدة"خ 

حركددة كاديمددا أندده "ًل يوجددد لدددينا شددسئ مددن معالمنددا اللوراليددة فددس انقصدد  وًل فددس القدددسخ  أكددد ر دديس
 ونحن نسلنكر بشدف ما يزعمه المسلوعنون بأن المسجد انقص  والصخرف ألس الهيكل المزعو ".

 وأضاف ر يس الحركة أّن "المسةمين له  الحق فس المسجد انقص  والصخرف وًل يوجد لنا حق به".
 16/7/2016، ة الجديدة، رام هللاالحيا

 
 تشّدد الحصار على قطاع غزة وتقّيد االستيراد والحركة خصوصًا للتجار "إسرائيل"هآرتس": " .21

ايسرا يةية فدس عنوانهدا الدر يس أمدس أن إسدرا يل شدددت « ألآرلس»أفادت صحياة : الحياف –الناصرف 
ع غددزفخ فددس كددل مددا يلعةددق باسدددليراد منددذ شددباع .فبرايددرأ الماضددس حصددارألا المشدددد أصددالا عةددد  قعددا

مدن القعداعخ وذلدك بمبدادرف جهداز انمدن العدا  « الغدزيين»البضا ع من القعاع واليه ولسويقها وخدروج 
لصدداريح ».شدداباكأ نددداف أرغمددان ولوجيهالدده. وأضددافت أن السددةعات ايسددرا يةية ألغددت أو لدد  لجدددد 

ةكون ألذ  اللصاريح منذ سنوات كثيدرفخ لكدن الذين يم« الغزيين»من القعاع لنحو ثةث اللجار « خروج
 ليس فقع لةلجار.

وأشار اللحقيق إل  أن ايجرائات الجديدف قّةصت النشاع اًلقلصادي فس القعاع فس شكل كبيدرخ وأن 
الملضررين الر يسيين منها أل  اللجار الكبار الذين يشدغّةون م دات العمدالخ والموظادون والعمدال الدذين 

اللحلية فس القعاعخ وأعبائ وأكاديميون مةلحقون بددورات اسدلكمال واملحاندات فدس يعنون بلرمي  البن  
 الضاة الغربيةخ والمرض  وموظاو منظمات إنسانية دولية وبعثات ديبةوماسية.
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وأكد أن ايجرائات انخيرف لعلبر لراجعاا كبيراا عن لسهيالت البعت لدريجاا فس السنوات الست انخيرف 
لصدريح  1,400ال انعمال. وأشار إل  أن السةعات ايسرا يةية ألغدت أو لد  لجددد بالذات لةلجار ورج

آًلف فدس القعداعأ حصدةوا عةد   5لاجر ورجل أعمدال .مدن مجمدوع  3,700خروج لةلجار من مجموع 
لددداجراا  140بددذلك إنمدددا حظددر عةدد  « شدداباك»اللصددريح بشددكل دا دد  ومندددذ سددنوات عويةددة. ولددد  يكلددف 

. وبدات 250ا ع إل  غزفخ فيما قالت مصادر فس غدزف أن عددد ألدئًلئ يصدل إلد  ومسلورداا اسليراد بض
 «.ممنوعو شاباك»ألئًلئ معروفين بأنه  

 16/7/2016الحياة، رام هللا، 
 
 بحثًا عن األنفاق االحتالل يستأنف أعمال الحفريات شرق رفح .21

أعمال البحدث عدن أناداق اسلأنات قوات اًلحلالل ايسرا يةس يو  الجمعةخ  :عبد الهادي عوكل –غزف 
 عة  الشريع الحدودي شرق مدينة رفح جنوف قعاع غزف.

وأفاد شهود عيانخ أن الجي  اسلعمل حاارات وآليات كبيرف شرق رفح بحثاا عن أنااقخ بعدد أن وضدع 
 سوالر لرابية للغعية أعماله "خشية لعرضه  لةقنئ من قبل مسةحس غزف".

إلددد  جانددف وجددود دبابدددات  ايسددرا يةيةفددة فددوق عمدددل اآلليددات وأكدددخ ان عيددران اًلسددلعالع يحةدددق بكثا
 لحرس الحاارات.

 15/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 حمالت المقاطعة تهدد االقتصاد اإلسرائيلي بخسائر جديدة ":مركز أبحاث األمن القومي" .22

"نددزع الشددرعية"  حددذرت دراسددة إسددرا يةية حديثددة مددن اللددداعيات الخعيددرف لحمددالت: وكدداًلت – الناصددرف
" عة  مسلقبل اًلقلصاد ايسرا يةس وقولهخ ويدألس ذلدك فدس BDSاللس لشنها حركة المقاععة الدولية "

ظدددددل اسدددددلمرار لكبدددددد اًلحدددددلالل خسدددددا ر فادحدددددة فدددددس مخلةدددددف المجددددداًلت بسدددددبف مقاععدددددة منلجالهدددددا 
 بالمسلوعنات.

قدومس" ايسدرا يةس أنده عةد  وجائ فس الدراسةخ اللس صدرتخ أمس انولخ عن "مركدز أبحداث انمدن ال
" أسارت حل  اآلن عن لأثيرات ألامشية عة  BDSالرغ  من أن حمالت "نزع الشرعية" اللس قادلها "

بددائ حكومدات العدال   اًلقلصاد ايسرا يةسخ إًل أن لواصل الجدل السةبس حول السياسات ايسدرا يةية وا 
 جذري عة  اًلقلصاد ايسرا يةس مسلقبال.لبرماا لجا  مواقف حكومة لل أبيفخ يمكن أن لئثر بشكل 
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وأكدت الدراسةخ اللس أعدألا الباحثخ نيلسان فيةددمانخ أن اللبدادل اللجداري مدع دول اًللحداد انوروبدس 
سيلعرض لضرر أكبر مدن اللبدادل واللعداون مدع اللكدلالت العالميدة انخدرىخ اللدس لبددي حساسدية أقدل 

 سعينس.لجا  السةوك ايسرا يةس لجا  الشعف الاة
وحسددف لقريددر سددابق لصددحياة "ألددآرلس" ايسددرا يةيةخ كّبدددت حمةددة المقاععددة انوروبيددة عةدد  المنلجددات 

 2013الزراعيددة ايسددرا يةية الخاصددة بالمسددلوعنات فقددعخ خسددا ر لقدددر بسددلة مةيددارات دوًلر فددس عددامس 
 .2014و

البضددا ع ايسدددرا يةية  وأشددارت دارسدددة مركددز أبحددداث انمددن القدددومس ايسددرا يةس إلددد  أن لددأثير مقاععدددة
السةبس ًل ينحصر فس عد  لسويقها فقعخ بل يلعدا  إل  اللأثير عة  الشركات ايسرا يةية ذالها ويهدد 

 مسلقبل عمةها.
وأوضددددحت أن الشددددركات ايسددددرا يةيةخ اللددددس لعندددد  بإنلدددداج المددددواد الغذا يددددةخ سددددلكون أكثددددر القعاعددددات 

ئ "الهويدة ايسدرا يةية" لةمندلج لدن لجددي ناعداا وسدلئثر اًلقلصادية لضدررااخ محدذرف مدن أن محاولدة إخادا
سددةباا عةدد  إمكانيددة لسددويقهخ كمددا لوقعددت الدراسددةخ أن ياضددس الجدددل الددذي يلرافددق مددع أنشددعة حركددة 
المقاععة مسلقبالا إل  المساس بالبي ة اًلسلثمارية فس "إسرا يل"خ مما قدد يددفع الشدركات انجنبيدة إلد  

 عن فرئ اسلثمار فس أماكن أخرى.مغادرف "إسرا يل" والبحث 
وحسددف الدراسددة فددإن اًلقلصدداد ايسددرا يةس سدديلعرض إلدد  ألددزف كبيددرف فددس حددال لمكنددت حركددة المقاععددة 
مددن إقندداع الحكومددات انجنبيددة بإعددادف صددياغة الددنظ  واًللااقدداتخ اللددس لددنظ  حركددة اللبددادل اللجدداري 

 واللعاون اًلقلصادي مع "إسرا يل".
صاد ايسرا يةس سيلأثر بشكل سةبس جدااخ فس حال لمكدن الدداعون إلد  المقاععدة وأشارت إل  أن اًلقل

 من إقناع الشركات انجنبية بوقف لعامةها اللجاري مع شركات لربعها عالقات عمل مع "إسرا يل".
وأدت حمدددددالت المقاععدددددة الدوليدددددة لمنلجدددددات اًلحدددددلالل إلددددد  مغدددددادرف العديدددددد مدددددن الشدددددركات العالميدددددة 

نها شدركة "صدودا سدلري "خ أكبدر الشدركات العالميدةخ اللدس أغةقدت مصدانعها المقامدة فدس ل"إسرا يل"خ وم
 .2014المسلوعنات اليهودية بالضاة الغربية عا  

ولعّد قرارات إغالق مصانع ومغادرف شركات عالمية لالحدلاللخ ضدربة قويدة لةمشدروع اًلسدليعانس فدس 
عةدددد  أن ُلغددددري إقامددددة ألددددذا اللجمددددع المزيددددد مددددن الضدددداة الغربيددددةخ إذ إن الحكومددددة ايسددددرا يةية راألنددددت 

 الشركات ايسرا يةية وانجنبيةخ لنقل مصانعها من داخل "إسرا يل" إل  الضاة الغربية.
وكانت "إسرا يل" قد بحثت اًللجا  إل  لصدير المنلوجات الزراعية لروسياخ عة  اعلبار أن الروس ًل 

 راعية.يبدون اكلراثاا إزائ ألوية منشأ المنلوجات الز 
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ومددن جانبهدداخ ذكددرت الدراسددة أن لددأثير حركددات المقاععددة سدديكون أقددل عةدد  الشددركات الدوليددة الكبددرىخ 
اللس لرلبع بعالقات لجارية واقلصادية مع "إسرا يل"خ عة  اعلبار أنهدا شدركات راسدخة ولحظد  بددع  

مددن "لمييددز"  سياسددس مددن قددوى دوليددة كبددرى. وأوضددحت الدراسددة أن الحكومددات الغربيددة يمكددن أن لنلقددل
البضددددا عخ اللددددس لنددددلج فددددس المسددددلوعنات المقامددددة فددددس انراضددددس الاةسددددعينية والعربيددددة المحلةددددةخ إلدددد  

 مقاععلها بشكل معةق.
ولد  لسدلبعد الدارسددة أن للعدور المقاععدة مددن وقدف اللعامددل مدع الشدركات ايسددرا يةية وانجنبيدةخ اللددس 

 مقاععة جميع الشركات ايسرا يةية. لعمل فس المسلوعنات المقامة فس الضاة الغربيةخ إل 
وأوضدددحت الدراسدددة أنددده عةددد  الدددرغ  مدددن أن قدددرار الحكومدددة ايسدددرا يةية لكثيدددف اللعددداون اًلقلصدددادي 
واللبددادل اللجدداري مددع دول آسدديا قددرار صددا فخ عةدد  اعلبددار أن ألددذ  الدددول ًل لبدددي حساسددية لمواقددف 

ًل يمكدددن أن يكدددون بدددديالا عدددن اللبدددادل مدددع "إسدددرا يل" مدددن الصدددراعخ إًل أن اللبدددادل اللجددداري مدددع آسددديا 
 أوروبا.

واسلدركت أن لقةيئ الاضائخ الذي لعمل فيه حركة المقاععة ولجايف منابعهاخ يلعةف من الحكومة 
ايسددرا يةية إحددداث لغييددر جددوألري عةدد  نمددع لعاعيهددا مددع الاةسددعينيين والقضددية الاةسددعينيةخ معالبددة 

 ايسرا يةية فس كل ما يلعةق بالبنائ فس المسلوعنات. بإحداث لغيير جوألري عة  سياسة الحكومة
 15/7/2016، السبيل، عّمان

 
 الفلسطينية يدعو لإلفراج الفوري عن األسير المضرب بالل كايد  اإلنسانمجلس منظمات حقوق  .23

العربس: دعا مجةس منظمات حقوق اينسان الاةسعينية إل  ايفراج الاوري عن  القدس-را  هللا 
 لمضرف عن الععا  بالل كايد الذي يخوض إضرابا مالوحا عن الععا  دخل شهر  الثانس. المعلقل ا

وأفاد محامو  أنه يأخذ المائ فقع ويرفض إجرائ أي فحوصات عبية أو لناول الايلامينات والمكمالت 
الغذا ية. كما يعانس من لعف شديد ودوخة وضعف عا  بايضافة إل  انرق المسلمر. وانخاض 

 شكل مةحوظ منذ بداية ايضراف. وزنه ب
واعلبر مجةس منظمات حقوق اينسان الاةسعينية ممارسة سةعات اًلحلالل لسياسة اًلعلقال 
ايداري إجرائ لعسايا ممنهجاا مخالاا لةقانون الدولس. ويالق  اًلعلقال ايداري إدانة واسعة النعاق 

 ما لحقوق اينسان انساسية.من المنظمات المحةية والدولية وذلك كونه انلهاكا جسي
 16/7/2016القدس العربي، لندن،   
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لفرض خدمة كبار  الكرامة : االحتالل يفتعل األزمة على معبر"اتحاد جمعيات رجال األعمال" .24

 الشخصيات
أعة  معبر الكرامة V.I.Pفادي أبو سعدى: منذ أن انعةقت خدمة الشخصيات المهمة . -را  هللا 

بالمعبر ايسرا يةس وصوًلا إل  المعبر انردنس لعالت انصوات المنددف بهذ  الاةسعينس مروراا 
الخدمةخ خاصة أنها انعةقت فس فصل الصيف وألو فصل الذروف وانزمة الخانقة عة  المعبر ذألاباا 
يابااخ ما يشعر الاةسعينس بالذل خالل لنقةه عة  مساحة ًل للعدى الكيةوملرات الثالثة ولكةاه نقوداا  وا 

 كثيرف ووقلاا عويال.
لكن سمير زريق ر يس الحاد جمعيات رجال انعمال الاةسعينيين كشف أن إسرا يل ألس من لالعل 

من أجل فرض خدمة كبار الشخصيات. واله  سةعات  انردنأزمة معبر الكرامة عة  الحدود مع 
نذ نحو أسبوعين اًلحلالل بارض عوا ق ملعمدف أما  المسافرينخ أدت إل  أزمة خانقة مسلمرف م

 بهدف فرض الخدمة الجديدف عة  جمهور المسافرين من الاةسعينيين.
وعقد مئلمرا صحافيا فس مقر اًللحاد فس مدينة را  هللا أكد خالله عة  رفض مجلمع رجال انعمال 
لهذ  ايجرائات الجديدفخ بل وعالف بإلغا ها وفلح المعبر أما  المسافرين لمدف أربع وعشرين ساعة 

وميا أسوف بجميع المعابر بين الدولخ مشددا عة  انسجا  ألذا الموقف لماما مع موقف الحكومة ي
 الاةسعينية والشارع الاةسعينس.

 16/7/2016القدس العربي، لندن،   
 
 يغتالون ناشطا فلسطينًيا في مخيم اليرموك مجهولون"مجموعة العمل":  .25

العمل من أجل فةسعينيس سوريا"خ نبأ اغليال  أكد ناشعون لد"مجموعة :"القدس" دوت كو  -دمشق 
 الناشع الاةسعينس الشاف بهائ انمين فس مخي  اليرموك لالج ين الاةسعينيين بدمشق.

وأقد  مجهولون أمس الجمعة عة  قنئ انمينخ قرف حاجز "المخبز اآللس" فس المخي خ حيث 
 أصيف برصاصلينخ إحداألا بالرأس وأخرى فس يد  اليمين.

نمين ناشع مدنس عمل عة  إدخال الععا  لةمدنيين ألناك خالل شهر رمضان كونه أحد ويعد ا
 كوادر حركة فلح "المدنيين" ووسيعاا للسهيل أمور أألالس المخي ".

 16/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 "األقصى"في الجمعة يؤدون الصالة  فلسطينياً  275غزة:  .26
فةسعينياا من قعاع غزف بالوصول  275ل أمس الجمعةخ لنحو سمحت سةعات اًلحلال: الخةيج – غزف

 مدينة القدس المحلةة ندائ الصالف فس المسجد انقص  المبارك.
وقالت مصادر فةسعينية إن المصةين وصةوا القدس المحلةة من خالل معبر بيت حانون .إيرزأ 

فس المسجد انقص  المبارك خ ندائ الصالف «ايسرا يةية»الخاضع لةسيعرف العسكرية وايدارية 
 والعودف لةقعاع فس اليو  ذاله.

رجالا فوق السلين من العمر خرجوا بلنسيق من الشئون المدنية  197وأوضحت المصادر أن 
فوق الخمسين من العمر خرجوا بلنسيق من وكالة انم  الملحدف لغوث ولشغيل  78الاةسعينيةخ و

 الالج ين الاةسعينيين .أونرواأ.
 16/7/2016، ، الشارقةالخليج

 
 االحتالل يقمع المسيرات المناهضة لالستيطان بالضفة .27

قمعت قوات اًلحلالل الصهيونسخ بعد ظهر الجمعةخ المسيرات المناألضة لالسليعان : را  هللا
 والجدار الااصل فس الضاة الغربية المحلةة.

ا  هللاخ وسع الضاةخ أن قوات وأفاد محمد عميرفخ منسق لجنة المقاومة الشعبية فس قرية نعةين بر 
اًلحلالل قمعت المشاركين فس المسيرف وعاردله  بين حقول الزيلون واعلقةت ثالثة ملضامنين أجانف 

 وصحايا "إسرا يةيا" بذريعة لواجدأل  فس منعقة عسكرية مغةقة.
ن وجدار إل  ذلكخ قمعت قوات اًلحلالل مسيرف قرية بةعين انسبوعية السةميةخ المناألضة لالسليعا

 الض  واللوسع العنصري.
وقالت مصادر محةية إن قوات اًلحلالل أمعرت المشاركين فس المسيرف بقنابل الغاز المسيل لةدموعخ 

 وقنابل الصوتخ دون أن يبةغ عن إصابات فس صاوفه .
فس السياق ذالهخ أصيف عشرات المواعنين بحاًلت اخلناقخ فيما أععبت جرافة لابعة لالحلالل و 

يا  ر يسس خالل قمع قوات اًلحلالل اليو  الجمعةخ لمسيرف قرية كار قدو  السةمية انسبوعية خع م
 عاما. 14المناألضة لالسليعان والمعالبة بالح شارع القرية المغةق منذ أكثر من 

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فس قةقيةيةخ مراد شليويخ بأن قوات اًلحلالل اقلحمت القرية معةقة 
قنابل الصوت والغاز المسيل لةدموع بالجا  المشاركينخ ما أدى إل  إصابة عشرات المواعنين 

زود بحاًلت اخلناق عولجت ميدانياخ وأععبت جرافة لابعة لجي  اًلحلاللخ الخع الر يسس الذي ي
 القرية بالميا خ وذلك خالل إغالقها إحدى عرق القرية بالسوالر اللرابية.
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وكانت قوات اًلحلالل قد أقامت منذ ساعات الصباح الباكر حاجزا عسكريا وأعاقت الدخول إل  
 القرية خاصة لعواق  ايعال .

 15/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 الماضياألسبوع  52وأصاب  اً فلسطيني 95االحتالل اعتقل "أوتشا":  .28

مواعنا خالل عمةيات اقلحا  ولالي  ناذلها قوات اًلحلالل ايسرا يةسخ أو  52أصيف  :وفا –القدس 
 بدعوى لنايذ بعضه  عمةيات دألس مزعومةخ خالل انسبوع الماضس.

الملحدف  ووفقا للقرير "حماية المدنيين"خ الصادر عن مكلف لنسيق الشئون اينسانية اللابع لألم 
عاالخ  14مواعناخ بينه   50من شهر لموز/يوليو الجاري فإن  11-5"أولشا"خ والذي يغعس الالرف بين 

أصيبوا عة  يد قوات اًلحلالل خالل عمةيات لالي  واعلقالخ وقعت معظمها فس بةدف دورا جنوف 
 الخةيل.

مواعنا  95واعلقالخ واعلقةت  عمةية لالي  98وبين اللقرير فس ألذا الشأنخ أن قوات اًلحلالل ناذت 
 فس أنحائ الضاة الغربيةخ حيث لركزت عمةيات اًلقلحا  واًلعلقال فس محافظة الخةيل.

وفيما يلعةق بايصابات فس صاوف المواعنينخ أصابت قوات اًلحلاللخ بالرصائ الحسخ مواعنا 
 رف الخةيل وسةايت.ومواعنةخ فس حادثين مناصةينخ بزع  محاوللهما لنايذ عمةيلس دألس وععنخ ق

 15/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 مواطنين بالرصاص الحي في مواجهات بمخيم عايدة 4إصابة  .29

أصيف أربعة مواعنينخ يو  الجمعةخ برصائ قوات اًلحلالل ايسرا يةسخ خالل  :وفا –  بيت لح
 مواجهات اندلعت فس مخي  عايدف شمال بيت لح .

مصدر أمنسخ لد"وفا"خ بأن المواجهات اندلعت فس منعقة المالاح شرق المخي خ ما أدى يصابة  وأفاد
أربعة مواعنين بينه  فلية بالرصائ الحس فس انعرافخ نقةوا عة  إثرألا إل  مسلشا  بيت جاًل 

 الحكومسخ حيث وصات حالله  بالمسلقرف.
 15/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 شبان في المواجهات شرق الشجاعية والبريج 6إصابة  .31

أصيف سلة شبان بالرصائ الحسخ مسائ يو  الجمعةخ فس مواجهات مع قوات اًلحلالل  :وفا –غزف 
 ايسرا يةس شرق حس الشجاعية شرق مدينة غزفخ وشرق مخي  البريج وسع القعاع.



 
 
 
 

 

 22 ص             3992 العدد:        16/7/2016 السبت التاريخ: 

                                    

حيع موقع "ناحل عوز" العسكري شرق حس وقال مراسل "وفا" إن جنود اًلحلالل الملمركزين فس م
الشجاعية شرق مدينة غزفخ أعةقوا الرصائ الحس صوف مجموعة من الشبان اقلربوا من الحدود 
ورشقوا الجنود بالحجارفخ ما أدى يصابة شابين بعيارين ناريين فس قدميهما نقال إل  مسلشا  الشاائ 

ف آخرون باًلخلناق نليجة اسلنشاقه  الغاز غرف المدينةخ وحاللهما وصات بالملوسعةخ فيما أصي
 المسيل لةدموع الذي أعةقه جنود اًلحلالل فس المنعقة.

وأضاف أن أربعة شبان آخرين أصيبوا بالرصائ الحسخ الذي أعةقه جنود اًلحلالل قرف موقع 
 "المدرسة" شرق البريجخ صوف مجموعة من الشبان.

دينة دير البةح المجاورف للةقس العالجخ حيث ونقل الجرح  إل  مسلشا  شهدائ انقص  فس م
 وصات حالله  بالملوسعة.

 15/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 على أيدي االحتالل أشهر 6حالة اعتقال من غزة خالل  137 ":فلسطين ىمركز أسر " .31

الل لاةسعينيين من أ حالة اعلقال ناذألا اًلحل137رصد مركز مخلئ فس شئون انسرىخ . :غزف
 قعاع غزف خالل النصف اًلول من العا  الحالس.

وقال مركز أسري فةسعين لةدراساتخ فس لقريٍر له يو  الجمعةخ لةق  "المركز الاةسعينس لإلعال " 
أ 38أ مرض خ ومرافقاا لمريضخ و.5أ صيادااخ وعالبينخ و.81أ لجارخ و.4منهخ إن بين المعلقةين: .

 لذين اقلربوا من الحدود الشرقيةخ وكذلك عالت مدير مئسسة خيرية. من الملسةةين أو ا
 15/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ومصر  "إسرائيل"تل أبيب: أسباب زيارة شكري أواًل وقبل كل شيء عودة التعاون األمني بين  .32

وألو موقع ُملخصئ قال موقع العين السابعة العبرّيخ  من زألير أندراوس: –” رأي اليو “ –الناصرف 
فس الشئون ايعالمّية عة  مخلةف مشاربهاخ قال نقالا عن مصادر سياسّية وصاها بأّنها رفيعة 
الُمسلوى فس لل أبيفخ إّن زيارف سامح شكريخ وزير خارجية مصرخ بشكل غير ملوقع يسرا يل قبل 

عال  السياسةخ لكّنها واقعياا  أيا  واجلماعه مع ر يس الوزرائ بنيامين نلنياألوخ لعلبر مااجأف قوية فس
لعكس قوف العالقات بين إسرا يل ومصر كجزئ من اللحركات ايقةيمية بين جميع الدول المعلدلة فس 
سرا يل ومصر والممةكة العربية السعوديةخ عة  حّد لعبير .  سهول الشرق انوسع خاصة بين لركيا وا 

سئخ عودف اللعاون انمنس بين إسرا يل ومصرخ وعن أسباف زيارف شكري قال الموقع أوًلا وقبل كل ش
 وثانياا ًلسلعادف السياح ايسرا يةيين.
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عالوف عة  ذلكخ أشار الموقع إل  أّن واحدف من النقاع اللس نوقشت فس اًلجلماع بين نلنياألو ووزير 
سرا يل والمعابر إل  غزف من الجانف ايسرا ي ةس الخارجية المصريخ ألس قضية الحدود بين مصر وا 

 والجانف المصري فس اآلونة انخيرف خاصة بعد اللوصل إل  مصالحة بين إسرا يل ولركيا.
اخ أضاف الموقعخ لّمت ُمناقشة مسألة عودف جثث الجنود ايسرا يةيون ألدار غولدن واورون  وأيضا

لل شائولخ جنباا إل  جنف مع اثنين من المدنيينخ ويبدوخ بحسف المصادر السياسّية وانمنّية فس 
أبيفخ أّن ألناك اآلن محادثات سرية بوساعة لركية حول عودف الجنود والمدنيينخ أْو عة  انقل 
عودف الجنودخ خاصة وأّن قادف حماس لديه  مصةحة فس إعادف بنائ قعاع غزف فس الوقت الحاضرخ 

الحدود مع  وبنائ غّزف مرف أخرىخ ولةقيا  بذلك فإّنها بحاجة إل  المساعدف اللركيةخ ولخايف إغالق
مصرخ لذا بالنسبة له  من انفضل عد  اللحدث عةناا ضّد زيارف شكري انخيرف يسرا يلخ عة  حّد 

 لعبير الموقع ايسرا يةّس.
ا أن إسرا يل وشركائألا ايقةيميين فس العمةية السياسية ًل يعلمدون عة   وأوضح الموقع أيضا

ل بساعة شركا نا ليسوا ديمقراعيون بل الديمقراعيات السياسة فس الشرق انوسعخ ننه بك
 ديكلالوريونخ ولكن من المه  أْن نئكد أّن ألذ  الديكلالوريات ضد شعوبهاخ وفقاا للعبير الموقع.

 15/7/2016، رأي اليوم، لندن
 
 مليون 162ناهزت الـ  2003بنان منذ عام لمتوجبات الوكالة المترتبة لصالح لألونروا: قيمة  باسيل .33

 دوالر
أكد وزير الخارجية والمغلربين الةبنانس جبران باسيل لمسك بالد  بحق عودف الالج ين : بيروت

 الاةسعينيين إل  ديارأل خ مشددا عة  أن الدسلور الةبنانس يحظر لوعينه .
خ 1948وأشار باسيلخ فس رسالة إل  الماوض العا  لوكالة "انونروا" بيير كراينبولخ أنه "ومنذ عا  

شقائ الاةسعينيين من دون أن يألو جهدا فس لقدي  كل اللسهيالت الملاحة يسلضيف لبنان ان
 لألونروا"خ مثمنا الدور الذي لضعةع به الوكالة فس ألذا المجال.

وأعرف عن لاه  بالد  لدع  "انونروا" لالج ين الاةسعينيين فس سوريا عند انلقاله  إل  لبنانخ عمال 
 باللاويض انممس الممنوح لةوكالة.

 2003لات باسيل فس رسالله إل  أن قيمة ملوجبات الوكالة الملرلبة لصالح الدولة الةبنانية منذ عا  و 
 مةيون دوًلر أميركس. 162ناألزت الد 

 15/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 



 
 
 
 

 

 24 ص             3992 العدد:        16/7/2016 السبت التاريخ: 

                                    

 : محاولة لخرق جدران المذهبية" في بيروتمؤتمر المقاومة" .34
فس الةحظة السياسية « مئلمر دع  المقاومة ورفض لصنياها بايرألاف»ية للةخئ أألم: عّمار نعمة

اللس عقد فيهاخ فس ظل اسلمرار الهجمة اللس للعرض لها المقاومة فس لبنان ومحاولة وصمها 
 وبالعابع المذألبس. بايرألاف

ر العا  المئلم»و« ايسالمسالمئلمر القومس/»و« المئلمر القومس العربس»جمع المئلمرخ بدعوف من 
شخصية لبنانية وعربية لجمعوا فس  300خ نحو «ألي ة اللعب ة الشعبية العربية»و« العربية لألحزاف
 فس بيروتخ أمسخ لةدفاع عن المقاومة.« رامادا د الساير»فندق 

فاروق القدومس: لقد حوصرنا ماديا « منظمة اللحرير الاةسعينية»وقال القيادي الاةسعينس فس 
نسانياومعنويا  خ ولكن صمود شعبنا الباسل الذي كان قد اخلار المقاومة سبيال وحيدا لةلحريرخ وا 

 العال  وثوار  اجبرا دول العال  عة  اًلعلراف بنا. أحرارومساندف ولأييد 
القوى الغربية والقوى » أن ايسال حسين شيخ  اييرانسوأكد المسلشار السياسس لمجةس الشورى 

الدولة ضد  إرألافلدع  الكيان الصهيونس الةقيع الذي يمارس  أميركاوعة  رأسها  ايقةيمية
 «.الاةسعينيينخ وفس الوقت ناسه يرفعون شعارأل  الكاذف والخادع فس محاربة ايرألاف

وادان الر يس السابق لحكومة السودان الصادق المهديخ محاوًلت لشويه المقاومة بكل فصا ةها 
 سعينية حول المقاومة.خ وعالف بلوحيد الجبهة الاةايرألافبصاة 

« ألي ة اللعب ة الشعبية العربية»بر اسة المنسق العا  لد  أول وعقد المئلمرخ بعد ظهر أمسخ جةسلين 
معن « المركز العربس الدولس لةلواصل واللضامن»عبد العظي  المغربسخ وخلامية بر اسة ر يس 

 ومن المقرر أن لصدر اللوصيات الخلامية لةمئلمر. بشور.
 16/7/2016، ، بيروتالسفير

 
 سورًيا من الجوالن المحتل يحصلون على الجنسية اإلسرائيلية 2050": الشرق األوسط" .35

شهدت السنلان انخيرلان بشكل خائ لزايدا فس حصول مواعنين سوريين : نظير مجةس -لل أبيف
 اًلحلالل من ألضبة الجوًلن المحلةة عة  الجنسية ايسرا يةية. وبعدما كان ألئًلئ قد صمدوا ضد

سنة جائت الحرف انألةية السورية للبث فيه  اليأس من الوعن وقياداله. وحسف  45واللجنيس عيةة 
الجنسية ايسرا يةية اليو  من مجموع  مواعنا سوريا يحمةون 2,050ايحصائات الملوافرف أصبح ألناك 

 ألف نسمة. 21
 1,500ين عة  الجنسية ايسرا يةية عندما لاجرت الثورف السورية ل  يلعد عدد السوريين الحاصة

معّدًلت عةبات اللجّنس  فس الما ة من السكان فقع. إًل أن 7شخئ بكل انجيال أي ما يعادل 
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اللس لقد  بها ّسكان ألذ  القرى خالل الشهور انخيرف ارلاعت بشكل غير مسبوق. إذ وصل إل  
للقدي  عةف إقرار سكن وألو  عشرات السكان مجةس قرية مسعدف المحةس خالل الشهور الماضية

الوثيقة المعةوبة ًلسلصدار إقرار بالجنسية ايسرا يةية من وزارف الداخةية بحسف لصريح المحامس 
وألو يشغل أيضا منصف المسلشار القانونس لةمجةس المحةس فس قرية  فهد صادي من قرية مسعدف

نخيرين فس جميع قرى الدروز بقعاثا. وكما يقول فإن ظاألرف اًلندفاع ألذ  لحدث فس الشهرين ا
 أربع قرى لقع فس شمالس ألضبة الجوًلنأ. .وعددألا

مواعناا من أبنائ  83وفس لقرير لدا رف لسجيل السكان والهجرف فس وزارف الداخةية ايسرا يةية ورد أن 
و .كانون الثانسأ وحل  يوني الجوًلن أنهوا عمةية اللجّنس خالل الالرف الواقعة ما بين شهر يناير

ما  2015شخصا فس الشهر. ولةمقارنة كان عدد الملجّنسين فس عا   14أي بمعدل  2016.حزيرانأ 
أشخائ فس الشهر. ولشكل ألذ   8مواعنا أي بمعدل  80 بين شهري يناير وأكلوبر .لشرين انولأ

عا  فاس  2014فس الما ة مقارنة بين مععيات العا  الحالس و 300النسبة قازف نوعية لبةغ لقريبا 
من السكان وفس  15كان عمر الحرف انألةية السورية سنة واحدف بةغ عدد الملجنسين  حين 2012
 مواعنان اثنان فقع. أي قبل شهور قةيةة من اندًلع الحرف انألةية لقد  بعةف اللجّنس 2010عا  

 16/7/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 رعفشل محاولة انقالب في تركيا مع نزول الجماهير للشوا .36

قلل نحو سلين شخصا فس لركيا خالل انحداث اللس رافقت المحاولة اًلنقالبية الةيةة الماضيةخ وأكد 
 شخصا بعد محاولة اًلنقالف. 336وزير العدل اللركس بكير بوزداج اعلقال 

وقال وزير العدل اللركس إن النيابات العامة فس كافة الوًليات فلحت لحقيقا فس المحاولة اًلنقالبية 
سعنبول بل فس العديد من الوًليات.  الااشةةخ وثمة لوقياات ليس فقع فس أنقرف وا 

وقال مراسل الجزيرف إن نحو سلين قليال وعشرات الجرح  سقعوا الةيةة الماضيةخ وذكر النا ف العا  
 شرعيا.  12قليال سقعوا فس أنقرف بينه   42أن 

معظ   الملورعين فس محاولة اًلنقالفخ وأكد أن وأكد يةدر  أنه لةق  معةومات لايد بمقلل جنرال من
 بإعالق النار عة  المدنيين دون لردد. اًلنقالفالمشاركين فيها أل  من رلبة عقيدخ واله  مدبري 

واعلبر أن البالد لشهد حاليا "حرف اسلقالل ثانية"خ وأكد أن انمور لذألف فس اًللجا  الحسنخ 
لرك الميادين حل  لل  السيعرف عة  انوضاع بشكل كامل. وعالف المواعنين انلراك بالصبر وعد  

 وأكد أن معظ  القيادف العةيا لةجي  للول  المسئولية اآلن عن القوات المسةحة.
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وأصدر ر يس الوزرائ اللركس لعةيمات بإسقاع العا رات العسكرية والمروحيات اللس يقودألا 
ية أقةعت من وًلية أسكيشهير للنايذ ألذ  اًلنقالبيونخ وذكرت وكالة انناضول أن مقالالت لرك

 انوامر.
من جانف آخرخ أعةنت النيابة اللركية اعلقال عدد من أعضائ المجةس انعة  لةقضاف ومدعس 

وقالت وكالة انناضول إن معار ألالورك فس إسعنبول سيسلأنف عمةه بداية من الساعة  العمو .
من إسعنبول عن وصول ست جثث وم ة جريح  ولحدث مراسل الجزيرف السادسة من صباح اليو .

 إل  أحد مسلشايات إسعنبولخ وقال إن الهدوئ يعد لدريجيا لةمدينة.
وفس أنقرفخ لحدث مراسل الجزيرف عن ألدوئ حذر فس المنعقة بعد عةعات جوية مكثاة واناجارات 

ن الملواجدين فس ولحدث المراسل عن إعالق الشرعة ندائات لةعسكريي مخلةاة خالل الةيةة الماضية.
 مبن  قيادف انركان لعالبه  بلسةي  أناسه  ولعةمه  باشل العمةية اًلنقالبية.

وأوضح أن البرلمان اللركس دعا إل  جةسة اسلثنا ية اليو  السبت لمناقشة انوضاع الحالية ولداعيات 
 المحاولة اًلنقالبية.

 16/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 حلية حقيقية؟!هل ننجح في انتخابات م .37

 أ.د. يوسف رزقة
مكونات المجلمع الاةسعينس فس غزف والضاةخ فصا ةية وغير فصا ةية لوافق عة  قرار حكومة رامس 
الحمد هللا إجرائ انلخابات محةية فس الضاة وغزف. وقد رحبت الةجنة المركزية لالنلخابات بموافقة 

رحبت بقية الاصا ل بموقف حماس ألذا. حماس عة  إجرا ها فس غزف مع إجرا ها فس الضاة. وقد 
وألكذا لكون القيادات الاةسعينية مجلمعة قد قررت أن ألناك مساحة مشلركة فس العمةية الديمقراعية 
أخ ويععس  لجمع الجميع اسمها اآلن .اًلنلخابات المحةيةأ. وألذا جيد ننه يععس لةشعف .أمالا

 لةديمقراعية جرعة إنعا  و.حيافأ.
أن أألةنا فس الضاة فس حاجة إل  لعوير الخدمات اللس لقدمها البةديات لةسكانخ نحن فس غزف كما 

وأن للنافس الاصا ل والمسلقةون فس لقدي  برامج جيدف وقابةة لةلنايذخ وفس ألذا احلرا  يرادف الشعف 
ا.  الذي يمةك الحق الحصري فيمن يمثةه فس البةديةخ وفس المجةس اللشريعس وفس الر اسة أيضا

جرائالها فس اليو  لجنة  اًلنلخابات المركزية قالت إنها جاألزف لةقيا  بواجبات العمةية اًلنلخابية وا 
 خ وقالت حماس فس بيانها: "سنعمل عة  إنجاح اًلنلخاباتخ 2016المقرر وألو الثامن من أكلوبر 

افئ ولسهيل إجرا ها بما يخد  مصةحة شعبنا وقضيلناخ وعة  أساس لوفير ضمانات النزاألةخ ولك
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الارئ لهذ  اًلنلخاباتخ واحلرا  نلا جها. مع اللأكيد عة  أألمية العمةية الديمقراعية الاةسعينية من 
 .خالل إجرائ اًلنلخابات الر اسية واللشريعية والمجةس الوعنس الاةسعينس"

وأنا أفه  من ألذ  الصياغة أن حماس ًل لعةق موافقلها عة  اًلنلخابات المحةيةخ عة  إجرائ 
اخ وأحسف أن كل فةسعينس حّر انلخ ابات الر اسة واللشريعسخ ولكنها لعالف بهالين الخعولين أيضا

وديمقراعس يعالف بإجرائ اًلنلخابات اللشريعية والر اسيةخ ويعالف باللمسك بالدورية الزمنية كل أربع 
 سنوات مهما كانت اًلخلالفات السياسية بين الاصا ل.

لديمقراعيةخ واًلحلكا  إل  نلا ج اًلنلخاباتخ فإن العمةية ًل لنلهس ألناخ مع ألذا .انملأ بالعودف إل  ا
أقصد عند الموافقةخ وحسن النواياخ بل ألذ  البداية السياسية وانخالقيةخ لكس لبدأ ايجرائاتخ وما 
بقس كثيرخ وحماس حين لعالف بالنزاألةخ والشاافيةخ ولكافئ الارئخ واحلرا  النلا جخ لدرك أن فس 

المكونات ألغاماا صواعقها بيد أصابع انجهزف انمنية فس الضاةخ لذا يجدر بصاحف القرار ألذ  
السياسس فس الضاة أن يبعد انجهزف انمنية عن اًلنلخاباتخ وأن يحرئ عة  النزاألةخ ولكافئ 
الارئخ مع عةمس المسبق أن أنصار حماس لن ينزلوا لالنلخابات باس  حماسخ أو باس  كلةة 

وايصالحخ لمنع اللداعيات المععةة لةمشاركةخ وعةيه فإن عة  السةعة وقف مالحقله  وأل   اللغيير
ا لةمشاركة الحّرف فس اًلنلخابات.   يشقون عريقاا يبسا

وأنا شخصيًّا أريدألا انلخابات خدميةخ وًل أريدألا انلخابات ذات دًلًلت سياسيةخ وًل دالة عة  
لو ذألبت انعراف الملنافسة إل  القوا   اًل لالفية عة  قاعدف  اللوجهات السياسة لةرأي العا خ وحبذا

ن كانت بلوجيهات سياسية وفصا ةيةخ حل  نبنس لبنة فس صرح جمع الوعن ووقف  خدميةخ حل  وا 
 انقساماله. 

الشعف عان  كثيراخ وليست كل المجالس البةدية الموجودف ناجحةخ وليست كةها فاشةةخ وصندوق 
اعس مقبولخ لذا فإن اللجديد الديمقراعس ألنا يالح لةشعف أمالا فس الحصول عة  اًلقلراع حك  ديمقر 

حقوق أفضل. إن زحمة ايجرائات القادمة المرلبعة باًلنلخابات المحةية ليست بسيعةخ وًل لسير 
عة  سجاد أحمر أو أخضرخ وًل لزفها فرقة فدعوس لألفراحخ فما زالت ألناك مهددات لوأد انمل قبل 

لذا نريد اللنويه إل  حق الشعف كل الشعف فس اًلنلخاباتخ وحماية انمل فس خدمة بةدية  وًلدلهخ
 جيدف.

 15/7/2016، أون الين فلسطين
 
 
 



 
 
 
 

 

 28 ص             3992 العدد:        16/7/2016 السبت التاريخ: 

                                    

 إسرائيل واالنفتاح الواسع على أفريقيا .38
 خيري عمر
 لعد جولة بنيامين نلنياألو فس شرق أفريقيا انول  لر يس وزرائ إسرا يل نفريقيا جنوف الصحرائ منذ

عامااخ ولألس محاولة لد"العودف إل  أفريقيا"خ والواضح أن الهدف انساسس لةسياسة ايسرا يةية  30
خ والحصول عة  ميزاٍت لاضيةية 1973يلمثل فس إعادف بنائ العالقات الهشة اللس لشكةت بعد حرف 

ئ جدد ًل ضمن حزمٍة لنمويةخ لشمل قعاعات الزراعة والصحة وانمن المحةسخ والحصول عة  شركا
يرلبعون مباشرف بالقضية الاةسعينيةخ بما يليح لها حرية اللحركخ من دون اًلرلباع بلقد  السال  مع 

 الاةسعينيين أو لأخر . 
 

 تحول سياسة إسرائيل 
مرت العالقات ايسرا يةية د انفريقية بثالثة أعوارخ كان أألمها الحصار العربس د انفريقس ًلنلشار 

س فس أفريقياخ لكنها لبنتخ منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضسخ سياسة اًلنالاح الناوذ ايسرا ية
عة  أفريقياخ وركزت عة  سياسات بنائ الثقةخ من خالل المساعدات الانية والخبرائخ للكوين بنية 

س أساسية لةعالقات السياسية واًلقلصاديةخ لكنهاخ فس المرحةة الحاليةخ لسع  إل  حدوث انلقال ف
سياسلها الخارجيةخ بحيث لسلعيع إقامة عالقات مباشرفخ من دون قيود أو اعلراض من الدول 

 العربية. 
"لعل الخعورف الراألنة لكمن فس لزامن لعوير العالقات ايسرا يةية مع أفريقيا مع انهيار ايعار 

 القانونس لنهر النيلخ ولبةور لحالف ومصالح دول المنابع"
لوزرائ ايسرا يةسخ بنيامين نلنياألوخ أفريقيا فس سياق لغيرات إقةيمية ملسارعةخ قد ولألس زيارف ر يس ا

لمثل الشوع انخير لةلحّول فس أزمات الشرق انوسعخ خصوصاا بعد لسوية الخالفات مع لركياخ 
 ومن ث  لبدو أألمية ألذ  الزيارف المثيرف لةجدلخ من وجهة انعكاسالها ايقةيميةخ فس أنها عة  أعلاف

 مرحةة لغير فس العالقات السياسية بين بةدان الشرق انوسع. 
مع اقلراف وصول حركة لغراي إل  السةعةخ وفس  1989كانت عودف العالقات مع إثيوبيا فس العا  

خ حيث الجهت إسرا يل 1991ظل لنامس الدور انميركس للاكيك نظا  منغسلو أليالمريا خ وانهيار  فس 
ًلسلعادف العالقات مع بةدان أفريقياخ من خالل اسلثمار الااق السال  مع إل  لعوير اسلراليجيٍة 

مصرخ والحديث بشكل إيجابس عن الهوية انفريقيةخ ولوظياها فس لعوير العالقة مع بةدان أفريقياخ 
وألس سياسة نلجت منها اسلعادف العالقات الدبةوماسية مع غالبية الدولخ فس السنوات انول  من 

 قرن الماضس. لسعينيات ال
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وخالل العقود الماضيةخ اسلعاعت إسرا يل بنائ عالقات جيدف مع جيرانهاخ والخذلها ركيزف لبنائ 
عالقات واسعة مع أفريقياخ فقد أشار نلنياألو إل  ألذ  الجز ية فس لقا ه مع الر يس الكينسخ أوألورو 

رق انوسع غير مسبوقة فس خ واعلبر النلا ج الملحققة فس الش2016يوليو/ لموز  5كينايالاخ فس 
 اللاريخخ ويمكن أن لكون أساساا لعالقات جديدف مع أفريقيا. 

وكالجا  عا خ لعمل إسرا يل عة  اللقارف مع انفارقةخ من خالل احلرا  الهوية انفريقيةخ فاس أثنائ 
ة"خ وألس المئلمر الصحاس مع ر يس أوغنداخ يوري موساينسخ جائ نلنياألو عة  كةمة "أفريقيا الجمية

إشارف إل  اللقارف مع الشعوف انفريقيةخ وألذا اللناول عة  نقيض المدركات السياسية وايعالمية 
 العربية اللس لحملخ فس عيالهاخ انلقاصاا من "القارف السمرائ" وغيرألا من المصعةحات المثيرف لةجدل. 

 
 إطار استراتيجي جديد 

ا يل فس الجوانف المرلبعة بلعزيز اللجارف مع آسياخ وللرّكز أألمية القرن انفريقس بالنسبة يسر 
واللعاون مع إثيوبياخ فس لكوين منعقة حاجزف لمنع لمّدد الحركات الجهادية فس الصومال ولقويض 
ناوذ إيران. وبشكل عا خ ارلبعت ألذ  العالقات بالصراع فس الشرق انوسعخ ومن ث خ فإن اللغيرات 

ياسية اللس يشهدألا ايقةي  سوف لساعد فس إعادف أليكةة العالقات الراألنة وا عادف لشكيل النظ  الس
 ايسرا يةية د انفريقية. 

وفس أثنائ جولة شرق أفريقياخ لشكةت انجندف المشلركة فس عدد من القضاياخ شمةت مكافحة 
نا يةخ ايرألاف واللعاون الانس واللدريف فس مجال الزراعةخ وألس مجاًلت لعد لقةيديةا فس العالقات الث

لكنهاخ فس الوقت الراألنخ لمثل لعوراا نوعيااخ يرجع إل  سبٍف ر يسسع يلمثل فس ضعف المزاحمة 
العربية أو المصرية للوسع الدور ايسرا يةس فس ألذ  المرحةةخ ما يليح الارصة يقامة عالقات 

نعقاد  الوحيد فس العا  لكامةية بديةة عن المشروع العموح لد"المئلمر العربس د انفريقس" الذي انله  با
 خ ول  لظهر مشروعات أخرىخ جماعية أو ثنا يةخ لدع  العالقات العربية انفريقية. 1980

ولعل الخعورف الراألنة لكمن فس لزامن لعوير العالقات ايسرا يةية مع أفريقيا مع انهيار ايعار 
من فرئ اللمكين يعار "عنليبس" القانونس لنهر النيلخ ولبةور لحالف ومصالح دول المنابعخ ما يزيد 

حالا وحيداا يالح الباف أما  الصيغ المخلةاة للقاس  الميا  بين دول حوض النيلخ وألس صيغ ل  لعد 
لقةيديةخ كما كانت فس العقدين الماضيينخ لكنها يمكن أن للعور لةحةول المناردفخ كما يحدث فس سد 

 النهضة. 
ف أكثر وضوحاا مع لوجه السياسة ايسرا يةية إل  إعادف وعة  مسلوى الشرق انوسعخ لبدو الصور 

النظر فس اللعامل مع قعاع غزفخ فمن جهٍةخ يسمح اًللااق اللركس د ايسرا يةس بدوٍر للركيا فس دع  
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القعاع. ومن جهة أخرىخ يدع  عةف نلنياألو من إثيوبيا المساعدف فس ايفراج عن انسرى 
الدول انفريقية فس مشكالت الشرق انوسعخ لكن ألذا اللوجهخ ايسرا يةيين لدى حركة حماس دور 

فس إعار  العا خ محاولة ًلسلبدال الدور المصريخ وكذلك دور إيرانخ بأدوار أخرىخ لمنح إسرا يل 
 ميزاٍت سياسيةاخ ولهدئ من اللولر عة  حدودألا الجنوبية. 

حالف إقةيمس واضحخ يساند وعة  الرغ  من ألذ  اللعوراتخ ًل لعمل السياسة المصرية ضمن ل
معالبها ويعّزز مصالحها. ولذلكخ ًل لبدو إمكانيات اللأثير فس دول الجوار انفريقية أو العربية 
مرجحةا فس المدى المنظورخ وفس مقابل وجود شبكة من اللحالاات فيما بين الدول انفريقيةخ وبين 

 معضةةا أما  السياسة الخارجية المصرية. دول الخةيج ومنعقة الشرق انفريقس والسودانخ ما يشّكل 
ويبدو القةقخ ألناخ نابعاا من انكاائ مصر عة  مشكاللها الداخةيةخ حيث لبدو اللحّركات المصرية 
لجا  أفريقيا بعي ةاخ عة  الرغ  من لسارع اللحديات الملجّددفخ كما أنها ًل للخذ موقااا محّدداا لجا  

فريقيةخ وألو ما يعكس اللغيرات اللس لشكةت فس العقود اللالية لعوير العالقات ايسرا يةية د ان
 ًللااقية السال  مع إسرا يل. 

ذا كانت مصر لرى أن مرحةة الصراع مع إسرا يل انلهتخ فهذا ًل يعنس اللغاضس عن وجود لنافس  وا 
 أو لعارض فس المصالح الحيويةخ وألس معادلٌة صعبٌة ًل يلضح وجود إعار يلصّدى لةلحّديات
المرلبعة بلعور العالقات ايسرا يةية انفريقيةخ مما يضع موانع أما  محاوًلت لحسين العالقات 
المصرية مع بةدان شرق أفريقياخ فاسلمرار انزمة الداخةية فس مصر يعد من القيود اللس لعوق 

لموارد فاعةية السياسة الخارجيةخ ولضعف اًلسلاادف من ميزات الموقع والسكان فس ظل محدودية ا
 العبيعية. 

"لبدو اللحّركات المصرية لجا  أفريقيا بعي ةاخ عة  الرغ  من لسارع اللحديات الملجّددفخ كما أنها ًل 
 للخذ موقااا محّدداا لجا  لعوير العالقات ايسرا يةية د انفريقية"

 
 انفتاح بال قيود 

ايقةيمس اللقةيدي نوغنداخ كمةلق   ويعكس اجلماع نلنياألو برئسائ سبع دول أفريقية فس كمباًل الدور
للنسيق سياسات الشرق انفريقس وحوض النيلخ وألو دور يقلصر عة  لعزيز الهوية انفريقية لهذ  
المجموعة من الدولخ كما أنه يشملخ من وجهة أخرىخ الدول الر يسية فس الهي ة الحكومية لةلنمية 

ثيوبيا ولنزانياخ بايضافة .إيجادأخ حيث اللق  رئسائ كل من أوغندا وكينيا  ورواندا وجنوف السودان وا 
 إل  زامبياخ وألو ما يشكل أرضية لةلعاون مع منظمة إقةيمية فس مكافحة الجااف واللصحر. 
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فةيس من المصادفة أن زيارات نلنياألوخ فس انيا  القةيةة الماضيةخ شمةت مجموعة دول لقع ضمن 
اللوجه ايسرا يةس فس السياسة الخارجية يسع  إل  بنائ المجال الحيوي لمصرخ ما يعكس دًللة أن 

سياسة إحاللية لةدور المصري مع ألذ  الدولخ ليس فقع فس دول حوض النيلخ ولكن أيضا عة  
يعاليا ولركياخ ويبدو أقرف إل  لحييد ألذا الدور أو لهمي  لأثير  فس ألذ  البةدان.   مسلوى ليبيا وا 

لنياألوخ يمكن القول إن مجموعة ألذ  الدول ًل لشكل فقع قةف حوض وبنظرٍف عة  الدول اللس زارألا ن
النيلخ لكنها لقّد  مساألماٍت واضحةا فس إدارف اًللحاد انفريقسخ ويلعةع بعضها إل  القيا  بدور فعال 
عة  مسلوى القارف. ولعل السمة المشلركة ألس أن مجموعة البةدان انفريقية أنجزت لحوًلا مهماا فس 

داخةيةخ وينعبق ذلك خصوصاا عة  كل من كينيا اللس أنجزت شوعاا مهماا فس اللحول أزمالها ال
الديمقراعسخ وزامبيا وأوغندا ورواندا وأخيراا إثيوبياخ فالحكومات فس ألذ  الدول للملع باسلقرار نسبسخ 

دتخ فس يساعدألا فس العمل وفق سياسٍة خارجيٍة مسلقّرف. وألناخ يمكن مالحظة أن اًللااقيات اللس عق
ألذ  الجولةخ السمت باللبادلية واللوازنخ وذلك مقارنة بالااق "إعالن المبادئ" حول سد النهضة الموقع 
ثيوبياخ ما يشير إل  أن البةدان انفريقية صارت أكثر لقارباا مع إسرا يلخ ما  من مصر والسودان وا 

 يزيد من احلماًلت الدخول فس عالقات اسلراليجية. 
اللصورات اللقةيدية اللس سادت عة  مدى عقود الصراع العربس د ايسرا يةس ل  لعد ويمكن القول إن 

لصةح للاسير السياسات الراألنةخ حيث اعلمدتخ بشكل ر يسسخ عة  معيار الصراعخ لكن اللغير 
الحالس يقو خ بانساسخ عة  سياسة ملئ الاراغ الناج  عن لراجع السياسة العربية وعد  قدرلها عة  

الدور ايسرا يةسخ ليس فقع نليجة مرور البةدان العربية بأزماٍت داخةيٍة حادف. ولكنخ بسبف  مجاراف
 لغير نظرلها إل  لسوية المسألة الاةسعينية عبر عرق أخرى غير شن الحرف. 

ثيوبيا وأوغنداخ  ولعل اللعور المه  فس ألذ  المرحةة يكمن فس انكما  الناوذ العربس فس كينيا وا 
شهدت لحوًلٍت مهمة فس بنائ نظمها السياسيةخ ووصةت إل  درجٍة مقبولة فس اًلسلقرار  ويالحظ أنها

السياسسخ يمكن أن لساعدألا فس بنائ عالقاٍت مسلقرف مع إسرا يلخ لمّكنها من مقاومة الضغوع 
العربيةخ وألو ما يئدي إل  اخلالل العالقات السياسية لصالح إسرا يلخ وباللالسخ لكون منعقة شمال 

 فريقيا ومصر أما  لحّديات جديدف فس عالقلها مع لخو  أفريقيا "جنوف الصحرائ".أ
 11/7/2016، العربي الجديد، لندن
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 أوهام عملية السالم .39
 محمد نور الدين
يعود الحديث عن عمةية سال  فس الشرق انوسع فيما يخئ القضية الاةسعينية. الكال  بدأ أوًلا من 

والسةعة الاةسعينية. ومن ث  ذألف « إسرا يل»ديد عمةية المااوضات بين مبادرف فرنسية خجولة للج
فس زيارف ألس انول  لوزير خارجية مصري منذ « إسرا يل»وزير خارجية مصر سامح شكري إل  

 «.لل أبيف»سنوات إل  
ين بنيام« ايسرا يةس»ورغ  أن معظ  المراقبين يربعون زيارف شكري إل  الكيان بجولة ر يس الوزرائ 

نلنياألو إل  إفريقياخ واللهديدات اللس يلعرض لها انمن القومس المصري فس إفريقياخ وًلسيما بعد بنائ 
إثيوبيا لسد النهضة عة  نهر النيلخ إًل أن القاألرف أعةنت أنها للعةق بالرغبة فس اسل ناف 

 المااوضات لحل القضية الاةسعينية.
ر بمحاولة إيجاد حل لةقضية الاةسعينية. فالمنعقة ليس ألناك أي ظروف مسلجدف لبرر حل  اللاكي

العربية غارقة حل  النخاع فس حروبها الداخةية وانألةيةخ كما فس حروبها الجانبية البعيدف عن 
 القضية الاةسعينية.

لكن يبدو أن نلنياألو يريد اسلكمال مشروعه فس الضاة الغربية لجهة لعزيز اًلسليعان وفرض انمر 
وسع المجال الحيوي لةدولة اليهوديةخ ويضيق المجال أما  قيا  دولة فةسعينية مسلقةة الواقع الذي ي

 فعةياا.
ذا كان العدو رفض ايغرائاتخ وفس السياسات الدولية ليس من إغرائاتخ بل موازين قوىخ فس ظل  وا 

مواصةة لضامن عربس مقبول ولو فس حد  اندن خ فإنه يجد ناسه اليو  فس ذروف الظروف المناسبة ل
 مشروعه.

خ لكن ثابلة واحدف ظهرت بعد ست سنوات عة  ألذا «الربيع العربس»لقد قيل الكثير عما سمس ف 
 الجحي  انسودخ وألو أنه كان كارثة عة  الوحدف العربية وعة  انمن القومس العربس.

يا واليمن ليس من بةد عربس إًل وضربله الالنة والحرف انألةية. من سوريا والعراق إل  مصر وليب
ن أحياناا بنسف ملااولة.  والبحرين ولونس وانردنخ وا 

النواف الصةبة لةجيو  العربية كةها. الجي  السوري والجي  المصري « الربيع العربس»لقد ضرف 
والجي  الةيبس والجي  العراقسخ وكذلك اليمنس إل  ما ألنالك... لقد كان يقال إن الجيشين السوري 

 الجي  العراقس يشكةون سداا لمواجهة اللهديدات الصهيونية.والمصري ومن ورا هما 
أغرقوا العرف فس اًلحلالل وفس الالن. وبدا « إسرا يل»لكن واقع الحال اليو  أن الغرف ومن ورا ه 

ذلك منذ غزو العراق لةكويتخ وما جر  من ويالت عة  العرف ومن ث  اسلكمل اًلنهيار بغزو العراق 
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العراقس. ومن ث  جائ الدور عة  الجي  السوري فيما الجي  المصري  وانله  ما يسم  بالجي 
 يلعرض لناس المخاعر فس سينائ فضالا عن أنه مقيد بالااقية كامف دايايد.

ولقف اليو  فس ذروف قولها وغبعلها مما يجري من لمزيق لقدرات « إسرا يل»انلهت اللهديدات عة  
وليس من أي أمل يشير إل  أن الحروف انألةية العربية فس العرف العسكرية واًلقلصادية والسياسيةخ 

عريقها لالنلهائخ بل إن اسلمرارألا واسلمرار النزيف العربس آلخر نقعة د  وآخر حجر وآخر 
 وغربس باملياز.« إسرا يةس»خرعوشة ألو ألدف 

ول إنها لريد لذلك أن لألس دول غربية مثل فرنساخ الباحثة عن دور ولو شكةس فس الساحة الدوليةخ لةق
اسل ناف عمةية المااوضات ييجاد حل لةقضية الاةسعينية ألو كال  غير واقعسخ وًل يئدي إل  أي 
نليجةخ ويصف فس أألداف أخرى ًل للصل بالقضية الاةسعينية اللس سلنلظر عويالا إذا كان يراد لها 

ن فس وضع يسمح له  بارض لريد حالاخ وًل العرف الملارقو « إسرا يل»حالا ولو فس حد  اندن . فال 
 حل وًل الاةسعينيون يداا واحدف.

 16/7/2016، الخليج، الشارقة
 
سرائيل "حماس"بين  "الحرب الباردة"سباق األنفاق: أسرار  .41  وا 

ليكس فيشمانأ  
 انخيرفالجولة  إل « حماس«لدخل إسرا يل و« الجرف الصامد»بعد مرور سنلين عة  عمةية 

سباق اننااق. عة  مدى سنوات عويةة كانت إسرا يل  –ات عويةة مساف إل الحاسمة من الركض 
كلف وألما  إل انما . واآلن يركض الخصمان كلاا  إل فقد حارت « حماس»ألس الملأخرفخ أما 

العقبة  إنلاجخع النهاية أوًلا. فهل سلنجح إسرا يل فس  إل الجانف لرئية من يصل  إل ينظران 
عشرات اننااق مع  –الخائ بها « يو  القيامة»لعدف مع سالح مس« حماس»المرجوف قبل أن لكون 

 ايسرا يةية؟ انراضسداخل  إل ثغرات 
الزمن ألنا ألو عامل حاس . المجلمعان ايسرا يةس والغزي يسلثمران فس ألذا السباق مةيارات الشواكل. 

اع. إًل أنه خالفا ألذ  ألس الحرف الباردف الحقيقية اللس لخلاس ورائ الهدوئ المزيف فس حدود القع
الحل  إل للةك الحرف الباردفخ إسرا يل ًل يمكنها اًلكلاائ بلوازن الرعف. يجف عةيها الوصول 

 الذي يقضس عة  اللهديد. انفضل
فس الم ة من  20مةيون شيكل فس مشروع اننااق.  300 – 250« حماس»فس ألذ  السنة اسلثمرت 

. لألنااقمن ألذا المبةغ يذألف  انكبركريخ والجزئ ميزانيلها السنوية لخصئ اآلن لةلسةح العس
غزف يل  ببعئخ نن قسما  إعمارالذي ياسر حقيقة أن  انمرويدور الحديث عن مبالغ غير مسبوقةخ 
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كلبرعات من جهات خارجية .يشمل ذلك اًللحاد « حماس»حكومة  إل اللس لصل  انموالكبيرا من 
ة الاةسعينية فس را  هللاخ ُيسلخد  فس بنائ اننااق. يدور أ ومن جباية الضرا ف ومن السةعانوروبس

مواد البنائ اللس  أغةبيةمةيون دوًلر سنوياخ يذألف لحار اننااق.  500الحديث عن مبةغ يربو عة  
ناقا ما  15 – 10للقوية اننااق لصل من مصر عن عريق « حماس«لسلخدمها الذراع العسكرية لد
ا أو عن عريق معبر رفح مرف كل بضعة اشهر وبموافقة مصرية. ولكن زالت لوجد فس محور فيالدلاي

عن عريق معبر كر  أبو سال  ًل يل  اسلخدامه بالضرورف فس  أيضاالقعاع من إسرا يل  إل ما يدخل 
بنائ المدارس. الصراع الشديد الذي لخوضه إسرا يل ضد لهريف المواد ووسا ل الحار مثل الكوابل 

 يراخ لكن معبر كر  أبو سال  غير مغةق بالكامل.الكهربا يةخ يثمر كث
شخصا من سكان غزفخ ممن  60 – 50اكلشات إسرا يل البعد الحميمس لةحار. بين  انخيرففس السنة 

كانت له  صةة بالحارخ ل  اعلقاله  فس إسرا يل فس ظروف مخلةاة. ليس ألناك المزيد من ملابعة ما 
مشروع اننااق. وقد ل  وضع  يفشالسياسة أكثر فعالية  يحدث عة  الجانف اآلخر من الحدودخ بل

ألذ  السياسة منذ عهد موشيه يعةون كوزير لةدفاع. وزير الدفاع الحالسخ افيغدور ليبرمانخ ل  يلبن 
ألذ  السياسة فقع بل دفعها قدما. فثمة عدد كبير من الحاارين والمعةعين عة  انسرار وقعوا فس 

حدثونخ كل واحد حسف رأيهخ عن أين حاروا ومل  حاروا ومن المسئول أيدي إسرا يل. وأل  اآلن يل
عنه  وك  ربحوا وما ألس ظروف العمل داخل اننااق. وألكذا للشكل الصورف اللس لُبين أن حار 
اننااق ألو مشروع وعنس فس غزف. ليست ألناك أي معارضة أو دعوات لعةف وقف اًلسلثمار فس 

« حماس»القعاع. لحظ   إعمارا ضد إسرا يلخ واًلسلثمار فس الجي  والحرف اللس ًل فا دف منه
باننااق فان السكان فس غزف يكونون مسلعدين  انمرالسكانخ وعندما يلعةق  أوساعفس  بايجماع

 للحمل المعاناف.
خ من «حماس«زاد عدد الحاارين. عدد كبير من بين الذراع العسكرية لد« الجرف الصامد»منذ عمةية 

كليبةخ ينلشرون أما  حدود إسرا يلخ وكل واحدف منها لسيعر عة  منعقةخ وبعضها يوجد  25بين   الد
يركزون العملخ كل واحد فس منعقلهخ بما فس ذلك « مقاولون» –فيها من يهل  بحار اننااق 

ساعة  24. والمغزى: غزف لحار اننااق انشخائكهذا مسئول عن عشرات « كل مقاول»الحوافز. 
الذين يرلزقون من ذلك. ألذ  السرعة القالةة ل  لكن  انشخائس المحصةة ألناك آًلف فس اليو . وف

خ بسبف ضغع الوقت ونوعية المواد اللس ليست صالحةخ بالضرورفخ قلل ألذا «الجرف الصامد»قبل 
حار ناق فس  أثنائ انسبوعالحارخ وكان آخرألا فس بداية  أثنائشخصا فس حوادث عمل  20العا  

 .شمال القعاع
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يعرفون اآلن أن اللمويه والخداع فس موضوع اننااق بالا واضحين. رجاله  « حماس»زعمائ كلا ف 
من جهلها لبذل « حماس»ما فعةو  قبل سنة.  أيضاقالوا كل شسئخ ليس فقع عما ياعةونه اآلن بل 

فس جهدا كبيرا من اجل معرفة أين لقف إسرا يل فس موضوع حرف اننااق. والنقاشات اللس جرت 
قبل بضعة اشهر بعد اكلشاف إسرا يل لناقين بوساعة الوسا ل اللكنولوجية الملعورف ل  لئد « حماس»

« حماس»وقف الحار. بل العكسخ  انفضلال  اًلسلنلاج بأنه يوجد حل لدى إسرا يل وأن من 
أن يمنع كان لدى إسرا يل أداف لكشف موقع الناقخ فال يجف لهذا  إذاللصرف انعالقا من نظرية أنه 

الذي سيصعف عة   انمراسلخدامه. لكل ناق يل  حار  من القعاع يوجد أكثر من فلحة ولارعخ 
قوالها الخاصة « حماس»ضاعات « الجرف الصامد»إسرا يل منع الهجو  منها. وكأحد دروس 

مراتخ وألس اللس من الماروض أن لخرج من اننااق فس اليو  الموعود.  3خ مرلين أو «النخبة»
 آًلف شخئ. 5د ألذ  القوات يبةغ اآلن وعد

مشروعا قوميا عموحا ًل يقل أألمية عن العقبة المادية.  انثنائإسرا يل من ناحيلها لعةق فس ألذ  
. أسابيعجدار لحت انرض حول قعاع غزف كشف عنها زميةس ناحو  برنياع قبل بضعة  إقامةخعة 

يكل وسينلهس العمل فيه خالل عامينخ لكن مةيار ش 2.2 إل ويدور الحديث عن مشروع لصل لكةاله 
 انرضباعن  إل باللدفق  ايسمنتأجزائ مركزية منه سلكون جاألزف فس السنة القريبة. وعندما يبدأ 

اننااق اللس حارت بالجا  إسرا يل. أي أنه ًل يجف اًلنلظار حل   بإغالقفمن الماروض أن يقو  
 انلهائ المشروع.

من اجل اسلكمال المشروع  أميركيةيل م ات ماليين الدوًلرات وبمساعدف فس المقابلخ لسلثمر إسرا 
سلبدأ « حماس»اللكنولوجس لةكشف عن اننااق وعن مسارالها. نظرية العمل فس إسرا يل ألس أن 

 برئية ظهرنا فس ألذا السباق حل  نهاية العا .
 

 ُحفاة مع كالشينكوف
العسكرية اللنازل عن صةلها مع « حماس»س لرفض سباق اللسةح الدراماليك إعارليس غريبا أنه فس 

بالنسبة لهاخ وألس عة  اسلعداد لدفع ثمن  انساسس انكسجين أنبوففس سينائ. ألذا ألو « داع »
 باألظ مقابل ذلك بعالقلها مع مصر.

انصار » ايرألابيةباللحديد يعي  فس القعاع سةيمان سوالكةخ الذي أسس المنظمة  انثنائفس ألذ  
فس وًلية « الدولة اًلسالمية»خ وألو اآلن أحد قادف «داع «خ وقد  وًلئ  فيما بعد لد«دسبيت المق

فس عابا ورأس « ألةلون»لةعمةية اًلرألابية فس فندق  2004سينائ. ألذا ألو الشخئ الذي خعع فس 
إسرا يةيا. صحيح أنه ل  اعلقاله من قبل مصر وقبع فس  12شخصا منه   14الشيعان اللس قلل فيها 
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 انسابيع. فس ايرألابيةسينائ وواصل العمةيات  إل جنخ لكنه ألرف اثنائ الثورف عة  مبارك وعاد الس
القعاع. والمصريون  إل الهجو  المصري الناجح عة  جبل الهالل فس سينائخ ألرف  أثنائ انخيرف

 ل  لسلجف لذلك.« حماس»يعالبون اآلن بلسةيمهخ لكن 
سرا يل. ولهذا فس سينائ « داع «و« حماس»يوجد بين  لحالف مصالح يسمح لهما بلهديد مصر وا 

فس غزف أصيبت فس السنة « حماس«اللحالف ألناك بعد عمةيالس. فبنية الصناعات العسكرية لد
بشكل كبير نليجة عمةيات الجي  ايسرا يةس وًلسيما سالح الجو. لهذا قامت المنظمة بنقل  انخيرف

وألناك لسلمر «. داع »فس سينائخ الذي يوجد لحت سيعرف جبل الهالل  إل  اينلاج أجهزفجزئ من 
فلكا لغالف غزفخ والعبوات الملعورف بأنواع  انكثرالسالح  إل فس لصنيع القذا ف اللس لحولت 

منعقة الهالل ل  العثور ألناك  إل مخلةاة. فس حزيران من ألذا العا خ عندما دخل الجي  المصري 
وفس «. حماس»أو بنائا عة  خبرف «. حماس»ا من قبل عة  عشرات العبوات اللس ل  لحضيرأل

فس « داع » بإرشادخ يقومون «حماس»مخلصا من  20فس سينائ يعمل حوالس « داع » أوساع
الرسمية للنصل من ذلك خوفا من « حماس»الدبابات والحرف الصغيرف. صحيح أن  إصابةمواضيع 

« حماس»غزف وماضيه  فس ذراع  معروفين من أشخائرد مصر الشديدخ لكن الحديث يدور عن 
خ حولت انخيرففس سينائ فس السنوات « داع «العسكرية معروف. ألذ  المجموعة اللس انضمت لد

منظمة لحرف العصابات للسبف فس الخسا ر  إل من جماعة حااف مع الكالشينكوف « داع »
 قلة  كل شهر. 10المصريةخ حوالس  انمنالكبيرف لقوات 

خ نن «حماس«خ ألو منعقة اسلراليجية بالنسبة لد«داع »يوجد لحت سيعرف شمال سينائخ الذي 
لسلغل ألذا المحور جيدا. « داع «ولةوسا ل القلالية للركز ألناك. و لألشخائمنعقة اللهريف 
المصابين جرائ المعارك مع المصريين يجلازون ال  المسلشايات فس « داع »عشرات نشعائ 

 القعاع.
ئ مواقع عسكرية قريبة من الحدود ايسرا يةيةخ موقع أما  كر  أبو سال  فس سينا« داع «يوجد لد

واآلخر فس بةدف فس جنوف رفح المصرية. ولعلبر ألذ  نقاع لهديد دا مة لحدود إسرا يل. وبيقين فانه 
سلكون ألدفاخ ومن  إيالتسيل  فلح جبهة ثانية من سينائخ مثال « حماس»فس لحظة بدئ الحرف مع 

 «.داع » إل بحاجة « حماس»يها فان اجل الوصول إل
اللوقف عن إغراق اننااق فس محور فيالدلايا. وأل  يعرفون جيدا  انخيرف انشهرقرر المصريون فس 

. ول  لاه  إسرا يل أيضالسلخدمها « داع «سينائ. و إل ما زالت لهرف عن عريقها « حماس»أن 
 ايظهارأي «. حماس»ديه خ لرويض ذلكخ لكن بالنسبة لمصر ألذا جزئ من الةعبة الماضةة ل

اننااق فس شهر  إغالقحضن مصر. وليس فقع أن المصريين أوقاوا  إل أألمية العودف « حماس«لد
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اننااق انلقةت لصالح رفح. أيخ انظروا  يغراقرمضانخ بل إن العاقة الكهربا ية اللس خصصت 
يمكنك   إغراقهااننااق اللس ل  يل  رمضان و  أثنائك  نحن جيدونخ سيكون لك  المزيد من الكهربائ 

ذالهريف البضا ع خاللها.   اننااق. إغراقذلك فسيل  اسل ناف « حماس»ل  لاه   وا 
عةف  انخيرفألف مواعن غزي قدموا فس السنة  50 – 40فس معبر رفح يلصرفون بهذا الشكل. بين 

يسمحون  أسابيععة مصر. لكن المصريين يقومون بلعذيبه / حيث إنه مرف كل بض إل خروج 
لسكان القعاع؟ ألذا ما يعةبه  إنسانيةآخر. معامةة  إشعارالبوابة حل   إغالقبالخروجخ ويل  

دون الرجوع « حماس»القعاع مع  أوضاعالمجلمع الدولس من إسرا يل. بعد أن قامت لركيا بلرليف 
خ وقامت بمنع يألانةالةسةعة الاةسعينيةخ عةبت السةعة الاةسعينية فس را  هللا الرد عة  ألذ  

غزف. وكان المبرر الرسمس ألو ععةة عيد  إل الشاحنات اللس لحمل البضا ع اللركية من الدخول 
 الاعر.

 
 « حماس»انتخابات 

 أساسسفس قعاع غزف عمةية سياسية قد لغير بشكل  انثنائعة  خةاية سباق اللسةح لل  فس ألذ  
سلبدأ اًلنلخابات الداخةية السرية  انولة كانون من اللهد ة مع إسرا يل. فس نهاي« حماس»موقف 

. وسيشارك فيها كل 2017وقيادف المنظمة. ومن الملوقع أن لنلهس فس آذار « حماس»لمئسسات 
وأذرعها فس العال خ بما فس ذلك السجون فس إسرا يل. ر يس « حماس»المركزية فس  اندوار أصحاف

ألنيةخ  إسماعيلفس القعاعخ « حماس»س حكومة خ خالد مشعلخ ور ي«حماس«المكلف السياسس لد
سينهيان منصبيهماخ لكن مشعل الذي كان يمثل الضاة الغربية فس المنظمة سيرثه كما يبدو ممثل 

ألنية. وخالفا لمشعلخ الذي يعي  فس قعرخ فان  إسماعيللهذا الدور ألو  انفضلمن غزف. والمرشح 
 من القعاع. « حماس»ألنية سيدير 

العسكرية وأحد « حماس»لخالفة ألنية ألو يحي  السنوارخ وألو من مئسسس ذراع  زانبر المنافس 
اآلن. وقد ل  اعالق سراح السنوار فس صاقة شاليتخ حيث كان يالرض أن  انبرزقادلها الخمسة 

فس القيادف العسكرية « الملعرفين»يقضس فس السجن ايسرا يةس عدداا من المئبداتخ وألو من أكثر 
عنيد لةذراع السياسية بر اسة خالد مشعل. إن مشعلخ الذي  أيديولوجسخص   أيضا وألو«. حماس«لد

اعلبر غزف محعة مرحةية فقعخ كان عة  اسلعداد لخعوات معلدلة فس الموضوع العسكري بشرع أًل 
ألو الكااح المسةح ضد إسرا يل  انولوبالنسبة لةسنوار فان ألدفه «. حماس»يئثر ذلك عة  سيعرف 

اع العسكرية. وألو الذي يدفع بالجا  اخلعاف الجنود والمواعنين ايسرا يةيين ولصعيد ولعزيز الذر 
يريد مشعل اًلعلماد عة  السعودية فس محاولة «. السامرف«و« يهودا»العمةيات ضد إسرا يل فس 
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 أما السنوار فيلوجه ييرانخ المحور الشيعس الراديكالس.«. حماس«لةحااظ عة  لأييد الدول السنية لد
يضغع من اجل الحااظ عة  العالقة مع  أخرىوالسالح. ومن ناحية  انموالفمن ألناك لصل 

فس سينائ. وعند الحديث عن العمل ضد إسرا يلخ فان الخالفات انيديولوجية بين ايران « داع »
ذاالسنية ليس من الماروض أن لشكل عقبة. « داع «الشيعية و السةعة  إل صعد يحي  السنوار  وا 

 لصراع ضد إسرا يل سيأخذ عابعاا أكثر ألجومية.فان ا
فس القعاع. فعا ةة شليوي مثال لعةف رأسه. محمد شليويخ قا د  انعدائيوجد لةسنوار الكثير من 

 أخالقيةفس شباع ألذ  السنة دون محاكمة بلهمة السرقة ومخالاات  إعدامهخ ل  «حماس»كليبة فس 
ا ةة شليوي رفضت ألذ  اًللهاماتخ والهمت السنوار كان السنوار. ع ايعدا أمر  أصدر... ومن 

بلصاية حسابات داخةية. ويدور الحديث عن عا ةة كبيرف مسةحة. والمواجهة العنياة بينها وبين 
 السنوار مسألة وقت.

الممزقة بسبف الخالفات السياسية والصراع « حماس»ألذا مثال واحد فقع عة  وعائ الضغع لقيادف 
 اينسانية انزمةعائ قد يناجر فس وجه إسرا يل قبل حس  موضوع اننااق. . وألذا الو ايرثعة  

اندًلع المواجهة غير  إمكانيةيزيدان من « حماس»واًلقلصادية فس القعاع واللولر داخل قيادف 
فس الضاةخ « حماس«لخةية لابعة لد« ناجحة»المخعع لها ضد إسرا يل. وألذا قد يبدأ مثال بعمةية 

 ل إسرا يل لرد بشكل شديد فس القعاع.الذي سيجع انمر
يصعف عة  غزف الخاذ قرارات عقالنية اآلن. ولشير مصادر إسرا يةية ال  وزير الداخةية السابق فس 

« السامرف«و« يهودا»خ فلحس حمادخ حيث يقو  داخل غزف بلوجيه عمةيات فس «حماس»حكومة 
 المعاف قد ينجح فس ذلك. وفس نهاية«. الجرف الصامد»بمسلوى ل  يسبق له مثيل منذ 

 «يديعوت»
 16/7/2016، األيام، رام هللا
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