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 بتكلفة تقدر بنحو مليار دوالر "إسرائيل"سكة حديد للربط بين األردن و .1
إن  قال مسؤول أردني رفيع المستوى، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"،: عمان ــ زيد الدبيسية

"إسرائيل ستنفذ قريبًا مشروعًا للربط السككي مع األردن بتكلفة تقدر بنحو مليار دوالر"، بهدف تعزيز 
 حركة النقل وشحن البضائع بين الجانبين.

وأضاف المسؤول األردني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المرحلة األولى من المشروع ستمتد من 
حدود األردنية، على أن يتم الحقا مد الشبكة إلى ميناء العقبة مدينة حيفا المحتلة في فلسطين إلى ال

 األردني جنوب البالد.
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وأشار إلى أن هذا المشروع ستنفذه إسرائيل على نفقتها، مضيفًا أن "االحتالل ينظر إلى هذا المشروع 
مع العالم  كأحد الركائز األساسية لدعم التجارة مع الدول العربية مستقبال، واستعدادا لتطبيع محتمل

 العربي". 
وكانت وزارة النقل اإلسرائيلية قد ذكرت أن التجارة عبر إسرائيل ارتفعت بشكل كبير في السنوات 

 .2011األخيرة، بسبب تجنب شركات النقل البحري الطريق السوري جّراء الحرب المستمرة منذ عام 
بين  %65ردن واالحتالل بمعدل وبحسب البيانات اإلسرائيلية، فقد ارتفع تداول البضائع بين األ

 .2015و 2010عامي 
وقال سفيان التل، الخبير االستراتيجي األردني، لـ"العربي الجديد"، إن "هذا المشروع يخدم مصالح 
االحتالل ويمكنه من فتح طرق مختصرة للتجارة في المنطقة، وكذلك سهولة وصوله إلى منابع النفط 

 في العراق وبلدان أخرى".
إقامة سكة الحديد جاءت ضمن بنود اتفاقية وادي عربة )اتفاقية السالم بين إسرائيل  وأوضح أن

قامة طرق ونقاط عبور 1994واألردن( الموقعة عام  ، والتي نصت على أن يقوم الطرفان بفتح وا 
 بينهما وسيأخذان باالعتبار إقامة اتصاالت برية واتصاالت بالسكك الحديدية بينهما.

دني من مخاطر مد شبكة الحديد داخل األردن، حيث ستعمل على زيادة تدفق وحذر الخبير األر 
المنتجات اإلسرائيلية إلى األسواق األردنية، وكذلك تمكين االحتالل من اختصار حلقات النقل إلى 

 دول أخرى عن طريق استخدام األراضي األردنية.
ا المشروع هو الثالث الذي يعتزم وقال مناف مجلي، رئيس لجنة مقاومة التطبيع في األردن، إن هذ

األردن إنشاءه مع االحتالل، وذلك بعد مشروعي ناقل البحرين )ربط البحر األحمر بالبحر الميت( 
 وشراء الغاز مما يخدم المصالح اإلسرائيلية ويزيد مجاالت التطبيع االقتصادي.
المشروع والتواصل مع وأضاف مجلي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة ستتابع تطورات 

المسؤولين ومطالبتهم بعدم إبرام تفاهمات مع إسرائيل بهذا الخصوص، حماية للمصالح األردنية 
 واستمرار ضغط المقاطعة للكيان المحتل.

 16/7/2016العربي الجديد، لندن، 
 

 يقيافر أيطلب من القمة اإلفريقية دعم المبادرة الفرنسية ويبدي االستعداد للتعاون مع  عباس .2
عبد الرؤوف أرناؤوط : يطلب الرئيس محمود عباس من القمة اإلفريقية، التي تبدأ أعمالهـا   - القدس

في العاصمة الرواندية كيغالي اليوم األحد دعم المبادرة الفرنسـية لعقـد مـؤتمر دولـي للسـالم قبـل نهايـة 
 ير للجنة الرباعية الدولية.العام الجاري، مع تأكيده على خيبة األمل الفلسطينية من التقرير األخ
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يلقي الرئيس عبـاس كلمـة بعـد  "األيام"وقال مجدي الخالدي، المستشار الدبلوماسي للرئيس عباس، لـ 
ظهر غد )اليوم( كلمة أمام القمة اإلفريقية يشكر خاللها الدول اإلفريقية على دعم القضية الفلسطينية 

 ."لحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيووقوف االتحاد اإلفريقي على الدوام إلى جانب ا
يضع الرئيس عباس القادة في االتحاد اإلفريقي علـى التطـورات السياسـية والميدانيـة ويطلـب "وأضاف 

منهم دعم المبادرة الفرنسية، مع اإلشارة إلى أن تقرير اللجنة الرباعية كان مخيبـًا لممـال وأن الموقـ  
 ."األمن الدولي بشأن هذا التقريرالفلسطيني هو ضد صدور أي قرار عن مجلس 

ســيؤكد الــرئيس عبــاس فــي كلمتــه علــى اســتعداد فلســطين إلرســال خبــراء إلــى الــدول "وتــابع الخالــدي 
وقـوف فلسـطين "مشـيرًا إلـى أن الـرئيس سـيؤكد  "اإلفريقية في كـل المجـاالت المتاحـة بمـا فيهـا الزراعـة

العالم مع تأكيد استعداد فلسطين للتعاون مع  ضد اإلرهاب سواء في فرنسا أو أفريقيا أو أي مكان في
 ."هذه الدول لمكافحة اإلرهاب

وكــان الــرئيس عبــاس وصــل أمــس إلــى روانــدا فــي مســتهل جولــة تقــوده الحقــا إلــى الســودان ثــم فرنســا 
 وصوال إلى نواكشوط للمشاركة في القمة العربية.

مــن الــرئيس الســوداني عمــر البشــير  وقــال الخالــدي إن الــرئيس ســيلبي يــومي الثالثــاء واألربعــاء دعــوة
 ."لزيارة السودان لبحث العالقات الثنائية والتطورات السياسية واإلقليمية والدولية

وأشـــار إلـــى انـــه فـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن الشـــهر الجـــاري ســـيتوجه الـــرئيس إلـــى العاصـــمة الفرنســـية 
والعشـرين مــن الشـهر الجــاري،  بـاريس، حيــث يلتقـي الــرئيس الفرنسـي فرانســوا اوالنـد صــبا  يـوم الثــاني

 على أن يلتقي في مساء نفس اليوم مع وزير الخارجية األميركي جون كيري.
 17/6/2016األيام، رام هللا، 

 
 مهنئًا إياه بانتصار الديموقراطية وهزيمة االنقالبيينالمالكي يهاتف أوغلو  .3

لحـدث التركـي لحظـة بلحظـة، وهـو مـا أظهر الفلسطينيون اهتمامًا واسعًا في متابعـة تطـورات ا: رام هللا
 انعكس في أحاديث الشارع، وعلى مواقع التواصل االجتماعي وفي وسائل اإلعالم.

وتريثــت الســلطة الفلســطينية قلــياًل قبــل أن تعلــن إدانتهــا المحاولــة االنقالبيــة، فــي اتصــال هــاتفي أجــراه 
 ويش اوغلو.وزير خارجيتها الدكتور رياض المالكي مع نظيره التركي مولود شا

بنـاء "الساعة الحادية عشرة والنص  صباحًا:  حوالي "وفا"وجاء في نبأ نشرته وكالة األنباء الرسمية 
على تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد هللا، هات  وزير الخارجية 

ن ومحـــاولتهم البائســـة فـــي إحـــداث نظيـــره التركـــي مهنئـــًا إيـــاه بانتصـــار الديموقراطيـــة وهزيمـــة االنقالبيـــي
 ."انقالب وزعزعة االستقرار في الجمهورية التركية الصديقة
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أكــد المــالكي خـالل االتصــال الهــاتفي وقـوف فلســطين، رئيســًا وحكومـة وشــعبًا، إلــى جانــب "وأضـافت: 
لـى جانـب حكومتهـا المنتخبـة ديموقراطيـًا، وذ لـك فـي جمهورية تركيا الصديقة رئيسًا وحكومة وشعبًا، وا 

وجــه محــاوالت االنقــالب ورمــوزه وضــرب االســتقرار فــي جمهوريــة تركيــا الصــديقة. وعبــر عــن تضــامن 
 ."فلسطين مع تركيا ووقوفها الدائم إلى جانبها
فلســـطين قيـــادة وحكومـــة وشـــعبًا تـــدين وبأشـــد العبـــارات "وتابعـــت أن المـــالكي أبلـــل نظيـــره التركـــي بـــأن 

ننــا فــي فلسـطين علــى يقــين وثقــة بــأن المحاولـة االنقالبيــة اإلرهابيــة الجبا نــة التــي ارتكبـت فــي تركيــا. وا 
 ."جمهورية تركيا الصديقة وقيادتها الحكيمة قادرة على تخطي هذه المحاوالت بكل قوة واقتدار

من جهتـه، شـكر أوغلـو الـوزير المـالكي علـى تضـامنه ودعمـه األخـوي، طالبـًا منـه "وأضافت الوكالة: 
ركي إلى الرئيس الفلسطيني وُشكر تركيا للقيادة الفلسطينية على هذه الوقفة أن ينقل تحيات الرئيس الت

وقوف تركيا الدائم والثابت رغم كل الصـعاب إلـى جانـب الشـعب الفلسـطيني ونضـاله "، وأكد "المشرفة
قامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشري   ."حتى إنهاء االحتالل، وا 

 17/7/2016الحياة، لندن، 
 

 السفير الفلسطيني في تركيا يؤكد على سالمة الجالية الفلسطينية .4
أعلن سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى أن الجالية الفلسطينية في تركيا بخير. وقال في رام هللا: 

، أن السـفارة تتواصــل مـع أبنـاء الجاليـة الفلسـطينية، وهـم بخيـر، مشــيرًا "وفـا"اتصـال هـاتفي مـع وكالـة 
ن هنـــاك بعــض الحـــاالت العالقـــة فــي مطـــار إســـطنبول نتيجــة توقـــ  الرحـــاالت، مؤكــدًا أنـــه فـــي إلــى أ

نتـابع مــا يجــرى "غضـون الســاعات المقبلـة ستســتأن  الـرحالت الجويــة. وعمــا يجـرى فــي تركيـا، قــال: 
بقلق شديد، تركيا بلد صديق وشعب شقيق، ونريد لها الخير دائمـًا، ونثـق أنهـا قـادرة علـى تجـاوز هـذه 

 ."ظروفال
 17/6/2016الحياة، لندن، 

 
 االنتخابات المحلية  إجراءغزة لبحث  يتوجه إلىرئيس لجنة االنتخابات المركزية  .5

تجتمـع القــوى الوطنيــة واإلسـالمية، يــوم األحــد، مـع رئــيس لجنــة االنتخابــات  :الء المشــهراوي عــ -غـزة 
 األحــدإلـى قطــاع غـّزة صــبا  يـوم يصــل  أنالمركزيـة الـدكتور حنــا ناصـر، والوفــد المرافـق لــه والمقـرر 

 االنتخابات المحلية في الضفة والقطاع. إجراءلبحث ترتيبات 
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وســيجري خــالل االجتمــاع المرتقــب االتفــاق علــى توقيــع ميثــاق شــرف بــين القــوى والفصــائل الوطنيــة 
تنافس واإلسالمية من أجل ضمان سير العملية االنتخابية بكل مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها ال

 الشري  بين القوائم االنتخابية، بما يخدم ويعزز المصلحة العامة ويحقق الشراكة الوطنية.
الجمعة بالبيان الصادر عن حركة حماس والذي أكـدت  أمسوكانت لجنة االنتخابات المركزية رحبت 

تســـهيل فيـــه ضـــرورة وأهميـــة إجـــراء االنتخابـــات المحليـــة بالضـــفة وقطـــاع غـــزة واســـتعدادها إلنجاحهـــا و 
 إجراءها.

 16/7/2016القدس، القدس، 
 

 مواطنين من طولكرم وبيت لحم أربعةيؤمن اإلفراج عن  الفلسطيني االرتباط العسكري  .6
تمكن االرتباط العسكري الفلسطيني، يوم السبت، من تـأمين اإلفـراع عـن طفلـين ومـواطن مـن  :رام هللا

 طولكرم وبيت لحم.
الم في االرتباط العسكري، في بيـان لهـا، بـأن طـواقم االرتبـاط فـي وأفادت وحدة العالقات العامة واإلع

أعــوام( مــن مخــيم طــولكرم،  10محافظــة قلقيليــة تمكنــت مــن اإلفــراع عــن الطفــل غيــث حســني عوفــة )
 الذي اعتقلته قوات االحتالل قرب جدار الضم والتوسع العنصري شمال مدينة قلقيلية.

اقم مكتــب الجهــاز بمحافظــة بيــت لحــم أفضــت إلــى تــأمين وأضــاف البيــان أن جهــودا حثيثــة بــذلتها طــو 
عاما( الذي اعتقلته قوات االحتالل قـرب مسـجد بـالل 13اإلفراع عن الطفل أشرف عيسى أبو سرور )

 46بــن ربــا  بذريعــة إلقائــه الحجــارة، كــذلك تــأمين اإلفــراع عــن المــواطن عبــد القــادر حمــاد أبــو عــواد )
 مدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم.عاما( الذي احتجزه االحتالل على ال

وتــابع البيــان أنــه بعــد متابعــات مســتمرة، تمكنــت طــواقم الجهــاز مــن إزالــة عــدد مــن الحــواجز العســكرية 
علــى مــدخلي بيــت لحــم الشــمالي والجنــوبي، ومــدخلي بلــدتي عــزون وكفــر ثلــث بمحافظــة قلقيليــة، كمــا 

مـواطن فـي منطقـة تـل رميـدة  ضغطت لسحب مجموعة مـن غـالة المسـتوطنين حاولـت االعتـداء علـى
 بالبلدة القديمة في مدينة الخليل.

 16/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 "التربية والتعليم العالي" تؤكد موقفها من جامعة األقصى .7
يوم السبت، التأكيد علـى موقفهـا بخصـوص عـدم إمكانيـة  أعادت وزارة التربية والتعليم العالي، :رام هللا

ادات الطلبـة الجــدد بجامعــة األقصـى فــي ضـوء اســتمرار حالــة االختطـاف التــي تعيشــها االعتـراف بشــه
الجامعة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ملتزمة بتوفير الغطاء الشرعي والبرامج القائمـة للطلبـة المنتسـبين 
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ت إليها حاليا، على أن توقع شهاداتهم بعد تخرجهم من قبل رئيس مجلس األمناء فقط وحسب التعليما
وأكدت الوزارة في بيان أنها استنفدت عاما دراسيا كامال في محاوالتها إلنهاء هذا الملـ ، إال  المعلنة.

 أن تصميم البعض على احباط تلك الجهود قد أدى إلى هذا الحال.
وشددت الوزارة على أن حقوق العـاملين فـي الجامعـة القـائمين والمنقـولين بصـورة شـرعية حسـب ديـوان 

عــــام بــــرام هللا، محفوظــــة وفــــق أحكــــام القــــوانين، عــــدا ذلــــك فــــ ن للــــوزارة الحــــق فــــي اتخــــاذ المــــوظفين ال
 االجراءات المناسبة التي ترتئيها خالل الفترة المقبلة.

وشــددت الــوزارة علــى أنهــا ســتعلن جامعــة االقصــى للطلبــة الموجــودين فيهــا حاليــا، جامعــة مجانيــة الــى 
الخــاص بالفصــل الدراســي الثــاني مــن العــام الدراســي  أجــل زمنــي محــدد، تماشــيا مــع إعالنهــا الســابق

 المنصرم.
 16/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 "المشين"الشعب التركي بانتصاره على فكر وتاريخ االنقالبات " تهنئ "الجهاد اإلسالمي .8

اعتبـــرت حركـــة "الجهـــاد اإلســـالمي" فـــي فلســـطين، أن البـــديل عـــن الـــرئيس التركـــي رجـــب طيـــب  غـــزة:
 وعان هو "إسرائيل ورجاالتها".أرد

، الشـعب التركـي 2016-7-16وهنأ القيادي في الحركة، خالد البطش، في تصريح صحفي له السـبت 
بـ "انتصاره على فكر وتاريخ االنقالبات المشين الذي اتبعه قادة العسكر في تركيا منذ إسقاط الخالفـة 

 سنه تقريبا"، كما قال. 100العثمانية منذ 
ن كانـــت هنـــاك وقـــال الـــبط ش "لســـنا مـــع فكـــرة االنقالبـــات العســـكرية علـــى خيـــارات الشـــعب التركـــي، وا 

مالحظات لدى البعض على سياسة أوردغان؛ غير أن البديل عنه هذه المرة سيكون إسـرائيل برجالهـا 
رادته".  لتحكم تركيا مجددا وتعيدها بكل مؤسساتها إلى الحضن الصهيوني وا 

سـرائيل الــذي أعلنـا رفضــنا ومـا زلنــا، وأضـاف "إذا كـان لــم يعجبنـا ت طبيــع العالقـات مــؤخرا بـين تركيــا وا 
 لكن القادم عبر االنقالب سيؤدي إلى تطابق المصالح والعناق التركي الصهيوني".
 وأكد على أن إرادة الشعب التركي "لن تكون أبًدا مع إسرائيل وأزالمها"، وفق قوله.

 16/7/2016، فلسطين أون الين
 

 المحاولة اآلثمة لالنقالب على الشرعية في تركيايؤكد رفض  وانإسماعيل رض .9
الشــوارع، خصوصــًا فــي مدينــة غــزة،  إلــىنــزل مؤيــدو حركــة حمــاس وأنصــارها : فتحــي صــّبا  -غــزة 

وعـــودة الحليـــ   "االنتصــار العزيـــز"الفاشـــل فـــي تركيــا، وابتهاجـــًا بــــ  "االنقـــالب العســكري "اســتنكارًا لــــ 
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الــى ســدة الحكــم. ورفــع عشــرات مــن أنصــار الحركــة الــذين احتشــدوا فــي الــرئيس رجــب طيــب أردوغــان 
وسط غزة صبا  أمس بناء على دعوة من قيادتها، صـور أردوغـان وأعالمـًا  "الساحة"ميدان فلسطين 

 تركية، ورددوا هتافات داعمة له.
يني الشـعب الفلسـط"اسـماعيل رضـوان أمـام الحشـد فـي ميـدان فلسـطين إن  "حماس"وقال القيادي في 

يق  اليوم وفاًء وتضامنًا مع الشعب التركي، ويعلن رفضه االنقالب العسكري والمؤامرات التي وقعت 
نعلن موقفنا وتأييدنا مع الشرعية التركية ألنه موق  أصيل يتناسب ". وأضاف: "ضد الشرعية التركية

 ."مع القيم واالخالقيات، ونقول حفظ هللا تركيا رئاسة وحكومة وشعبًا وأحزاباً 
وشـدد علــى أن  رفـض حركتــه لمـا وصــفها بــ"المحاولة انثمــة لالنقـالب علـى الشــرعية فـي تركيــا".وأكـد 

الشعب الفلسـطيني لـن ينسـى مواقـ  تركيـا البطوليـة مـع الشـعب الفلسـطيني. ووجـه التحيـة ألردوغـان، 
لصعبة على فلسطين، إن غزة لم تنم الليلة، وكانت تتابع على مدار الساعة ألنها من الليالي ا"قائاًل: 

الشـعب الفلســطيني اكتــوى بــويالت ". وأشــار إلــى أن "ونحمـد هللا أن مــرت علــى الشــعب التركـي بســالم
، 2006الحصار والظلم والعدوان، ورفَض الخروع عن نتائج االنتخابات التي أفرزت فـوز حمـاس عـام 

 ."تركيا ويؤكد اليوم رفضه الخروع على نتائج الديموقراطية واختيار الشرعية في
 17/6/2016الحياة، لندن، 

 
 هنئ الشعب التركي بانتصار خياره الديمقراطيمشير المصري ي .11

اعتبر القيادي في حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" مشير المصري، أن إفشـال الشـعب التركـي : غزة
ـــ "كــل الــدول التــي كانــت تريــد الــذل  للمحاولــة اإلنقالبيــة علــى الحكــم فــي بالدهــم، بعــث برســالة تحــدي ل

 لتركيا"، وفق تعبيره.
يــوم الســبت، فــي مخــيم "جباليــا"  وقــال المصــري فــي ختــام مســيرة جماهيريــة دعــت إليهــا حركتــه ظهــر

لالجئين الفلسطينيين شمال قطاع غزة، "وقفت تركيا جميًعا على قلب رجـل واحـد لتقـول كلمـة الصـدق 
 اجهة هذا االنقالب األسود".والحق رئاسة وحكومة وبرلمان وأجهزة أمنية المخلصة في مو 

 وأضاف "أردوا الفوضى لتركيا فكان الرد بالتفاف الشعب حول قيادته الشرعية وخياره الديمقراطي".
وأشــار المصــري إلــى أن تركيــا بقوتهــا االقتصــادية والعســكرية والشــعبية "باتــت درعــا حاميــا ل مــة وهــي 

 ستقبلها سدا منيعا للمستضعفين".تؤوي المشردين والمكلومين لتبقى تركيا في حاضرها وم
وكان القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، قـد صـّر  بــ "أن الشـعب الفلسـطيني ال ينسـى مـن 

 وق  إلى جانبه وقدم الدماء من أجله".
 16/7/2016، قدس برس
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 خلف قيادته ببفعل الحاضنة الشعبية والتفاف الشعفي تركيا االنقالب فشل : يونس األسطل .11

هنــأ القيــادي فــي حركــة حمــاس يــونس األســطل الشــعب التركــي وحكومتــه ورئاســته علــى النصــر : غــزة
فشال محاولة االنقالب على الشرعية والخيار الديمقراطي الذي اختاره الشعب؛ مؤكًدا أن افشال تلك  وا 

 المحاولة لم يتم لوال نزول أرودغان للميدان ومن خلفه الحاضنة الشعبية الداعمة والمؤيدة.
وشدد األسطل خالل كلمته أمام الجماهير المحتشدة على أن االنقالب فشل بفعـل الحاضـنة الشـعبية، 

التركــي خلــ  قيادتــه، وعــدم الســما  بمصــادرة حريتــه وخيــاره الــديمقراطي؛ لــذلك كــان  بوالتفــاف الشــع
قــات، للشــعب التركــي الــدور األكبــر فــي القــبض علــى المتمــردين، وتطويــق الــدبابات التــي تســير بالطر 

 والمطوقة للمقار الحكومية.
وأضـــاف األســـطل "إن )العصـــابة(، تؤكـــد أن مـــا حـــدث لـــيس مـــؤامرة تركيـــة بحتـــه، بـــل مـــؤامرة دوليـــة، 
والدليل األكبر ترويج بعض وسائل اإلعالم الغربية والعربية لنجا  االنقالب، ليوهموا النـاس بنجاحـه، 

 ويزرعوا في نفوسهم الخوف واليأس".
الم اإلســالمي كــان يبــث حقيقــة حجــم التأييــد، وتباشــير النصــر، فــي دليــل علـــى أن وتــابع "لكــن اإلعــ

الشعوب تخطت مراحل طأطأة الـرؤوس للعسـكريين، الـذين يفرضـون أحكاًمـا عرفيـة، ويحكمـون النـاس 
ولفت األسطل إلى أن شـعبنا الفلسـطيني خاصـة فـي قطـاع غـزة يخـرع لـيعلن مباركتـه  بالحديد والنار".
عب التركــي علــى المتمــردين، عبــر إفشــال هــذه المــؤامرة الصــهيونية األمريكيــة العربيــة؛ لنجــا  ثــورة الشــ

"حــق لنــا أن نفــر  بنصــركم"، ُمهنًئــا الشــعب التركــي وحكومتــه ورئاســته فــي إفشــال االنقــالب العســكري، 
 الذي حال دون تكرار تجربة العسكر في االنقالب على خيار الشعوب.

فشـال االنقـالب؛ ووجه التحية للرئيس التركي ورئ يس وزرائه لقدرتهم على فرض الهيمنة علـى التمـرد وا 
ُمبارًكــا ل مــة ولشــعبنا خاصــة الــذين أمنــوا الحكومــة التركيــة بــأن تكســر الحصــار عــن غــزة عبــر تبنــي 
المشاريع اإلغاثية واإلنمائية على حدي سواء؛ فضاًل عن احتضان صفقة وفاء أحرار جديدة؛ مؤكًدا أن 

 د أن الشعب التركي ليس وحده بل من ورائه أمته وخاصة الشعب الفلسطيني.هذه الوقفة تؤك
 16/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عملية للمقاومة الفلسطينية خالل األسبوع الماضي 100تقرير إسرائيلي:  .12

عمليـة للمقاومـة  100أظهـرت معطيـات إسـرائيلية أن األسـبوع الماضـي شـهد  :يوس  فقيه - بيت لحم
 .ي األراضي الفلسطينية استهدفت قوات االحتالل ومستوطنيهف
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عمليـة للمقاومـة   100ورصد تقرير نشره موقع "الصوت اليهودي" العبري، تنفيذ المقاومة الفلسـطينية لــ 
بينهــا إطــالق نــار ومحاولــة دهــس ومحــاولتي طعــن، باإلضــافة إلــى عمليــات إلقــاء الزجاجــات الحارقــة 

 ة صوب مركبات عسكرية واستيطانية.)المولوتوف( ورشق الحجار 
ــــار قــــرب مســــتوطنة "تقــــوع" أدت إلصــــابة احــــد  ــــة إطــــالق ن ــــم تســــجيل عملي ــــر، فقــــد ت وبحســــب التقري
المسـتوطنين كانــت رشــق الحجــارة صــوب مركبــات جـيش االحــتالل والمســتوطنين؛ ومــن بــين العمليــات 

تم اعتقاله وبحوزته سـكين محاولة فلسطيني تنفيذ عملية طعن في الخليل جنوب القدس المحتلة حيث 
 ومحاولة دهس قرب القدس المحتلة.

 16/7/2016، قدس برس
 

 حماس احتفاًء بفشل االنقالب العسكري في تركيامن  وةدعبمسيرات جماهيرية حاشدة  .13
( مســـيرات جماهيريــة حاشـــدة 7-16شـــهدت مــدن ومحافظـــات قطــاع غـــزة صــبا  اليـــوم الســبت ): غــزة

 المية "حماس"؛ احتفاًء بفشل االنقالب العسكري في تركيا.دعت إليها حركة المقاومة اإلس
ورفعت الجماهير المشاركة في المسيرات، صورًا للرئيس التركـي رجـب طيـب أردوغـان، وأعـالم تركيـا، 

 ويافطات تندد بمحاولة االنقالب العسكري.
ة دعت من جانب آخر، شارك المئات من جماهير محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في تظاهر 

لهـــا حركـــة المقاومـــة اإلســـالمية )حمـــاس(، صـــبا  الســـبت، دعًمـــا للشـــعب التركـــي وحكومتـــه ورئاســـته 
 وللشرعية التركية، ورفًضا لمحاولة االنقالب عليها.

واحتشـــدت الجمـــاهير المشـــاركة فـــي التظـــاهرة فـــي ســـاحة بلديـــة المدينـــة، حـــاملين األعـــالم الفلســـطينية 
عبـر العديـد مـن المشـاركين فـي التظـاهرة عـن . و رجب طيب أردوغانوالتركية، وصوًرا للرئيس التركي 

ســـعادتهم إلفشـــال االنقـــالب فـــي تركيـــا علـــى الشـــرعية وخيـــار الشـــعب، مؤكـــدين أنهـــم مـــع تركيـــا شـــعًبا 
 وحكومًة ورئاسًة، معبرين عن دعمهم الكامل لهم، لما لدورهم الكبير في دعم القضية الفلسطينية.

 16/7/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المصالحة بين البلدين استمرار مسارقراطي التركي وتأمل و المسار الديم " تؤكد احترامهاإسرائيل" .14
فــي أول رّد فعــل لهــا علــى المحاولــة االنقالبّيــة الفاشــلة فــي تركيــا، قالــت وزارة الخارجيــة : حمــد دراوشــةأ

ــدي قراطي التركــي، وتأمــل أن يســتمر و ماإلســرائيلّية، ظهــر يــوم، الســبت، إن "إســرائيل تحتــرم المســار ال
 مسار المصالحة بين البلدين".
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وباألمس، اكتفت الخارجّية اإلسرائيلية بالطلب من مواطنيها البقاء فـي الفنـادق وعـدم النـزول للشـوارع، 
 لكنها لم تعلق رسمًيا على األحداث الجارية في البالد.
اتفـاق لتطبيعهـا، الشـهر الماضـي، فـي العاصـمة  وشهدت العالقـة بـين البلـدين تطـوًرا الفتًـا، بعـد توقيـع

 اإليطالّية، روما، بعد سّت سنوات من انقطاع العالقات بين البلدين.
 16/7/2016، 48عرب 

 
 القناة الثانية العبرية: نتنياهو وعائلته قد يخضعون للتحقيق بتهم الفساد .15

رونـــي امـــس، فيمـــا اســـمته بالســـبق وكـــاالت: قالـــت القنـــاة الثانيـــة العبريـــة عبـــر موقعهـــا األلكت - القــدس
الصحافي والكش  األول، إنه وفي ظل التحقيق مع الرئيس السابق لطاقم عمل نتنياهو "اوري هـاري" 

 لن يكون أمام الشرطة مناص من التحقيق مع نتنياهو وعائلته.
 FBIاألميركية وكشفت القناة الثانية النقاب عن نية الشرطة اإلسرائيلية االستعانة بالمباحث الفيدرالية 

 خالل التحقيقات المتوقع ان تتواصل وتشمل نتنياهو وعائلته المقربة.
 2015وتركزت التحقيقات الجارية حاليـا مـع "اوري هـاري" هـذه المـرة خالفـا لتلـك التـي خضـع لهـا عـام 

على قضايا تتعلق بنتنياهو دون غيره، وان مقربا من نتنياهو ويعتبر ضمن حاشيته الخاصـة هـو مـن 
 د الشرطة بالمعلومات التي فجرت القضية.زو 

وتملـــك الشـــرطة اإلســـرائيلية أيضـــًا مصـــادر معلومـــات خارجيـــة مثـــل المتبـــرع "شـــلومو ريخنيـــتش" الـــذي 
يظهر اسمه في قائمة المتبرعين لنتنيـاهو، والـذي ظهـر اسـمه أيضـا فـي تحقيقـات مماثلـة تجـري حاليـا 

ئيلية ستجري تحقيقاتها في الواليـات المتحـدة وفرنسـا، في الواليات المتحدة، ما يعني أن الشرطة اإلسرا
 ما يعني ان هذه التحقيقات ستستغرق وقتا طويال.

ويخضـــع رئـــيس طـــاقم عمـــل نتنيـــاهو لتحقيقـــات مكثفـــة انتهـــت بـــأمر اعتقـــال منزلـــي لمـــدة خمســـة ايـــام 
ير اصدرته الشرطة بحقه، وذلـك بعـد ان تحولـت التحقيقـات مـن مجـرد فحـص الـى تحقيـق تحـت التحـذ

" وعـدم اللجـوء 433ساعة فضل فيه التعاون مع محققي الوحـدة "الهـ   12القانوني استمر الكثر من 
 الى حق الصمت.

 17/6/2016األيام، رام هللا، 
 

 اإلعالم العبري ُيصاب بـ "انتكاسة" بعد فشل االنقالب في تركيا .16
رًا عن غيرها من وسائل إعالم خرجت وسائل اإلعالم العبرية، التي لم تختل  كثي :والء عيد -نابلس 

 دولية وعربية، تروع ما تتمناه من نجا  االنقالب العسكري، الذي فشل أمس الجمعة في تركيا.
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ويـــرى متـــابعون ومختصـــون بالشـــأن اإلســـرائيلي، أن وســـائل اإلعـــالم العبريـــة تباينـــت فـــي مواقفهـــا مـــن 
 تفاق التركي اإلسرائيلي األخير.األحداث الجارية في تركيا لحساسية الموضوع، ال سيما عقب اال

 -ويقـــول المخـــتص بالشـــأن اإلســـرائيلي جـــالل رمانــــة، "إن اإلعـــالم العبـــري أيقـــن أن االتفـــاق التركــــي
أخضع إسرائيل، ولم يرض عنه كثيرون بمن فيهم اليسـار اإلسـرائيلي، الـذي اعتبـر االتفـاق  اإلسرائيلي

 ورقة سياسية للضغط على بنيامين نتنياهو".
انـة "أن مظـاهر الشـماتة والفـر  ظهـرت علـى وسـائل اإلعـالم العبريـة، منـذ اللحظـة االولـى وأضاف رم

ل حــداث ومحاولــة االنقــالب فــي تركيــا، حيــث بــدأت هــذه الوســائل تنقــل األخبــار عــن مصــادر مختلفــة 
 بغض النظر عن دقتها، وتلك التي تدفع باتجاه نجا  االنقالب وتعزيزه على األرض".

عبريــة أمــس برامجهــا، وبــدأت بالنقــل المباشــر مــن وســط اســطنبول، لتغطيــة الحــدث وقطعــت القنــوات ال
ـــر خـــرائط المنطقـــة، إلـــى جانـــب استضـــافتها لخبـــراء  التـــي اعتبرتـــه ذو تبعـــات عالميـــة، ويمكـــن أن ُيغّي

 ومختصين لقراءة المشهد.
ريـة للصـح  وأوضح رمانة، أن عناوين رئيسية مختلفة متساوقة مع االنقالب تصـدرت المواقـع اإلخبا

والقنــوات اإلخباريــة اإلســرائيلية، ومــن بينهــا "أردوغــان هــرب وطائرتــة تحــوم فــي األجــواء األلمانيــة التــي 
 ترفض استقباله"، و "تركيا .. انقالب علماني"، وأيضا "أردوغان يصيح ويستنجد بالشعب".

د األخبار التي تتحدث وأضاف المتابع لإلعالم العبري، "أن انتكاسة أصابت اإلعالم العبري، مع توار 
عــن تراجــع االنقــالب، وتــرجيح كفــة الــرئيس أردوغــان مــن جديــد، حيــث بــدأت وســائل اإلعــالم العبريــة 

 تتراجع رويدا رويدا عما نشرته وبدأت تتحدث عن استعادة السيطرة وفشل االنقالب".
صــلة بــين مــا  ولــم يســتعبد رمانــة، أن توصــل التحقيقــات التــي بــدأت بهــا الســلطات التركيــة إلــى وجــود

حصــل مــن محاولــة انقــالب وجهــات أمنيــة إســرائيلية، "النهــم اإلســرائيليون يرغبــون بكــل تأكيــد بســقوط 
 نظام اردوغان، واأليام المقبلة سُتجيب عن هذه التساؤالت ألن ما حصل ليس بالبسيط".

حيــث كانــت تعتبــر  وبــّين "أن اإلســرائيليين كــان يريــدوا عــودة تركيــا إلــى مــا قبــل فتــرة العدالــة والتنميــة،
الحلي  الثاني لدولة االحتالل بعد الواليـات المتحـدة، ال أن تكـون داعمـة للقضـايا العربيـة والفلسـطينية 

 ومناهضة لجرائم االحتالل في األراضي الفلسطينية".
ونشر المحلل اإلسرائيلي تسفي برئيل، في صحيفة هآرتس العبرية، تحلياًل على موقع الصحيفة، روع 

 نقالب في تركيا.فيه لال
وقــال "حتــى إذا صــّحت نظريــة رئــيس الــوزراء التركــّي، بــن علــي يلــديريم، بــأّن الضــباط الــذي حــاولوا 
االنقــالب هــم مــن المؤّيــدين لــزعيم المعارضــة، فـــتح هللا غــولن، فــ ّن الجــيش التركــّي أثــب أّنـــه إذا أراد 

 تمهيد األرضّية لالنقالب فهو قادر على ذلك"، حسب زعمه.
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راء بالشــأن اإلســرائيلي، فــ ن مــا يمّيــز اإلعــالم العبــري عــن العربــي، هــو أنــه )العبــري( يحفــظ ووفــق خبــ
 خط الرجعة، وال ينزلق لدرجة مكشوفة، ويضع بعين االعتبار أن هذا االنقالب ممكن أن ال ينجح.

يــذكر أن الحكومــة اإلســرائيلية ال زالــت تلتــزم الصــمت حتــى اللحظــة بخصــوص مــا حصــل ليــل أمــس 
 في تركيا، وهو ما يراه محللون موقفًا في السياسة بحد ذاته. الجمعة

 16/7/2016، قدس برس
 

 تعتقل ثالثة فتية يهود أحرقوا سيارات وخطوا شعارات عنصرية اإلسرائيليةالشرطة  .17
عامًا، لالشتباه بأنهم أحرقوا  15ثالثة فتية يهود،  2016-7-14اعتقلت الشرطة اإلسرائيلية صبا  يوم 

 طوا شعارات عنصرية في قرية يافة الناصرة قبل حوالي الشهر.سيارات وخ
 10ويذكر أنـه تـم إحـراق سـيارات فـي محـل لبيـع السـيارات التجاريـة والشـاحنات فـي يافـة الناصـرة، فـي 

 حزيران الماضي، كما تم كتابة شعارات عنصرية، بينها "تدفيع الثمن" و"إنتقام"، على ثالث شـاحنات.
لت إلــى محـل بيــع الســيارات قـرائن وأخــذت شــريطًا مصـورًا الــتقط بكــاميرات وجمعـت الشــرطة التـي وصــ

 الحراســة التابعــة لمحــل بيــع الســـيارات، وظهــر فيــه ملثمــون يـــدخلون إلــى المحــل ويحرقــون الســـيارات.
ونقلــت وســائل إعــالم إســـرائيلية عــن مصــادر فـــي جهــاز األمــن العـــام اإلســرائيلي )الشــاباك( قولهـــا إن 

عتداءاتهم اإلرهابية منذ وقت طويل، وأعاد الثالثة تمثيل جريمة إحراق السـيارات المشتبهين خططوا ال
 في يافة الناصرة.

كذلك تبين من تحقيق الشاباك وجـود عالقـة بـين المعتقلـين الثالثـة، المشـتبهين بتشـكيل خليـة إرهابيـة، 
شوائية "غيئوالت مع نشطاء يمين متطرف في المستوطنات، وخاصة نشطاء في البؤرة االستيطانية الع

 تسيون" في منطقة رام هللا في الضفة الغربية المحتلة.
وقـــال الشـــاباك إن "حـــل لغـــز هـــذا االعتـــداء واعتقـــال المشـــتبهين هـــو إســـهام آخـــر فـــي سلســـلة عمليـــات 

 غايتها إحباط نشاط خاليا إرهاب يهودي نفذت اعتداءات بالسنتين األخيرتين.
 17/7/2016الدستور، عمان، 

 
 بالل كايدسير األددون باحتجاجات تضامنًا مع األسرى يه .18

قالت هيئة األسرى والمحررين في فلسطين أن األسرى من كل الفصائل "سيشرعون في خطوات 
تصعيد احتجاجية جماعية، اعتبارًا من بعد غد للمطالبة بوق  االعتقال اإلداري في حق األسرى 

 المضربين عن الطعام".
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سرى من سجن ريمون سيبدأون غدًا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام أ 10وأضافت في بيان أمس أن "
يومًا احتجاجًا على تحويله على االعتقال  33تضامنًا مع األسير بالل كايد المضرب عن الطعام منذ 

 عامًا". 15اإلداري بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة 
مستمرة في السجون كافة ب رجاع  وأشارت إلى أن "االحتجاجات التضامنية مع األسير كايد ال تزال

وجبات الطعام، وأن إدارة السجون )اإلسرائيلية( فرضت عقوبات جماعية وقمعت األسرى 
المتضامنين، ودهمت أقسامهم، واستولت على أغراضهم، وحرمتهم من الزيارات، وفرضت غرامات 

 مالية عليهم".
 17/7/2016الحياة، لندن، 

 
 منطقة الباب الجديد في القدس شيكل تكلفة تهويد ماليين عشرة .19

أن "سلطة تطوير القدس" وبلدية القدس ووزارتي القدس  أمس"كول هعير" العبرية  أسبوعيةذكرت 
جل ما وص  بتطوير الباب الجديد في البلدة القديمة أوالسياحة وشركة المياه "جيحون" ستتعاون من 

 بالقدس الشرقية.
نهائهالقادمة  األسابيعفي ومن المقرر بدء العمل في هذا المشروع  من العام  األولى األشهرفي  وا 

 أسوارالباب الجديد فتح في  أن إلىويشار  . وتقدر تكلفة المشروع بحوالي عشرة ماليين شيكل.2017
 داخل البلدة. إلىوذلك بهدف تسهيل مرور السكان والسيا   1889البلدة القديمة عام 

منه مركزا سياحيا لكافة الزائرين لكنيسة القيامة والمواقع  يشكل الباب الجديد والشارع الذي يبدأ
تلفها،  إلى أدىالمستمر للبنى التحتية في المنطقة  اإلهمالفي البلدة القديمة، لكن  األخرى التاريخية 

عن الدخول  أحياناتخلي السيا   إلى أدىالذي  األمرالتجارة فيها لم تعد تتالءم مع السياحة  أنكما 
تطوير" تحول الباب الجديد والشارع الذي يبدأ منه  أعمالويتضمن المشروع المذكور " من هذا الباب.

تأهيل شبكات المياه والمجاري والكهرباء وسيستبدل  إعادةمنطقة تجارية وسياحية، حيث سيتم  إلى
 البالط.

 16/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 طة لتأمين حركة المستوطنين على طرق التجمعات والمدن الفلسطينية بالضفة : االحتالل ينفذ ختقرير .21
أشار تقرير رسمي فلسطيني أن سلطات االحتالل بدأت تنفيذ خطة عسكرية لتأمين حركة : بيت لحم

المستوطنين على الطرق التي تخترق التجمعات السكنية والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية في 
 يطان في الخليل والقدس.ظل مواصلة االست
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وقال المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان في تقريره األسبوعي "إن االحتالل قرر 
أبراع عسكرية لمراقبة أهم هذه الطرق االلتفافية، ووفق تلك الخطة المقّرة سابقًا؛ فقد تم  تسعةإقامة 
صفا"،  -قرب بيت عور  -ل أبيب مودعيم ت -443أبراع على طول الشارع االلتفافي " خمسةبناء 

وقرب المعبر العسكري في خربثا، وآخر في منطقة شمال غرب القدس المحتلة قرب بيت اكسا، 
 وبالقرب من قرية عطارة".

وسيتم تزويد أبراع المراقبة هذه بعشرات الكاميرات، حيث ستزّود النقاط العسكرية بسلسلة من 
ية التي يتم تركيبها على أبراع عسكرية أسطوانية، وكذلك على الكاميرات عالية الدقة والحساس

بالونات "منطاد" صغير الحجم، يحمل معدات رصد وتصوير وبث مباشر لغرفة مراقبة للطرق 
وحركة السير، خاصة في تلك المناطق التي يتردد عليها المستوطنون بشكل يومي لتعزيز ما يسمى 

وطنات، فيما تتولى شركات حراسة والجيش حماية األمن الشخصي للمستوطنين خارع المست
 المستوطنين داخلها.

وأشار التقرير إلى مواصلة سلطات االحتالل سياسة العقاب الجماعي المفروضة على المواطنين في 
الخليل ل سبوع الثالث على التوالي والتي تطال مدن وبلدات وقرى ومخيمات المحافظة وتكث  من 

ش للمئات من بيوت المواطنين، وا غالق العديد من مداخل البلدات، إضافة عمليات الدهم والتفتي
، فضال عن اعتقال عشرات المواطنين، 60للعشرات من المداخل الفرعية على الطريق االلتفافي رقم 

 أل  مواطن في المحافظة. 800وتقوَّض بذلك حرية حركة ما يزيد عن 
 16/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بلدات وآالف الدونمات من الداخل الفلسطيني عشرمخطط "الكسارات" يستهدف : كز العربي للتخطيطالمر  .21

يحيق خطر مصادرة آالف الدونمات الزراعية بالداخل الفلسطيني، ضمن مخطط جديد هو األشرس  
 عاما. 40في التهام أراضي الداخل الفلسطيني منذ يوم األرض قبل 

/ ب" على مخاطر وكوارث بيئية تمس بالحياة في 14ن  برقم "وينطوي المخطط الُقطري المص
 بلدات. 10بلدات الداخل الفلسطينية، وهو يستهدف أراض في نحو 

ويقول مدير المركز العربي للتخطيط البديل حنا سويد، متحدًثا عن مخاطر هذا المخطط، إنه 
 ملها.عاما، فهو سيغلق منافذ مسطحات بلدات فلسطينية بأك 40األخطر منذ 

ويؤكد أن المخطط المسمى مخطط "الكسارات" يستهدف أراضي متنوعة، فهو يتحدث عن أراض 
جزء منها ملكية خاصة وجزء آخر ملكية عامة، كما يستهدف أراضي سهلية زراعية في مرع بن 

 عامر وبلدات أخرى مجاورة.
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 -تي تستهدف، ومنهاوينص المخطط على إقامة كسارات ومقالع ومحاجر إسرائيلية في البلدات ال
 سهل طمرة والدامون وأراضي ببلدات يافة الناصرة ومجد الكروم وطمرة. -باإلضافة لمرع بن عامر

كما يستهدف المخطط الذي يضاف إلى عشرات المخططات األخرى األقل خطًرا منه، مناطق 
نية، وهو ما يعني مجاورة لبلدات سكانية في يافا والناصرة من المفترض أن تقام عليها مشاريع إسكا

 فعلًيا منع توسع هذه المناطق بشكل كامل.
آالف دونم، فيما سيكون  4إلى  3ويقدر الخبير سويد المساحات التي يستهدفها المخطط بحوالي 

 تنفيذه بشكل تدريجي على مدار السنوات المقبلة.
ألراضي ولكن إذا تمت المصادقة على المخطط خالل األيام القادمة، ف ن تصرف أصحاب ا
 المستهدفة فيها سيكون ممنوًعا، حتى لو لم يتم تنفيذ المخطط بعد، كما يوضح حنا سويد.

وبحسبه، ف نه ُيستثنى من هذا المنع إمكانية ممارسة بعض أصحاب األراضي الزراعية لزراعة 
 أراضيهم بأشكال محدودة وبسيطة جًدا وبشكل حذر، لحين تنفيذ المخطط.

للمخطط جزء منها فوري وهو الحد من التوسع العمراني لبلدات الداخل، وجزء ويقول: "إن التأثيرات 
 ".48تدريجي وهو مصادرة األراضي الفلسطينية المتبقية بأراضي الـ

 17/7/2016الدستور، عمَّان، 
 

 اعتقاالت بالخليل واالحتالل يواصل حصار المحافظة .22
بت، خمسة مواطنين من محافظة الخليل، ، يوم الساإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل : رامي حيدر

وواصلت حصارها للمحافظة عن طريق إغالق مداخل بعض البلدات وا غالق طرق رئيسية، ومداهمة 
 وتفتيش المنازل.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية أن قوات االحتالل داهمت بلدة سعير شمال شرق الخليل واعتقلت، 
 ى جهة غير معلومة.عاما(، واقتادته إل 27حيران شري  جرادات )

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات االحتالل داهمت عدة مناطق في بلدة دورا واعتقلت المواطنين 
عاما(، وموسى عبد المجيد شديد، وسالم موسى شديد، وعز الدين سعيد  22علي شحدة الرجوب )

 عاما(، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها. 22التالحمة )
ليل، سلمت قوات االحتالل، الشاب عالء عبد الخالق النتشة، بالغا لمراجعة وفي مدينة الخ

 مخابراتها.
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وفي السياق ذاته، واصلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، حصارها لمحافظة الخليل ل سبوع الثاني على 
لمكعبات التوالي، خاصة بلدات سعير والشيوخ وبني نعيم ويطا، كما ال تزال تغلق بالسواتر الترابية وا

 اإلسمنتية والحواجز العسكرية، مداخل عدة بلدات وقرى ومخيمات في المحافظة.
 16/7/2016، 48عرب 

 
 فلسطينيين في بيت لحم أربعة االحتالل يجرح  .23

أصيب أربعة فلسطينيين برصاص قوات االحتالل خالل مواجهات اندلعت في مخيم عايدة : وكاالت
ة المحتلة. وذكرت وكالة األنباء الفلسطينية أن المواجهات شمالي مدينة بيت لحم بالضفة الغربي

اندلعت في منطقة المفتا  شرق المخيم مما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين بينهم فتية بالرصاص 
الحي في األطراف نقلوا على إثرها إلى المستشفى، من جانب آخر اعتقلت قوات االحتالل فتى 

 .نفسه عامًا( من المخيم 13فلسطينيًا )
واعتدت قوات االحتالل، بالضرب المبر ، على مواطن من جنين، على حاجز زعترة العسكري جنوب 
نابلس. وذكرت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني في بيان، أن جنود االحتالل، اعتدوا بالضرب 

ة عامًا(، أثناء عبوره على حاجز زعتر  40الوفا ) المبر  على المواطن غسان فتحي سليم أبو
 الوفا إلى أحد المستشفيات لتلقي العالع. العسكري. وأضافت أنه جرى نقل أبو

 17/7/2016الخليج، الشارقة، 
 

 القاهرة: تل أبيب لم تطلب من المفوضية اإلفريقية الحصول على صفة مراقب .24
طلب نفت وزارة الخارجية المصرية أن تكون "إسرائيل" قد تقدمت ب: والء عيد، محمد عرفة  -القاهرة 

 للمفوضية اإلفريقية للحصول على صفة مراقب.
وقال زير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات صحفية له يوم السبت، إنه أجرى اتصاال 
برئيسة المفوضية اإلفريقية دالميني زوما، التي أبلغته بعدم تلقي المفوضية أي طلبات من إسرائيل 

 للحصول على صفة مراقب باالتحاد.
شكري، "ال يوجد مؤشر يدل على حصول إسرائيل على صفة مراقب باالتحاد، لم نلمس أن  وأضاف

 ذلك الموضوع محل تقدير بالقمة األفريقية العادية السابعة والعشرين".
 16/7/2016، قدس برس
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 يحّضرون لعمل إرهابيألفراد عين الحلوة اتصاالت باألجهزة األمنية رصدت "الحياة اللندنية":  .25
أن األجهزة األمنية اللبنانية، ال سيما مخابرات الجيش، دعت في األيام األخيرة  "الحياة"علمت 

تحمل مسؤولياتها  إلىالقيادات األمنية في مخيم عين الحلوة، وكذلك قادة الفصائل الفلسطينية كافة 
نفيذ ، في المخيم، لت"جبهة النصرة"وبـ  "داعش"في كبح إمكان استخدام بعض المتصلين بتنظيم 

 عمليات إرهابية في لبنان.
بأن مخابرات الجيش اللبناني ترصد منذ فترة تحركات واتصاالت من داخل  "الحياة"وأفادت معلومات 

المخيم في سياق عملها االستباقي في مواجهة التهديد اإلرهابي للبنان، ال سيما بعد العمليات األخيرة 
زة محاوالت قبل القاع أيضًا، وتمكنت من الحصول في القاع، وبعد كش  األجه "داعش"التي نفذها 

و  "داعش"على معطيات وقرائن تعزز شكوكًا لديها بأن بعض من يلوذون بالمخيم هم على صلة بـ 
 ."النصرة"

أن األجهزة األمنية حصلت على معلومات بأن ع. ي، المقيم  "الحياة"وأوضحت مصادر رسمية لـ 
في المخيم، وانتقل  "عصبة األنصار" إلى، والذي كان منتميًا في حي الطوارئ في مخيم عين الحلوة

. وأشارت المعلومات األمنية الى أن شخصًا آخر "داعش"، بات يوالي تنظيم "جند الشام" إلىمنها 
، ويقيم في حي الطوارئ وكالهما يجريان اتصاالت بالمدعو أبو "داعش"هو هـ. هـ. ينتمي بدوره الى 

في مدينة الرقة السورية، وأنهما نسقا معه حول إمكان  "داعش"مسؤولين في خالد البغدادي، أحد ال
الى  "داعش"القيام بعمليات في مناطق لبنانية بينها مناطق جنوبية، بهدف نقل المعركة الدائرة ضد 

لبنان وتهديد عالقة المخيم بجواره. وأوضحت أن الرصد اللبناني للتحركات المريبة في المخيم شمل 
 ، إضافة الى هـ. ش."جند الشام"تضم ب. ب. الذي كان ينتمي الى  "النصرة"موعة من وجود مج
أن القيادات األمنية أبلغت قادة المخيم في ما يشبه دق ناقوس الخطر والتحذير من  "الحياة"وعلمت 

 تحويل عين الحلوة الى بؤرة للتكفيريين، ليقوموا بتهديد االستقرار في صيدا ومحيطها.
من الجيش اجتماعات مكثفة مع المسؤولين في المخيم لتنبيه هؤالء من أن السلطات  وعقد ضباط

اللبنانية لن تسمح باللعب بالنار وسيكون لها رد حاسم على أي تحرك ينطلق من المخيم أو تلطي 
 اإلرهابيين بحماية بعض الفصائل أو الجهات داخله، في عملية استباقية لحصول أي عمل إرهابي.

لمصادر الرسمية أن جهات في المخيم وعدت بالسعي الى لجم أي محاولة لإلفادة منه وأوضحت ا
كما أن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية  "عصبة األنصار"كمالذ للتحضير لعمليات إرهابية، منها 

في الخارع وضعت في صورة المعلومات األمنية اللبنانية، ورجحت بعض المصادر أن تكون زيارة 
 أمسساحة اللبنانية في منظمة التحرير الفلسطينية عزام األحمد بيروت مساء أول من مسؤول ال
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للتنسيق مع السلطات اللبنانية في شأن التعاطي مع هذه التطورات، وللتعاون مع سائر الفصائل في 
 هذا الشأن.

 17/7/2016الحياة، لندن،   
 

 لفلسطينيةالبرلمان التونسي يقرر تشكيل لجنة مختصة لدعم القضية ا .26
أكد النائب عن كتلة حماس البرلمانية، عبد الناصر عبد الجواد، أن البرلمان التونسي وافق : تونس

على تشكيل لجنة فاعلة باسم "لجنة فلسطين" لدعم القضية الفلسطينية ضمن اللجان الفاعلة في 
 البرلمان التونسي.

ونسي ولقائه رئيسه محمد الناصر ونائبه وأوضح النائب عبد الجواد خالل زيارته لمقر البرلمان الت
الشيخ عبد الفتا  مورو، أن رئاسة البرلمان تعهدت بتشكيل اللجنة بهذا الخصوص في األيام القليلة 

 القادمة.
ووصل النائب عبد الجواد تونس قبل أيام في زيارة تستغرق ثالثة أيام بدعوة رسمية من البرلمان 

ية للتضامن مع األسرى في سجون االحتالل "اإلسرائيلي" التونسي ضمن وفد من الحملة الدول
)تضامن( وكان في استقبالهم في مطار تونس "قرطاع" النائب عماد الدائمي ورؤساء جمعيات 

 تونسية وناشطون متضامنون مع القضية الفلسطينية.
 16/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 إلى عضوية االتحاد اإلفريقي غير وارد قانونيا "إسرائيل"انضمام : وزير الخارجية السوداني  .27

أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، "أن مطالبة بعض الدول : والء عيد، محمد عرفة
اإلفريقية بانضمام إسرائيل إلى عضوية االتحاد اإلفريقي، غير واردة قانونيا، وهي مجرد استهالك 

 إعالمي ليس إال".
ت سابقة لـ "قدس برس": "إسرائيل ليست دولة أفريقية، واتفاقية تأسيس وقال غندور في تصريحا
، قبل أن يتحول إلى اتحاد في قمة سرت، ال تشير 1963عام  األفريقيةاالتحاد األولى في المنظمة 

 إلى إمكانية دخول أعضاء من خارع القارة اإلفريقية".
وبالتالي مطالبات البعض بدخول هذه يحدد شروط العضوية،  األفريقيوأوضح أن "ميثاق االتحاد 

 الدولة أو تلك إلى االتحاد، تتناقض مع الميثاق".
 16/7/2016، قدس برس
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 وفد تضامني دولي يطلع على انتهاكات االحتالل في سوسيا جنوب الخليل  .28
مكون من عدد من األجانب القادمين من دول مختلفة حول  "اكسلنس"زار وفد من مركز : الخليل
قرية سوسيا جنوب بلدة يطا، جنوب الخليل، بهدف التضامن مع أهلها، والتعرف إلى طبيعة العالم، 

 اإلسرائيليةصادرة عن المحكمة العليا  أوامرالحياة التي يقضونها في سوسيا، خاصة انهم يواجهون 
 مضايقات المستوطنين وقوات االحتالل. إلىبالهدم والترحيل، إضافة 

ممثلة بمنسق البرامج الدولية معتز التميمي، ومنسق  اإلداريةاء الهيئة الوفد عددًا من أعض وضمَّ 
األنشطة المجتمعية أسامة أبو حسين، وخمسة عشر أجنبيًا من دول مختلفة، بينها الواليات المتحدة 

، وبريطانيا وعدد من أصدقاء المركز، بهدف التضامن مع أهل قرية سوسيا، ونقل معاناتهم األمريكية
 ، بهدف خلق رأي عام والتأثير على حكوماتهم بالضغط على حكومة االحتالل.إلى دولهم

قرية سوسيا في ظل الهجمة الشرسة  أهلوأشار التميمي إلى أن الهدف من الزيارة هو الوقوف مع 
، كما أن هذه الزيارة جاءت لدعم األخيرةالتي يتعرضون لها من قبل االحتالل، خاصة في الفترة 

الحق الفلسطيني بالعيش بحرية  تثبتالتي  أرضهمللحفاظ على صمودهم وبقائهم في القرية معنويًا 
 وكرامة.

 17/7/2016األيام، رام هللا، 
  

 الكيان .. والصراع األبدي .29
 علي جرادات

 "المؤتمر الدولي الُموسع"يونيو الماضي، أفرغت واشنطن / ، في حزيران"مؤتمر باريس التمهيدي"في 
ا، من مضمونه، وَمَسَخْتُه لدرجة تحويله، في حال وافقت هي وحكومة الكيان الذي تتحدث عنه فرنس

الصهيوني على عقده، إلى مجرد منصة الستئناف المفاوضات الثنائية المباشرة إياها، أي العقيمة 
العبثية، الفاشلة والُمدمرة، المفتوحة، وبال شروط مسبقة. وفي هذا وصفة سحرية إلجهاض الفعل 

ن تراجع منسوبه نسبيًا، ولمنع تطويره إلى خيار سياسي االنتفاضي ا لميداني الذي لم يتوق ، وا 
د، وللحيلولة دون تنفيذ  إلعادة تحديد العالقة مع  "قرارات المجلس المركزي "وطني فلسطيني موحَّ

االحتالل ووق  التنسيق األمني معه. وبالمحصلة، وصفة سحرية إلبقاء مل  القضية الفلسطينية في 
بضة األمريكية، وعدم إعادته لهيئة األمم، وإلفشال تطبيق اتفاقات إنهاء االنقسام بمدخل عقد الق

مجلس وطني جديد وموحد لوضع استراتيجية وطنية جديدة إلدارة الصراع مع الكيان، ما ُيبقي مدخل 
افق أو ، غير الجادة أصاًل، إلنهاء االنقسام في دائرة تشكيل حكومة، )تو "حماس"و "فتح"حوارات 



 
 
 
 

 

 22 ص             3993 العدد:        17/7/2016 السبت التاريخ: 

                                    

، أي لتجديد شرعية خيار أوسلو، "تشريعية ورئاسية"، تعد إلجراء انتخابات "السلطةـ"وحدة وطنية( ل
 واستمرار الوفاء بالتزاماته السياسية واألمنية واالقتصادية.

 ولتحقيق ذات األهداف أعاله، تدخلت واشنطن، بالتنسيق مع حكومة الكيان، وحددت مضمون تقرير
حل "األخير الذي دعا إلى استئناف المفاوضات الثنائية المباشرة حول ما يسمى  "يةالرباعية الدول"

. وتجاهل وجود "اإلرهابـ". وجرَّم أعمال المقاومة الفلسطينية الدفاعية المشروعة، ووصمها ب"الدولتين
استباحاته االحتالل، ولم َيْدُع إلى إنهائه، وال حتى إلى تحديد سق  زمني لذلك. وكأن االحتالل، عدا 

الُمخططة الشاملة المتصاعدة، ليس أساس البالء. بل، ولم يجرِّم هذا التقرير االستيطان، وال دعا إلى 
، وكأن عمليات "العملية السياسية"وقفه، )فما بالك بتفكيكه(، واعتبره مجرد عائق أمام استئناف 

ممنهجة وثابتة، وال  "سرائيليةإ"االستيطان والتهويد مسألة عرضية، وليس، جوهر الصهيونية وسياسة 
، حسب التوصي  األمريكي. هذا بينما تضغط "دولة فلسطينية قابلة للحياة"تترك مجااًل حتى إلقامة 

واشنطن وأطراف أخرى، بينها، )وهنا الفضيحة(، أمين عام األمم المتحدة، بان كي مون، كي يتبنى 
 هذا التقرير. "مجلس األمن"

صفة بنيوية في  "اإلسرائيلية"من أهمية، فهي التأكيد على أن التوسعية لئن كان لإلشارات أعاله 
لم تصل إلى حد تضطر فيه إلى إعادة النظر في  "إسرائيل"المشروع الصهيوني، وأن الضغوط على 

. بل "67مناطق "على  "48مناطق "، بل هي تسحب تجربتها في "حل وسط"توسعيتها والوصول إلى 
، هو تحال  استراتيجي "اإلسرائيلية"   بين السياسة األمريكية والسياسةوالتأكيد على أن التحال

 بنيوي، وأن التفاوت بينهما أحيانًا، هو في الحقل الكمي ال النوعي. 
هو مجرد ملهاة، ولن يسفر، في  "الدولة الفلسطينية القابلة للحياة"هذا يعني أن طر  واشنطن لمفهوم 

تي محدود الصالحيات، ُمسيَطر عليه، ومنزوع السال  أحسن األحوال، عن أكثر من حكم ذا
والسيادة واالستقالل وال يشمل القدس، بل، ومقابل إسقاط حق العودة، حسبما يفرض ميزان القوى 

 . "إدارة أزمة ال حل أزمة"وطبيعة المفاوضات الجارية التي هي 
برعاية أمريكية، لتصفية القضية لكن بالمقابل، وبعيدًا عن التََّطيُّر، ف ن مسعى الكيان القائم، 

الفلسطينية، هو، على خطورته، وما يتوافر له من عوامل قوة، مجرد محاولة لن ُيكتب لها النجا ، 
وسوف يفشلها الشعب الفلسطيني، مثلما أفشل عشرات المحاوالت السابقة. إذ رغم التراجع النسبي 

قبل عشرة أشهر، مازالت التقديرات األمنية لمنسوب موجة أعمال المقاومة الفلسطينية التي انطلقت 
، "قابلة للتجدد"، وأنها "ال حلول سحرية لها"، وأنه "سوف تستمر"، ترى أن هذه الموجة "اإلسرائيلية"

، كما بدأت، خاصة مع عودة المستوطنين اليهود، ب ذن من حكومة "للتوسع والتصعيد"بل ومرشحة 
ية والعسكرية، إلى تكثي  اقتحاماتهم االستفزازية للمسجد الكيان، وتحت حماية أفراد أجهزته األمن
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األقصى، األمر الذي يعادل اللعب بالنار. فتمادي هؤالء المستوطنين في انتهاك المقدسات، 
واألقصى خصوصًا، كان السبب المباشر، أو الشرارة األولى، الندالع هذه الموجة االنتفاضية، ضد 

جراءاته الميدانية ال  فاشية الُمخططة المتصاعدة، واستباحاته العنصرية الشاملة.االحتالل وا 
ذا ما أضفنا إلى ذلك إمعان حكومة الكيان في تسريع عمليات االستيطان والتهويد، فمن الطبيعي  وا 
أن يتنبأ كل من يعرف أل  باء السياسة، باستمرار االشتباك االنتفاضي الميداني الدائر، تعبيرًا عن 

كهوية تحررية مقاومة، ومتجذرة في الوعي الفلسطيني، ومسنودة بخبرة كفا   الوطنية الفلسطينية،
على امتداد عقود، ويستفزها ويؤججها مشروع صهيوني استعماري عنصري إجالئي إحاللي، مازالت 

، "الثكنة"أو  "القلعة"، بل، و"الدولة اليهوية"، تحلم بتحقيق كامل أهدافه، وتتمسك بوضعية "إسرائيل"
ا يبقيها في حالة عداء تناحري مع المحيط العربي والحقوق الفلسطينية، وأية تطلعات عربية أيضًا، م

استقاللية وتنموية ووحدوية. لقد بات هنالك حاجة، ال تقبل التأجيل، لصياغة رؤية جديدة إلحياء 
يجاد حل جذري للصراع. فتوسعية الكيان وعدوانيته، برعاية أم ريكية، المشروع الوطني الفلسطيني وا 

لتطبيق ما يسمى  "المبادرة الفرنسية" "قشةـ"تجر المنطقة إلى صراع أبدي شامل ومفتو . أما التعلق ب
، فمضيعة للوقت الذي هو، بالنسبة للفلسطينيين، دم يراق يوميًا، وتراب ُيسلب على "حل الدولتين"

 مدار الساعة.
 16/7/2016، الخليج، الشارقة

 
 نساء العدو"الفتوى اليهودية الغتصاب " .31

 برهوم جرايسي
صادق رئيس أركان جيش االحتالل اإلسرائيلي غادي أيزينكوت، األسبوع الماضي، على تعيين 
الحاخام العنصري اإلرهابي إيال كاريم، في منصب "الحاخام الرئيسي" لجيش االحتالل، رغم الضجة 

مية، واألخرى القمعية، التي التي ثارت في بعض وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، حول الفتاوى اإلجرا
أطلقها في الفترة القريبة، وما سبقها. وأبرزها أنه أجاز للجنود اليهود اغتصاب "النساء الحسناوات 
غير اليهوديات"، من نساء العدو خالل الحرب. ولكن هذه الفتوى لم تكن مصدر غضب اإلعالم 

النساء ومثليي الجنس في جيش  اإلسرائيلي، بقدر غضبه على فتاوى وتصريحات أخرى ضد تجنيد
 االحتالل.

وهذا الحاخام اإلرهابي ليس حالة شاذة في الحاخامية اليهودية الحالية، وبالذات في التيار الديني 
، أصدر حاخامان كتاب "شريعة الملك"، الذي يتضمن فتاوى إرهابية 2009الصهيوني. ففي العام 

دم بارد، والكثير من الفتاوى المشابهة. وهذا الكتاب شرسة أخرى، مثل إجازة قتل النساء واألطفال ب
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حظي بدعم وتأييد عشرات الحاخامات في المستوطنات وخارجها. ولكن الدعم األساس جاء من 
النظام اإلسرائيلي الحاكم، الذي بداية دفع ضريبة كالمية برفضه للكتاب ومضامينه؛ ولكن الحقا 

 ن اإلرهابيين للمحاكمة.قررت النيابة العامة عدم تقديم الحاخامي
كذلك، شهدنا في السنوات األخيرة، مسلسال ال يتوق  من الفتاوى الدينية اليهودية، الموجهة مباشرة 

؛ مثل فتاوى بعدم تأجيرهم أو بيعهم بيوتا. وفتاوى لمنع تشغيلهم. وفتاوى تحّث 48ضد فلسطينيي 
مة تطول. ولم يخضع أي إرهابي من على ارتكاب جرائم لتدمير مصادر رزق الفلسطينيين، والقائ

هؤالء الحاخامات للمحاكمة، ألنهم في واقع األمر التيار الذي تزداد يوما بعد يوم سيطرته على 
 مقاليد الحكم اإلسرائيلي.

إذ يجري الحديث عن التيار الديني الصهيوني، القوة الُمحّركة األساسية سياسيا في مستوطنات 
من إجمالي السكان،  %13حسب التقديرات، نسبته الحالية في حدود الضفة والقدس. وهذا التيار 

من إجمالي اليهود اإلسرائيليين، ولكن نسبتهم في جيش االحتالل ضع  نسبتهم  %16وما يقارب 
من خريجي دورات الضباط في جيش  %31بين اليهود. فمثال، قبل عام، تبين أن أكثر من 

 للمستقبل. االحتالل هم من هذا التيار، وهذا مؤشر
وكان كافيا لرئيس أركان جيش االحتالل أيزينكوت أن يعقد جلسة صورية، سمع فيها ضريبة كالمية 
من اإلرهابي كاريم بأنه لم يقصد اإلساءة ألحد، في ما يتعلق بموقفه الرافض لتجنيد الشابات في 

الشارع اإلسرائيلي، جيش االحتالل، وقوله إن مثليي الجنس هم مرضى نفسيون، فهذا أكثر ما أقلق 
وانعكس في عناوين الغالبية الساحقة من وسائل اإلعالم، بينما "الحساسية" لفتوى اغتصاب النساء 

 غير اليهوديات، كانت هامشية بصورة واضحة في وسائل اإلعالم ذاتها.
ال يمكن طر  هذا الموضوع، والفتوى اإلجرامية باغتصاب "نساء العدو من غير اليهوديات"، من 
دون االلتفات لفتاوى وجرائم ترتكب على أرض الواقع في منطقتنا. وكان آخر الفتاوى ما انتشر في 
شبكات التواصل االجتماعي، من بينها تسجيل تلفزيوني ألستاذة جامعية في الفقه، تبث فيه الفتوى 

ع غطاء ذاتها ضد نساء العدو من غير المسلمات. وهذه الجرائم تنفذ على األرض في منطقتنا، م
 ديني مزعوم.

إن القيم اإلنسانية العليا ال يمكنها أن تكون مزدوجة. فالجرائم ضد اإلنسانية، بما فيها جرائم 
اغتصاب النساء، ترتكب وارتكبت في كل الحروب التي شهدها العالم على مر التاريخ، بما في ذلك 

كن هذه الجرائم تزداد خطورة التاريخ الحديث والمعاصر، وفي جميع القارات من دون استثناء. ول
ووحشية حينما ترتكب تحت غطاء ديني مزعوم، ألن المجرم حينها سيرتكب جريمته معتقدا أنه ينفذ 
"أمرا إلهيا" مزعوما. ومن يتمسك بـ "أوامر إلهية" ضد العدو، وّظفها له مرضى النفوس، عليه أن 



 
 
 
 

 

 25 ص             3993 العدد:        17/7/2016 السبت التاريخ: 

                                    

ون العقلية ذاتها، وقد يكون ذات يوم هو يأخذ بعين االعتبار أن في العالم وحوشا أشد شراسة، يحمل
 ذاته وأفراد عائلته وشعبه ككل، الضحية لوحشية ذلك العدو.

 16/7/2016، الغد، عّمان
 

 إسرائيل تشدد الحصار على غزة .31
 عميره هاس

تم تشديد سياسة القيود على الخروع من قطاع غزة واستيراد المواد، االمر الذي  "الشاباك"بمبادرة من 
نشاط االقتصادي في القطاع الذي هو محدود أصال. وهذا التغيير يلحق الضرر المباشر يقلص ال

بالتجار والمستوردين ومنهم الكبار واألقدم في القطاع الذين يشغلون مئات العمال والموظفين رفيعي 
دراسة بحاجة إلى استكمال ال وأكاديميون المستوى المسؤولين عن البنى التحتية وا عمار القطاع. أطباء 

وتقديم االمتحانات في الضفة، مرضى، أرباب عائالت في الخارع وفي الضفة الغربية، موظفو 
 المنظمات اإلنسانية الدولية وممثلون دبلوماسيون.

التغيير هو تراجع واضح لسياسة التخفي  التي تم انتهاجها بالتدريج على مدى السنوات الست 
االعمال الفلسطيني. في االشهر االخيرة تم الغاء، أو لم الماضية والتي كان هدفها االساسي قطاع 

تاجر، أي أكثر من ثلث التجار ورجال االعمال الذين  1400يتم تجديد تصاريح الخروع من غزة لـ 
حصلوا باستمرار على تصاريح الخروع لفترات طويلة في السنوات االخيرة. الحديث يدور عن التجارة 

غذائية ومواد التنظي  واألدوات الكهربائية والنسيج واالثاث ومواد البناء في جميع المجاالت: المواد ال
 ."هاي تيك"وحتى الـ

في خطوة تؤثر فورا وبشكل صعب على اقتصاد القطاع ومحاولة إعماره، بدأ الشاباك ايضا بمنع 
 رجال اعمال معينين من استيراد مواد للقطاع.
يضاف إلى القائمة مستوردون ووكالء لشركات دولية في البداية تم نشر عشرات األسماء، وكل يوم 

سرائيلية قطعت أعمالهم بأمر من الشاباك. لدى  تاجر  041قائمة مكتوبة بالعبرية لـ  "هآرتس"وا 
ومستورد، لكن مصادر في القطاع قالت للصحيفة إن عدد الممنوعين وصل في هذا االسبوع إلى 

م تفسير لهذا المنع. من بين التجار مستوردون للحديد . تم منعهم من الشاباك، لكن لم يتم تقدي051
 والدهانات والمولدات الكهربائية والمضخات والمواد البالستيكية.

مصطفى مرتجى، مهندس وصاحب شركة استيراد للمولدات الكهربائية والمضخات وقطع الغيار منذ 
سنة من عمره وقد قال  80 اربعين سنة، أصبح فجأة في قائمة الممنوعين من الشباك. مرتجى يبلل

إن أمر المنع قد تم ابالغه به قبل خمسة اشهر في معبر كرم أبو سالم حيث  "هآرتس"لصحيفة 
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وصلت المواد التي اشتراها إلى هناك، وبعد أن تم فحصها االمني في ميناء أسدود وقام بدفع 
إلى الطرف الفلسطيني في الضرائب المطلوبة، وعندما انتظر عبور الحاويات من الطرف اإلسرائيلي 

 معبر كرم أبو سالم قيل له إنه ممنوع ادخالها.
في االشهر التالية جاء المزيد من البضائع التي اشتراها من الخارع قبل المنع. وهي توجد في مخازن 
بملكية مواطن إسرائيلي في الجانب اإلسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم. وتبلل قيمتها مليون دوالر وتشمل 

دات صغيرة للكهرباء لتشغيل المصاعد. هذا أمر حيوي بسبب انقطاع الكهرباء المتواصل في مول
القطاع، وايضا مضخات لتحسين تدفق المياه في الشبكة البلدية. مرتجى كان ايضا حاصال على 

 مايو. تصريح خروع خاص كرجل اعمال لمدة سنة، ولم يتم تجديده في أيار/
مع رجال الشاباك في حاجز ايرز كي يفهم لماذا ال يمكنه استيراد  وبناء على طلبه التقى مرتين

البضائع. وحسب قوله، رجال الشاباك لم يتحدثوا عن أي شيء مخال  للقانون. وقد وعدوه بأن يتم 
 انهاء هذه المشكلة، لكن فيما بعد تم الغاء تصريح خروجه، بدون ذكر السبب ايضا.

ال يعرف ماذا سيفعل في المستقبل: هل يقطع عالقته مع إنه  "هآرتس"وقد قال مرتجى لصحيفة 
 الشركات في الخارع، التي تواصلت عشرات السنين؟

هل ينفذ الصفقات على أمل أن يتم رفع االلغاء؟ وقد قال إن قائمة الشاباك يوجد فيها خمسة 
 مستوردين للمضخات. 10مستوردين آخرين لمولدات الكهرباء و

ي القطاع وله صالت مع دبلوماسيين اجانب قال للصحيفة إنه لم يتم رجل اعمال قديم ومعروف ف
تجديد تصريحه دون تقديم سبب لذلك. وبعد توجهه أكثر مرة، قيل له إن عليه االلتقاء مع رجال 

المعاملة كانت جيدة واالسئلة وجهت "مرات في ايرز. وحسب اقواله  أربعالشاباك. وقد التقى معهم 
فقط.  ألسبوعين. وفي نهاية المطاف حصل على تصريح خروع "عليه للتعاون باحترام، ولم يضغطوا 

وقد تحدث عن حفل لدبلوماسي أمريكي دعا اليه ثمانية فلسطينيين من غزة، اثنان منهم فقط حصال 
 على تصريح خروع.

 الغاء التصاريح أو عدم تجديدها هو عملية مستمرة منذ شهر شباط بالتدريج. بسبب التدريج وحقيقة
انطباعا بوجود تغيير في السياسة. لكن  ينشئأن االلغاء لم يرافقه تفسير إسرائيلي، فان األمر لم 

الحاالت المتراكمة وازدياد قائمة الممنوعين من االستيراد أصبحت في االسابيع االخيرة ظاهرة، 
 وحسب المؤشرات ستستمر فترة طويلة.

رة التنسيق في غزة )الخاضعة لمكتب منسق جهات رسمية ودولية وبعض التجار التقوا مع ادا
 العمليات في المناطق في وزارة الدفاع(.
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وقد قالوا للصحيفة بعد اللقاء إن االجابة التي حصلوا عليها هي أن هذه اجراءات يتخذها الشباك، 
 وأنه ال صلة لهم بها.

القة مع شركات موظ  ولها ع 100فيها أكثر من  "هاي تيك"سنة ويملك شركة  35س. الذي يبلل 
إسرائيلية والمانية واردنية ومع االمارات العربية والضفة الغربية، خرع قبل سنتين من غزة وعاد بشكل 

 طبيعي.
قبل ذلك، قال للصحيفة، نجح في الحصول على تصريح خروع بعد تدخل القنصلية األمريكية، لكنهم 

 .األمني"المنع "بب أبلغوه في شهر أيار أنه ال يستطيع تجديد تصريح الخروع بس
 260من تركيا والصين واوروبا ودول الخليج، ولديه  ل قمشةر. وهو صاحب مخيطة كبيرة ومستورد 

 عامل في ثمانية فروع وهو يسوق المالبس في الضفة ايضا.
في العامين االخيرين خرع إلى إسرائيل والضفة والخارع باستمرار، بفضل التصاريح التي كانت تمنح 

. ر. "امنية "ألسبابويتم تجديدها بشكل دائم. فجأة تم رفض طلب تجديد التصريح ايضا  رأشهلعدة 
، لكن حقيقة أنه ال يستطيع أن يسافر لفحص "من خالل الهات "قال للصحيفة إنه يستمر في عمله 

 االقمشة والتحدث مباشرة مع المشترين والبائعين تتسبب بأخطاء كبيرة في الكمية وفي نوع االقمشة.
كان  2010 للسمك. فيسنة وهو مستورد ل سماك من إسرائيل ولديه مطعم  52م. يبلل من العمر 

من االوائل الذين حصلوا على تصاريح خروع إلسرائيل. وفجأة لم يتم تجديد تصريحه. وطلبه لمرافقة 
زوجته من اجل العالع في شرقي القدس تم رفضه، ولم يحصل على تصريح للمشاركة في حفل في 

 القنصلية األمريكية.
إن من يسمح له االستمرار في االستيراد، تستمر اعماله من خالل الهات  وبمساعدة اقرباء أو أجراء 

 لم يتم الغاء تصاريحهم، لكن الجميع يتحدثون عن الصعوبات والتعقيدات في العمل.
في القطاع.  في المئة من المرفوضين هم أصحاب الشركات الكبرى  50وحسب التقديرات، حوالي 

إن نتيجة التعويق في النشاط التجاري يمكن  "غيشه"وقد قال موظفون في القطاع لمحققي جمعية 
مالحظتها في الميدان: تم الغاء صفقات كثيرة، وال يمكن عقد صفقات جديدة. وقالوا إن تجميد عمل 

 التجار الكبار يشل عمل التجار الصغار.
 

 تفسير أمني
مئات الشكاوى من السكان الذين تم منعهم  "غيشه"على حرية الحركة وصلت إلى مركز الحفاظ 

من الخروع، ومن بين المشتكين فلسطينيون وصلوا إلى حاجز ايرز ولديهم تصاريح،  مفاجئبشكل 
 وبعد أن تم تفتيشهم فوجئوا بأخذ تصاريحهم واعادتهم إلى القطاع. 
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حادثة أمنية. وقد ضاع عليهم بالطبع وقد طلب من بعضهم االلتقاء مع رجال الشباك من اجل م
أن هناك من حصلوا على التصاريح قبل فترة قصيرة، وتم سحبها  "غيشه"موعد لقاء العمل. والحظت 

 منهم. أي أنهم مروا بعملية الفحص الشخصي واألمني.
سنة، وهو مواطن من السويد  35حالة شاب عمره  "غيشه"ومن الحاالت المدنية التي وصلت إلى 

 هناك منذ عقد إلى ما قبل عامين.  يعيش
وقد طلب الخروع إلى القدس هو وزوجته من اجل تسجيل ابنهما في القنصلية السويدية. وقد رفضوا 

 ."امنية ال يمكن الكش  عنها "ألسبابمنح تصريح لزوجته 
ويدية المرأة التي تطلب االنضمام لزوجها الذي يعيش في السويد كانت لها مقابلة في القنصلية الس

للحصول على تأشيرة هجرة. وقد تم اعطاؤها التصريح المطلوب هي وأبنائها الصغار. أما ابنها 
تم استدعاءه للقاء  "غيشه"امنية. وفي اعقاب تدخل  ألسبابسنة فقد رفض  17الكبير الذي يبلل 

 مع الشباك رغم أنه قاصر. أمنى
المتحدة، لكن طلبه للذهاب إلى القنصلية  سنة تم استدعاءه إلى مؤتمر في الواليات 20طالب عمره 

في القدس رفض، وعندما سأل عن السبب، قال ممثل اللجنة المدنية الفلسطينية إن السلطات 
 سنة. 100اإلسرائيلية قالت إنه ممنوع امنيا لمدة 

سنة طلب هو وابنه تصاريح خروع لزيارة ابن آخر للعائلة يعيش في الضفة  85شخص عمره 
 ا االبن أصيب بمرض السرطان وأجريت له عملية في حلقه حيث فقد قدرته على الكالم.الغربية. هذ

طالت التسهيالت في السنوات االخيرة عددا قليال من االشخاص في القطاع. لكن سياسة منع حرية 
وتفاقمت في سنوات األلفين  1991الحركة لسكان القطاع وقطع الصلة مع الضفة الغربية بدأت في 

. والخروع إلى الخارع كان عن طريق معبر رفح، ولكن منذ اسقاط نظام االخوان 2006بعد  وال سيما
 المسلمين، ف ن المعبر مغلق معظم الوقت.

التسهيالت اإلسرائيلية المتدرجة خالل السنوات الست األخيرة حدثت نتيجة التحذيرات من قبل الدول 
ي والبيئي في القطاع. فالدول المانحة تعتبر المانحة والبنك الدولي حول خطر االنهيار االقتصاد

قطاع االعمال الفلسطيني عامل اعتدال، اضافة إلى الدور االقتصادي. لذلك حصل التجار على 
 النسبة االكبر من التصاريح.

 المتحدثة بلسان الشاباك وعدت بالرد، لكن الرد لم يصل حتى كتابة هذه السطور.
 15/7/2016هآرتس 

 16/7/2016، ندنالقدس العربي، ل
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