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نسعى لتحقيقه أيدينا ممدودة للسالم و و فشلت مجددًا في القيام بواجباتها  "الرباعية": عباس .1
  بالطرق السلمية والقانونية

محمود عباس، االتحاد اإلفريقي ودوله األعضاء، إلى  السلطة الفلسطينية "وفا": دعا رئيس-كيغالي 
دعم المبادرة الفرنسية لعقد المؤتمر الدولي للسالم، بما يضع حلواًل جذرية للصراع الفلسطيني 

 اإلسرائيلي.
اعية الدولية، فشلت مرة أخرى في القيام بواجباتها وفق خطة خارطة الطريق وقال: إن آلية اللجنة الرب

، فقد أصدرت مؤخرًا تقريرًا ينتقص من قرارات الشرعية الدولية، ويلوي عنق 2003الصادرة منذ عام 
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الحقيقة، وال يعبر عن الواقع الذي يعيشه شعبنا تحت االحتالل اإلسرائيلي، وقد ساوى بين الضحية 
، األمر الذي سيشجع إسرائيل قوة االحتالل، على المضي في طغيانها، وانتهاكاتها للقانون والجالد
 الدولي.

، المنعقدة في كيغالي براوندا، أمس، على "أن 27وشدد في كلمته، أمام قمة االتحاد اإلفريقي الـ
قامة الدولة  ،1967السالم لن يتحقق إال بزوال االحتالل اإلسرائيلي عن أرضنا المحتلة منذ عام  وا 

المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية. مؤكدًا أن "إفريقيا تستطيع عمل الكثير من أجل السالم في 
 منطقتنا، لما لها من وزن على المستويين اإلقليمي والدولي".

وقال: إن "أيدينا ممدودة للسالم، ونسعى لتحقيقه مع جيراننا بالطرق السلمية والقانونية، وفق قرارات 
، 2002لشرعية الدولية، ومبدأ األرض مقابل السالم، وتطبيق مبادرة السالم العربية كما جاءت في ا

 وتحقيق رؤية حل الدولتين".
تأكيده أن أي عملية تفاوضية ذات جدوى، تقتضي االلتزام بالقرارات الدولية، ومرجعيات  عباسوجدد 

 طان بشكل كامل، واإلفراج عن األسرى.السالم، وتنفيذ جميع االتفاقيات الموقعة، ووقف االستي
وأضاف: في هذا السياق، يتوجب على إسرائيل وقف بناء المستوطنات في أراضينا، ومنع 
مستوطنيها من ممارساتهم العدوانية، والتوقف عن السيطرة على أرضنا ومصادرنا الطبيعية، وخنق 

تصرف كقوة فوق القانون الدولي، االقتصاد الفلسطيني، وخرق االتفاقيات الموقعة. إن إسرائيل ت
وتستمر في بناء الحواجز والجدران، وحجز اآلالف من الفلسطينيين في سجونها، وعليها االمتناع 
عن امتهان المقدسات المسيحية واإلسالمية، خاصة في القدس الشرقية، فكل هذه اإلجراءات غير 

 الشرعية، أوصلت شعبنا وشبابنا لليأس وفقدان األمل.
: إننا، أيها األصدقاء، نتطلع لدعم اتحادكم ودوله األعضاء، للمبادرة الفرنسية لعقد المؤتمر وتابع

الدولي للسالم، وبما يضع حلواًل جذرية لهذا الصراع، وسينزع الذرائع من المتطرفين ودعاة اإلرهاب، 
 فنحن ننشد السالم للجميع دون استثناء.

لتي حدثت مؤخرًا في مختلف أنحاء العالم، وتلك التي ما وجدد عباس إدانته لجميع أعمال اإلرهاب ا
زالت تتم في المنطقة العربية، وفي دول القارة اإلفريقية، داعيًا "الجميع للوقوف صفًا واحدًا ضد هذا 

 اإلرهاب الذي ال دين له". 
ة نيس وقال: في هذه اللحظات، أؤكد من جديد إدانتي الشديدة للحادث اإلرهابي الذي وقع في مدين

الفرنسية، ونؤكد تضامننا ووقوفنا إلى جانب فرنسا وشعبها، ونحن على ثقة بأنها ستكون قادرة على 
تخطي هذه المحنة الصعبة، وأدعو الجميع للوقوف صفًا واحدًا ضد هذا اإلرهاب الذي ال دين له، 
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ء العالم، وتلك وفي نفس الوقت فإننا ندين جميع أعمال اإلرهاب التي حدثت مؤخرا في مختلف أنحا
 التي ما زالت تتم في منطقتنا العربية، وفي دول هذه القارة اإلفريقية العزيزة على قلوبنا.

وقال: نحن على ثقة بأن اتحادكم العتيد سيستمر في دعمه وتضامنه مع شعبنا لتمكينه من نيل 
الزعماء العظماء، ال يمكن حريته وسيادته واستقالله، فقارتكم التي أنجبت وما زالت، نخبًا من القادة و 

ماليين الجئ  6عامًا من التشرد والمعاناة ألكثر من  68إال أن تقف إلى جانب شعبنا إلنهاء 
 عامًا من االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين.         49فلسطيني، و

تكامل فيما بين وأضاف: إننا نحيي جهودكم، وأنتم تسعون للنهوض بإفريقيا لتنعم بالسالم والرخاء وال
، والتي تركزون من خاللها على إرساء أسس السلم 2063شعوبها ودولها وفق خطتكم الطموحة للعام 

واألمن، ومحاربة اإلرهاب والتطرف الذي ندينه بكل أشكاله، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير 
 صحة.أوضاع المرأة، والمجتمع المدني، ومعالجة قضايا التربية والتعليم، وال

ياكم في مختلف هذه المجاالت، حيث تتوفر لدينا الخبرات  وقال: نحن مستعدون تمامًا للتعاون وا 
والطاقات البشرية المدربة والمؤهلة علميًا، وبما يعود بالفائدة والمنفعة علينا جميعًا، ضمن سياسة 

لة قضيتنا، تمامًا كما عملنا في الوفاء التي نتبعها مع القارة، تعبيرًا عن تقديرنا لمواقفكم المؤيدة لعدا
عالقتنا مع أميركا الالتينية من تعاون في المجال التنموي ونقل التكنولوجيا الزراعية أو في التعليم 

بيكا،  –والطب والشراكة االستثمارية وغيرها، وسوف نرسل وفدًا من وكالة التعاون الدولي الفلسطينية
 اد اإلفريقي لتحديد أوجه التعاون والتنسيق.قريبًا؛ لعقد اجتماعات مع مفوضية االتح

وأضاف: إننا نعمل على بناء مؤسساتنا الوطنية على أسس ديمقراطية وعصرية، وفي ظل احترام 
سيادة القانون، ووفق المعايير العالمية لحقوق اإلنسان، وحقوق المرأة والطفل، ونعمل بكل إخالص 

جراء وتصميم لفك الحصار عن قطاع غزة، وإلنهاء حا لة االنقسام، واستعادة وحدتنا الوطنية، وا 
االنتخابات الرئاسية والتشريعية، ونبذل كذلك كل جهد إلعادة إعمار ما دمره االحتالل في ثالث 

 حروب على قطاع غزة.
 18/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 الحمد هللا: الحكومة بصدد تعديل قانون العقوبات وتشكيل محكمة جنايات كبرى .2

هللا ـ "وفا": قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا "إن هناك بعض القوانين والتشريعات بحاجة رام 
لتعديل، خاصة قانون العقوبات، ونسعى لتشكيل لجنة لتعديل هذا القانون قريبا جدا، ونحن بصدد 

 تشكيل محكمة جنايات كبرى للوقوف على الجرائم التي تختص المحكمة بها."
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هللا جدية الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس في اجتثاث بؤر الخارجين عن وأكد رامي الحمد 
لقاءالقانون،  القبض على جميع المطلوبين وتقديمهم للعدالة، مشددا على انه لن يكون هناك إال  وا 

بجهود المؤسسة األمنية خالل الفترة السابقة في حماية  إشادتهسالح واحد، وشرعية واحدة، مجددا 
 لمواطنين، وتحقيق االستقرار، واعتقال عشرات المطلوبين للعدالة.أمن ا

 18/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 تدين محاوالت االلتفاف على قرار إخالء بؤرة استيطانية "الخارجية الفلسطينية" .3

العليا بإخالء  ""اإلسرائيلية""قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنه رغم وجود قرار من المحكمة 
توطنة عمونا المقامة على أراض فلسطينية خاصة قرب رام هللا، يواصل اليمين الحاكم بالكيان مس

بحثه عن طرق لاللتفاف على القرار، للحيلولة دون تنفيذه، األمر الذي ينهي سنوات طويلة من 
 سيطرة المستوطنين على األراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنة.

بيان أمس األحد، أن من بين هذه المساعي محاوالت أعضاء كنيست من  وأوضحت الخارجية في
اليمين واليمين المتطرف، كان آخرهم عضو الكنيست شولي معلم من البيت اليهودي، التي تقدمت 
بقانون إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات بهذا الخصوص، إضافة إلى مساع يبذلها وزير جيش 

لمنع عملية اإلخالء، مستخدمًا صالحياته كوزير، واللجوء لقانون أمالك  الحرب أفيغدور ليبرمان،
 .1950في  "إسرائيل"الغائبين الذي سنته 

 18/7/2016الخليج، الشارقة، 

 
 حنـا نـاصـر: حـصلنـا علـى ضمـانـات مـن الجميع الحترام نتائج االنتخابات المحلية .4

تخابات المركزية، أن اللجنة حصلت على أكد الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة االن حسن جبر:
ضمانات كافية من جميع الجهات في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ الحترام نتائج االنتخابات المحلية، 

 المقررة إقامتها في الثامن من تشرين األول المقبل.
وأعرب ناصر، خالل مؤتمر صحافي، عقده، أمس، عقب لقائه وفدًا من حركة "حماس"، برئاسة 

ائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، عن أمله في أن تكون االنتخابات المحلية ن
وأكد أن االنتخابات ستجرى، حسب القانون الحالي، الذي جرت فيه االنتخابات السابقة قبل  نزيهة.

 أربع سنوات، وبنفس اإلجراءات التي تعمل في الضفة الغربية ستعمل في قطاع غزة.
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إلى وجود رقابة محلية وخارجية على االنتخابات، منوهًا إلى أن اللجنة ستدعو إلى رقابة  النظر ولفت
من داخل البلد، من المشاركين وممثلي الفصائل، ورقابة من الخارج؛ لضمان نزاهة االنتخابات، 

 وسمعة جيدة في العالم لنتائجها.
  18/7/2016األيام، رام هللا، 

 

 قراطيةو ار لفلسطين والديمبحر: فشل انقالب تركيا انتص .5
قال النائب األول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر إن "فشل واندحار االنقالب يشكل : غزة

 انتصارًا لشعبنا الفلسطيني ولكل المؤمنين بالديمقراطية وحقوق الشعوب في العالم".
ب والشعب التركي وهنأ بحر في بيان األحد، الرئيس التركي أردوغان والحكومة التركية واألحزا

بعادها عن دورها الريادي و باالنتصار على االنقالبين "الذين أرادوا مسح وتدمير الديم قراطية التركية وا 
 في خدمة القضية الفلسطينية وقضايا األمة".

وأضاف "إن فشل االنقالب في تركيا ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، هو انتصار كبير وتعزيز 
 للمنهج الديمقراطي".

قراطية في تركيا و شدد على أن الكيان اإلسرائيلي وأعداء األمة هم أكبر الخاسرين من فوز الديمو 
 واندحار االنقالب، وفق قوله.

 17/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اللوبي اإلسرائيلي وراء تدهور األوضاع في فلسطين :للشؤون االستراتيجية عباس مستشار .6

لرئيس للشؤون االستراتيجية حسام زملط، اللوبي اإلسرائيلي المتطرف في حّمل مستشار ا :رام هللا
واشنطن مسؤولية تدهور األوضاع في األرض الفلسطينية، من خالل تشجيع االحتالل، وسياسية 
االستعمار، وتشكيل حماية لجنود االحتالل والمستوطنين، على ممارسة شتى أشكال العنف واالرهاب 

 نا.المنظم بحق أبناء شعب
وأكد زملط خالل كلمته أمام أعضاء الكونغرس األميركي في واشنطن، قبل يومين، بناًء على دعوة 
من لجنة العالقات الخارجية في الكونغرس "أن اللوبي اإلسرائيلي المتطرف متورط في عمليات تزوير 

ويض فرص ممنهجة للحقائق، وفي ممارسة االبتزاز السياسي، ضمن أجندة معدة مسبقا، هدفها تق
 السالم، ومحاربة الجهات اإلقليمية والدولية الساعية لتحقيقه".

 17/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 



 
 
 
 

 

 9 ص             3994 دد:الع        18/7/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 النموذج الحضاري الهائل الذي قدمه الشعب التركيمصطفى البرغوثي يشيد ب .7
ه قال األمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إن :أحمد صقر -غزة

"ضد أي تدخل عسكري في النظام الديمقراطي ألي دولة"، مؤكدا أن محاولة االنقالب "تتعارض مع 
 قيمنا في حق الشعب في اختيار من يحكمه أو يمثله".

" أن "أي التفاف على إرادة الشعب أمر مرفوض"، مشيدا بـ"النموذج الحضاري 21وأضاف لـ"عربي
 تصدى أفراده بصدورهم العارية لمحاولة االنقالب". الهائل الذي قدمه الشعب التركي، عندما

رغوثي أن "الشعب التركي أجبر قادة االنقالب على التراجع، وهذا يظهر قوة الشعب، فعندما بوأكد ال
يخرج الشعب إلى الشارع بإرادة موحدة؛ ال شيء يستطيع أن يقهره"، مثنيا على موقف المعارضة 

 قفا موحدا ضد االنقالبيين.التركية التي اتخذت مع الحكومة مو 
وقال البرغوثي إنه ليس لديه "أي شك في أن إسرائيل ربما كانت تريد لهذا االنقالب أن ينجح، 

 باإلضافة إلى قوى إقليمية أخرى متصارعة".
 16/7/2016، "21موقع "عربي 

 
 إحباط عملية فدائية لتفجير القطار الخفيف في القدس يدعياالحتالل  .8

ــدن، القــدس العنشــرت  ســلطات أن  فــادي أبــو ســعدى عــن مراســلهارام هللا ، مــن 18/7/2016ربــي، لن
االحتالل اإلسرائيلي قالت إنها نجحت في إحباط عملية فدائية تتمثل في تفجير أحد القطارات الخفيفة 
فــي القــدس المحتلــة بعــد اعتقــال فلســطيني يبلــي مــن العمــر عشــرين عامــًا خــالل محاولتــه الصــعود إلــى 

رات فـــي المدينــة. وأوردت وســائل اإلعـــالم اإلســرائيلية أن شــابًا فلســـطينيًا أثــار شــكوك أحـــد القطــا أحــد
حراس األمن اإلسرائيلي عند أحد المواقف وقام باالتصال بالشرطة اإلسرائيلية على الفور التي أغلقت 

 بحوزته. ناسفة أنبوبيةبدورها المنطقة، وحاصرت الشاب واعتقلته ليتبين بعد ذلك وجود عدة عبوات 
وكانـت مصــادر عســكرية إســرائيلية قــد أشـارت فــي وقــت مبكــر مــن صـباح أمــس األحــد، إلــى أن قــوات 
الشــرطة اإلســرائيلية اعتقلــت فلســطينيا بــدعوى وجــود عبــوة ناســفة بحوزتــه فــي القــدس المحتلــة، وجــاء 

در االعتقـــال خـــالل محاولتـــه الصـــعود إلـــى أحـــد خطـــوط القطـــار الخفيـــف فـــي المدينـــة. ونقلـــت المصـــا
باسم شرطة االحتالل لوبا السمري قولها إن قوة من شـرطة وجـيش االحـتالل  المتحدثةاإلسرائيلية عن 

الشــاب كــان يملــك عبــوة ناســفة وقصــد  أناعتقلــت فــي ســاعات صــباح األحــد شــابا فلســطينيا، وادعــت 
رطة اعــتالء القطــار فــي مدينــة القــدس المحتلــة، فيمــا أثــار شــكوك شــرطة االحــتالل. وأضــافت أن الشــ

 اإلسرائيلية اعتقلت الشاب وأغلقت المنطقة وشرع خبراء المتفجرات بفحص المكان.
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وأعلــن مركـــز الـــتحكم بالقطـــار الخفيـــف وقـــف رحالتـــه فـــي عـــدة مســـارات بســـبب اإلعـــالن عـــن اعتقـــال 
العبـري وموقـع  "وااله"فلسطيني وبحوزته قنبلة محلية الصنع وفق االدعاءات اإلسرائيلية. وأورد موقـع 

اة السـابعة فـي التلفزيــون اإلسـرائيلي أنـه وبعــد إجـراء خبـراء المتفجـرات الفحــص تبـين وجـود عبــوات القنـ
 أنبوبية في أحد األكياس داخل القطار الخفيف وتم العمل على تفكيكها ونقلها من المكان.

نــت شــرطة االحــتالل أعل، مــن القــدس ونقــاًل عــن الوكــاالت، أن 18/7/2016األيــام، رام هللا، وجــاء فــي 
أثنــاء تواجــده فــي مدينــة القــدس، صــباح أمــس، بــدعوى العثــور علــى معــدات  فلســطيني اعتقــال شــاب

وقالت لوبا السمري الناطقـة بلسـان  كان ينوي استخدامها في تنفيذ عملية بالمدينة. في حقيبته تفجيرية
ة موصـولة عبـوات ناسـف 3الشرطة اإلسرائيلية، فـي بيـان: "تبـين بعـد الفحـص أن الحقيبـة تحتـوي علـى 
وأشارت إلى أن المعتقل في  بخيوط تفعيل وجهاز هاتف نقال وسكاكين، وتمكن الخبراء من تفكيكها".
 العشرينيات األولى من عمره، ومن سكان بلدة بيت أوال بمحافظة الخليل. 

وادعـى متحــدث باسـم شــرطة االحــتالل، أن الشـاب وصــل الموقــع علـى مــتن حافلــة تابعـة لشــركة إيجــد 
لية، إذ كان ينوي تنفيذ عمليته داخلها، لكنه غير خطته وأراد تفجير المعدات التي بحوزته في اإلسرائي

وقالـــت المصـــادر: إن شـــرطة االحـــتالل اســـتدعت خبيـــر متفجـــرات  مكـــان آخـــر، قبـــل أن يـــتم اعتقالـــه.
 لفحص الحقيبة، ونقلت الشاب للتحقيق لدى الجهات المختصة، وأغلقت شوارع محيطة.

حــتالل فــي القــدس: إن حــراس األمــن تمكنــوا مــن منــع تنفيــذ عمليــة قــد تــودي بحيــاة وقالــت شــرطة اال
نـه لـم يـتم تحـذيرهم مـن قبـل  نها لم تملك أي معلومـات عـن الشـاب أو المتفجـرات، وا  عشرات القتلى، وا 

 االستخبارات بشأن وقوع عملية بهذا الحجم.

 
 ولن تقدم معلومات بدون ثمن الجنديين إلنهاء قضية إسرائيلية: حماس ليست مستعجلة مصادر .9

نقلت اإلذاعة العبرية العامة عـن مصـدر أمنـي فـي حركـة حمـاس، قولـه إن حركتـه ليسـت فـي  :رام هللا
 عجلة من أمرها في التعامل مع قضية الجنديين اإلسرائيليين المفقودين في قطاع غزة.

مهمــا كانــت الظــروف، وبحســب المصــدر فإنــه حركتــه لــن تتخلــى عمــا وصــفه بمبــدأ "المعلومــة بــثمن" 
 مضيًفا أن الشروط واضحة لتحريك الملف، وللبدء بمفاوضات بشأنه.

أســـرها جنـــدي ا  2014يوليـــو  20وكانـــت كتائـــب القســـام الجنـــاح العســـكري لحركـــة حمـــاس أعلنـــت مســـاء 
إسرائيلي ا يدعى شاؤول أرون خالل عملية شرق حـي الشـجاعية شـرق مدينـة غـزة إبـان العـدوان البـري؛ 

وفــي األول مــن أغســطس مــن العــام الماضــي، أعلــن جــيش  يش االحــتالل أعلــن عــن مقتلــه.لكــن جــ
 .االحتالل فقد االتصال بضابط يدعى هدار جولدن في رفح جنوب قطاع غزة

 17/7/2016القدس، القدس، 
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 فئاته يقف مع تركيا الفلسطيني بكافة الشعبهنية:  .11
المكتب السياسـي لحركـة "حمـاس"، إن الشـعب  قال "إسماعيل هنية"، نائب رئيس: عطا هللا عال- غزة

 تركيا، في مواجهة محاولة االنقالب العسكري الفاشلة.الفلسطيني يقف بكافة "فئاته" و"مكوناته" مع 
وأضاف هنيـة فـي كلمـة لـه خـالل حفـل تخـرج طلبـة "الكليـة الجامعيـة للعلـوم التطبيقيـة" فـي مدينـة غـزة 

رادتها ووحدتها". مساء يوم األحد:" الشعب الفلسطيني بك  افة أطيافه، وقياداته يقف اليوم مع تركيا وا 
 وأكد أن غزة بشكل خاص تقف مع تركيا، وبقائها دولة "عزيزة" وقوية في اإلقليم والمشهد السياسي. 

وتــابع هنيــة:" دعــم غــزة لتركيــا وقادتهــا وشــعبها ينبــع مــن بــاب الوفــاء، والعرفــان لمــا قدمتــه مــن دعــم 
نســـاني مت وقـــال إن الفصـــائل والقيـــادات الفلســـطينية، أظهـــرت تأييـــدا لوحـــدة تركيـــا  واصـــل". سياســـي وا 

ولفت هنية، إلى أن الجماهير في قطاع غزة، رفعت أعالم تركيا، وخرجـت فـي مسـيرات  ومؤسساتها. 
 احتفالية، وفاًء لتركيا وشعبها. 

 وأضاف:" تركيا قدمت الدماء والشهداء من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة". 
نســـانيا، مشـــددا علـــى أن كافـــة  واســـتذكر هنيـــة مواقـــف تركيـــا الداعمـــة للشـــعب الفلســـطيني سياســـيا، وا 

دخالها في صراعات داخلية، ستبوء بالفشل.   المحاوالت لاللتفاف على إرادة األمة، وا 
وأكد هنية، خالل كلمته أن تركيا تسعى إلى رفع الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منـذ 

 أعوام، وتقديم العون الالزم لسكانها المحاصرين، خاصة من خالل اتفاقها األخير مع إسرائيل. عشرة
 17/7/2016وكالة األناضول، 

 
 قراطي الحاكم في تركياو االنقالب العسكري على النظام الديم محاولةفتح تدين  :جمال محيسن .11

لى لسان عضو لجنتها المركزية، دانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ع: صقر أحمد- غزة
 قراطي الحاكم في تركيا".و القيادي جمال محيسن "محاولة االنقالب العسكري على النظام الديم

قراطي، أو أي انقــالب و ": "نحــن كحركــة ديمقراطيــة نــدين أي عمــل غيــر ديمــ21وقــال محيســن لـــ"عربي
 الفلسطيني".عسكري على أي بلد في العالم، وخصوصا في تركيا الصديقة للشعب 

قراطيـة، و وأضاف القيادي في "فتح" أنه "آن األوان ألن يكون في العالم العربـي واإلسـالمي أنظمـة ديم
 تكون هناك انقالبات عسكرية مثل تلك المحاولة التي وقعت في تركيا". وأال

 17/7/2016"، 21موقع "عربي 
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 العسكرية خطير تجاه الدولأمر سلبي ومنهج االنقالبات في تركيا  جرىما حزب الشعب:  .12
شــددت الفصــائل الفلســطينية علــى رفضــها لمحاولــة االنقــالب الفاشــلة التــي وقعــت : صــقر أحمــد- غــزة

الجمعة في تركيا، والتي قادها مجموعة من الضباط في الجيش التركـي، مؤكـدين فـي أحاديـث متفرقـة 
 " دعمهم للنظام الديمقراطي الحاكم بتركيا.21لـ"عربي

ال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، غسان الخطيب، إن "مـا جـرى هـو من جهته؛ ق
 أمر سلبي، ومنهج االنقالبات العسكرية خطير تجاه الدول".

" أنه "من الممكن أن يحمل أي انقالب في طياته خطرا على الدول المجـاورة، ألن 21وأضاف لـ"عربي
يهـا الطـابع العـدواني"، مؤكـدا أن "التنـافس بـالطرق األنظمة التي تبنى على انقالب عسكري؛ يغلـب عل

 الديمقراطية هو الصحيح في تركيا وأي بلد في العالم".
وأرجع الخطيب اسـتجابة الشـعب التركـي لـدعوة أردوغـان بـالنزول إلـى الشـوارع؛ إلـى سـببين؛ األول أن 

، وهــو ال يريــد أن "الشــعب التركــي عــانى مــن الحكــم العســكري والعرفــي فــي مراحــل مختلفــة مــن تاريخــه
 يعود لهذه المراحل".

وأضــــاف أن "الســــبب الثــــاني هــــو أن النظــــام الــــديمقراطي التركــــي الحــــالي؛ ارتــــبط فــــي ذهــــن األتــــراك 
باإلنجــازات االقتصــادية الكبيــرة التــي حصــلت فــي الســنوات األخيــرة، ومــن هنــا كانــت اســتجابة الشــعب 

 لنداء أردوغان للحفاظ على هذه اإلنجازات".
 17/7/2016"، 21بي موقع "عر 

 
 ترتيب تنفيذ االنتخابات المحليةللجنة االنتخابات المركزية مع  تتباحث حماسغزة:  .13

التقى إسماعيل هنية، نائب رئـيس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس، وفـدا مـن "لجنـة االنتخابـات : غزة
ا فــي أكتوبرشتشـــرين المركزيــة"، الفلســطينية، لبحــث ترتيــب تنفيــذ االنتخابــات المحليــة، المزمــع إجراؤهــ

 األول المقبل.
وتباحث هنية، مساء يوم األحد، في مكتبه غرب مدينة غزة، مع الوفد الذي وصل قطـاع غـزة صـباح 
 اليوم، برئاسة لجنة االنتخابات، "حنا ناصر"، العديد من المحاور التي من شأنها إنجاح االنتخابات.

تمر صحفي عقده على هامش اللقاء: "إننا فـي وقال خليل الحية، القيادي في حركة حماس، خالل مؤ 
 حركة حماس سنعمل وبكل إمكانيتنا على إنجاح وتسهيل العملية االنتخابية في غزة والضفة".

وأضــاف الحيــة: "يجــب أن تتضــافر الجهــود الفصــائلية علــى إنجــاح االنتخابــات لتكــون مقدمــة لتعزيــز 
 الشراكة الوطنية الفلسطينية".
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ن االنتخابـــات المحليـــة مقدمـــة إلنهـــاء االنقســـام، والوصـــول إلـــى شـــراكة حقيقيـــة وتـــابع: "نأمـــل أن تكـــو 
 إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية".

 17/7/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 سعد سبل عدم استغالل المخيمات الفلسطينية وأسامة بهية الحريري معاألحمد يبحث  .14
لبنان، مع النائب بهيـة  إلىة فتح عزام األحمد الذي وصل بحث عضو اللجنة المركزية لحرك: بيروت

الحريــري األوضــاع الفلســطينية فــي لبنــان ومخــيم عــين الحلــوة، فــي حضــور ســفير فلســطين لــدى لبنــان 
اللواء كمال الشيخ، وأمـين سـر الحركـة وفصـائل منظمـة  "فتح"أشرف دبور وعضو المجلس الثوري لـ 
 .التحرير في لبنان فتحي ابو العردات

الدور اإليجابي الكبيـر الـذي تلعبـه الحريـري فـي دعـم المخيمـات الفلسـطينية "ونوه األحمد بعد اللقاء بـ 
، وهـي تلعـب "تيـار المسـتقبل"وحماية أمنها خصوصًا مخيم عين الحلوة وبالتنسيق الكامـل بيننـا وبـين 

اســتقرار مدينــة صــيدا  دورًا أساســيًا مــن أجــل أن يبقــى هنــاك اســتقرار فــي المخــيم حتــى يكــون جــزءًا مــن
 ."ولبنان عموماً 

كـــان هنـــاك تفـــاهم مشـــترك علـــى فهـــم مـــا يـــدور مـــن مـــؤامرات علـــى لبنـــان وأمنـــه وأيضـــًا علـــى "وقـــال: 
المخيمات الفلسطينية وخصوصًا محاولة اسـتغالل مخـيم عـين الحلـوة. ونعتبـر أن لنـا رؤيـة واحـدة فـي 

 ."كيفية متابعة هذا الموضوع ومعالجته
هنـاك مخـاوف "هناك مخاوف جدية من الوضـع فـي مخـيم عـين الحلـوة، قـال األحمـد: وعما اذا كانت 

في لبنان أكثر من غيره، يجـب أال ننسـى أن هنـاك تـداخاًل بـين لبنـان وسـورية، واألوضـاع فـي سـورية 
ــــدور علــــى الحــــدود الســــورية  ــــة، وجــــرت محــــاوالت ســــابقة كثيــــرة  -معروفــــة، ومعــــروف مــــاذا ي اللبناني

، وهناك بعض الخالفات السياسية داخـل لبنـان ومنهـا الفـرام الموجـود بسـبب عـدم الستغالل المخيمات
انتخاب رئيس الجمهورية، لذلك ننسق بكل صراحة فـي مـا يتعلـق بالوضـع الفلسـطيني فـي لبنـان حتـى 
نقطــع الطريــق علــى أي محاولــة لتفجيــر الوضــع الــداخلي اللبنــاني وعــدم اســتغالل الوضــع الفلســطيني 

مــع مــا يــدور فــي ذهــن وتفكيــر القــوى المعاديــة للــوطن العربــي ومحاولــة تقســيم أمتنــا  للــزج بــه انســجاماً 
 ."العربية بمختلف أقطارها والخطر على الجميع بما فيها في لبنان

أهميــة "ســعد وســمع منــه تأكيــدًا لـــ  أســامة "التنظــيم الشــعبي الناصــري"والتقــى األحمــد األمــين العــام لـــ 
فلسطينيين واللبنانيين مـن أجـل تحصـين الوضـع علـى كـل المسـتويات التعاون بين مختلف األطراف ال

ــــة لتفجيــــر األوضــــاع انطالقــــًا مــــن  األمنيــــة والعســــكرية واالجتماعيــــة والشــــعبية، ومحاصــــرة أي محاول
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. كمــا ســمع تأكــديًا ان "المخططــات التــي تجــري فــي المنطقــة العربيــة وتســتهدف أكثــر مــن قطــر عربــي
 ."ضن قضية الشعب الفلسطيني ونضالهصيدا كما كانت على الدوام تحت"

 18/7/2016الحياة، لندن، 
 

 تتعهد بمواصلة العمل العسكري الفصائل والقوى الوطنية واإلسالمية في غزة .15
أّكــدت الفصــائل والقــوى الوطنيــة واإلســالمية فــي غــزة، أمــس األحــد، أّن المقاومــة الفلســطينية ستواصــل 

لدفاع عن الشعب الفلسطيني، بما تمتلـك مـن قـوة، "حتـى عملها، من أجل تحرير األراضي المحتلة، وا
 استعادة الحقوق الفلسطينية التي سلبها االحتالل اإلسرائيلي على مدار سنوات طويلة".

وشددت الفصائل الفلسطينية، في وقفة إلحياء الـذكرى الثانيـة للعـدوان اإلسـرائيلي علـى غـزة أمـام مقـر 
وحـــدة الوطنيـــة، ورفـــع الحصـــار اإلســـرائيلي المفـــروض علـــى األمـــم المتحـــدة، علـــى ضـــرورة اســـتعادة ال

 القطاع منذ عشر سنوات، وتسريع عملية اإلعمار.
وحــــّذر القيــــادي فــــي حركــــة حمــــاس، إســــماعيل رضــــوان، االحــــتالل اإلســــرائيلي مــــن مواصــــلته فــــرض 

موقوتـة الحصار على القطاع، للعام العاشر على التوالي، "كونه سيدفع القطاع إلى التحول إلى قنبلـة 
ولفــت علــى  تنفجــر فــي أي وقــت فــي وجهــه، بفعــل عرقلتــه إعــادة اإلعمــار واســتمراره فــي التكلــؤ بهــا".

هامش الفعالية، إلى أن المقاومـة، وبعـد مـرور عـامين علـى الحـرب األخيـرة علـى القطـاع، أفضـل مـن 
 أي وقــت مضــى، و"ستســتمر فــي مشــروع اإلعــداد مــن أجــل التحريــر، والعمــل علــى تحقيــق طموحــات

 الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة".
مـــن جانبـــه، قـــال النـــاطق باســـم حركـــة "فـــتح"، فـــايز أبـــو عيطـــة، إّن العـــدوان اإلســـرائيلي، وغيـــره مـــن 
االعتـــداءات اإلســـرائيلية المتواصـــلة علـــى الشـــعب الفلســـطيني، يجـــب أن تكـــون دافعـــًا لتوحيـــد الصـــف 

يطة إلى أن العدوان اإلسرائيلي على القطاع صيف وأشار أبو ع الفلسطيني لمواجهة أي عدوان قادم.
يعتبر "هجومًا ال إنسـانيًا راح ضـحيته آالف الضـحايا مـن المـدنيين واألطفـال والنسـاء والشـيو ،  2014

 فضاًل عن تعرض آالف البيوت الفلسطينية للدمار، بفعل االستهداف المباشر لها".
إلســــالمي"، خضــــر حبيــــب، علــــى أن الشــــعب فــــي الســــياق ذاتــــه، شــــدد القيــــادي فــــي حركــــة "الجهــــاد ا

الفلســطيني سيواصــل الصــمود والتمســك بالثوابــت الفلســطينية، ورفــض العــدوان ورفــض سياســة األمــر 
الواقع التـي يريـد االحـتالل اإلسـرائيلي فرضـها علـى الشـعب الفلسـطيني، ومواصـلة العمـل علـى تحريـر 

 كافة األراضي الفلسطينية.
 17/7/2016السبيل، عمان، 
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 ل االحتالل المسؤولية عن حياة أمينها العام عقب اقتحام غرفته في "ريمون"لشعبية" تحم   "ا .16
حملت الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين، االحـتالل الصـهيوني المسـؤولية الكاملـة عـن سـالمة : رام هللا

 أمينها العام أحمد سعدات، بعد قيام وحدات قمع صهيونية باقتحام غرفته في سجن ريمون.
دت في بيـان لهـا، أن التصـعيد الصـهيوني هدفـه خلـق إربـاك لـدى أسـرى "الجبهـة"، وقياداتهـا الـذين وأك

أعلنـــوا عـــن خـــوض دفعـــة مـــن عشـــرات األســـرى فـــي مختلـــف الســـجون إضـــراًبا مفتوًحـــا عـــن الطعـــام، 
 احتجاًجا على استمرار اعتقال المضرب عن الطعام بالل كايد.

قل القيادي فيها، األسير كميل أبو حنيش، الموجود في سجن وقالت الجبهة إن إدارة السجون قامت بن
"رامون" إلى سـجن "جلبـوع"، مشـيرة إلـى أنهـا تمـارس ضـغوطاتها وتهديـداتها بحـق أسـرى الشـعبية، فـي 

 إطار "حملة مسعورة" ضدهم.
سناد لألسير كايـد ولكافـة األسـرى فـي معـركتهم البطوليـة ضـد  ودعت الشعبية إلى "أوسع حملة دعم وا 

ارة السجون ومخابرات االحـتالل، التـي أعلنـوا أنهـا مسـتمرة حتـى تحقيـق الحريـة لألسـير بـالل كايـد"، إد
 بحسب البيان.

 17/7/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 عزل "هداريم" إلىمروان البرغوثي  األسيرنقل  .17
قـل النائـب ن إلـى األحدسلطات االحتالل عمدت  أنعلمت "القدس" دوت كوم  :علي سمودي -جنين 
 قسم العزل في سجن "هداريم". إلىوالقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي من سجن "جلبوع"  األسير

التضـييق  إلـىالتعسـفية الراميـة  إجراءاتهـا إطـاروفـي  األحيـانوتعمد سلطات االحتالل فـي الكثيـر مـن 
القمعيــة التــي  اءاتاإلجــر عبــر سلســلة مــن  األســرىاســتهداف  إلــىالقــابعين فــي ســجونها  األســرىعلــى 

معاقبـة قـادة الحركـة  إلـىتشمل اقتحام غرفهم والتنكيـل بهـم ومصـادرة مقتنيـاتهم الشخصـية، فيمـا تعمـد 
 العزل والزنازين االنفرادية. أقسامعبر احتجازهم في  األسيرة

 17/7/2016القدس، القدس، 
 

 بإضراب عن الطعام داخل سجون االحتالل يشرعونالشعبية" "أسرى  .18
أفــاد بيــان صــحفي ألســرى "الجبهــة الشــعبية" لتحريــر فلســطين فــي ســجون : خلــدون مظلــوم –  رام هللا

االحتالل، أنهم سيشرعون في خطوة اإلضراب المفتوح عن الطعام على شكل دفعات، ابتداًء مـن يـوم 
وهدد البيان بدخول كافة أسـرى الشـعبية فـي اإلضـراب المفتـوح عـن الطعـام "تـدريجًيا" فـي حـال  األحد.

 لم تجد قضية األسير بالل كايد )ُمضرب عن الطعام للشهر الثاني على التوالي( أي حل.
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وقــــال أســــرى الشــــعبية إنهــــم ســــُيبقون علــــى "البرنــــامج التكتيكــــي االحتجــــاجي" ضــــد مصــــلحة الســــجون 
اإلسرائيلية، إلى جانب عدد من "الخطوات التكتيكية النضالية" األخرى من أجل اسـتمرار الضـغط مـن 

 جوانب، وخلق أزمات إلدارة السجون بكامل طواقمها.جميع ال
وحــث بيــان الشــعبية جمــاهير الشــعب الفلســطيني والقــوى الوطنيــة واإلســالمية، علــى االنخــراط الكامــل 

 بالفعاليات المساندة لقضية األسرى بشكل عام، وبالل كايد بشكل خاص.
 17/7/2016، قدس برس

 
 ركيالت حماس تعرض صورة أردوغان في غزة دعماً  .19

عرضت حركة حماس، األحد صورة "كبيرة" للرئيس التركي رجـب طيـب أردوغـان، : ماجد محمد- غزة
 في مدينة غزة، دعما لتركيا، وتضامنا معها عقب محاولة االنقالب العسكري الفاشلة.

وعــرض جهــاز "العمــل الجمــاهيري" التــابع للحركــة اليــوم األحــد، الصــورة، فــي شــارع "عمــر المختــار"، 
 عد من أكبر شوارع مدينة غزة.الذي ي

وضمت صورة "أردوغان"، عددا من الشبان األتراك وهم يعتلون دبابة للجيش ويرفعون عليهـا األعـالم 
وُكتب على الصـورة:" مـع تركيـا وقيادتهـا الحكيمـة  التركية رفضا لـ محاولة االنقالب العسكري الفاشلة.
 دة وشعبا ".وشعبها األصيل، النصر لألحرار، تحية لتركيا قيا

"عرضــنا صــورة لألناضــول: وقــال رئــيس جهــاز العمــل الجمــاهيري، فــي حركــة حمــاس أشــرف أبــو زايــد 
الرئيس التركي رجب طيـب أردوغـان، وفـاء لـه ولشـعبه الـذي ضـحى مـن أجـل غـزة وفلسـطين، ورفضـا 

 ل شيء".وأضاف:" تركيا قدمت الكثير لغزة فدورنا أن نقدم لها المساندة في ك لالنقالب العسكري".
 17/7/2016وكالة األناضول، 

 
 ألف منتسب 30القسام تنطلق بمشاركة  مخيمات طالئع التحرير التي تنظمها كتائبغزة:  .21

، التــي تنظمهـــا كتائــب الشــهيد عـــز 2016تتواصــل فعاليــات مخيمـــات طالئــع التحريــر العســـكرية لعــام 
، فـــي جميـــع أرجـــاء قطـــاع غـــزة الـــدين القســـام الجنـــاح العســـكري لحركـــة المقاومـــة اإلســـالمية "حمـــاس"

 المختلفة.ألف منتسب من الفئات العمرية  30بمشاركة نحو 
ألسـبوعين،  ستسـتمر-القـدسأجنـاد -وقد أعلنـت كتائـب القسـام أن مخيمـات الطالئـع التـي تحمـل اسـم 

وقـد انطلــق المخــيم األول الخــاص بالكبــار والمرحلــة الثانويـة مســاء أمــس الســبت، فيمــا ســيكون المخــيم 
 (.7ش23ني خاص بالمرحلة اإلعدادية وسيبدأ السبت )الثا
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وأوضحت الكتائب أن المخيمات ستشمل التـدريبات والمهـارات العسـكرية، والرمايـة بالـذخيرة، ومهـارات 
 الدفاع المدني، باإلضافة إلى المواعظ ونماذج البطولة.

 17/7/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 

 األحداث األخيرةمن رغم الاإلسرائيلي" ب - تفاق التركير عن ثقته باستمرار "اال نتنياهو يعب    .21
ـــر رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي، بنيـــامين نتنيـــاهو، يـــوم األحـــد، عـــن ثقتـــه : الريمـــاوي عـــالء- القـــدس عّب

 باستمرار االتفاق التركي اإلسرائيلي، برغم محاولة االنقالب الفاشلة. 
ســرائيلية األســبوعية، بحســب بيــان صــادر عــن وقــال نتنيــاهو، فــي تصــريح لــه أثنــاء جلســة الحكومــة اإل

مكتبـــه، وصـــل األناضـــول نســـخة منـــه: "اتفقـــت إســـرائيل وتركيـــا مـــؤخرا علـــى عمليـــة مصـــالحة بينهمـــا، 
ونفترض أن تلك العملية ستستمر بغض النظر عن األحداث الدراماتيكية التي وقعت في تركيـا خـالل 

 نهاية األسبوع". 
 17/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 "إسرائيلبـ"اإلرهاب هو اإلرهاب سواء تم ارتكابه في فرنسا أو نتنياهو يدين مجزرة "نيس":  .22

التـــي  اإلرهابيــةنتنيـــاهو فــي جلســة حكومتـــه أمــس، المجـــزرة بنيــامين أدان : جرايســـي برهــوم- الناصــرة
علــى الشــعب وقعــت فــي مدينــة نــيس الفرنســية فــي نهايــة األســبوع الماضــي، واســتغل المجــزرة ليحــرض 

الفلســـطيني وقيادتـــه، إذ قـــال، "لقـــد شـــاهدنا أيضـــا فـــي األيـــام األخيـــرة العمليـــة اإلرهابيـــة المروعـــة التـــي 
ارتكبت في نيس وهي تشدد مرة أخرى على ضرورة اعتماد أسلوب تعامل موحد وصارم ضد اإلرهاب 

ازي وأمنيـات الشـفاء القاتل الذي يضرب العالم أجمع. باسـم الحكومـة والشـعب فـي إسـرائيل قـدمت التعـ
 العاجل للجرحى عن طريق الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند".

وتــابع نتنيــاهو قــائال، لقــد "قــدمت الســلطة الفلســطينية أيضــا التعــازي ولكــن بفــرق واحــد: هنــا، الســلطة 
الفلســطينية ال تــدين عمليــات الــدهس اإلرهابيــة فحســب، بــل هــي تشــجعها. إنهــا تمجــد القتلــة الداهســين 

هم وتمول ذويهم في حال مصرع الداهسين. إن اإلرهاب هو اإلرهاب سواء تم ارتكابه في فرنسـا وتمول
أو فــي إســرائيل ويجــب اعتمــاد أســلوب تعامــل موحــد ينطــوي علــى اإلدانــة ومحاربــة هــذا اإلرهــاب، هنــا 

 وفي أي مكان آخر".
 18/7/2016، الغد، عم ان
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 لتأمين تنق ل المستوطنين ططخهناك ليبرمان:  .23
نّظــم وزيــر جــيش االحــتالل أفغيــدور ليبرمــان، صــباح يــوم األحــد، جولــة فــي  :خاصــة ترجمــة-ام هللا ر 

منطقـة حـاجز حزمـا شـرق القــدس، لالطـالع علـى الوضـع الميــداني وحركـة المسـتوطنين فـي المنطقــة، 
 والعمل على تأمين تحركاتهم.

مـان فـي جولتـه. وأشـار ليبرمـان وبحسب مواقع عبرية، فـإن كبـار ضـباط الجـيش اإلسـرائيلي رافقـوا ليبر 
 إلى أّن هناك مخططات سيتم العمل عليها لتخفيف أعباء حركة التنقل للمستوطنين.

 17/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 يتآمر مع اليسار إلسقاط نتنياهو وتصفية رصيده السياسي: كاتس نتنياهو مستشارو .24
ســتخبارات يســرائيل كــاتس إلــى هجــوم شــديد تعــرض وزيــر المواصــالت واال: نظيــر مجلــي - تــل أبيــب

انضم إلى جهات " نتنياهو يّدعون أنهبنيامين اللهجة وغير مسبوق من قبل مسؤولين كبار في محيط 
  . "يسارية تسعى إلى إسقاط نتنياهو

وجاء الهجوم على خلفية انعقاد اجتماع لسكرتارية الليكـود برئاسـة كـاتس يـوم الخمـيس الماضـي جـرى 
قرارات تمس بصالحيات نتنياهو كرئيس لليكـود. وكـذلك فحـص االدعـاءات القاسـية التـي  اذخالله اتخ

يعتبــر مقربــا مــن  تضــمنها تقريــر مراقــب الليكــود ضــد مــدير عــام وزارة االتصــاالت شــلومو فيلبــر الــذي
 نتنياهو والمشبوه بصرف أموال من صندوق الليكود من دون تصريح.

رب مـن نتنيـاهو اتهـم الـوزير كـاتس باسـتغالل مؤسسـات الليكـود وخالل نقاش النائـب دودي مسـلم المقـ
تجتمـــع إال عنـــدما يســـود  مـــن المثيـــر أن ســـكرتارية الليكـــود ال"كســـالح سياســـي ضـــد نتنيـــاهو. وقـــال: 

. ورد عليـــه كـــاتس مـــدعيا أنـــه هـــو بالـــذات كـــان الجهـــة المعتدلـــة خـــالل "الخـــالف بينـــك وبـــين نتنيـــاهو
  االجتماع.

فــي الوقــت الــذي يقــف فيــه "مــاع قــال مســؤولون كبــار فــي محــيط نتنيــاهو إنــه وبعــد كشــف نتــائج االجت
الليكـــود مـــن خـــارج  رئـــيس الحكومـــة راســـخا أمـــام الهجـــوم اإلعالمـــي الـــذي يهـــدف إلـــى إســـقاط ســـلطة

صناديق االقتراع ينضم يسرائيل كاتس إلى جوقة اليسار. كاتس يطلق تصريحات من دون خجل ضد 
 رئيس الحكومة ويشهر به. 

خــالل حملــة االنتخابــات واآلن يحــاول الســيطرة بــالقوة والبلطجــة علــى أجهــزة  لــم يقــدم أي مســاهمةإنــه 
 ."الحزب أعضاء الليكود لن يسامحوا كاتس على تآمره ضد نتنياهو
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نتنيــاهو يشــعر بالضــغط لــذلك يرتكــب خطــأ كبيــرا عنــدما يضــخم قــوة "وقالــت مصــادر فــي الليكــود أن 
مطلوبــة ومهنيــة تهــدف إلــى  لليكــود. ســكرتارية الليكــود اتخــذت قــراراتكــاتس ويبنــي بــديال عنــه لقيــادة ا

 ."منع صرف أموال الحزب بشكل يناقض القانون والنظم
 18/7/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 تبييض األموالقضية تعزز االتهامات ضد نتنياهو في  اإلسرائيليةالشرطة  .25

رائيلية عـن تـراكم أدلـة شـديدة القـوة علـى مع حديث محققـين فـي الشـرطة اإلسـ: مجلي نظير- تل أبيب
وكانـت معلومـات  .االتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء اإلسـرائيلي بنيـامين نتنيـاهو بتبيـيض األمـوال

جديدة تسربت مـن دوائـر الشـرطة تقـول إن نتنيـاهو وربمـا أحـد أبنـاء عائلتـه سيخضـعان قريبـا للتحقيـق 
الحكومـــة اإلســـرائيلية تضـــيق واالتجـــاه  حـــول عنـــق رئـــيستحـــت طائلـــة اإلنـــذار. مـــا يعنـــي أن الحلقـــة 

الجنــائي يــزداد قــوة. وحســب تقريــر فــي القنــاة الثانيــة للتلفزيــون اإلســرائيلي فــإن التحقيــق يــوم الخمــيس 
سابقا آري هارو تناول الفحـص الجـاري فـي موضـوع نتنيـاهو.  الماضي مع رئيس طاقم ديوان نتنياهو

يجري أيضـا فــي الخـارج كمـا يبـدو فــي الواليـات المتحـدة األميركيــة وأن التحقيـق فـي القضـية الحاليــة سـ
 وفرنسا.

وحسـب التقـديرات فقـد سـاهمت معلومـات عثـر عليهــا فـي الكومبيـوتر الشخصـي لهـارو خـالل التحقيــق 
الشـــرطة قـــد اســـتدعت يـــوم  الســـابق معـــه حـــول الشـــركة التـــي يمتلكهـــا فـــي بـــدء هـــذا الفحـــص. وكانـــت

يـاهو أيضـا لـءدالء بإفادتهـا. ومـن المتوقـع أن يـتم اسـتدعاء مسـؤولين مقربـة مـن نتن الخميس الماضـي
للتحقيـــق معهمـــا فـــي هـــذه  .2009الحكومـــة فـــي  كبيـــرين عمـــال فـــي ديـــوان نتنيـــاهو منـــذ عودتـــه لرئاســـة

 القضية قريبا.
 18/7/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 ف الجيش وتقوي الفلسطينيين" تضعبـ"عدم المساس باألبرياء : التربية العسكريةلفينشطاينالحاخام  .26

وّجــــه الحاخــــام اإلســــرائيلّي المســــتوطن، يغئــــال لفينشــــطاين، ســــهام نقــــده إلــــى الجــــيش : الطيــــب غنــــايم
اإلسرائيلّي، واصًفا إّياه بانتهاج الهوادة والّتهـاون مـع الفلسـطينّيين عموًمـا، ومـع منفّـذي العملّيـات علـى 

سرائيلّية على ما أسماه بـ"عدم المساس باألبرياء"، علـى وجه الخصوص، قائاًل إّن الّتربية العسكرّية اإل
 حّد قوله، هي التي تضعف من قّوته، وتؤّدي إلى تعاظم قّوة الفلسطينّيين.
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وجاءت أقوال لفينشـطاين خـالل مـؤتمر "تسـيون فشيروشـاليم" )صـهيون والقـدس(، الـذي تنـاول "مجابهـة 
ائيل"، ليطلـق فــي كلمتـه التـي ألقاهــا، عـّدة تصــريحات تـأثير التّّيـار اإلصــالحّي علـى هوّيـة يهودّيــة إسـر 
 نارّية، إلى جانب تحريضه على الفلسطينّيين.

وعن "الّتهاون مع الفلسطينّيين"، قال لفينشـطاين، إّنـه "هنـاك ظـاهرة نـزع لشـرعّية القتـال"، مضـيًفا "هـذا 
المصــبوب، والحًقــا،  ُيــدعى "عــدم المســاس باألبريــاء"، هكــذا يســّمون األمــر. األمــر بــدأ فــي الّرصــاص

 ازداد خطورة في "الجرف الّصامد"، في يهودا والّسامرة".
 وأسهب لفينشطاين أّن الّظاهرة "آخذة في االنتشار، كالّنار في الهشيم".

 18/7/2016، 48عرب 
 

 قانون "فيسبوك" شروعتصادق بقراءة تمهيدي ة على ملشؤون التشريع  الوزاريةاللجنة  .27
للجنــة الوزارّيــة لشــؤون الّتشــريع، يــوم األحــد، علــى مشــروع قــانون تقــّدمت بــه صــادقت ا: الطيــب غنــايم

عضـــوة الكنيســـت عـــن حـــزب "المعســـكر الّصـــهيونّي"، رفيطـــال ســـويد، يلـــزم شـــركة فيســـبوك وشـــركات 
زالة المضـامين اليـت "تحـوي دعًمـا لقتـل وتحـريض علـى اإلرهـاب"،  إنترنت أخرى للعمل على مراقبة وا 

تــــرح القــــانون. ويشــــتمل مقتــــرح القــــانون علــــى غرامــــات مالّيــــة عاليــــة تطــــال كمــــا جــــاء فــــي مســــّودة مق
لعــاد إردان، جودعــم كــّل مــن وزيــر األمــن الــّداخلّي،  ألــف شــيكل. 300المخــالفين، تصــل قيمتهــا حتّــى 

ــا بمشــروع  ــة، لينــدمج هــذا المقتــرح الحًق ووزيــرة القضــاء، أييلــت شــكيد، مشــروع القــانون، بقــراءة تمهيدّي
 آخر، ينكّب كالهما )إردان وشكيد( على صياغته.قانون حكومّي 

 17/7/2016، 48عرب 
 

 الوطني الديموقراطي لتجمعحزب اعبد الفتاح رئيًسا ل عوضانتخاب  .28
قراطي، أمس السبت، في جلسـة و انتخبت اللجنة المركزية في حزب التجمع الوطني الديم: رامي حيدر

ض عبــد الفتّــاح رئيًســا للحــزب، ود. إمطــانس خاصــة عقــدتها فــي مقــر التجمــع المركــزي بالناصــرة، عــو 
 شحادة أميًنا عام ا، ويوسف طاطور نائًبا لألمين العاّم.

قراطي: "في اجتماع خاص للجنة المركزية للتجمع و وجاء في البيان الذي أصدره التجمع الوطني الديم
ور جميــع فــي مقــر الحــزب فــي الناصــرة، بحضــ 2016ش7ش16الــوطني الــديمقراطي، جــرى عقــده الســبت 

، وبمشــاركة لجنــة المراقبــة المركزيــة للحــزب، جــرى انتخــاب أعضــاء المكتــب السياســي 39أعضــائها ال 
   للتجّمع وانتخاب رئيس وأمين عام ونائب أمين عام".
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عضًوا تنافسوا على عضوية المكتـب السياسـي مـن اللجنـة المركزيـة، وانتخـب مـن  20وذكر البيان أن 
ضـاء جـدد.  وجـاءت هـذه االنتخابـات تبًعـا النتخـاب لجنـة مركزيـة جديـدة أع 6عضًوا وفـيهم  13بينهم 

  في مؤتمر التجمع الذي عقد بداية الشهر المنصرم.
وأعضاء المكتب السياسي المنتخبين حسب الترتيب األبجدي: د. إمطانس شحادة، د. باسـل غطّـاس، 

يب، عمر سعيد، عوض عبد د. جمال زحالقة، جمعة زبارقة، حنين زعبي، خالد عنبتاوي، طارق خط
 الفتاح، نداء نّصار، نيفين أبو رحمون، هبة يزبك، يوسف طاطور.

ـــة  ـــة المركزي ـــة التصـــويت الســـري شـــارك فيهـــا أعضـــاء اللجن ـــة جـــرت بطريق ـــة االنتخابي يـــذكر أن العملي
 ، وأدارت االنتخابات لجنة المراقبة المركزية.39المنتخبين الـ

 17/7/2016، 48عرب 
 

صابة  مقتلالجوالن:  .29  بانفجار قنبلة ثالثةجنديين إسرائيليين وا 
صـــابة ثالثـــة إســـرائيليين، يـــوم األحـــد، مقتـــل جنـــديين ســـرائيليأعلنـــت قـــوات االحـــتالل اإل :الناصـــرة ، وا 

آخـــرين، إثـــر انفجـــار قنبلـــة يدويـــة، صـــباًحا، قـــرب قاعـــدة عســـكرية فـــي "جبـــل الشـــيخ" شـــمال فلســـطين 
  المحتلة.

ل إنه تم نقـل الجنـود الجرحـى إلـى المستشـفى لتلقـى العـالج، دون أن وقال الناطق باسم جيش االحتال
 يقدم المزيد من التفاصيل عن سبب انفجار القنبلة.

ي كوخـاي طاقمـا مـن الخبـراء برئاسـة قائـد فـفيما كلف قائد المنطقة الشمالية العسكرية الميجـر جنـرال أ
 ادث. لواء الكسندروني العقيد يواف ياروم للتحقيق في مالبسات الح

صـابة ثالثـة آخـرين بجـروح  وفي ساعات المساء، سمحت الرقابة العسكرية، بنشـر نبـأ مقتـل جنـديين وا 
فـي انفجـار قنبلـة يدويـة فـي موقـع عسـكري بــالجوالن السـوري المحتـل خـالل شـجار وقـع بـين مجموعــة 

 من الجنود، حيث أقدم أحدهم على تفجيرها بنفسه وبالمحيطين.
ونـــوت" إن القتيلــين همــا: جنــدي احتيـــاط درزي ويــدعى "حســام طـــافش" وقالــت صــحيفة "يــديعوت أحر 

وجندي آخر يـدعى "شـلومو رنـدناو"، حيـث نـزل طـافش الـذي يعمـل سـائقا للجيـب وبـدأ بالصـرا  علـى 
 قائد الدورية ودار جدال في المكان قبل أن يفتح طافش القنبلة اليدوية ويفّجرها بنفسه وبالجنود.

 17/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 ةبإسقاط طائرة دون طيار دخلت األراضي المحتلة من جهة سوري تفشل "إسرائيل" .31
فشــلت "إسـرائيل"، فـي اســتهداف طـائرة بـدون طيـار، دخلــت األراضـي المحتلـة مــن : صـقر أحمـد-غـزة 

بالطـائرة التـي تمكنـت مــن  أذىجهـة سـوريا، ولـم تـتمكن بطاريـات الصـواريخ "بـاتريوت" مـن إلحـاق أي 
 الفرار والعودة للمكان الذي أطلقت منه.

" اإلسـرائيلي: "قبـل لحظـات، تـم إطـالق صـاروخي i24وقال جيش االحـتالل، فـي بيـان لـه نقلـه موقـع "
 باتريوت باتجاه طائرة دون طيار، تسللت إلى المجال الجوي اإلسرائيلي من سوريا".

حـد، فـي البلـدات الواقعـة بهضـبة دقـائق عصـر األ 4وأطلقت صافرات اإلنـذار عنـد السـاعة الخامسـة و
الجــوالن بعــد ظهــور الطــائرة، وفــي أعقــاب ذلــك اســتهدف االحــتالل الطــائرة بصــاروخين انطلقــت مـــن 

 بطارية في منطقة الجليل األعلى، حيث رجح الموقع "تسلل الطائرة من سوريا".
للبنــاني هــو مــن ويجــري االحــتالل تحقيقــا حــول "تســلل" الطــائرة مــن أجــل التحقــق إن كــان حــزب هللا ا

 أرسل الطائرة دون طيار، التي دخلت المجال الجوي اإلسرائيلي من سوريا.
وبحســب موقــع "تــايمز أوف إســرائيل"، فقــد زعــم "المقاتــل اللبنــاني أنــس النقــاش التــابع لحــزب هللا عبــر 

عسـكرية تويتر، أن التنظيم الشيعي بالفعل أرسل الطائرة، وأنها كانت قد بدأت للتـو بتصـوير تـدريبات 
عادتها".  في الجوالن عندما تم إطالق النار عليها وا 

 18/7/2016، "21موقع "عربي 
 

 جراء ما جرى في تركيا اً صامت اً مشاعر متضاربة وقلقالحكومة عاشت : الصحافة اإلسرائيلية .31
حتلت محاولُة االنقالب العسكرية الفاشلة في تركيا الحّيز األكبر من عناوين الصحف : احلمي موسى

اإلسرائيلية التي تناولت األمر باهتماٍم شديد. فالعالقات االستراتيجية بين الدولة العبرية وتركيا ُنِسجت 
أساسًا في عهود الحكم والسيطرة العسكرية هناك، وتضررت غالبًا في عهود الديموقراطية، وخصوصًا 

ح، اضــطرت تــل فــي عهــد رجــب طيــب أردوغــان. ومــع ذلــك، ونتيجــة ضــغوط أميركيــة وتالقــي المصــال
 أبيب وأنقرة مؤخرًا إلى إبرام اتفاق لم يدخل بعد حّيز التنفيذ النهائي بانتظار إجراءات قانونية عدة.

، بـــاراك رابيـــد، فـــإن وزارة الخارجيـــة ورئاســـة الحكومـــة "هـــآرتس"وبحســـب المراســـل السياســـي لصـــحيفة 
مـا جـرى فـي تركيـا. وفـي نظـر جـراء  "مشـاعر متضـاربة"اإلسرائيلية عاشتا ليلة يوم الجمعـة الماضـي 

لـن يـذرف دمعـًة لـو وجـد أردوغـان نفسـه صـبيحة يـوم السـبت "المراسل، فإن أحدًا فـي حكومـة إسـرائيل 
. واعتبـر أن الحـرج سـيكون "معتقاًل بداًل من االحتفال مـع مريديـه فـي مطـار اسـطنبول بتصـفية التمـرد

مليـون  20قت على دفـع تعويضـات بقيمـة لو تبين أن إسرائيل وقعت على اتفاق مصالحة، وواف"كبيرًا 
 ."دوالر لشخص غدا غير ذي صلة
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وأوضـــح رابيـــد أن التـــوتر كـــان كبيـــرًا داخـــل الحكومـــة اإلســـرائيلية التـــي لـــم تبـــد موقفـــًا تجـــاه االنقـــالب. 
كان للصمت أسباٌب، بينهـا أن األحـداث وقعـت بعـدما دخـل السـبت عنـد اليهـود، "، "هآرتس"وبحسب 

ب أخـرى. فعلـى خلفيـة الحساسـية الكبيـرة بـين إسـرائيل وتركيـا، وحقيقـة أن اتفـاق ولكن كانـت ثمـة أسـبا
المصـــالحة فـــي بدايتـــه، قـــررت الخارجيـــة اإلســـرائيلية عـــدم اإلســـراع فـــي الـــرد وانتظـــار جـــالء الصـــورة، 

 ."ومعرفة كيف سترد األسرة الدولية على األحداث
ســاعة علــى وقوعــه، وكــان جافــًا،  15ر وهكــذا صــدر البيــان اإلســرائيلي ضــد االنقــالب، فقــط بعــد مــرو 

وشــدد علــى اســتمرار رغبــة إســرائيل فــي تطبيــع العالقــات مــع تركيــا، مــع تحــذير مــبطن بوجــوب عــدم 
اسـتغالل االنقــالب كذريعــة لخــرق االتفـاق. ومعــروف أن البرلمــان التركــي كـان سُيّصــوت هــذا األســبوع 

د وضـــباط الجـــيش اإلســـرائيلي الـــذين علـــى اتفـــاق المصـــالحة، ويســـّن قانونـــًا يلغـــي الـــدعاوى ضـــد جنـــو 
 .2010شاركوا في اقتحام سفينة مرمرة في أيار 

ومثـــــل الموقـــــف الرســـــمي المتضـــــارب والمتـــــأخر، كانـــــت التعليقـــــات فـــــي الصـــــحف اإلســـــرائيلية. ففـــــي 
بفشــل االنقـالب. وفــي نظــره  "الديموقراطيــة لــم تنتصـر"، اعتبــر المعلـق بــن درور يمينـي أن "يـديعوت"
يوجــد لتركيــا زعــيم شــعبي وقــوي، رجــب طيــب أردوغــان، الــذي كلمــا قــّوى نفســه، منــذ عقــد ونصــف، "

أضــعف الديموقراطيــة، واآلن فــي أعقــاب فشــل محاولــة االنقــالب، ســيكون الــزعيم أقــوى بشــكل متزايــد، 
والديموقراطيـــة أضـــعف بشـــكل متزايـــد. األغلبيـــة تؤيـــد أردوغـــان، الـــذي انتخـــب فـــي إجـــراء ديمـــوقراطي. 

اجـــة للعـــودة إلـــى اإلجـــراء الـــديموقراطي فـــي ألمانيـــا إلثبـــات أن ذلـــك ال يضـــمن الموضـــوع هـــو أن ال ح
 ."الديموقراطية. األمر بعيد عن ذلك

التـوتر قــائم منـذ عشـرات الســنين بـين الجــيش العلمـاني، والحكــم الـذي هــو "وفـي نظـر بــن يمينـي، فــإن 
ترأســـه نجـــم الـــدين  بأيـــدي أحـــزاب إســـالمية. فـــي التســـعينيات، ســـيطر علـــى تركيـــا حـــزب الرفـــاه، الـــذي

اربكــان، والــذي شــغل منصــب رئــيس الــوزراء. اربكــان، مثــل حزبــه، كــان إســالميًا واضــحًا. أمــا الجــيش 
التركي، الذي تبوأ الدور التقليدي لحارس تقاليد مؤسس تركيـا العلمانيـة، مصـطفى كمـال أتـاتورك، فقـد 

أكثــر ديموقراطيــة مــن حكــم . واعتبــر بــن يمينــي أن حكــم العســكر كــان "أســقط حــزب الرفــاه مــن الحكــم
ألن الخيـــار فـــي مثـــل هـــذه  "رائحتهـــا الكريهـــة"األحـــزاب اإلســـالمية. وبـــّرر االنقالبـــات العســـكرية رغـــم 

، متوقعــًا أن تواجــه الديموقراطيــة "بــين الشــّر ومــا هــو أســوأ"، بــل "الخيــر والشــر"الحــاالت لــيس بــين 
 ."من اآلن فصاعدًا سنوات أسوأ"التركية 
البروفيسور أماتسيا برعم أن مجـرد وقـوع االنقـالب شـّكل مفاجـأة جـّراء االعتقـاد  ، كتب"معاريف"وفي 

أن أردوغان كـان قـد أفلـح فـي تطهيـر الجـيش. والحـظ أن االنقـالب دّبـره ضـباٌط برتـب متوسـطة بعـدما 
استبدل أردوغان برجال من أنصاره الشريحة العليا من الضباط الذين يرون أن األسـلمة التـي ينتهجهـا 
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ـــــ ـــــى حســـــاب القـــــيم خيان ـــــة أردوغـــــان عل ـــــر أن فشـــــل االنقـــــالب ســـــيعزز مكان ـــــاتورك. واعتب ـــــراث أت ة لت
ألــيكس فيشــمان إلــى التلمــيح  "يــديعوت"وكــان الفتــًا لجــوء المعلــق العســكري لصــحيفة  الديموقراطيــة.

 لنظرية المؤامرة من خالل استغرابه لالنقالب.
ي تلـك السـاعات القليلـة التـي وقـع فيهـا كلما تبـددت السـحب مـن فـوق المجريـات فـ"وكتب فيشمان أنه 

ــرو أنــه  هــذا التمــرد، تتلبــد ســحب جديــدة مــن الشــكوك حــول منطقــه والــدوافع التــي وقفــت خلفــه. فــال غش
مـن مدرســة أردوغـان. وســواء  "انقـالب مبــرمج"يجـري فــي الشـبكات االجتماعيــة فـي تركيــا حـديٌث عــن 
ان هذا تمردًا عاجاًل: برز مـن الالمكـان، فاجـأ كان في نظرية المؤامرة هذه ما هو حقيقي أم ال، فقد ك

كل العالم ـ بمن في ذلك األتراك أنفسهم ـ واندثر بسرعة مخلفًا وراءه قائدا واحـدا متوجـا بالمجـد: رجـب 
 ."طيب أردوغان

ونقل فيشمان عـن الباحـث كـوهين ينروجـاك قولـه إن االنقـالب سـيعزز مكانـة أردوغـان وسـيزيد النظـام 
عددًا غير قليل من رؤساء الدول دعوا في سريرتهم لنجـاح االنقـالب. "ى القول إن مركزية. وخلص إل

وبعدما فشـل األمـر رحبـوا علنـًا بالديموقراطيـة التركيـة القويـة. لقـد أغضـب أردوغـان الكثيـر مـن الـدول. 
السـلطان الــذي ال ينازعــه أحـد علــى مــا تبقّـى مــن الجمهوريــة  إلــىنحـو تحولــه  أخــرىواآلن قـام بخطــوة 

  ."لتركيةا

المقربــة مــن حكومـة بنيــامين نتنيــاهو نشـرت مقالــة ليوســي بيلـين حملــت النصــح  "إســرائيل اليـوم"ولكـن 
ألردوغـــان. وكتـــب أن محاولـــة االنقـــالب برهنـــت أن الســـيطرة علـــى الجـــيش ليســـت مســـألة ســـهلة، وأن 

ولـة. الحـديث يـدور انقالب فوري في المنظمة الكبيرة واألكثر أهمية فـي الد إلىتغيير النظام لن يؤدي 
هنا عن قادة قضوا عشرات السنين في الجيش وكانت لهم مواقف في هـذه السـنين لـم تتغيـر مـع تغيـر 
النظام. وحقيقة أن أردوغان قد نجح في مرحلة معينة في محاكمة عدد كبير من الضباط وتسـبب فـي 

فعـة اقتنعــوا بعدالـة طريقــه، تغييـر القيـادة العســكرية الرفيعـة المســتوى، ال تقضـي بــأن الضـباط األكثــر ر 
 بل العكس، يمكن القول بأثر رجعي إن االنقالب يجب أال يكون مفاجئًا لهذه الدرجة.

وفي نظر بيلين، فإن المحللين يتوقعون أن يشدد أردوغان قبضته ويسـتغل االنقـالب الفاشـل مـن أجـل 
كرار هذا األمـر. التقـدير إلحاق الضرر بحقوق اإلنسان والسيطرة على وسائل اإلعالم من أجل عدم ت

تغييــر الدســتور مــن خــالل البرلمــان حتــى يزيــد مــن صــالحياته. وأمــل أن  أخــرىهــو أنــه ســيحاول مــرة 
يكون في دائرته شخٌص يقترح عليه أن يفعل العكس، ويذكره بأنه هو السبب في ما حدث، حيـث قـام 

ذا فعـل الـرئيس ا لتركـي اآلن مـا يتوقعونـه منـه، ببناء قصر فيه ألف غرفة مع غرفـة واحـدة إضـافية. وا 
 الخارج. إلىالطريق  إلىفستكون المعارضة الديموقراطية هي التي سترشده 

 18/7/2016، السفير، بيروت
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 مبنى بالضفة الغربية والقدس خالل يومين 23 تهدم "إسرائيل": "وتشا"أ .23
سانية في األراضي ذكر تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلن: مشهراوي عالء-رام هللا 

مبنى في بلدة عناتا وتجمع  23أن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت  "أوتشا"الفلسطينية المحتلة 
شمال عناتا البدوي المجاور وفي القدس الشرقية، بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء إسرائيلية، 

 12عملية الهدم تمت في تقرير أن الوذكر  طفاًل. 25شخصًا من بينهم  43مما أسفر عن تهجير 
  الجاري.  تموزش يوليو 13و

 18/7/2016االتحاد، أبو ظبي، 
 
 يوماً  18تدابير الحصار المفروض على محافظة الخليل منذ  يشدداالحتالل  .22

شددت قوات االحتالل، أمس، تدابير الحصار التي تفرضها في أنحاء من محافظة الخليل، : الخليل
د من الطرق الرابطة بين المدينة وبلدات جنوب المحافظة، واالستمرار وذلك بإعادة إغالق مداخل عد

مداخل مؤدية إلى بلدة بني نعيم ومداخل عدد من القرى والتجمعات السكانية شرق  4في إغالق 
 وجنوب بلدة يطا.

وقالت "العمليات المشتركة" التابعة لألجهزة األمنية الفلسطينية بالخليل، أن إعادة إغالق الطرق 
الحواجز والبوابات الحديدية والمكعبات اإلسمنتية، وبسواتر من الصخور واألتربة شملت، أمس، ب

مدخلي بلدة السموع ومخيم الفوار جنوب المدينة، والطريق المؤدية إلى بلدة يطا بمنطقة الفحص 
"بيت )جنوب المدينة(، إلى جانب إغالق مدخلي المدينة بمنطقة "الحرايق" التي تجاورها مستوطنة 

حجاي" ببوابة حديدية، بالقرب من مستوطنة "حاجاي" بالبوابات الحديدية، وعزلت بلدات الجنوب عن 
في اإلطار، أشار رئيس بلدية بني نعيم محمود مناصرة، أمس، إلى أن قوات االحتالل  مدينة الخليل.

بي بمنطقة ياقين ال تزال تغلق جميع المداخل التي تصل البلدة بمحيطها؛ باستثناء المدخل الجنو 
حيث يقيم االحتالل مستوطنة "بني حيفر"، وهو مدخل مزود ببوابة حديدية يتحكم جنود االحتالل 
بفتحها وا غالقها، الفتا إلى أن اضطرار أهالي البلدة للتنقل عبر تلك الطريق يتسبب في الكثير من 

 ية.األزمات، بما في ذلك االنتظار لوقت طويل حتى تجاوز البوابة الحديد
وأوضح مناصرة في حديث مع "األيام" في الخصوص، أمس، أن "العقاب الجماعي" الذي يتعرض له 

ألف مواطن ( منذ عملية الطعن التي نفذها فتى من البلدة بمستوطنة  27أهالي بلدة بني نعيم ) نحو 
ن العمال م 2800"خارصينا" المقامة شمال شرقي الخليل ) نهاية حزيران الماضي ( يشمل منع نحو 

والتجار من تجاوز "الخط األخضر" رغم حيازتهم تصاريح تسمح لهم بذلك، كما تسببت تدابير 
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الحصار المشددة في إلحاق خسائر باهظة بأصحاب مقالع الحجارة و"مناشير الحجر"؛ مقرا خسائر 
 ألف شيكل في اليوم الواحد. 20بعض أصحاب تلك المصالح بنحو 

 18/7/2016، رام هللا، األيام
 
 المسجدباحات في  أداء طقوس تلموديةيمنعون  والمصلون "األقصى"حراس  .23

منع حراس األقصى والمصلون أمس األحد المستوطنين من أداء طقوس تلمودية في باحات : وكاالت
الحرم القدسي، وأعلنت سلطات االحتالل اعتقال فلسطيني بحوزته متفجرات في محطة قطارات، 

ينهم فتاة في الضفة الغربية، فيما أصدرت سلطات االحتالل أوامر بحظر بناء فلسطينيًا ب 11واعتقل 
 المساكن الفلسطينية في األغوار الوسطى تمهيدًا اللتهامها.

أحبط حراس المسجد األقصى المبارك بمشاركة المصلين أمس محاوالت بعض المستوطنين أداء 
المستوطنين اقتحاماتها االستفزازية  بعد أن استأنفت قطعان طقوس تلمودية داخل حرم المسجد،

، من باب المغاربة بحراسات معززة ومشددة من جنود االحتالل الخاصة ووحدة للمسجد األقصى
 التدخل السريع.

 18/7/2016الخليج، الشارقة، 

 
 بناء منازل باألغوار الوسطى يمنعاالحتالل  .23

ازل والمنشآت في منطقة فروش أخطرت سلطات االحتالل أمس، بوقف بناء عدد من المن: وكاالت
بيت دجن، باألغوار الوسطى، وهددت عددا من العائالت بالترحيل في منطقة حمصة الفوقا كما 

 . منعت رعاة األغنام من سقاية مواشيهم
 18/7/2016الخليج، الشارقة، 

 
 بفشل االنقالب العسكري في تركيا احتفاالً غزة  فيمسيرة  .23

شارك العشرات من الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، يوم السبت، : األناضول – أبو عيشة نور- غزة
 في مسيرة، احتفااًل بفشل االنقالب العسكري في تركيا. 

ورفع المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من أمام مسجد "الخلفاء"، بمخيم "جباليا"، وتوقفت وسط 
 يب أردوغان". المخيم، األعالم التركية إلى جانب صور للرئيس التركي "رجب ط
 16/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 في الخارج تهنئ تركيا بفشل محاولة االنقالب فلسطينهيئة علماء  .23
بفشل محاولة االنقالب، التي  -قيادة وشعبا-هنأت هيئة علماء فلسطين في الخارج تركيا : إسطنبول

 قادها مجموعة ضباط موالون للكيان الموازي.
" نسخة منه: "أما وقد منَّ هللا تعالى بلطفه وفضله على تركيا 21ئة في بيان، وصل "عربيوقالت الهي

وشعبها وقيادتها بالنصر على محاولة االنقالب اإلجرامية، فإننا نتوجه من الشعب التركي الشقيق 
 -رئيسا وحكومة-ومن أحزابه التي وقفت مع الشرعية ضد االنقالب وقيادته الحكيمة الشجاعة 

لتهنئة القلبية المفعمة بالفرحة الغامرة على هذا النصر العظيم، الذي سيكون نقطة تحّول مفصلية با
 في تاريخ تركيا، بل المنطقة كلها".

 17/7/2016، 21عربيموقع 
 
 يومياً  132معدل المواليد و  ألف مولود منذ مطلع العام في قطاع غزة 24: أكثر من وزارة الداخلية .23

لت وزارة : غزة مولودًا جديدًا خالل النصف األول من العـام الجاري،  24,138غزة الداخلية في سجَّ
 مولود يوميًا. 132بمعدل 

وأفادت إحصائية صادرة عن اإلدارة العامة لألحوال المدنية بوزارة الداخلية، األحد، أن مكاتب 
لت أيض حالة وفاة خالل  1,738ًا األحوال المدنية التابعة للوزارة المنتشرة في محافظات قطاع غزة سجَّ

 حاالت وفاة يوميًا. 9الفترة ذاتها، بمعدل 
وأوضحت إحصائية أخرى صادرة عن اإلدارة العامة لألحوال المدنية أن عدد سكان قطاع غزة بلي 

 نسمة. 287ألف و 981يونيو الماضي، مليون وش حزيرانحتى نهاية شهر 
 17/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مع الشيخ كمال خطيب بعد مظاهرة التأييد لتركيااإلسرائيلية تحقق الشرطة  .23

استدعت الشرطة الشيخ كمال خطيب للتحقيق في مقرها بالناصرة، في أعقاب عقب : قاسم بكري
 كفر كنا. في ظمتالسبت، التي نُ  يوممشاركته بالمسيرة الداعمة للشعب والقيادة التركية، 

لتحقيق في شرطة الناصرة اليوم عند الساعة الواحدة بحجة وقال الشيخ خطيب: "تلقيت دعوة ل
وأضاف أنه "معروف أن هذه المسيرة الجماهيرية التلقائية أتت  مشاركتي بمسيرة األمس في كفر كنا".

تضامنا مع القيادة والشعب التركي الذي أفشل االنقالب العسكري. مثل هذه الدعوات لن تهز شعرة 
 الصفوف األمامية بمسيرات تصب بمصلحة األمة العربية واإلسالمية".في بدني وسأبقى مشاركا وب

 17/7/2016، 48عرب 
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 مرضى غزة بالقدس.. نال منهم اإلعياء واالحتالل .34
مدير مركز عالج ورعاية مرضى السرطان في مستشفى المطلع بالقدس  : قالأسيل جندي -القدس  

ألمراض السرطان المختلفة في المستشفى  يوسف حمامرة، إن نسبة مرضى غزة الذين يتلقون عالجا
، أكثر من 110، وارتفع عدد مرضى العالج اإلشعاعي من ستين مريضا يوميا إلى %50تتجاوز 

 نصفهم من القطاع.
وتابع حمامرة أن المستشفى يستقبل حاالت سرطان غريبة من غزة تبدأ بأعمار صغيرة ويتم اكتشاف 

لدى نفس المريض، مضيفا أن الموت أقرب األقدار التي تنتظر  نوعين إلى ثالثة من األورام الخبيثة
 المرضى في حال بقائهم بغزة دون عالج.
رفيق الحسيني فإن مستشفى المقاصد يستقبل ثالثة آالف  ووفق مدير مستشفى المقاصد الخيرية

مريض غزي سنويا ممن يعانون من حاالت مرضية معقدة، ويمكثون فترات طويلة للعالج، بينما 
 .%40تصل نسبة أطفال غزة في قسم قلب األطفال 

 17/7/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 الرصاص الحي إحداها خطيرةشبان ب خمسةقباطية: االحتالل يهدم منزل أسير ويصيب  .34

شبان بالرصاص الحي، إحداها وصفت بالخطيرة، اليوم االثنين، خالل المواجهات  5أصيب  :جنين
التي اندلعت مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، خالل اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين، لهدم منزل أسير 

 في سجون االحتالل.
سة شبان أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم المواطن عبد الفلسطينية، بأن خم األنباءونقلت وكالة 

عاما( الذي أصيب إصابة خطيرة في الصدر، وذلك خالل المواجهات  20الرحمن سليمان أبو الرب )
 التي اندلعت في البلدة قبل عملية الهدم.

ع وأشار إلى أن قوات االحتالل هدمت فجرا، منزل األسير بالل أحمد أبو زيد، الواقع على الشار 
 الرئيسي في منتصف البلدة.

 18/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 سورية يرفضون االلتحاق بـ "جيش التحرير" لقتاله إلى جانب النظام و: فلسطيني"مجموعة العمل" .33

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية": "إن المئات من الشبان من الالجئين الفلسطينيين 
اللتحاق بالخدمة اإللزامية لجيش التحرير الفلسطيني وذلك بعد قيام قيادة الجيش السوريين يرفضون ا
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بزج العديد من الكتائب واأللوية في قتال فصائل المعارضة السورية المسلحة بأكثر من منطقة في 
 ريف دمشق وحلب ودرعا".

من  إقباالاألكثر وأوضح بالم صحفي للمجموعة يوم األحد، " أن الهجرة خارج سورية كانت الخيار 
جبارهمالالجئين الفلسطينيين وذلك لتفادي اعتقالهم من قبل حواجز الجيش النظامي  على تأدية  وا 

الخدمة اإللزامية في جيش التحرير الفلسطيني األمر الذي يعني بشكل أو بآخر زجهم في معارك 
 النظام السوري".

قاء في أماكن سيطرة المعارضة السورية وذلك وأشار البالم إلى أنه هناك من الالجئين من اختار الب
 خوفًا على حياته من االعتقال.

يذكر أن الخدمة في جيش التحرير الفلسطيني هي خدمة الزامية لالجئين الفلسطينيين في سورية 
 عامًا(. 18ممن يبلغون )

د وحسب بالم المجموعة، فقد قضى إثر المعارك التي شارك فيها جيش التحرير الفلسطيني ض
( جنديًا وذلك بحسب اإلحصاءات الموثقة لمجموعة العمل من 163المعارضة السورية المسلحة )

 أجل فلسطينيي سورية.
 17/7/2016، قدس برس

 
 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين 23االحتالل ُيصدر  .32

يلي، أصدرت أفادت مصادر حقوقية فلسطينية أن سلطات االحتالل اإلسرائ: خلدون مظلوم -رام هللا 
أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في السجون اإلسرائيلية، لمدد تتراوح بين الـ  23يوم األحد، 

وقالت جمعية "نادي األسير الفلسطيني" ، إن سلطات االحتالل جددت االعتقال  شهور. 6 -3
 أسيًرا أمضوا أشهًرا وسنوات في سجون االحتالل. 15اإلداري لـ 

ية الحقوقية إلى أن االحتالل أصدر ثمانية أوامر اعتقال إدارية جديدة )تصدر ألول وأشارت الجمع
 مرة( بحق أسرى فلسطينيين، كان قد اعتقلهم قبل عدة أيام.

 17/7/2016، قدس برس
 

 2015المقاصد بالقدس في  لمستشفىألف  12إدخال  .33
دس الدكتور نزار حجة إنهم قال مدير قسم جراحة قلب األطفال في مستشفى المقاصد الخيرية بالق

نهم يتوقعون إجراء 2015عملية جراحة قلب مفتوح لألطفال عام  250أجروا  عملية في  320، وا 
2016. 
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وذكر الدكتور أن هذا هو أكبر قسم من نوعه في فلسطين، وفيه عشرة أسرة، مؤكدا أن األسرة 
 حالة طارئة.جميعها مشغولة حاليا وأنه ال توجد حاليا قدرة على استقبال أي 

إن  -من قسم جراحة العظام والمناظير في المستشفى-من جهته، قال الدكتور مأمون منصور 
، كانت أكثر من ثلث هذه 2015ألف حالة دخول في عام  12مستشفى المقاصد استقبل نحو 

وأضاف أن قسم جراحة العظام والمناظير يعتبر من أكبر أقسام  الحاالت في قسم العظام.
 ، وأنه يتميز كثيرا باختصاصييه وكفاءتهم العالية والتخصصات الفرعية التي يحملونها.المستشفى

 17/7/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 "مجلة الدراسات الفلسطينية" من 107العدد  إصدار .33
طارحًا في محوره  2016من "مجلة الدراسات الفلسطينية"، عن صيف  107صدر العدد الجديد 
تية: هل يتفكك الحقل السياسي الفلسطيني أمام عاصفة التغيرات التي تجتاح األساسي األسئلة اآل

المنطقة، وأمام عجز القيادات الفلسطينية عن مواكبة الحوادث والتقاط نبض الناس الذين يقاومون 
وُيقتلون وُيسجنون وُتعتقل جثامين شهدائهم؟ وهل تواجه فلسطين هذا الفصل الجديد من النكبة في 

ة القادرة على إعادة تسمية األشياء بأسمائها؟ وهل نحن في حاجة إلى إعادة نظر جذرية غياب اللغ
 في قوانين إعراب العالقة بين الجاّلد والضحية؟

في العدد يكتب جميل هالل عن "تفكك الحقل السياسي الفلسطيني"، والياس خوري عن عالقة نائب 
اب؟"، وسهاد ظاهر ناشف عن "االعتقال اإلداري الفاعل بالمفعول به في مقالته "أين نحن من اإلعر 

للجثامين الفلسطينية: تعليق الموت وتجميده"، ومحمد دراغمة عن "احتجاز الجثامين سياسة إسرائيلية 
 متوحشة وفاشلة"، ومهند عبد الحميد عن "الموت المزدوج أو التوحد مع الموت".

 18/7/2016النهار، بيروت، 
 

 دى مصر يتسلَّم مهام منصبهالجديد ل" إسرائيل"سفير  .46

الجديد لدى مصر ديفيد جوفرين، قادمًا من  "إسرائيل"وصل إلى القاهرة أمس األحد سفير : د.ب.أ
 أنهى عمله قبل أسبوعين. الذيلتسلم مهام المنصب خلفًا لسلفه حاييم كورين  "تل أبيب"

 جوالن القنصل العام.يضم تسعة أعضاء بينهم يهودا  الذيواصطحب جوفرين معه طاقم السفارة 
وسبق للسفير الجديد العمل في سفارة الكيان في مصر، وتولى مناصب عدة في قسم الشرق األوسط 

 كان آخرها رئيسًا لقسم األردن بالوزارة. "اإلسرائيلية"بالخارجية 
 18/7/2016الخليج، الشارقة، 
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 "إسرائيل"األردن و مشاريع مشتركة في مجال ربط السكك الحديدية بينلاللوزي: ال وجود  .47
أكد مدير عام مؤسسة الخط الحجازي األردني، صالح اللوزي، عدم وجود  :سيف رجاء-عمان

سرائيل.  مشاريع مشتركة في مجال ربط السكك الحديدية بين األردن وا 
 واألخرىوأوضح اللوزي في رده على استفسارات ""الغد" بأن الجانب "اإلسرائيلي" يطلق بين الفترة 

 إالتتعلق بمشاريع مشتركة في مجال ربط األردن و"اسرائيل" عن طريق السكك الحديدية،  معلومات
 موقف األردن بأنه لن يحدث ربط سككي. أن

يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت صحافة إسرائيلية بأن إسرائيل ستنفذ قريبًا مشروعًا للربط السككي مع 
 زيز حركة النقل وشحن البضائع بين الجانبين".األردن بتكلفة تقدر بنحو مليار دوالر"، بهدف تع

ولفت اللوزي، إلى أن جميع الحكومات المتعاقبة كانت قد أكدت انه لن يكون هنالك أي ربط بين 
الذي يعني انه لن يتم مستقبال ربط  األمراألردن و"إسرائيل" ما لم يتحقق وجود سالم عادل وشامل، 

شبكة الحديد المحلية، التي تعتزم الحكومة األردنية تنفيذها خط السكك الحديدية المزمع تنفيذها مع 
 لتربط كافة أرجاء األردن مع الجانب اإلسرائيلي.

تكون السكك الحديدية جاهزة ليتم ربطها مع  أنأن األردن سيقوم بتنفيذ هذا المشروع على  وأوضح
 ائيل". فيها، باستثناء "إسر  واألماندول الجوار كافة في حال تحقق االستقرار 

 18/7/2016، الغد، عم ان
 

 يرفض العنف التكفيري ويدعم حزب هللاالمقاومة" دعم "مؤتمر : بيروت .48
اجمع المشاركون في المؤتمر العربي العام لدعم المقاومة  على رفض تصنيف حزب : قاسم قصير

الوحيد لمواجهة المقاومة هي الطريق  أنوعلى التأكيد على   باإلرهابهللا وقوى المقاومة في فلسطين 
المحتلة وان كانت برزت بعض التباينات في المؤتمر على  األراضيالعدو الصهيوني واستعادة 

معركة  أو أهليةصعيد توصيف ما يجري في بعض الدول العربية وال سيما في سوريا هل هي حرب 
 أعمال، وكانت التكفيري وخطورة االستبداد في الدول العربية اإلرهابوكيفية مواجهة  اإلرهابضد 

شخصية لبنانية وعربية  300رامادا )السفير( بحضور اكثر من  أوتيلالمؤتمر قد افتتحت امس في 
سالميةوعدد من الضيوف وسفراء دول عربية  ،  وذلك بدعوة من المؤتمر القومي العربي،  وا 

 الشعبية العربية "   العربية، و هيئة التعبئة  لألحزاب، والمؤتمر العام اإلسالميوالمؤتـمر القوميش 
دان أو  باإلرهابفصيل مقاوم  أي أووفي الختام صدر بيان عن المشاركين رفض وصف حزب هللا 

 للتضامن مع المقاومة عبر كل الوسائل. األمةالتكفيري داعيا كل  اإلرهاب
 16/7/2016بيروت، 
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 تحتفي بدعوة كاتب سعودي إلدانة العمليات ضد مستوطنيها "إسرائيل" .49
نقل الحساب الرسمي لـ"إسرائيل" على "تويتر" دعوة كاتب سعودي من التيار الليبرالي إلدانة : الرياض

 العمليات ضد المستوطنين، ومساواتها بالهجمات ضد المدنيين في الدول األوروبية.
الحساب الرسمي إلسرائيل باللغة العربية، ذكر في تدوينة على "تويتر": "الكاتب محمد علي المحمود 

 يدعو إلى إدانة اإلرهاب ضد مدنيين بإسرائيل على غرار إدانة اإلرهابي في نيس". السعوديةمن 
وكان الكاتب محمد علي المحمود قال قبل يومين إن "قتل األبرياء في أي مكان إرهاب. ال معنى 

 الستنكار بعضهم جريمة نيس؛ في الوقت الذي يباركون فيه )ثورة السكاكين( في إسرائيل".
، يغّني 9ش11: "نحن كعربش كمسلمين لم نحدد موقفنا من اإلرهاب بوضوح. فرح بعضنا بـ وتابع

وأضاف: "إذا أردنا أن نكون بشرا أسوياء، علينا أن ندين  بعضنا لـ)ثورة السكاكين( بال حياء...إلخ".
 اإلرهابي الذي يقتل المدنيين في محطة إسرائيلية، كما ندين قائد شاحنة".

 17/7/2016، "21موقع "عربي 

 
 مليون لاير 2.2قطر الخيرية تنشئ مدرسة بغزة بكلفة  .51

باشرت قطر الخيرية في قطاع غزة بتنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز مدرسة "كمال العهود" : الدوحة
 الواقعة إلى الشرق من مخيم جباليا شمال القطاع.

 600ليون لاير قطري، نحو م 2.2ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع الذي بلغت قيمته حوالي 
طالب وطالبة من أبناء المحافظة الشمالية، وهو من تمويل محسني دولة قطر وتنفيذ قطر الخيرية، 

 وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي.
 18/7/2016، الشرق، الدوحة

 
 "إسرائيلـ"أحد جنراالت محاولة االنقالب التركي... ملحق عسكري سابق ب .51

منذ بدأت أسماء المتورطين بمحاولة االنقالب في تركيا تخرج إلى العلن، ": العربي الجديد"-إسطنبول
لم تتوقف المعلومات والخلفيات المتصلة بها تضيء جوانب إضافية من األحداث. ومن الالفت أن 

ي أحد أبرز مدبري محاولة االنقالب، الجنرال التركي أكين أوزتورك، القائد السابق لسالح الجو ف
الجيش التركي، كان في تسعينيات القرن الماضي الملحق العسكري التركي لدى إسرائيل، وخدم في 

 . 2000و 1998األراضي المحتلة بين عامي 
وعلى الرغم من تقاعده العام من الماضي من مركزه كقائد لسالح الجو التركي )الجهاز العسكري 

عامًا( احتفظ بمنصبه  64(، فإن أوزتورك )2016يوليوش تموز  16-15الرئيسي في محاولة انقالب 
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كعضو في المجلس العسكري األعلى، وهو صاحب ميداليات رفيعة المستوى من حلف شمال 
 األطلسي الذي تشغل فيه تركيا موقعًا مركزيًا.

 18/7/2016، العربي الجديد، لندن

 
 مسودة إعالن قمة االتحاد األفريقي تدعو لدعم القضية الفلسطينية .52

المنعقدة في العاصمة  27دعت مسودة إعالن قمة االتحاد األفريقي بدورتها الـ :األناضول –غالي كي
الرواندية كيغالي، إلى رفع الحصار عن غزة، مستنكرة استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي 

 الفلسطينية. 
ي، خالل االجتماعات مسودة البيان، توصل إليها وزراء خارجية الدول األعضاء في االتحاد األفريق

 التحضيرية التي سبقت انطالق القمة، أمس األحد.
ومن المنتظر أن يعتمد رؤساء الدول والحكومات األفريقية المشاركين في القمة هذه المسودة بشكل 

 نهائي خالل مناقشات القمة التي تتواصل اليوم اإلثنين.
م ومساندة القضية الفلسطينية، كما طالب وبحسب المسودة، فقد أكد القادة األفارقة التزامهم بدع

 جنب. إلى)إسرائيلية وفلسطينية( تعيشان بسالم جنبا  "إعالن كيغالي" بإقامة دولتين
وأكد اإلعالن على دعم قادة االتحاد األفريقي إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحق 

 .الفلسطينيينالعودة لالجئين 
ألمم المتحدة بضرورة تحّمل مسؤولياتها في الحفاظ على السلم واألمن الدوليين وحّث القادة األفارقة ا

واتخاذ الخطوات المطلوبة لحل الصراع العربي الفلسطيني اعتمادا على خيار حل الدولتين، ويدعو 
 إعالن كيغالي إلى أهمية الحل السلمي للصراع في الشرق األوسط وفق مبادئ القانون الدولي.

ة، بحسب مسودة البيان، استمرار االحتالل اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية وينددون ويدين القاد
بعاد  بعمليات التدمير للمقدسات اإلسالمية والمسيحية التاريخية في فلسطين ومحاولة تغير آثارها وا 
الفلسطينيين عن أراضيهم ومصادرتها وتدمير منازلهم، كما يدينون االستيطان غير الشرعي في 

 راضي الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية والقدس والجزء المحتل في هضبة الجوالن السورية.األ
ويستنكر الرؤساء ممارسات إسرائيل وسوء معاملتها للسجناء والمعتقلين الفلسطينيين التي تمثل 

سطينيين انتهاكا واضحا للقوانين الدولية، ويطالبون إسرائيل بضرورة إطالق سراح كل المعتقلين الفل
والعرب ووقف عمليات الترهيب للسكان المدنيين الفلسطينيين واالعتقاالت التعسفية لألطفال والنساء 

 التي تعد انتهاكا لمواثيق حقوق اإلنسان الدولية.
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ويحث القادة األفارقة، بحسب المسودة، المجتمع الدولي لمضاعفة الضغط على إسرائيل لوقف كل 
هود الفلسطينية لالنضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية، كما يؤكدون أشكال االستيطان ودعم الج

رفضهم االستيطان اإلسرائيلي ويطالبون المجتمع الدولي بضرورة ممارسة الضغوط على إسرائيل 
 لوقف هذه االنتهاكات.

كما يرفض القادة ممارسات إسرائيل بعزل وحصار غزة األمر الذي يتسبب في تدهور الوضع 
 اني واالقتصادي بالقطاع ويطالبون بضرورة فك كل أشكال الحصار المفروض عليه.اإلنس

بمقاطعة منتجات المستوطنات  األفريقيةوبحسب مسودة البيان، يطالب القادة األفارقة أيضًا الدول 
اإلسرائيلية، كما يطالب القادة الدول المذكورة بمواصلة تقديم الدعم لنضال الشعب الفلسطيني إلقامة 

 الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
 .2017الجنائية سيكون في القمة القادمة التي تنعقد في أديس أبابا في ينايرش كانون ثان 

 18/7/2016، الرأي، عم ان

 
 أسرار وخفايا وتفاصيل عن االنقالب العسكري الضخم في تركيا": القدس العربي" .53

ا إن هدأت التحليالت قلياًل حول فرص نجاح وفشل محاولة االنقالب جمال: م ـ إسماعيلإسطنبول 
العسكري في تركيا، حتى انهالت التساؤالت والتكهنات حول تفاصيل ما جرى وكيف تمكنت الحكومة 
التركية من منع نجاح االنقالب، واألهم من ذلك كيف نجا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من 

بالتزامن مع بداية تحرك الجيش في  "مرمريس"ي ُخطط له أن يتم في االعتقال أو االغتيال الذ
 شوارع إسطنبول وأنقرة.

 
 كيف نجا أردوغان؟

منذ الدقائق األولى لبداية محاولة االنقالب مساء الجمعة، انتظر الجميع أي نبًا عن صحة ومكان 
ثر حرجًا على أن مصير وظروف تواجد أردوغان، حيث أجمع المحللون في تلك الساعات القليلة األك

أردوغان سيحسم األمر، فنجاة الرئيس تعني إمكانية إفشال المحاولة، لكن اعتقاله أو اغتياله كان 
سيؤدي بال شك لنجاح االنقالب وفرض سيطرته على البالد وذلك لكونه رأس السلطة التنفيذية في 

 البالد ولمكانته المعنوية بين أنصاره.
ساؤالت عن كيفية نجاة أردوغان من محاولة اغتيال مفترضة حدثت في عقب ذلك انصبت جميع الت

، ولماذا توجه أردوغان إلى إسطنبول وليس إلى العاصمة أنقرة؟ "مرمريس"مكان إقامته في منطقة 
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باإلضافة إلى كيفية وصوله إلى إسطنبول رغم سيطرة طائرات االنقالبيين على أجواء المدينة ووجود 
 متار من مطار أتاتورك الذي هبطت فيه طائرة الرئيس.دباباتهم على بعد أ

التفاصيل األقرب لما حدث رواها الكاتب التركي عبد القادر سيلفي المعروف بقربه من دوائر صنع 
القرار في الدولة، حيث أوضح أن قائد الجيش األول أوميت دوندار اتصل بالرئيس أردوغان أثناء 

يوجد انقالب كبير، … أنت رئيسنا الشرعي وأنا إلى جانبكم"تواجده في منتجع بمرمريس وقال له 
الوضع خارج عن السيطرة في أنقرة تعالوا إلى إسطنبول وأنا سأؤمن لكم طريق الوصول واإلقامة 

 ."هناك
بعد االتصال بقرابة "األحد  أمسالتركية  "حرييت"ويقول الكاتب في مقاله الذي نشرته صحيفة 

مدعمة بمروحيات مكان إقامة الرئيس العتقاله أو اغتياله لكنه كان  الساعة اقتحمت وحدات خاصة
، يذكر أن أردوغان أكد محاولة االغتيال هناك، بينما قال "في ذلك الوقت في الطريق إلى إسطنبول

رئيس الوزراء بن علي يلدريم إن خطأ في التوقيت ساعد في نجاة أردوغان، وجرى الحديث عن مقتل 
 ة الخاصة بأردوغان في الهجوم.من أفراد الحماي 2
 

 االنقالب كان ضخماً 
على الرغم من أن التصريحات الرسمية حاولت التأكيد على أن مجموعة صغيرة من قيادات الصف 
الثاني في الجيش هي من نظمت محاولة االنقالب إال أن التطورات وحمالت االعتقال المتواصلة 

واسعة من قبل قادة الصف األول وكبار القادة بحق المتورطين في محاولة تكشف عن مشاركة 
 المتقاعدين في االنقالب الذي أوشك على النجاح في بدايته.

فاالعتقاالت طالت حتى مساء األحد عددًا كبيرًا من قادة الجيش البري والبحري والجوي، كان أبرزهم 
ما تم إلقاء القبض على قائد عام الجيش الثاني اللواء، آدم حدودي، ورئيس أركانه عوني آنغون، ك

من يوصف بأنه العقل المدبر لمحاولة االنقالب الفاشلة، القائد السابق للقوات الجوية أقين أوزتورك، 
 ومن بين المعتقلين أيضًا قائد الجيش الثالث أردال أوزتورك.

كز فيها كما تم اعتقال القائد العسكري التركي لقاعدة إنجيرليك الجوية في مدينة أضنة والتي تتمر 
القوات والطائرات األمريكية وقوات التحالف الدولي، وسط تأكيدات بأنه أحد العقول المدبرة لمحاولة 

 االنقالب.
شخص أوقفوا  6,000وبحسب ما أعلن وزير العدل التركي بكير بوزدام، أمس األحد، فإن حوالي 

ير مستمرة. هناك حوالي عملية التطه"حتى صباح األحد في تركيا بعد محاولة االنقالب، وقال 
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، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة، السبت، توقيف حوالي 6,000موقوف. سيتجاوز عددهم  6,000
 جندي. 3,000

 
 من الكوماندوز لم يصلوا أنقرة 550

وضمن أسباب متعددة ساهمت في عدم نجاح محاولة االنقالب، ما صرح به رئيس بلدينة مدينة 
من القوات الخاصة عالية التدريب  550فظ المدينة من منع وصول دينيزلي التركية من تمكن محا

 إلى العاصمة أنقرة للمشاركة في عمليات السيطرة على مفاصل الدولة المركزية هناك.
وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل اإلعالم التركية، كان من المفترض أن تهبط طائرة نقل عسكرية 

لمطار المدينة لنقل وحدات الكوماندوز المدججين باألسلحة  في إحدى الثكنات العسكرية المحاذية
 المتنوعة للعاصمة أنقرة إال أن محافظ المدينة علم بذلك وأمر بتحرك أفشل المخطط.

هذا المخطط تمثل في إصدار أوامر سريعة بتحريك عدد كبير من الشاحنات وعربات جمع النفايات 
ط بين المطار والثكنة العسكرية، فيما أوعز إلى مجموعة التابعة للبلدية لتقوم بقطع الطريق الراب

أخرى من الشاحنات بإغالق مهبط الطائرات األمر الذي حال دون تمكن طائرة النقل من الهبوط، 
من قوات الكوماندوز في المدينة وسط تأكيدات أنه في  550وفي اليوم التالي أُعلن رسميًا اعتقال 

 تأثير كبير على مجرى األحداث في العاصمة في تلك الليلة. حال تمكنهم في الوصول لكان لهم
 

 تفاصيل احتجاز رئيس األركان وحقيقة والئه
في الوقت الذي تصف فيه شريحة واسعة من األتراك ووسائل اإلعالم رئيس هيئة األركان خلوصي 

ث رجحت أكار بالرجل الوفي ألردوغان، بدأت أصوات تشكك في والء القائد العسكري األول، حي
 وسائل إعالم تركية احتمال وجود تواطؤ من جانبه مع االنقالبيين.

فمنذ الساعات األولى لمحاولة االنقالب أُعلن أن رئيس األركان تم احتجازه بواسطة االنقالبيين، وبعد 
قرابة يوم كامل أعلنت الحكومة التركية تمكنها من تخليص أكار من أيدي االنقالبيين الذين كانوا 

 زونه في قاعدة إكنجي العسكرية في العاصمة.يحج
الشكوك استندت على أن رواية تحريره لم تكن ُمقنعة، كما أن أردوغان عين عقب تحريره نائبًا له 
بكامل الصالحيات وهو من يقوم بتسيير هيئة األركان بشكل مباشر، كما قال البعض إن أردوغان 

رمزية اآلن وبالتالي سمح له بالظهور مجددًا دون القيام تشكك في أمره لكنه ال يريد خسارة مكانته ال
 بأي دور فعلي بالجيش، وهي روايات القت تكذيبًا من قبل المقربين من الحكومة والرئيس.
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لكن أكار الذي شارك في جلسة البرلمان السبت كشف ما قال إنها تفاصيل احتجازه موضحًا أن 
ن االنقالب، واضعين السالح على رأسه، لكن رفضه لقراءة االنقالبيين حاولوا إجباره على قراءة بيا

البيان والتوقيع عليه، أدى بالعناصر إلى تطويق رقبته بالحزام، وشدها، األمر الذي فّسر سبب الزرقة 
 حول رقبته.

وذكر أن رئيس القلم الخاص به، وبعض موظفي السكرتارية وبعض الضباط المقربين منه شاركوا 
ب ودعموها، موضحا أنه تم بعد ذلك نقله ونقل من معه من الضباط غير في محاولة االنقال

، بعد تقييد أقدامهم وأيديهم، ووضعهم في غرف منفردة، الفتًا إلى أنه "أكنجي"االنقالبيين إلى قاعدة 
 ساعة متواصلة. 20لم يتم تقديم أي من الطعام أو الماء لهم لـ 

 
 بالذراع األيمن ألردوغان في ذروة االنقال

كان من الالفت جدًا بروز شخصية سياسية تركية إلى جانب أردوغان منذ أول ظهور له مع بدء 
محاولة االنقالب حتى اليوم، حيث بدا وكأنه الذراع األيمن واألكثر ثقًة لدى الرئيس في هذه اللحظات 

 التاريخية العصيبة التي مر بها أردوغان وتاريخه السياسي.
الرئيس، ووزير الطاقة في الحكومة التركية حظي بثقة أردوغان وكان بمثابة بيرات البيرق وهو صهر 

ذراعه اليمنى منذ اللحظة األولى لمحاولة االنقالب ورافقه في جميع تحركاته وخطاباته، حيث ظهر 
يجلس بجانبه في مطار إسطنبول ويهمس في أذن الرئيس، وظهر الحقًا إلى جانبه في خطاب 

في الوقت الذي غاب فيه المسؤولون والمستشارون المعتادون عن جانبي  إسطنبول مساء السبت،
 أردوغان.

والسبت ظهر أيضًا البيرق برفقة الرئيس أثناء صالة الجنازة على قتلى محاولة االنقالب في مسجد 
، وتقول مصادر تركية إن أردوغان يثق برأي زوج ابنته إسراء إلى حد كبير، إسطنبولالفاتح وسط 
 لى استشارته دائمًا قبل اتخاذ أي قرار.ويحرص ع

 18/7/2016، القدس العربي، لندن

 
 االنقالبيين: حمالت التوقيف مستمرة "فيروس" استئصالبأردوغان يتعهد  .33

الرئيس التركي ، أن سمرا أوركان، عن إسطنبول من، 17/7/2016لألنباء،  األناضولوكالة  ذكرت
ركية مستمرة في عدد من المناطق بشن حملة مداهمات رجب طيب أردوغان، قال إن قوى األمن الت

 ضّد الضالعين في محاولة االنقالب الفاشلة التي شهدتها البالد مساء أمس األول الجمعة.
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جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان مساء اليوم األحد، أمام حشد من الشعب، تجمعوا أمام منزله 
 الكائن في منطقة "قصقلي" بمدينة إسطنبول. 

كشف الرئيس التركي، أّن "أجهزة الشرطة تمّكنت اليوم، بناًء على معلومات استخباراتية، من إلقاء و 
 القبض على مجموعة من االنقالبيين كانوا ينقلون األسلحة والذخائر عبر حاويات إلى إسطنبول". 

الضالعين ولفت إلى أّن قوى األمن التركية مستمرة في عدد من المناطق بشن حملة مداهمات ضّد 
 في محاولة االنقالب.

وفي سياق متصل، أشار أردوغان إلى أّن الحملة التي نفذتها أجهزة الشرطة على قيادة القاعدة 
الجوية الثالثة بوالية قونية )وسط(، على خلفية محاولة اإلنقالب الفاشلة التي جرت أمس األول، 

 لنتيجة النهائية من هذه الحمالت بعد". تكللت بالنجاح، مشيرًا في الوقت ذاته إلى "عدم تحقيق ا
وانتهت العملية األمنية التي نفذتها الشرطة التركية في قيادة القاعدة الجوية الثالثة بوالية قونية، 

 عسكريين، على خلفية محاولة االنقالب الفاشلة، بحسب مصادر أمنية لألناضول.  6بتوقيف 
غبة ترك الساحات والميادين فارغة، مشددًا في هذا وحّذر أردوغان في خطابه، الشعب التركي من م

الصدد على ضرورة االستمرار في التجمع بالميادين والشوارع، من أجل عدم السماح لالنقالبيين 
 بتحقيق مآربهم. 

وردًا على الهتافات المطالبة بإعادة قانون اإلعدام، قال أردوغان "الدولة التركية وحكومتها تدركان 
ال يمكننا أن نتجاهل طلبكم، ففي النظم الديمقراطية الشعب هو الذي يحدد كل شيء". مطلبكم هذا، و 

وتابع "أعتقد أّن الحكومة واألحزاب المعارضة سيتوصلون إلى قرار في هذا الشأن )إعادة قانون 
فت اإلعدام(، وال يمكننا تأخير هذا القرار، ألّن على من حاول االنقالب على الدولة، دفع ثمن ما اقتر 

 يداه". 
وفيما يخص مسألة تسليم السلطات األمريكية لزعيم منظمة الكيان الموازي اإلرهابية، فتح هللا غولن، 
إلى السلطات التركية، أفاد أردوغان بأّن أجهزة القضاء ستقدم كافة الوثائق والدالئل التي تثبت ضلوع 

 حلفائها تجاه تركيا، عبر هذه المسألة.غولن في محاولة االنقالب، الفتًا إلى أّن بالده سترى مواقف 
وبهذا الخصوص سبق أفاد الناطق باسم الحكومة التركية نعمان قورتولموش، في تصريحات لقناة 
"سي إن إن تورك"، بأّن أنقرة ستتقدم بطلب رسمي إلى الواليات المتحدة األمريكية من أجل تسليم 

 غولن إليها.
بيسان الشيخ  –يوسف الشريف }اسطنبول  ، عنأنقرة من، 18/7/2016الحياة، لندن،  وأضافت
السلطات ، أن ، أ ب، رويترز، أ ف ب«الحياة» –أرليت خوري > واشنطن، برلين  –}باريس 
كثفت أمس حمالت الدهم واالعتقاالت، بعد إجهاض محاولة االنقالب التي نفذها ، التركية
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، ومئات القضاة والمدعين، على آالف شخص، بينهم عشرات الجنراالت 6عسكريون، إذ طاولت 
انقالبية، قرب مطار صبيحة جوكجين في اسطنبول، حيث أطلقت « جيوباً »رغم مواجهة السلطات 

قوات األمن أعيرة تحذيرية، خالل توقيف انقالبيين، وفي قاعدة جوية وسط تركيا. وأبرز الرؤوس 
، والعقيد علي يازجي، أبرز الجنرال بكير ارجان فان« إنجيرليك»المتدحرجة كان قائد قاعدة 

 المساعدين العسكريين للرئيس رجب طيب أردوغان.
، «مواصلة تطهير كل مؤسسات الدولة من فيروس انتشر فيها، مثل سرطان»وتعهد الرئيس التركي 

في إشارة إلى جماعة الداعية المعارض فتح هللا غولن، مطالبًا الواليات المتحدة بتسليمه، ومشددًا 
تأخير في تنفيذ إعدامات. لكن واشنطن ربطت تسليم غولن بتلقيها أدلة دامغة على على عدم ال

تزامن ذلك مع تصاعد تحذيرات غربية للرئيس «. مفتعالً »تورطه بانقالب لم يستبعد األخير أن يكون 
ال شيك على »المعارضة، عّبرت عنها فرنسا بتأكيدها أن « قمع»التركي من استغالل ما حدث لـ

 «.داعش»ردوغان، مشّككة في التزام أنقرة الحرب على تنظيم أل« بياض
، بينهم مئة 290كثر من أ إلىوأعلنت الخارجية التركية أن عدد القتلى في محاولة االنقالب ارتفع 

 . وأكدت تورط جماعة غولن.1400أكثر من  إلىمتمرد، والجرحى 
دًا على أن القوات المسلحة في خدمة وأصدر الجيش التركي بيانًا، أكد القضاء على االنقالب، مشد

الدولة والشعب. واعتبر أن الشعب التركي أدى الدور األكبر في إحباط المحاولة االنقالبية. وتحدث 
جيوب » إلىسريعة، لكن مسؤواًل بارزًا نّبه « عملية تطهير»رئيس الوزراء بن علي يلدرم عن 

 .إسطنبولفي « انقالبية
 8بأن ضابطًا سّرب ألجهزة األمن والشرطة خطة االنقالب، قبل نحو  وأفادت تقارير إعالمية أمس

ساعات من تنفيذها، ما ساهم في إفشالها، وأضاع على االنقالبيين في جنوب تركيا فرصة الوصول 
منه. كما فشلوا في السيطرة على مقرَّي جهاز االستخبارات « التخّلص«أردوغان، إذ خططوا لـ إلى

 غم قصفهما.ومديرية األمن، على ر 
تطهير كل مؤسسات »وحض أردوغان أنصاره على البقاء في الشوارع حتى الجمعة المقبل، متعهدًا 

، ولّوح بإعادة عقوبة اإلعدام. وكان طالب الرئيس «الدولة من فيروس انتشر فيها، مثل سرطان
ليه، ولم يستبعد إ األميركي باراك أوباما بتسليم غولن، لكن الداعية التركي نفى االتهامات الموجهة

 «.تدبير هجمات انتحارية وهمية لتعزيز دعائم حكمهم«، متهمًا قادة بـ«انقالبًا مفتعالً »
« دليل وأساس قانوني قوي»أما وزير الخارجية األميركي جون كيري فكّرر أن بالده تحتاج إلى 

قالب لتعزيز سلطته لترحيل غولن الى تركيا، محذرًا من أن محاولة أردوغان استغالل محاولة االن
 ستشّكل تحديًا لعالقته مع أوروبا والحلف األطلسي.
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طالبنا )األتراك( باالمتناع عن اإلفراط في اتخاذ تدابير، لئال يثيروا شكوكًا في شأن »وأضاف: 
 «.التزامهم العملية الديموقراطية

سيطرته »ادة أردوغان بعد استع« قمع»في السياق ذاته، رّجح الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند حدوث 
، فيما شدد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آرولت على أن االنقالب ال يمنح «التامة على األمور

ال يمكن أن يكون هناك تطهير، يجب أن يأخذ القانون »، وزاد: «شيكًا على بياض»الرئيس التركي 
وك أيضًا هل هي جديرة بالثقة هناك شك»للغرب، مستدركًا: « شريك حيوي»وأكد أن أنقرة «. مجراه
ال يشكك »آرولت  أنوحرص مسؤول فرنسي الحقًا على تأكيد «. داعش»في مواجهة تنظيم « شريكاً 

 «.في صدقية أنقرة في الحرب على التنظيم
االنقالب الفاشل يجب أال يمنح أردوغان  أن إلىأما وزير الخارجية النمسوي سيباستيان كورز فنّبه 

 «.طريقة تعسفيةحرية التصّرف ب»
 
 الجوية الخامسة بوالية "أماسيا" القاعدةتركيا.. توقيف قائد  .33

أوقفت قوات األمن التركية، العميد "جنكيز قاراجا بي" قائد ل: األناضو  -جيهان أوكور - أماسيا
القاعدة الجوية الخامسة في مدينة مرزيفون بوالية أماسيا )شمال(، على خلفية محاولة االنقالب 

 ة التي نفذتها مجموعة محدودة موالية لمنظمة الكيان الموازي اإلرهابية أمس األول.الفاشل
ووفقًا لمصادر أمنية، فإن عناصر من فرع مكافحة التهريب واإلرهاب بمديرية أمن أماسيا، أوقفت 

 "قاراجا بي" أثناء وجوده في مكان إقامته بمرزيفون بالوالية.
 مت بتفتيش مكان إقامة الموقوف.وأشارت المصادر أن عناصر األمن قا
جنراال وأميراال بالجيش التركي في عموم البالد، ضمن إطار  70وكانت قوات األمن التركية، أوقفت 

التحقيقات الجارية حول محاولة االنقالب الفاشلة، التي نفذها عسكريون ينتمون لمنظمة "فتح هللا 
 غولن" اإلرهابية.

 18/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 البالد  قاضًيا ونائًبا عاًما بعموم 114 توقفالسلطات التركية  .33

قاضًيا ونائًبا عاًما، إلى جانب  114أوقفت السلطات التركية، : األناضول – رفعت يرلي قايا - قونية
رتبة عسكرية أخرى بعموم البالد، في إطار عمليات أمنية ضد متهمين بـ"التورط" في محاولة  60

 ب فاشلة، شهدتها تركيا، مساء أول أمس الجمعة.انقال
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وقوبلت المحاولة االنقالبية الفاشلة، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والواليات، إذ توجه 
، إسطنبولالمواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة األركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة 

دن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على االنسحاب مما ومديريات األمن في عدد من الم
 ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط االنقالبي.

نقالبيون، ألقى وأمس، عقد البرلمان التركي، جلسة اسثنائية لمناقشة التطورات األخيرة لما قام به اال
يوليو )يوم المحاولة  من تموزش 15خاللها رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، كلمة قال فيها إن "الـ

االنقالبية( بات عيًدا للديمقراطية في البالد، والدفاع عنها"، مشيرا أن من "محاولة االنقالب انقلبت 
 على منفذيها".

وأعرب البرلمان، عن إدانته الشديدة للمحاولة االنقالبية الفاشلة، وقصف االنقالبيين لمقره، رافًضا 
 المساس بإرادة الشعب.

ء ذلك في بياٍن مشترٍك، أصدرته، أمس، عقب انتهاء الجلسة االستثنائية، األحزاب السياسية جا
األربعة الممثلة في البرلمان، وهى "العدالة والتنمية" الحاكم، و"الشعب الجمهوري" زعيم المعارضة، 

 و"الحركة القومية"، و"الشعوب الديمقراطية" المعارضين.
 17/7/2016، رة، أنقلألنباء األناضولوكالة 

 
 في تركيا إثر محاولة االنقالب الفاشلة 1,154وجرح  شخًصا 90استشهاد  .33

في عموم تركيا، نتيجة لألحداث التي رافقت  1,154شخًصا وجرح  90استشهد : ياشيم سارت - أنقرة
 محاولة االنقالب 

منهم من  41داث، شخًصا استشهدوا في األح 90وأفاد مراسل األناضول نقاًل عن مصادر أمنية، أن "
 أفراد الشرطة، واثنين من الجنود".

 عسكرًيا. 19شرطًيا، و 59، بينهم 1154وأشار المراسل، إلى أن األحداث أسفرت عن إصابة 
 16/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 القرضاوي يبعث برسالة تضامن وتأييد ألردوغان .33

الشيخ يوسف القرضاوي رسالة تضامن وتأييد للرئيس  أرسل رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين
 رجب طيب أردوغان.
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وقال القرضاوي في رسالته: "هللا معك وشعوب العرب والمسلمين معك، وكل األحرار في العالم 
معك، ونحن علماء األمة اإلسالمية في المشارق والمغارب معك. وجبريل وصالح المؤمنين، 

 والمالئكة بعد ذلك ظهير".
اف "كلنا معك؛ ألنك مع الحق ضد الباطل، ومع العدل ضد الظلم، ومع الشعوب ضد وأض

المستبدين، ومع الحرية ضد الجالدين، ومع الشورى والديمقراطية ضد الذين يسوقون الشعوب 
 بالسوط، ويقهرونها بالعنف".

يد، تقود الناس إلى ودعا القرضاوي أردوغان إلى االستمرار "في طريقه لبناء تركيا كما يريد، وكما نر 
 الحق، وتدعوهم إلى الرشد، وتنصر المستضعفين، وتؤيد المضطهدين".

 18/7/2016، غزة ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 تركيا الفاشل انقالبنص بيان  .33

حصلت الجزيرة على نص البيان الذي أعده االنقالبيون في تركيا إلذاعته فور نجاح االنقالب، وهو 
 كما يلي:

 من الجيش التركي: نص
إن القوات المسلحة التركية التي هي عنصر مؤسس للجمهورية وأمانة من القائد العظيم أتاتورك، 

 وفي إطار "السالم في الوطن، السالم في العالم"، ستعمل على ما يلي:
 ضمان األمن واالطمئنان والرفاه للشعب التركي. -
 وجه الحريات ودولة القانون.القضاء على العوائق الفعلية التي تقف في  -
 الحفاظ على الشعب والدولة وضمان الوحدة المطلقة. -
 إعادة كسب المكانة الدولية التي خسرتها الدولة. -
 القضاء على التهديدات التي تواجه الجمهورية. -
 القضاء على الفساد واإلرهاب. -
 نينا من دون تمييز.إعادة ضمان حقوق اإلنسان بالمعايير الدولية الالئقة لمواط -
 ضمان عودة نظام الدولة العلمانية والديمقراطية واالجتماعية والقانونية. -
من .... يوليو لهدف تأسيس عالقات  03:00تمت السيطرة على مقاليد الحكم اعتبارا من الساعة  -

 عالم.والتعاون بشكل أقوى مع المنظمات والمجتمع الدوليين إلحالل السالم واالستقرار في ال
 اعتبارا من نفس التوقيت تم إعالن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالد. -
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من  06:00البالد اعتبارا من الساعة  أنحاءاإلعالن حتى إشعار آخر عن حظر التجول في جميع  -
 أشخاص، ما عدا من يتم تخويلهم من قبل المراجع العسكرية من 2016من شهر يوليو عام  16يوم 

 ألشخاص المعنيين بالقطاع الصحي.ومركبات وا
الذين عينتهم قيادة الطوارئ عملية إدارة المحافظات،  األشخاصأرفقت بهذا الكتاب الئحة بأسماء  -

ن قيادة حالة الطوارئ ستبدأ بشكل سريع بمهامهم لكي يقوموا فورا بالفعاليات الالزمة، وستقوم قيادة  وا 
 .1402نص عليه قانون حالة الطوارئ الصادر برقم حالة الطوارئ بتنفيذ المهمات وفقا لما ي

 17/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 يتضمن أوامر باعتقال أو قتل أردوغان االنقالبيينمخطط  .34

حصلت الجزيرة على نسخ من مراسالت االنقالبيين في تركيا لالستيالء على السلطة ليل الجمعة، 
اليد الحكم وا عالن الطوارئ، كما تكشف عن توجه وفيها تعليمات تتعلق بتفاصيل السيطرة على مق

 ثالث مروحيات للفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بهدف قتله أو اعتقاله.
وتلقت الجزيرة نسخة من مجموعة مراسالت عبر تطبيق "واتساب" للتواصل بالهواتف الذكية جرت 

تم التواصل بينهم عبر إنشاء مجموعة في التطبيق بين قادة االنقالب وعدد من المشاركين فيه، حيث 
 ترسل من خاللها األوامر إلى المنفذين ويتم تلقي الردود عليها.

وتكشف المراسالت التي حصلت عليها الجزيرة تفاصيل ومهام االنقالبيين في الساعات األولى من 
بالتوقيت المحلي(، ولكن أمرا االنقالب، حيث كان مخططا أن يبدأ االنقالب في الساعة الثالثة فجرا )

سطنبول، والسيطرة على المباني الحكومية  طارئا دفعهم للتعجيل ببدء التحرك في مدينتي أنقرة وا 
 الرئيسية والجسور ورئاسة األركان والمطارات.

وجاء فيها أن االنقالب بدأ في الساعة التاسعة والنصف )بالتوقيت المحلي(، حيث نزلت القطعات 
لى المدن، وخالل ربع ساعة تمت السيطرة على جسري مضيق البوسفور في إسطنبول، العسكرية إ

 ثم بعد ذلك بعشر دقائق جاءت األوامر بالسيطرة على مبنى قناة "تي آر تي" الحكومية.
وتؤكد المراسالت أيضا أن القطعات العسكرية وصلت إلى مطار أتاتورك في إسطنبول لمحاصرته 

، وأن االنقالبيين واجهوا مقاومة من قبل الشرطة في منطقة بيرم باشا وسط في تمام الساعة العاشرة
 إسطنبول.

وبحسب مراسالت "الواتساب" أيضا، سيطر االنقالبيون على مبنى األمن )أمنيات( في شارع الوطن 
 بإسطنبول، فجاءت األوامر بترقب وصول قادة القوات األمنية ليعتقلهم االنقالبيون.
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سالت أدلة تثبت استعداد بعض عناصر الشرطة لالنضمام إلى االنقالبيين، وأكدت كما تضمنت المرا
اكتشاف السلطات للمؤامرة في الساعة العاشرة، مما دفع قادة االنقالب إلرسال أوامر إلى جنودهم 
تطالبهم بإطالق النار على كل من يقاومهم من قوات األمن، كما تضمنت إيعازا للقوات االنقالبية 

جسور بالسماح لبعض المواطنين المحاصرين بالخروج ومواجهة أي عنصر شرطة يحاول على ال
 العبور وقتله في حال إصراره على المقاومة.

وأكد مدير مكتب الجزيرة في إسطنبول عبد العظيم محمد أن ثالث مروحيات تابعة للقوات الخاصة 
ن وعلى متنها أربعون جنديا في العسكرية وصلت إلى فندق بمدينة مرمريس كان يقيم فيه أردوغا

محاولة العتقال الرئيس أو قتله، بينما كان أردوغان قد غادر الموقع بمروحية خاصة قبل نصف 
ساعة تقريبا من محاولة االقتحام، واشتبك الحرس الرئاسي مع الجنود قبل أن يفر عدد منهم عبر 

 الجبال بعد تعطل إحدى المروحيات.
قال قائد قوات الدرك في بورصة العقيد يورداك أكول كوش بعد ثالث ساعات وقال المراسل إنه تم اعت

من المحاولة االنقالبية وفي حوزته قائمة بأسماء أكثر من ثمانين شخصية يفترض أن يديروا البالد 
في المرحلة التالية لالنقالب بعد إعالن حالة الطوارئ، وهم ضباط في الجيش ووزراء وقضاة 

 افظون.ومدعون عامون ومح
وأكدت نسخ المراسالت أن قائد القوات الجوية السابق الجنرال أكن أوزتاك هو مدبر محاولة 
االنقالب، وأن الخطة كانت تقتضي إعالن حالة الطوارئ وحظر التجول ووقف الطيران في الساعة 

 السادسة فجرا، وهو األمر الذي لم يتم.
 18/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 دة االنقالب الفاشل بتركيانص محادثات قا .34

حصلت الجزيرة على نص محادثات بين قادة االنقالب الفاشل بتركيا، وتظهر المحادثات أن عدد 
ألفا، وأن قائد الجيش األول وحده كان يمثل عقبة قوية أمام االنقالب، حيث تردد  20قواتهم يبلي 

 طلب اعتقاله مرات عديدة.
 وفيما يلي نص المحادثات:

 حسنا،
 جى إعالمي بأهم التطورات عبر هذه المجموعة لنقلها إلى أنقرة.ير 

 حسنا،
 يرجى الرد على جميع الرسائل والبقاء منتبهين بشدة لكي ال يتشتت انتباهنا.
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( في اتجاه الخروج من مدينة إسطنبول ولن TEM( و)E5سيسمح للسيارة بالمرور عبر طريق )
 تحويل مسار سيرها. يسمح ألي سيارة بالدخول إلى المدينة وسيتم

 يجب إلقاء القبض على من تم تحديدهم بشكل سريع.
 بدأنا بستة أشخاص.

يا زكي.. هل أنت في األكاديمية؟ إن السيد فاتح إيرماك بحاجة لدعم، ألنه لم يستطع إقناع 
 المجموعة التي معه.

 ظفر أوزال بالبجي هل أنت في األكاديمية؟
 أيضا حول موضوع منع الدخول والخروج.هل األوامر هذه تنطبق على الجسور 

 أقول، قناعتي الشخصية، فلندهم منازلهم.
 تم إيقاف حركة الدخول إلى القسم األوروبي من المدينة في الجسر األول.

 اقتحمنا نقطة الشرطة في الجسر الثاني وال مشاكل حتى اآلن.
 نحن على الطريق إلى إذاعة "تي آر تي" )اإلذاعة الرسمية(

سيطرة على مركز إدارة الكوارث )إسطنبول(، لكن هناك حاجة ماسة لفريق تقني لقطع عملية تمت ال
 المراقبة.

 الشرطة في الجسر الثاني تنصاع ألوامرنا.. ال مشاكل هناك.
 نحن في طريقنا إلى مبنى قناة "تي آر تي" )المبنى الرئيسي للقناة الرسمية(.

 نحن في طريقنا إلى المطار؟
 ديري األمن في إسطنبول وأعلمناهم باألمر وعدد كبير منهم يطيع أوامرنا.تواصلنا مع م

 نائب مدير األمن يطيع األوامر، انقلوا الخبر إلى أصدقائنا من الشرطة.
 يجب إلقاء القبض فورا على قائد الجيش األول.

 يسألون من أنقرة حول جاهزية فريق منطقة )هضم كوي(.
 يش.رجاء إلقاء القبض على قائد الج

 منطقة )هضم كوي( جاهزة.
 لمعلوماتكم قائد الجيش األول يتصل باستمرار بقيادة كواللي )الثكنة في إسطنبول(

 مـُــرسال يجب أال تجيب على االتصاالت القادمة من قائد الجيش األول.
محمد تونج وهو مسؤول رفيع من بلدية إسطنبول يطيع األوامر، ويقول إنه سيتولى موضوع السيطرة 

 على بلدية إسطنبول الكبرى ويطلب عدم التعرض له.
 دقائق ستوجه الفريق المخصص للمحافظ. 10خالل 
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 ال يوجد أي خبر عن الموضوع، فقط قناة "خبر ترك" ذكرت أنه تم إغالق الجسور.
 تم قطع الصور عن كاميرات المراقبة في مركز إدارة الكوارث في إسطنبول.

 إلى جسر المضيق يجب إلقاء القبض عليه فورا.مدير األمن في إسطنبول يتوجه 
 أعطيت التعليمات وهم في االنتظار.

تمت السيطرة على قاعدة الدعم اللوجستي وسيتم مد جميع قواتنا اعتبارا من يوم غد في القسم 
 اآلسيوي واألوروبي بالطعام.

ستعداد لمد قواتنا يقول صديقنا إنه على ا بمعلومات،يرجى إبالغي  اآلن،ال علم لي بالتطورات 
 بالطعام لمدة ثالثة أيام.

 يرجى فتح المرور باالتجاهين على الجسر والطلب من جميع المواطنين التوجه إلى منازلهم.
 متر. 700قائد الجيش األول وصل إلى الجسر ولكنه فر باتجاه الطرف اآلسيوي قبل وصوله بمسافة 

 الدرك أغلقت الجسور.يقول إن قوات  NTVهناك خبر على قناة إن تي في 
 افتحوا الجسور أمام المواطنين ولكن امنعوا أفراد الشرطة من المرور.
 تمت السيطرة على الدخول والخروج لمطار إسطنبول والجميع يطيع.

 يجب أن تلقوا القبض على قائد الجيش األول.
 أرسلنا ضيفا )يبدو المقصود: سجينا( إلى سجن مالتيبي ليستقبله أحد.

 يطرة على إذاعة تي آر تي، القناة الرسمية.تمت الس
 رجال الشرطة هنا يتعاونون معنا.

 اركن سيارة مدرعة وسط الجسر ولنمنع عبور الشرطة من الجسر.
 نحن ننتظر وصول القياديين.

 إن لم يكن هناك مدرعات في مطار أتاتورك في إسطنبول، يرجى إرسالها بأسرع وقت ممكن.
 لجيش األول وستتوجه المروحية إلى هناك.سيلقى القبض على قائد ا 

 هل ألقي القبض على قائد الجيش األول؟
 نحاول السيطرة على قناة تي آر تي اآلن.

 قائد الجيش األول يتوجه إلى ثكنة كواللي اآلن يرجى إدخاله.
 هل هو حر طليق حتى اآلن.

 للسيارات بالخروج. تمت السيطرة على مطار أتاتورك وحظرت عملية الدخول إليه، ولكن يسمح
 من ضمنهم قوات منطقة )تـْـــراكـْــيا(. 20000العدد هو 

 مجموعة السيطرة على فرع حزب العدالة والتنمية في طريقها إلى هناك.
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 لديكم الحرية بإطالق النار.
 ال تسمحوا أبدا بخروج الشرطة من مديرية أمن بيرام باشا.

 دالة والتنمية في إسطنبولقوموا بما يلزم للسيطرة على فرع حزب الع
 حسنا أوقفنا سيارة مدرعة هناك.

 يرجى من جميع القوات النزول إلى الشارع.
 17/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 حماس وفتح واليسار وأحداث تركيا .62

 فؤاد الخفش
راقبت بشكل كبير ردات فعل الشارع الفلسطيني وتحديدا المحزب منه والذي ينتمي لفصائل وأحزاب 

 يتم.الذي لم  االنقالبسطينية ما كان يحدث على الساحة التركية بعد فل
فمع بداية األحداث بلغت القلوب الحناجر وكثف أبناء حماس دعواتهم هلل أن يحمي هللا تركيا 
ونظامها الحاكم وتناقلوا األخبار بتعاطف شديد وكانوا ما بين من يريد أن يرفض ما حدث ويقلل من 

وبين من استسلم لالنقالب وظن أنه واقع ال  والشعب،ي مراهنا على أردوغان أهميته وأنه سينته
وتعرض أبناء حماس الذين ذهبوا  غزة،محالة وبدأ يرسم سناريوهات عديدة كعدم بناء محطة كهرباء 

هذا النظام القريب منهم والمساند الذي يمكن أن نصفه  انهيارواألصعب  للتنكيل،للدراسة في تركيا 
 لهم " أي اإلسالميين ".باألقوى 

الذي أودى بحركتهم األم جماعة  واالنقالبكانت حاضرة في ذاكرة أبناء حماس أحداث مصر 
وبات البعض منهم يتخيل إلى  مرسي،اإلخوان المسلمين والمصير الذي وصل له الرئيس المصري 

 لقطر.أين يمكن أن يفر الزعيم العثماني رجب طيب أردوغان ومنهم من تخيل أن ذاهب 
 االجتماعيالوضع كان مختلفا عند حركة فتح فمن خالل متابعتي للمواقع وتحديدا مواقع التواصل 

من أبناء فتح هو نكاية بحركة حماس التي يعتبرها أبناء  االنقالبوجدت أن من كان يؤيد محاولة 
ر ما هي فال موقف عدائي حقيقي من تركيا بقد ألردوغان،فتح منحازة لحماس وأن حماس مؤيدة 

وكان يتحدث بمهنية  االنقالبالمماحكة السياسية من هذه القاعدة التي وجدت منها من كان ضد 
 الحدث.ومسؤولية وكان يرفض 

وبعد أن اتضحت األمور تغير موقف عدد ال بأس به من أبناء حركة فتح لتقف وتبدي إعجابها 
 ودباباته.بنزول الناس للشارع وهزمهم للعسكر 
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فقد باتت الشماتة  بعيد،وتركيا منذ زمن  ألردوغانلفلسطيني الذي يعلن العداء التام أما اليسار ا
فجميع منشوراتهم كانت مع العسكر وكانت  هائل،والفرح لما يحدث بتركيا كبير وواضح بشكل 

 معاقلهم.متشفية باإلسالميين الذين خسروا آخر 
لمعادية للثائر "بشار األسد" وأن من يعادي غان ثمن سياسته او فمنهم من قال آن األوان أن يجني أرد
يران فمصيره الفشل  كان التناقض واضحا في منشوراتهم فغريب أن يؤيد  واالنتهاء،سوريا وروسيا وا 

وفي ذات الوقت يؤيد قاتل كبشار ويصفق لطائرات  انقالبشخص يعتبر نفسه تحرري يساري ثائر 
ويقف مع مشروع إيران "الشيعية" في حربها داخل  لها،روسيا التي تقصف أرضا عربية ويعتبره حقا 

 سوريا.
األسوأ من كل هذا وذاك موقف بعض مثقفيهم الذين جندوا أقالمهم ومنشوراتهم لبث األكاذيب كطلب 

في هذه الحالة  األسوأ أردوغان،وأن روسيا من سيقرر مكان لجوء  أللمانيا،اللجوء  أردوغان
خالل هذه المنشورات ، وخرج كل هؤالء بسوء الوجه وشن "الالمهنية والكذب" الذي يظهر من 

جام غضبهم على هؤالء أشباه المثقفين الذين لفظهم الربيع العربي ولم  االجتماعينشطاء التواصل 
 يجدوا لهم مكانا إال محاربة التغير والتحول.

 إسالميمن  باالنقالاألجمل في هذا المشهد أن المعارضة وجميع األحزاب التركية توحدت في وجه 
وعلماني وقومي ويساري تركيا فيما اختلف أبناء فلسطين بهذه األلوان حول األحداث كل حسب توجه 

 واأليديولوجي.الحزبي 
خالصة األمر وزبدة المقال أظهر أننا كفلسطينيين شئنا أم أبينا نتبع لدول بالتأييد ونميل معها بناء 

وتشتت جمعنا ، فعلى مصر  انقسامناؤثر علينا وتعمق على حسابات حزبية وأن األحداث الخارجية ت
اختلفنا وعلى ما يحدث في سوريا انقسمنا وتشرذمنا ، وأحدث تركيا زادتنا فرقة وبعدا وعمشقت انقسامنا 

بدأت حمالت "تطهير" كما وصفوها لصفحاتهم  االجتماعي، فعشرات النشطاء على مواقع التواصل 
معارضين لما حدث في تركيا فأحدهم قد كتب على صفحته " ال من " األصدقاء" المؤيدين أو ال

" "جاري الحذف والحظر" حملة تطهير االنقالبيشرفني أن يكون من ضمن قائمة األصدقاء من يؤيد 
أقوم بها على حسابي لكنس كل مؤيد لما حدث " وغيرها من المنشورات التي تزيد من تفتت النسيج 

 م أصال .وشرذمة الشعب المشرذ االجتماعي
16/7/2016 
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 مسوغات ليبرمان لشن حرب جديدة على غزة .63
 د. صالح النعامي
تدل كل المؤشرات على أن وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان جاد في مخططه لشن حملة 
عسكرية على قطاع غزة تهدف إلى إسقاط حكم حركة حماس. فقد كشف المعلق الصهيوني بن 

الخميس الماضي، أن ليبرمان أصدر بالفعل للجيش  "يسرائيل بالس"قع كاسبيت في تقرير نشره مو 
 أوامره إلعداد خطة ميدانية إلسقاط حكم حماس.

وحسب كاسبيت، فإن ليبرمان ال يخشى من تبعات إسقاط حكم حماس وغير قلق من سيادة الفوضى 
وال يمكن أن  منتهى الشر"في القطاع في أعقاب التخلص من الحركة، حيث يرى أن حماس تمثل 

.. ويرى ليبرمان أنه كلما أسرع الكيان "يكون أي سيناريو آخر أكثر سوءًا من مواصلة حكمها
الصهيوني وأنجز مهمة إسقاط حكم حماس وفكك ترسانة الصواريخ التي تملكها فإن هذا التحرك 

ن يتعاظم تهديد لهذا الكيان، على اعتبار أن استمرار حكم حماس يعني أ االستراتيجيةيخدم المصالح 
الحركة ليصل إلى تهديد مواز للتهديد الذي يمثله حزب هللا، والذي يملك عشرات اآلالف من 

 الصواريخ التي يمكن تحدث ضرر هائل للكيان الصهيوني ومؤسساته.
وحسب كاسبيت، فإن ما يغري ليبرمان بمحاولة دفع الحكومة لتأييد مخططه إلسقاط حكم حماس 

ن مكانة الحركة تراجعت إلى حد كبير في القطاع وأن الكثير من العائالت حقيقة أنه يعتقد أ
كما ينقل كاسبيت، بأن نظام  والعشائر الفلسطينية معنية برؤية بديل عن الحركة.. ويعتقد ليبرمان،

السيسي يمكن أن يلعب دورًا مركزيًا في تهيئة الظروف أمام استقرار األوضاع في القطاع في غزة 
 "مغريات"من حكم حماس، على اعتبار أن مصر يمكن أن تعرض على الفلسطينيين  بعد التخلص

 كثيرة، منها رفع القيود على تنقل أهالي القطاع عبر معبر رفح وأنماط أخرى من التسهيالت.
صحيح أن الشروع في إعداد الخطة إلسقاط الحركة ال يعني تطبيقها بشكل فوري، وقد يكون تسريب 

جاء لممارسة ضغوط نفسية على حماس لردعها. لكن في المقابل، فإنه يتوجب نبأ إعداد الخطة 
اإلقرار بأن مركبات البيئة الفلسطينية والصهيونية واإلقليمية تسمح لليبرمان بتنفيذ الخطة. وال حاجة 
عادة صياغة البيئة السياسية فيها يقع على رأس  للتذكير بأن ليبرمان يعتبر إسقاط حكم حماس وا 

 ته.أولويا
فعلى الصعيد الداخلي اإلسرائيلي، صحيح أن هناك مسؤولين سياسيين وعسكريين ال يشاركون 
ليبرمان تصوره بشأن التعاطي مع غزة، لتخوفهم من البديل، لكن في حال حدث أي تطور أمني، 
سواء نجم عن محاوالت جيش االحتالل البحث عن أنفاق وغيرها من السيناريوهات، فإنه سيكون من 

سهل على ليبرمان إقناع زمالءه في الحكومة بأن يكون الهدف السياسي ألية حرب مستقبلية على ال
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غزة هو إسقاط حكم حماس. في الوقت ذاته، فإن موازين القوى داخل الحكومة تميل لصالح 
 الذين سرعان ما يجارون ليبرمان في اندفاعه نحو تنفيذ مخططه. "الصقور"

ة اإلقليمية تغري ليبرمان في المضي قدمًا في تنفيذ المخطط، على اعتبار من ناحية ثانية، فإن البيئ
، بل على العكس، فإن هناك 2014أنه لم يحدث أي تغيير يذكر على هذه البيئة منذ انتهاء حرب 

بين الكيان الصهيوني الدول العربية  االستراتيجيةالكثير من المؤشرات التي تدلل على أن الشراكة 
 كما يعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو صباحا مساء.تعمقت أكثر، 

في الوقت ذاته، فإن أحد أهم األسباب التي تدفع ليبرمان للمضي قدمًا في مخطط إسقاط حكم 
على البيئة اإلقليمية. فهناك خشية داخل الكيان  "سلبي"حماس يكمن في تخوفه من إحداث تحول 

سي، مما سيفضي حتمًا إلى الحد من قدرة الكيان الصهيوني على الصهيوني من أن يسقط نظام السي
مواصلة العمل ضد حماس، إلى جانب أن ذلك قد يوفر بيئة مناسبة لتعاظم إمكانيات الحركة 
العسكرية بشكل يهدد العمق الصهيوني بشكل غير مسبوق. وال حاجة للتذكير بما كشف عنه 

األمريكية قبل ثالثة أشهر، وأعده السيناتور األمريكي  "رمبلومبي"التحقيق الموسع الذي نشرته وكالة 
السابق جون فين، الذي قدم إلسرائيل وأجرى مقابالت مع العشرات من المسؤولين األمنيين 

 والسياسيين الحاليين والسابقين، حيث شكك جميعهم في إمكانية بقاء نظام الحكم في مصر.
سطينية تساعد على تنفيذ الخطة، حيث يسود االنقسام، مما في الوقت ذاته، فإن البيئة الداخلية الفل

يسهل على الكيان الصهيوني المناورة وكسب النقاط، وقد تعثر تل أبيب على من يبدي استعدادًا 
 للتعاون من أجل إنجاح الخطة من خالل االستعداد للعب دور في إدارة شؤون القطاع.

ت التي يشهدها العالم، وانخراط الكثير من الدول فيما إلى جانب ذلك، فإن البيئة الدولية، والتحوال
، سيسهل على الصهاينة تسويق أي حملة مستقبلية على قطاع غزة. "الحرب على اإلرهاب"يعرف بـ 

 حسب التصنيف األوروبي واألمريكي. "إرهابية"وال حاجة للتذكير أن حركة حماس تعد منظمة 
سيدفع الكيان الصهيوني ثمنه  استراتيجيذ المخطط خطأ لكن قد يتبين أن السماح لليبرمان بتنفي

عندما  1982غاليًا. فصناع القرار في تل أبيب الزالوا يذكرون مآالت تدخلهم من في حرب لبنان 
حاولوا استغالل طرد منظمة التحرير من هناك من أجل تنصيب حكم ماروني متحالف معهم، فكانت 

كثر خطورة على الصهاينة أضعاف ما كانت عليه عندما كانت النتيجة أن البيئة اللبنانية أصبحت أ
 المنظمة متواجدة هناك.

وقد يتحول مخطط إسقاط حماس إلى تورط صهيوني في الوحل الغزي إلى أمد بعيد، مع كل ما 
ينطوي عليه ذلك من تبعات أمنية وسياسية واقتصادية باهظة، ال يوجد ما يؤشر على أن الكيان 

 حملها.الصهيوني جاهز لت
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إن عمل عسكري إلسقاط حركة حماس سيكون مقترنًا بمحاولة تدمير قدرات الحركة العسكرية والمس 
بأكبر عدد من قادتها ونشطائها العسكريين، لكن هذا لن يفضي إلى زوال الحركة ذات الجذور 

وق على الجماهيرية والشعبية عميقًا. وسرعان ما يفضي عودة االحتالل إلى بلورة إجماع غير مسب
 خيار المقاومة، بعد أن ينزع عقدة حكم حماس الذي كان عامل لتبرير االنقسام.

إلى جانب ذلك، فإن الصهاينة يدركون أن حرب على قطاع غزة قد تفضي إلى استنفاذ الطاقة 
الكامنة في انتفاضة القدس مع كل ما يعنيه ذلك من انفجار عمليات المقاومة على نطاق غير 

 مسبوق.
 18/7/2016ن، ، عم االسبيل

 
 الهوة الطائفية بين األشكناز والشرقيين في إسرائيل كبيرة .64

 حلمي موسى
والصراع يحتدم على الهوية الفكرية لهذه  1948منذ اإلعالن عن إقامة الدولة اليهودية في العام 

القادة المؤسسون الدولة، الدين والدولة، والهوية الثقافية لها، غربية أم شرقية. ومع مرور الوقت ابتكر 
تعريفا للعالقة بين الدين والدولة وهي صيغة حل وسط  "الوضع القائم"للدولة العبرية ما أسمي بـ 

تعطي ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر. ولكن عجزت الدولة العبرية عن إيجاد حل لمشكلة التنافر 
 سالمية.الثقافي بين المهاجرين من الغرب والمهاجرين من األقطار العربية واإل

وألسباب مختلفة بينها طبيعة الصهيونية ونشأتها في أوروبا الوسطى وسيطرة يهود أوروبا الشرقية 
عليها في مراحلها األولى تحددت صورة الدولة العبرية على شاكلتهم. ونظرا للفوارق الكبيرة بين 

مة في إسرائيل في المجتمعات األوروبية والمجتمعات العربية في ذلك الوقت نجحت األحزاب الحاك
فرض النموذج الغربي على المهاجرين الجدد من الدول العربية. ورغم أن هذا لم يكن مقبوال من 
جانب المهاجرين الشرقيين إال أن أحدا لم يطلب رأيهم ما قاد إلى عدد من حاالت التمرد على بوتقة 

 االنصهار وفق النموذج الغربي.
الحدة ما وّلد أنماطا متفاقمة من اإلحساس بالتمييز. وحتى  وكانت عملية فرض ذلك النموذج شديدة

اآلن ورغم مرور أكثر من خمسين عاما ال تزال تظهر في إسرائيل مشكلة األطفال المختطفين من 
العائالت اليمنية. كما أن التمردات ضد التمييز العنصري بدأت في نهاية الخمسينيات في حيفا 

 وأغلبهم من يهود المغرب. "الفهود السود"يا مع ظهور واتخذت في الستينيات طابعا عنف
ولعبت خطط توزيع السكان التي انتهجتها حكومات إسرائيل األولى دورا في تخليد الفارق بين 
األشكناز والشرقيين بين المهاجرين. فقد كان يتم وضع المهاجرين من الدول العربية في مناطق 
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لمدن غالبا مهاجرون أشكناز. وتركت فترة ما كان حدودية وفي الضواحي في حين كان يسكن ا
وهي مخيمات مؤقتة الستقبال المهاجرين تمهيدا إلعادة إسكانهم أثرا هائال ال يزال  "المعابر"يسمى بـ 

 مستمرا حتى اليوم في العالقة بين المهاجرين الشرقيين والمؤسسة الحاكمة.
إلى البعدين الثقافي والديني. وطوال الوقت ولم يكن التمييز اقتصاديا جغرافيا وحسب بل تخطاه 

كانت النظرة الدينية وفق التوجه األشكنازي صاحبة غلبة حتى في المؤسسة الدينية التي كانت تحت 
إدارة حزب المتدينين الوطنيين. وتقريبا كان الغناء وفق النموذج الشرقي شبه محظور في إسرائيل 

دى الشرقيين. فقط بعد مرور عقود وتقريبا في الثمانينيات غربية التوجه لدرجة خلقت تعصبا كبيرا ل
أفلح في  "شاس"بدأت النماذج الشرقية في محاوالت تأكيد وجودها. وهكذا نشأ حزب مثل حركة 

إعادة االعتبار، بحدود ضيقة، إلى الثقافة الشرقية في الجانبين السياسي والديني. وأّثر هذا بشكل ما 
 ئيل.على الواقع العام في إسرا

ولكن التغييرات في الميول العامة في المجتمع اإلسرائيلي والتي أعقبت بشكل كبير االنقالب السياسي 
أنشأت شرائح من الشرقيين أكثر نفوذا من السابق.  1977الذي أوصل الليكود إلى الحكم في العام 

سرائيلي والتاريخ وبعد ذلك صارت المطالبات باالعتراف بدور الشرقيين ومكانتهم في الواقع اإل
اليهودي أكثر قوة من ذي قبل. ومع ذلك ظلت الرواية الشرقية للتاريخ بعيدة عن أن تكون صاحبة 

 نفوذ واضح على األقل في المستوى الرسمي للرواية اإلسرائيلية.
ومؤخرا، وتحت ضغط قوي من فعاليات شرقية، والعتبارات تتعلق برغبة قادة اليمين في إسرائيل في 

لتأييد في أوساط الشرقيين بدأت خطوات باتجاه تفهم الرواية الشرقية. ورأى البعض أن هذا كسب ا
التفهم ينبع من التغيير في وجهات نظر الليبراليين اإلسرائيليين الذين الحظوا أن الصراع ليس بين 
أشكناز وشرقيين بقدر ما هو صراع بين عنصريين. وحسب رأي هؤالء تحاول أطراف عنصرية 

 ير الحرب الثقافية بدل اإلفادة من ثمار التنوع.تسع
مكانة اليهود  "تعظيم"ويقر كثيرون بأن ما سعت إليه لجنة بيطون التي وضعت توصيات لـ 

. لكن آخرين يقولون بأن هذه المساواة تحوي "المساواة"الشرقيين في مناهج التعليم اإلسرائيلية هي 
ترسخ صفات للشرقيين تفيد بالتحجر والتدين. ومع ذلك فإن  بداخلها إجحافا بحق الحقيقة واألهم أنها

التقرير أثار عاصفة شديدة أدخلت إلى دائرة النقاش أنماطا مختلفة من المعلقين والسياسيين 
والمفكرين اإلسرائيليين. وعادت إلى الواجهة تعابير قديمة حول دونية مستوى الشرقيين مقارنة 

ار التقرير المستعدين لتزوير التاريخ طالما أن في ذلك خدمة باألشكناز وخطيئة السياسيين أنص
انتخابية لهم. وفي مقابلة صحافية أكد الشاعر إيرز بيطون، الذي تولى رئاسة اللجنة التي حملت 

أننا حاليا نعيش في غيتو. غيتو ال يعتّدون به ويبصقون عليه. وقد حان الوقت "اسمه إلى حقيقة 
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تظن أن بوسعها "وأن الجهة المهيمنة في إسرائيل  "ة الطائفية ال تزال قائمةالهو ". وأكد أن "للتغيير
هذا التقرير أفلح في أن يهز ويزلزل دولة كاملة وأن ". وخلص إلى القول بأن "احتقار كل ما لغيرها

 ."يعّوم األزمة. وهذا انقالب تاريخي يحدث ألول مرة منذ قيام الدولة
لجنة بيطون ألقى الضوء على واحدة من أهم مشاكل المجتمع  وفي كل حال من الواضح أن تقرير

اإلسرائيلي التي لم تجد لها دواء حتى اآلن رغم كل التغييرات التي جرت. وواضح أيضا أن نفوذ 
الشرقيين السياسي لم يعكس نفسه بعد على المستويات الفكرية واألكاديمية في المجتمع اإلسرائيلي 

خلدت الفوارق والشر  القائم. وحتى رئيس اللجنة نفسه ال  "البشرية الهندسة"حيث يرى البعض أن 
يبدو واثقا أن التوصيات التي رفعها ستنفذ ولكن كل ما يأمل به هو أن يسهم التقرير في خلق نقاش 

بحق الشرقيين في تأكيد هويتهم في المجتمع اإلسرائيلي من دون  نحيوي وصادق قد يقود إلى الغفرا
 شعور بالدونية.

 18/7/2016، السفير، بيروت
 

 االنقالب ُيتو ج أردوغان "سلطاناً" بال منازع .65
 ليكس فيشمانأ

سيسجل االنقالب العسكري في تركيا في صفحات التاريخ بانه "التمرد الغريب". فكلما تبددت السحب 
 من فوق المجريات في تلك الساعات القليلة التي وقع فيها هذا التمرد، تتلبد سحب جديدة من
الشكوك حول منطقه والدوافع التي وقفت خلفه. فال غرو أنه يجري في الشبكات االجتماعية في 

. وسواء كان في نظرية المؤامرة هذه ما هو أردوغانتركيا حديث عن "انقالب مبرمج" من مدرسة 
 تراكاألبما في ذلك  –حقيقي أم ال، فقد كان هذا تمردا عاجال: برز من الالمكان، فاجأ كل العالم 

 .أردوغانواندثر بسرعة مخلفا وراءه قائدا واحدا متوجا بالمجد: رجب طيب  – أنفسهم
 وباإلجمالالرتب العليا.  أصحابليه بعض إ"تمرد العقداء"، الذي انجرف  األمركان هذا في واقع 

المتآمرين  أحدمن ذراعي الجو والبحرية. وكان  باألساسشخص،  2.000من  أكثرشارك فيه 
ن العقيد محرم كوسا. ليس بطال قوميا معروفا، بل مستشار قاتم ومجهول في الشؤون القانونية البارزي
التركي. ليس واضحا كيف بالضبط فكر المتآمرون في أن يجروا وراءهم الجماهير  األركانلرئيس 

تيارات داخل المجتمع التركي يمثل  أيدون أن يقف على رأسهم زعيم كاريزماتي، كما ليس واضحا 
 هؤالء العقداء.

 إلىحاي ايتان كوهن ينروجاك، خبير في الشؤون التركية في مركز دايان في جامعة تل أبيب، يشير 
وهو تعبير  –حقيقة أن المتآمرين سموا أنفسهم "مجلس سالمة الوطن" السالمة بمعنى "الصلح" 
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ذاالتركية الحديثة، كمال أتاتورك.  األمة أبواستخدمه  ان هذا ظاهرا انقالب كان كذلك، فقد ك وا 
من  بأنهمضباط اتاتوركيين، علمانيين، ضد النظام اإلسالمي. وبالمقابل، تتهمهم الحكومة التركية 

. إسالميغولن هو بالذات  أنالمرير الردوغان. غير  األيديولوجيالخصم  –مؤيدي فتح هللا غولن 
في قيادة  إصالحات إطارفي  التهمإقألنه تقررت  أردوغان إسقاطكما أن التقدير بان الضباط قرروا 

االختبار. فهذه طقوس سنوية، دائمة، يبدل فيها المجلس العسكري  أمامالجيش التركي ال يثبت 
 الضباط في قيادة الجيش. األعلى

لم تكن هناك مؤشرات تدل على التمرد القريب. فعندما اغلق المتمردون جسر البوسفور، الذي يربط 
بعملية كبرى. وفقط حين بدأت  أخطارالحديث يدور عن  أند الكثيرون ، اعتقوأوروبابين آسيا 

" تحلق على ارتفاع منخفض في سماء المدينة بدأ الناس يفهمون بانه يجري انقالب. 16طائرات "اف 
، 1991ويذّكر التوقيت الذي اختاره المتمردون جدا بالتمرد العسكري الفاشل في روسيا في العام 

. وسيطر األسودفي داتشيه على شاطئ البحر  إجازةن غورباتشوف يقضي والذي بدأ عندما كا
في مرمريس. ومن هنا  إجازةفي  أردوغانعندما كان  األركانعلى هيئة  أيضاهم  األتراكالمتمردون 

غير قليلة حول شكل سير هذا التمرد. فالمتمردون يسيطرون على المطار  أسئلةفصاعدا تطرح 
. يسيطرون إسطنبولمن  اآلسيويو"ينسون" المطار الدولي في الجانب  بياألورو الدولي في الجانب 

محاولة العتقال القيادة التركية  أي، ولكن دون األركانعلى جسر البوسفور وعلى مبنى هيئة 
 إسقاطيكون غادره، وال يحاولون  أنبعد  إالال يقصفونه  أردوغانالحاكمة. والفندق الذي يمكث فيه 

ويعلن أعضاء البرلمان في محطات التلفاز المهمة بأنهم يعتزمون االجتماع في  الطائرة الرئاسية.
من جيش المتمردين ال ينتظرهم هناك. كما أن رئيس الوزراء  أيامبنى البرلمان لدعم الحكومة، ولكن 
بال عراقيل. محطة البث الوحيدة التي يسيطر عليها  اإلعالمووزير الداخلية يتحدثان في وسائل 

عشر محطات تلفزيونية. وتجرى  أصلهي محطة واحدة من  TRTدون، المحطة الوطنية المتمر 
ترك. وفقط بعد أن تنتهي المقابلة يأتي  CNNفي المحطة التلفزيونية الشعبية  أردوغانمقابلة مع 

المتمردون ويسيطرون على المحطة. وبدال من السيطرة على مبنى البرلمان تقصف طائرة قتالية 
البرلمان وليس مبنى القاعة نفسه. ويهاجم المتمردون البرلمان من الجو، ولكن ليس واحدة مدخل 

فيعتقلونه لبعض ساعات ومن ثم يطلقون سراحه. وفي  األركانرئيس  أماالقصر الرئاسي الردوغان. 
السبت، كانت ال تزال هناك معارك في دار الحكومة في أنقرة وفي عدة قواعد عسكرية في مدن 

سقط معظم الضحايا. ودخلت الشرطة التركية الى السجون العسكرية المركزية  أيضاك . وهناأخرى
واعتقلت الضباط المشبوهين بالتعاون. وقد قمع التمرد بسرعة مخلفا وراءه ثمنا دمويا باهظا. والصور 

: مروحية لسالح الجو التركي تعود األخرىالتي ستتبقى من هذا الحدث مضرجة بالدماء هي 
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، وطائرة األركانن، تطلق النار بالبث الحي والمباشر على جمهور حاول االقتراب من هيئة للمتمردي
 " تركية تسقط مروحية قتالية للمتمردين. ومواطنون يقطعون رأس جندي متمرد.16"اف 

عدوا مريرا لها، هي التي أنقذته.  أردوغانظاهرا، الشبكات االجتماعية في تركيا بالذات، والتي يعتبر 
الشوارع، تم من خالل "فيس تايم"، وهو  إلىوره في التلفاز، حين دعا الجمهور التركي للخروج فظه

امل حقيقي  أي". عمليا، لم يكن للمتمردين منذ البداية أبلبرنامج مكالمات فيديو يعود لشركة "
 .بإهمال إخراجهالنظام التركي. وقد بدا هذا كعرض مسرحي تم  بإسقاط

كوهن ينروجاك، سيكون الردوغان المزيد من القوة. النظام في تركيا سيكون واآلن، يقول الباحث 
مركزية بكثير. ثمة غير قليل من رؤساء الدول ممن صلوا في خفاء قلوبهم، كي ينجح هذا  أكثر

، رحبوا علنا "بالديمقراطية التركية األمربعد أن فشل  الوراء، إلىالتمرد. حتى لو كانوا في نظرة 
السلطان بال  إلىنحو تحوله  أخرىالكثير من الدول. واآلن قام بخطوة  أردوغاناغضب  القوية". لقد

 منازع على ما تبقى من الجمهورية التركية.
 "يديعوت"
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