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 على "ميثاق شرف" بخصوص االنتخابات المحليةتوقع األحزاب السياسية الفلسطينية و الفصائل  .1

خصوص االنتخابات "األيام": وقعت جميع األحزاب والفصائل السياسية، على ميثاق شرف ب-رام هللا 
 المحلية، التي ستجرى في الثامن من تشرين األول المقبل، وذلك برعاية لجنة االنتخابات المركزية.

وجاء ميثاق الشرف، الذي تم التوافق عليه من جميع الفصائل ليؤكد في نصوصه بنود قانون 
لتقيد التام بأحكام قانون االنتخابات المحلية، واحترام الحريات ونتائج االنتخابات، حيث ينص على ا
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االنتخابات الفلسطيني، وقرارات لجنة االنتخابات المركزية، فيما يتعلق بسير العملية االنتخابية، 
 وضرورة احترام دور المراقبين المحليين والدوليين والتعاون معهم في أداء دورهم الرقابي.

بتعاد عن إثارة النعرات أو استلالل ودعا الميثاق إلى االمتناع عن التشهير والقذف والشتم، واال
المشاعر الدينية أو الطائفية والقبلية واإلقليمية والعائلية أو العنصرية بين فئات المواطنين، وتطرق 
إلى إلزام المرشحين باالمتناع عن التعرض المادي للحملة االنتخابية لللير، سواء أكان ذلك 

 ارات فوق صور وشعارات اآلخرين.بالتخريب أم التمزيق أم إلصاق الصور والشع
وتعهدت الفصائل في الميثاق، على التزامها بعدم ممارسة أي شكل من أشكال الضلط أو التخويف 
أو التخوين أو التكفير أو العنف ضد أي من القوائم ومرشحيها، كما ذكر في ميثاق الشرف، 

جتماعات العامة والمسيرات وسائر واإلجماع على االلتزام بعدم حمل السالح أو استخدامه أثناء اال
 الفعاليات والنشاطات االنتخابية األخرى.

كما التزم ممثلو الفصائل الموقعة بعدم استعمال الشعار الرسمي لمنظمة التحرير أو دولة فلسطين، 
أو أي شعار قريب الشبه منه في االجتماعات واإلعالنات والبيانات االنتخابية، وفي سائر أنواع 

والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية االنتخابية، وبعدم الحصول على أموال لتلطية  الكتابات
مصاريف الحملة االنتخابية من أي مصدر أجنبي أو خارجي غير فلسطيني، بشكل مباشر أو غير 
مباشر، وكذلك بعدم الحصول أيضًا على أموال من الخزينة العامة لتلطية مصاريف الحملة 

 االنتخابية.
كانت لجنة االنتخابات المركزية رعت ميثاق شرف مشابهًا بين األحزاب والفصائل خالل االنتخابات و 

 .2006التشريعية في العام 
 2016/7/25، األيام، رام هللا

 
 أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضد  الدولية" الجنائية "شكوى أمام  .2

ى إلددى مكتددب النائددب العددام فددي المحكمددة تقدددمت المنظمددة العربيددة لحقددوق اإلنسددان فددي بريطانيددا بشددكو 
الجنائيدددة الدوليدددة حدددول مدددا وصدددفته باالعتقدددال التعسدددفي والتعدددذيب الممدددنهج الدددذي تمارسددده أجهدددزة أمدددن 

 السلطة الفلسطينية في األراضي المحتلة.
إن الشددكوى تضددمنت أدلددة تؤكددد أن  ،فددي بيددان حصددلت الجزيددرة نددت علددى نسددخة مندده ،وقالددت المنظمددة

برئاسة اللواء ماجد فرج وجهاز األمن الوقائي برئاسة اللواء زياد هدب الدريق قامدا فدي  جهاز المخابرات
وما بعدها بحملة اعتقاالت تعسفية، تضمنت مداهمات ليليدة، ومصدادرة  13/6/2014الفترة التي توافق 

 مقتنيات شخصية، وتعريض بعض المعتقلين لالختفاء القسري والتعذيب الوحشي.
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الوثائق المقدمة شرحت بالتفصيل أسماء المعتقلين واألماكن التدي احتجدزوا فيهدا  وأضافت المنظمة أن
بشدكل مخددالف للقددانون وتعرضددوا فيهددا لتعددذيب وحشددي مدن الضددرب المبددرح إلددى التعليددق بكافددة أنواعدده، 

 وكان أقساها ربط األيدي إلى الخلف وتعليق المعتقل بالشباك أو الباب كالذبيحة، وفق تعبيرها.
منظمددة فددي الشددكوى أندده رغددم شدديوع ظدداهرة االعتقددال التعسددفي علددى أسددس سياسددية والتعددذيب وأكدددت ال

المنهجدددي والمناشددددات المتكدددررة لدددرئيس السدددلطة الفلسدددطينية محمدددود عبددداس لوقدددف هدددذ  الجدددرائم، فددد ن 
 السلطات المختصة لم تقم بالتحقيق فيها، األمر الذي أدى إلى استمرارها.

السلطة القضائية في ملف االعتقال السياسي والتعذيب مرتهنة ألوامدر وشرحت المنظمة في الشكوى أن 
األجهدزة األمنيدة، حيدث يقدوم المددعون العدامون بتلفيدق الدتهم للمعتقلدين مدن أجدل تمديدد فتدرة اعتقدالهم مدن 

 قبل قضاة محكمة الصلق، وال يعبأ هؤالء بشكوى المعتقلين من المعاملة المهينة والتعذيب.
ي الشكوى الجهات الدولية المختلفدة التدي تقددم دعمدا لةجهدزة األمنيدة، وعلدى الدرغم وعددت المنظمة ف

بما تمارسه األجهزة األمنية من اعتقال تعسفي وتعذيب ف نهدا تسدتمر  من أن هذ  الجهات أخذت علماً 
 في تقديم الدعم لهذ  األجهزة، األمر الذي يعرضها للمالحقة القضائية.

د مدن جسددامة الجددرائم التددي ترتكبهددا أجهدزة أمددن السددلطة الفلسددطينية أنهددا وأوضدحت المنظمددة أن مددا يزيدد
تتم بالتعاون مع االحتالل اإلسرائيلي الذي بدور  يقوم باعتقاالت وعمليات تعدذيب ممنهجدة، كمدا يقدوم 
باعتقددال فلسددطينيين اعتقلددوا لدددى أجهددزة أمددن السددلطة بددالتهم نفسددها، وكددذلك تفعددل أجهددزة أمددن السددلطة، 

 طلق عليه مصطلق "الباب الدوار".وهو ما ي
 وفددي هددذا اإلطددار، صددرح رئدديس الفريددق القددانوني المحددامي تددوبي كددادمن "بددأن هددذ  الجددرائم تعددد  خرقدداً 

، وعلدى وجده الخصدوص المدادة السدابعة التفاقية روما التي انضمت إليهدا دولدة فلسدطين حدديثاً  جسيماً 
 اإلنسانية". نهجية ضد مدنيين جريمة ضد  التي تعد  جريمة التعذيب متى ارتكبت في سياق خطة م

وأضددداف كادمدددان "أن الوثدددائق واألدلدددة التدددي قددددمت للمحكمدددة تؤكدددد أن جريمدددة التعدددذيب التدددي تمارسدددها 
األجهددزة األمنيددة تددتم فددي إطددار خطددة محكمددة للقضدداء علددى كددل المجموعددات التددي تختلددف مددع الددنهج 

 السياسي للسلطة الفلسطينية".
حمد جميل "بأن مسؤولية هدذ  الجدرائم تقدع فدي الدرجدة األولدى علدى عداتق كما صرح رئيس المنظمة م

المسددؤولين فددي المسددتويين السياسددي والقضددائي وقددادة األجهددزة المعنيددة وكددل مددن اشددترك فددي عمليددات 
االعتقدال التعسدفي والتعددذيب، وال يسدتطيع أحددد أن يخلدي مسدؤوليته بددالقول إنده ينفددذ أوامدر المسددؤولين، 

 تستمد من موضوع األمر ال من مصدر ".فمشروعية األمر 
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وأكددد جميددل أن ملددف التعددذيب لددن يقتصددر عرضدده علددى المحكمددة الجنائيددة الدوليددة، بددل سدديتم تفعيددل 
الواليدددة القضدددائية الشددداملة فدددي الددددول التدددي تسدددمق بدددذلك بوصدددف جريمدددة التعدددذيب فدددي مقدمدددة الجدددرائم 

 مرتكبها ومكان ارتكابها.الخطيرة التي تخضع للوالية الشاملة بلض النظر عن جنسية 
 25/7/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة

 
 على االنصياع لإلرادة الدولية "إسرائيل": بيانات اإلدانة لن تجبر "الخارجية الفلسطينية" .3

رام هللا: اعتبددرت وزارة الخارجيددة الفلسددطينية أن صددمت المجتمددع الدددولي وتخليدده عددن مسددؤولياته اتجددا  
مين ام بها الحكومة اإلسرائيلية في أرض دولة فلسطين يشجع حكومدة بنيدعمليات االستيطان التي تقو 

وتدددرى  نتنيددداهو علدددى مواصدددلة حربهدددا علدددى الوجدددود الفلسدددطيني وسدددرقة األرض الفلسدددطينية وتهويددددها.
التعبير عن إرادة السالم الدولية من خالل بيانات إداندة شدكلية  ولم يعد مجدياً  الوزارة أنه لم يعد مقبوالً 

ان أو عبر إبداء الحرص على عملية السالم من خالل األمنيات والرغبات والنوايا الحسنة أو لالستيط
جبدار الحكومدة  إبداء المخاوف عليها، فالسالم بحاجة إلى مواقف عملية قدادرة علدى لجدم االسدتيطان وار

ر عددن اإلسددرائيلية علددى االنصددياع إلرادة السددالم الدوليددة وذلددك مددن خددالل قددرارات أمميددة ملزمددة تصددد
 مجلس األمن الدولي.

 25/7/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 يزيد من التصعيد االستيطاني لـ"إسرائيل"عشراوي: الغطاء الدولي  .4
اسدتنكرت عضدو اللجندة التنفيذيدة لمنظمدة التحريدر الفلسدطينية حندان عشدراوي إيدداع مدا يسدمى  :رام هللا

وحدة اسدتيطانية  770الحتالل في القدس، خطة لبناء "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية ا
 .غيلو وبلدة بيت جاال للمصادقة عليها قريباً  عمرةوحدة بين مست 1,200جديدة من أصل 

يمثل جمعية أصدقاء "الكويكرز" فدي شدمال  كياً يأمر  خالل استقبالها، يوم األحد، وفداً  ،وقالت عشراوي
"إن هدذا التصدعيد االسدتيطاني الجندوني  ،لفلسدطينية فدي رام هللاوالية كارواليندا، بمقدر منظمدة التحريدر ا

لميثددداق رومدددا،  يدددأتي فدددي سدددياق اللطددداء الددددولي الممندددوح لدولدددة االحدددتالل، وهدددو جريمدددة حدددرب طبقددداً 
سرائيل مصرة علدى تحددي القدوانين واألعدراف الدوليدة لمواصدلة مخططهدا الصدهيوني إلقامدة مشدروع  وار

عملية التطهير العرقي وتعزيز الوجود اإلسرائيلي على حسداب حقدوق )القدس الكبرى(، عبر استكمال 
 شعبنا الفلسطيني وأرضه وموارد ، في إطار سعيها الحثيث لتدمير حل الدولتين واحتماالت السالم".

 24/7/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
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 االستيطان عريقات يطالب بدعم المجتمع الدولي للتوجه إلى مجلس األمن ضد   .5
طالددددب أمددددين سددددر منظمددددة التحريددددر الفلسددددطينية صددددائب عريقددددات أمددددس بدددددعم  .(:ب.ف.أ) -رام هللا 

مجلددددس األمددددن واستصدددددار قددددرار يدددددين االسددددتيطان فددددي األراضددددي  إلددددىالجهددددود الفلسددددطينية للتوجدددده 
ن السدددلطة الفلسدددطينية طلبدددت مدددن مصدددر والددددول العربيدددة "الددددعوة إ لددده، فدددي بيدددان ،وقدددال الفلسدددطينية.

اجتمداع )اللجندة( الرباعيدة العربيدة، مدن أجدل تقدديم مشدروع قدرار فدي مجلدس األمدن لوقدف  ىإلالعاجلة 
االسددتيطان، ولددن نتوقددف عددن مجابهددة المشدداريع االحتالليددة بكددل األدوات الممكنددة وصددواًل إلددى إنهدداء 

 وعاصمتها القدس". 1967االحتالل وتجسيد دولة فلسطين على حدود عام 
ى عدم شرعية" االستيطان والعمل على "إزالته من أرض دولدة فلسدطين وشدد على ضرورة "التأكيد عل

المحتلة، بالتزامن مع دعم المبادرات الدولية السداعية إلنهداء االحدتالل". ودان "إيدداع مدا يسدمى اللجندة 
وحددة اسدتيطانية جديدددة  770المحليدة للتخطديط والبنداء التابعددة لبلديدة االحدتالل فددي القددس خطدة لبندداء 

 وحدة بين مستوطنة غيلو وبلدة بيت جاال للمصادقة عليها قريبًا". 1200من أصل 
وقددددال عريقددددات: "إن قددددرار حكومددددة االحددددتالل مواصددددلة البندددداء االسددددتيطاني غيددددر القددددانوني هددددو رسددددالة 
للمجتمددددع الدددددولي وتددددذكير  بعجددددز  عددددن ردع إسددددرائيل، السددددلطة القائمددددة بدددداالحتالل، ومسدددداءلتها عددددن 

كما أنه "تأكيدد إسدرائيلي علدى تفدوق عنجهيدة االحدتالل واالسدتعمار علدى اإلرادة انتهاكاتها الممنهجة"، 
 "إظهار اإلرادة في مواجهة هذ  الخروق عمليًا". إلىالدولية والمنظومة السياسية والقانونية". ودعا 

 25/7/2016 ،الحياة، لندن
 

 بحر يدعو لشطب الكنيست من عضوية االتحادات البرلمانية الدولية .6
دعددا النائددب األول لددرئيس المجلددس التشددريعي أحمددد بحددر اتحددادات البرلمانددات الدوليددة إلددى إللدداء  :غددزة

عضددوية الكنيسددت اإلسددرائيلي فيهددا، علددى خلفيددة إمعاندده فددي إقددرار القددوانين العنصددرية المعاديددة للشددعب 
 وتصعيداً  وراً يوم األحد، أن قانون إقصاء النواب يمثل "تطله وعد  بحر، في بياٍن  الفلسطيني وحقوقه.

الندواب العدرب، بشدكل يؤشدر إلدى طبيعدة المرحلدة القادمدة التدي  في الهجمة العنصدرية الصدهيونية ضدد  
قصاًء ضد شعبنا وقضيتنا.  يخطط الصهاينة لبلوغها؛ بحيث تكون أكثر قمعًا وعنصرية وار

" فيهددا، بسددبب وطالددب بحددر االتحددادات البرلمانيددة الدوليددة واإلقليميددة كافددة بشددطب عضددوية الددد "كنيسددت
 "تشريعاته العنصرية والمخالفة ألبسط قواعد العمل البرلماني الدولي".

 24/7/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الزعارير: التسجيل والمشاركة باالنتخابات البلدية واجب وطنيالنائب  .7
الزعدارير أبنداء  دعا النائب في المجلس التشريعي عدن حركدة حمداس فدي الضدفة اللربيدة باسدم :رام هللا

شدددعبنا الفلسدددطيني للتوجددده لمراكدددز تسدددجيل النددداخبين الموزعدددة فدددي كافدددة المحافظدددات؛ وذلدددك لضدددمان 
 أكتوبر من العام الجاري.تشرين األول/ المشاركة في االنتخابات المحلية والبلدية القادمة في شهر 

عددالم" نسددخًة مندده، ضددرورة وأكددد الزعددارير، فددي تصددريٍق لدده، يددوم األحددد، تلقددى "المركددز الفلسددطيني لإ
 تحديث البيانات االنتخابية وتأكيد التسجيل ليكون كل ناخدب اسدمه موجدود فدي سدجل النداخبين، مهيبداً 

 12فددي مراكددز التسددجيل، وحتددى تدداري   27/7/2016بالمسددارعة والمبددادرة فددي التسددجيل المسددتمر للايددة 
النتخابات المحلية القادمدة هدو واجدب وطندي، وتابع الزعارير: "إن المشاركة في ا .آب القادم إلكترونياً 

وهو مضمار سباق لخدمة أبناء شعبنا يحتاج إلى ذوي الكفاءة والهدم الدوطني، لدذلك أندا أدعدو الجميدع 
 للمشاركة، وعدم تفويت الفرصة".

 24/7/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 المحلية في غزة إقبال ضعيف على التسجيل لالنتخابات :لجنة االنتخابات المركزية .8
قددال جميددل الخالدددي، مدددير لجنددة االنتخابددات المركزيددة، فددي قطدداع غددزة، إن : نددور أبددو عيشددة - غددزة

 من قبل السكان على تسجيل أسماؤهم ضمن سجالت الناخبين، ضعيف. اإلقبال
 وبدأت أمس مراكز "التسجيل" التابعة للجنة االنتخابات فدي غدزة، تسدجيل وتحدديث بياندات المدواطنين،

 أكتوبر القادم. /ولاألتشرين  8تحضيرًا لالنتخابات البلدية، المزمع عقدها في 
مددن  %86وأرجددع الخالدددي فددي حددوار مددع وكالددة األناضددول، السددبب فددي ضددعف اإلقبددال لكددون قرابددة 

 المواطنين، مسجلين لدى اللجنة.
 آالف مواطن سجلوا أسماءهم أمس السبت. 3وبحسب لجنة االنتخابات، ف ن نحو 

 للتسدجيل مدوزعين فدي منداطق القطداع، مشديراً  مركدزاً  274كر الخالدي أن لجندة االنتخابدات افتتحدت وذ
ولفددت الخالدددي إلددى اللجنددة سددتفتق بدداب  إلددى أن عمليددة التسددجيل ستسددتمر حتددى يددوم األربعدداء المقبددل.

 أيام. 10أغسطس القادم، لمدة  /آب 18الترشق لالنتخابات البلدية في 
 24/7/2016 ،، أنقرةنباءلأل  األناضولوكالة 
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 ل على اإلسكانات التعاونية ونسعى لتبسيط إجراءاتهاالحمد هللا: نعو    .9
قدال رئدديس الدوزراء رامددي الحمدد هللا: "نعددول علدى اإلسددكانات التعاونيدة، ونسددعى إلدى المزيددد  :بيدت لحددم

وتددوفير آليدددات  مددن تبسدديط اإلجدددراءات المرتبطددة بعملهددا، وتقدددديم عدددد مدددن الخدددمات لهددا دون مقابدددل،
 األشلال العامة، وتخفيض رسوم الترخيص لجمعياتها وتسهيل تسجيلها ونقل الملكية".

في كلمته بحفل تدشين أعمدال البنداء فدي مشدروع بيدت جداال اإلسدكاني التعداوني "بيدت  ،وأكد الحمد هللا
كوناتدده، وتطددوير جدداال الجديدددة"، يددوم األحددد، أن الحكومددة تددولي أهميددة كبددرى للعمددل التعدداوني بكافددة م

دور  فددي خدمددة المجتمددع، وفددي التخفيددف مددن الفقددر والبطالددة، خاصددة فددي الريددف والمندداطق المهمشددة 
 والمهددة من االستيطان والجدار، في القدس الشرقية، وفي األغوار وسائر المناطق المسماة )ج(".

لتسدهيالت لقدروض ميسدرة م فدي دعدم البندى التحتيدة للمشدروع، وتقدديم ااسدهوأعلن اسدتعداد الحكومدة لإ
 .لصالق المشروع

 24/7/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 الحساينة: نعكف على ترشيح أسماء أللف وحدة سكنية جديدة .11
علددى  مفيددد الحسدداينة أن وزارتدده تعكددف حاليدداً  الفلسددطيني أعلددن وزيددر األشددلال العامددة واإلسددكان: غددزة

 نية جديدة سيتم إعمارها في غزة، عبر البنك اإلسالمي للتنمية في جدة.ترشيق أسماء أللف وحدة سك
ودعا الحساينة خالل مؤتمر صدحفي عقدد  بمقدر الدوزارة بمديندة غدزة يدوم األحدد كافدة المدواطنين الدذين 

إلددى أن وزارة  يسدكنون الكرفانددات، لتجهيددز مخططدداتهم الهندسددية وتسدليمها للددوزارة خددالل أسددبوع، مشدديراً 
وأضاف "سنمنق أصحاب الكرفانات أسدبوع واحدد فقدط  منها. %70عملت على إصالح نحو األشلال 

ال سيواجه مشاكل هو في غنًى عنها". اإلعمارلوضع اسمه ضمن برنامج   للوزارة؛ وار
مدن الدفعدة الماليدة األولدى مدن المنحدة  إضافياً  مستفيداً  550وأشار الحساينة إلى أنه يجري تسليم نحو 

وأوضددق أن الددوزارة تعكددف حاليددًا علددى  مددن التعويضددات المسددتحقة للمتضددررين. %50 الكويتيددة، بنسددبة
 مواطن مستفيد. 2200تجهيز كامل ملفات المنحة الكويتية والتي تشمل تعويض 

 24/7/2016 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 غزة تخر ج دورة عسكرية نسائيةفي داخلية وزارة ال .11
ج جهداز األمدن والحمايدة، التدابع لدوزارة الداخليدة فدي قطداع غدزة، يدوم خدر  : هاني الشاعر -خان يونس 

 ، دورة عسكرية نسائية، تضم قريبات شخصيات سياسية وحكومية.24/7 األحد
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 وقددددمت الخريجدددات، خدددالل الحفدددل الدددذي أقددديم فدددي مديندددة خدددان يدددونس، جندددوب قطددداع غدددزة، عروضددداً 
حفل الذي حمل عنوان "زهرات فلسطين الثانية وحضر ال عسكرية تشمل الرماية عبر األسلحة النارية.

 لحماية عوائل الشخصيات"، العديد من مسؤولي حكومة غزة وقادة حركة حماس.
وقال العميد بهجت أبو سلطان، مدير جهاز األمن والحمايدة، فدي قطداع غدزة، إن الددورة اسدتهدفت بندات 

أضداف يقدول لمراسدل "األناضدول": مسؤولي الحكومة، ونواب المجلس التشدريعي، وقدادة حركدة حمداس. و 
انتقلنددا إلددى تدددريب الدددائرة األولددى القريبددة مددن الشخصدديات، بحيددث تكددون هندداك منظومددة أمنيددة م تكاملددة "

 تحمي هذ  الشخصيات االعتبارية". وأشار إلى أن المشاركات حصلن على تدريبات نظرية وعملية. 
 24/7/2016 ،، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 تمنى أن تقود االنتخابات إلنهاء الجمود السياسيهنية: ن .12

أكد إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الحركة ست هيئ كل األجواء : غزة
 إلجراء االنتخابات المحلية، مشدًدا على أن االعتبارات وراء هذا القرار وطنية بامتياز.

، الددذي أقامتدده حركددة حمدداس، فددي بيددت الهيددا شددمال وأعددرب هنيددة فددي كلمتدده، خددالل العددرس الجمدداعي
عريًسا، بعنوان "أفراح من قلب الحصار"، في وقت متأخر مساء األحد، عن أملده  330قطاع غزة، لد 

 أن تكون االنتخابات المحلية القادمة في قطاع غزة، مقدمة النتخابات رئاسية وتشريعية.
إلنهدداء الجمددود السياسددي، ومقدمددة النتخابددات رئاسددية وقددال: "نتمنددى أن ت شددك ل هددذ  االنتخابددات بدايددة 

 وتشريعية وشراكة فلسطينية حقيقية".
وأضاف "حماس وهي تدخل هذ  المنافسة، تريد أن تؤكد على الشعار: يد تبني ويد تقداوم، وهدي تريدد 

 أن تعيد التوازن للحياة السياسية الفلسطينية".
المئات بالعرس الجماعي في بيت الهيدا شدمال قطداع من جهٍة أخرى، أكد أنه على الرغم من احتفال 

 غزة إال أن هناك المئات تحت األرض وفوقها يواصلون اإلعداد من أجل القدس.
 24/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وال في غيرها: فتح لم ولن تتحالف مع حماس في االنتخابات المحلية المقبلة المشهرواي .13

سدمير المشدهرواي، أن الحركدة لدم ولدن  ،و المجلدس الثدوري لحركدة فدتققال عض: فتحي صب اح -غزة 
تتحالف مع حركدة حمداس فدي االنتخابدات المحليدة المقبلدة وال فدي غيرهدا. وأضداف فدي حدوار مدع قنداة 
الكوفية الفضائية الفلسطينية: حرصنا في فتق على وحدة الحركة، وموقفنا هو دعم قوائم الحركة، ولن 

 وسنكون جنودًا لدعم قوائم الحركة إلنجاحها.ننزل بقوائم أخرى، 
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وعددن المصددالحة الفلسددطينية والفتحاويددة الداخليددة، قددال: لددم نددرفض أي جهددد إلنهدداء االنقسددام، لكددن كددل 
هددذ  المحدداوالت بدداء بالفشددل، ومددن المحتمددل أن تكددون هددذ  االنتخابددات بدايددة إلنهدداء االنقسددام، ووضددع 

 الجميع أمام مسؤولياته الوطنية.
 25/7/2016ة، لندن، الحيا

 
 م فوز الوطن والجمهور على فوز الفصيل أو الحزبقد  يجب أن ي  : غازي حمد .14

حمددداس غدددازي حمدددد علدددى أنددده فدددي حالتندددا الفلسدددطينية  حركدددة شددددد القيدددادي فدددي: صدددب اح فتحدددي-غدددزة 
االستثنائية، يجب أن يقدم فدوز الدوطن والجمهدور علدى فدوز الفصديل أو الحدزب ألن المصدلحة العامدة 

 قدمة على المصلحة الخاصة.م
أن التقليددد االنتخددابي  حددول االنتخابددات المحليددة فددي الضددفة وقطدداع غددزة،فددي مقددال نشددر  أمددس  وقددال

فدددوز قدددوائم ومرشدددحين، لكدددن هدددذا لددديس بالضدددرورة ضدددمانة لتلييدددر الواقدددع نحدددو األفضدددل،  إلدددىيفضدددي 
واعتبدر أن هنداك  م والحصدار.خصوصًا في حالتنا التدي تعداني مدن ثالثيدة الكارثدة: االحدتالل واالنقسدا

حاجدددة إلعدددادة صدددوخ مفهدددوم مختلدددف لالنتخابدددات بعيددددًا مدددن التفكيدددر والسدددلوك التقليددددي القدددائم علدددى 
اسددتعراض وفددرز مددوازين القددوة بعيدددًا مددن المناكفددات، وبعيددددًا مددن عقدددة الفددوز التددي علقددت فددي رقابندددا 

يسددت أن نفددرح غدددًا بفددوز قائمددة أو وخاطددب مددن وصددفهم بددد قاصددري النظددر قددائاًل: المسددألة ل وعقولنددا.
نحزن لخسارة أخرى، بل أبعد من ذلك وأعمق بكثير، المسألة ماذا سنقدم قبدل االنتخابدات وبعددها مدن 

نهاء االنقسام اللعين الذي حو ل حياتندا  كددر، وتحريدر  إلدىإعالء قيمة تحرير الوطن وتوحيد الصف وار
الديموقراطيددة والمشدداركة وشددفافية النظددام السياسددي المددواطن مددن حددال اليددأس واإلحبدداط، وتعزيددز ثقافددة 

وتمتين قدرته علدى تحقيدق حيداة كريمدة للمدواطن، وتمتعده بميدا  تتددفق فدي حنفيدة )صدنبور( بيتده، وأن 
يرى شوارع نظيفة معبدة فارغة من حال الفوضى وسرقة األرصفة، وأن يتخلص مدن مشداكل الصدرف 

 ب الضرورية.الصحي وغيرها من الخدمات الحيوية والمطال
وقال: لسنا أمام معركة فاصلة في حطين أو عين جالوت حتدى نجهدز العددة ونسدن السدكاكين. وخدتم: 
نريدد مددن االنتخابدات شدديئين ال ثالددث لهمدا: أواًل عكددس صدورتنا الوطنيددة الجماعيددة الجميلدة فددي ترسددي  

ة تقنعددده بجديدددة توجهاتندددا مفدداهيم التوافدددق والعمدددل الدددديموقراطي، وثانيدددًا مدددنق الدددوطن والمدددواطن ثقدددة وقدددو 
 لتحرير الوطن واالنسان.

 25/7/2016الحياة، لندن، 
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 فتح ستختار مرشحيها لالنتخابات البلدية من الكفاءات أبو سمهدانة: .15
قددال الدددكتور عبددد هللا أبددو سددمهدانة عضددو قيددادة حركددة فددتق فددي قطدداع غددزة إن الحركددة  حسددن جبددر:

دمددة مددن داخددل الحركددة التددي تمتلددك الكثيددر مددن الكفدداءات سددتختار مرشددحيها لالنتخابددات المحليددة القا
 والخبرات المؤهلة للعمل في هذ  المواقع وتتمتع بمحبة واحترام المواطنين.

مدن اجدل  وأعضدائها أنصدارهاعلدى حشدد كافدة  األيدامالحركدة تعمدل هدذ   أنوأكد أبو سمهدانة لد األيام 
بات هو شرط من شدروط عضدوية حركدة فدتق ومدن التسجيل لالنتخا أنالتسجيل لالنتخابات الفتا إلى 

 ال يسجل ال يحصل على العضوية.
االنتخابات تعتمد  أنتحصل حركة فتق على اكبر عدد من المقاعد الفتا إلى  أنواعرب عن امله في 

علدى مبدددأ التمثيددل النسدبي والددذي سدديعطي الفصدائل حجومهددا الحقيقيددة ويعطيهدا الفرصددة لتكددون ممثلددة 
تكدددون حركدددة فدددتق ممثلدددة فيددده  أنوتدددابع: لدددن يكدددون هنددداك مجلددس محلدددي دون  حليدددة.فددي المجدددالس الم

 وستعقد فتق تحالفاتها داخل المجالس المحلية وليس قبل النتائج.
حركدة فدتق سدتختار  أنسمهدانة لد األيام  أبووعن اختيار حركة فتق لممثليها داخل هذ  المجالس قال 

الكفددداءات الحركيدددة لتشدددكيل قدددوائم  أفضدددلالمنددداطق مدددن  لتحديدددد المرشدددحين فدددي كافدددة األمثدددل األسدددلوب
 انتخابية من شخصيات وكوادر قيادية واجتماعية ال يختلف عليها اثنان.

 الحركة لديها الكثير من الكفاءات المحترمة وغير الملوثة والمعروفة للناس. أنونو  إلى 
مؤكددددا أن أبنددداء الحركدددة سدددمهدانة هدددذ  اإلشددداعات  أبدددويشددداع عدددن وجدددود خالفدددات داخليدددة نفدددى  وعمدددا

فتق وعندما تكدون  أبناءوشدد على أن  موحدون خلف مرشحيها بعيدا عن خالفات داخلية بأي موقع.
تفدددوز قدددوائم ومرشدددحو الحركدددة فدددي االنتخابدددات  أنالمعركدددة خارجيدددة سددديعملون بشدددكل موحدددد مدددن اجدددل 

 بين صفوف الحركة. اآلنهذ  الللة هي السائدة  أنالمحلية منوها إلى 
 25/7/2016يام، رام هللا، األ

 
 منظمة التحرير تتفق على قائمة موحدة لخوض االنتخابات المحلية بغزة داخل أربعة فصائل .16

اتفقدددت أربعدددة فصدددائل منضدددوية تحدددت مظلدددة منظمدددة التحريدددر الفلسدددطينية فدددي غدددزة،  وكددداالت:- :غدددزة
مددن المقددرر إجراؤهددا فددي األحددد، علددى تشددكيل قائمددة موحدددة لخددوض االنتخابددات المحليددة المقبلددة، التددي 

 .2016الثامن من تشرين األول 
والفصائل األربعة هي جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحريدر الفلسدطينية، وجبهدة التحريدر 

 العربية، والجبهة العربية الفلسطينية.
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وقدددال عضدددو المكتدددب السياسدددي لجبهدددة النضدددال الشدددعبي عبدددد العزيدددز قدددديق، بصدددفته منسدددق الفصدددائل 
األربعة: إن مشاورات تجري مع شخصيات اجتماعية ووطنية مستقلة من أجدل الخدروج بقائمدة موحددة 

 %8تحظددى بقبددول المددواطن الفلسددطيني؛ ويكددون لددديها فرصددة أفضددل لتجدداوز نسددبة الحسددم المحددددة بددد
 استنادا للقانون.

 24/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 الدبلوماسي ووزير الدفاع: رئاسة حماس بين القيادي و "يديعوت" .17
نشددرت صددحيفة يددديعوت أحرونددوت العبريددة، صددباح يددوم األحددد، تقريددرا موسددعا عددن الشخصددية : رام هللا

التي ي نتظر أن تحل مكدان خالدد مشدعل رئديس المكتدب السياسدي الحدالي لحركدة حمداس، قائلدة إن أهدم 
سدماعيل هنيدة "صداحب الخطابدات  المرشحين للمنصب هدم "الرجدل الدبلوماسدي" موسدى أبدو مدرزوق وار

 الملهمة"، واألسير المحرر يحيى السنوار "وزير الدفاع"، حسب وصف الصحيفة.
أن موسدى أبدو مدرزوق قدد يكدون صداحب الحدظ األوفدر لخالفدة مشدعل، "فهدو صداحب  الصحيفة وترى

المهدارة التفكير االستراتيجي وتربطه شبكة واسعة من العالقات في العالم العربي واإلسالمي، ويتمتدع ب
 الدبلوماسية والعالقة الطيبة حتى مع قيادات حماس ذاتها ومع قادة الجناح العسكري".

وأشددارت أيضددا إلددى عالقددة أبددو مددرزوق مددع قيددادات فددتق وقيددادة ملددف المصددالحة، باإلضددافة لمحافظتدده 
يدتم على اتصال مدع القيدادتين السياسدية والعسدكرية فدي مصدر، وكدذلك مدع إيدران وحدزب هللا، "قبدل أن 

 استخباريا تسريب تسجيل صوتي له يهاجم إيران ويتهمها بالكذب والخداع"، حسب الصحيفة.
كما رأت الصحيفة في إسماعيل هنية قائد حركة حماس بلزة، والنائب الفعلي لرئيس مكتبهدا السياسدي 

قدداء الحددالي، أندده الشخصددية األكثددر قددوة وحضددورا وسدديطرة داخددل الحركددة، كمددا أن لديدده القدددرة علددى إل
 "الخطابات الملهمة"، وله عالقة جيدة مع الفصائل كافة.

وقالدددددت، إن اسدددددتطالعات الدددددرأي تظهدددددر أن لديددددده الفرصدددددة ليندددددافس بقدددددوة علدددددى االنتخابدددددات الرئاسدددددية 
الفلسددطينية العامددة، كمددا أن لديدده القبددول الكبيددر فددي قطددر وتركيددا وحتددى إيددران، معتبددرة أندده يملددك أيضددا 

 فرصة قوية لخالفة مشعل.
عندده خددالل صددفقة  أفددرجالمرشددق الثالددث، وفقددا ليددديعوت، فهدو األسددير المحددرر يحددى السددنوار الدذي  أمدا

"وفاء األحرار"، والذي تصفه الصحيفة بد"وزير الدفاع"، مشيرة إلدى أنده مقدرب مدن محمدد الضديف قائدد 
 الجناح العسكري لحماس، وله نفوذ  الكبير في الجناحين السياسي والعسكري.

إلددى أن إمكانيددة تعددرض السددنوار لعمليدة اغتيددال إسددرائيلية، وعدددم قدرتدده علددى التحددرك  وتشدير الصددحيفة
بسددهولة داخددل وخددارج قطدداع غددزة، سيصددعبان مددن مهمتدده فددي أن يكددون رئيسددا للمكتددب السياسددي، وأن 
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أعضدداء مجلددس الشددورى لددن يتجهددوا نحددو انتخابدده ويفضددلون أبددو مددرزوق أو هنيددة لمددا يتمتعددان بدده مددن 
 لصعيد الداخلي والخارجي.حضور قوي على ا

لكددن يددديعوت تددرى فددي الوقددت ذاتدده أن السددنوار "لددن يخددرج خددالي الوفدداض وسدديعمل علددى كسددب مكانددة 
 مهمة داخل المكتب السياسي في االنتخابات المقبلة"، وفق قولها.

 24/7/2016القدس، القدس، 
 

 شعبيتهاصة الختبار فر االنتخابات المحلية و في الضفة  حماس تشعر بقوتها شعبيا  "يديعوت":  .18
حول مشاركة حماس فدي نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح يوم األحد، تقريرا : رام هللا

 االنتخابات البلدية في الضفة اللربية وقطاع غزة. 
وفقا للصحيفة، ف ن موافقة حماس على إجراء االنتخابات المحلية بلزة والمشاركة فيها بقدوة، تعدود فدي 

ى متابعة الحركة الستطالعات الدرأي فدي الضدفة اللربيدة، والتدي تشدير إلدى ارتفداع شدعبيتها األساس إل
مقابددل تراجددع شددعبية حركددة فددتق فددي حددال جددرت االنتخابددات تحددت ديمقراطيددة حقيقيددة، وهددو مددا حققتدده 

 حماس في عدد من انتخابات مجالس الطلبة مؤخرا بالضفة.
فدددي الضدددفة اللربيدددة، وأنددده لددديس هنددداك أفضدددل مدددن وتقدددول يدددديعوت، إن حمددداس تشدددعر بقوتهدددا شدددعبيا 

االنتخابددات المحليددة لتكددون اختبددارا لشددعبيتها بددين الفلسددطينيين، معتبددرة أن السددلطة الفلسددطينية وحركددة 
 فتق ستتابعان بقلق خطوات حماس خالل اختيار القوائم.

 24/7/2016القدس، القدس، 
 

 ا تعطي الكيان الصهيوني شرعيةألنه "إسرائيلـ"موسى: حماس ترفض زيارة عشقي ليحيى  .19
وجهددت الفصددائل الفلسددطينية انتقددادات حددادة جدددا للزيددارة التددي قددام بهددا اللددواء السددعودي  أشددرف الهددور:

المتقاعدد أنددور عشددقي إلدى إسددرائيل قبددل أيددام. ووصدفت حركددة حمدداس الزيدارة بدددالتطبيعية، وحددذرت مددن 
ن قالدت الجبهدة الشدعبية إن هدذ  الزيدارة لدم محاوالت عقد اتفاقيات سالم مع العددو الصدهيوني، فدي حدي

 تكن لتتم لوال حصولها على ضوء أخضر من النظام السعودي.
، فدي تعقيبده علدى الزيدارة، علدى موقدف "القددس العربدي"وأكد يحيدى موسدى النائدب عدن حركدة حمداس لدد

رات سددواء الحركددة القددائم علددى رفددض كددل أشددكال التطبيددع مددع االحددتالل. وأشددار إلددى أن مثددل هددذ  الزيددا
 السرية أو العلنية، مرفوضة بشدة من طرف حركة حماس ألنها تعطي الكيان الصهيوني شرعية.
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وقال إن هذ  الزيارات تظهر أيضا وجود ميوعة وتراجع في المواقف العربية، تجا  االحتالل، وتعطيده 
 سطينية.ضوءا أخضر لالستمرار في سياساته، مشددا على أنها تضر بشكل كبير بالقضية الفل

 25/7/2016القدس العربي، لندن، 
 

 الجهاد اإلسالمي تطالب السعودية بوقف التطبيع .21
طالبددت حركددة الجهدداد اإلسددالمي العلمدداء والدددعاة والمددواطنين فددي السددعودية باتخدداذ موقددف مدددن ة: غددز 

 الخطوات التطبيعية مع االحتالل من بعض الشخصيات السعودية.
: "إن هدذ  الخطدوات 2016-7-24كة في تصدريق مكتدوب األحدد وقال خالد البطش القيادي في الحر 

التطبيعيدددة لدددبعض الشخصددديات السدددعودية أصدددبحت أكثدددر وضدددوحا بدددال أي لدددبس بعدددد زيدددارتهم للكيدددان 
الصددهيوني مددذكرين هدددؤالء )المطبعددون( بأشددالء شدددهداء الشددعب السددعودي الدددذين سددقطوا فددي غدددزة وام 

 ا جزء من جيش الفتق لةقصى ال روادا للتطبيع".وأضاف "كنا نريدكم أن تكونو  الرشاش واسدود".
دانتهدددا لهدددذ  الزيدددارات، مطالًبدددا قدددادة المملكدددة  وشددددد القيدددادي فدددي حركدددة الجهددداد علدددى رفدددض حركتددده وار
وشددعبها بوقددف مددا اسددما  "هددذا المسلسددل العبثددي الددذي سدديلحق الضددرر بالمملكددة وشددعبها قبددل أن يزيددد 

 التلطية على إجراءات التهويد واالستيطان". وفق قوله. الضرر بالقضية المركزية لةمة ويساهم في
 24/7/2016، فلسطين أون الين

 
 "إسرائيلـ""الشعبية" تستنكر زيارة وفد سعودي ل .21

اسددتنكرت الجبهددة الشددعبية لتحريددر فلسددطين، يددوم األحددد، بشدددة مددا وصددفتها "الزيددارات واللقدداءات : غددزة
كيددان الصددهيوني، والتددي كددان آخرهددا زيددارة وفددد سددعودي التطبيعيددة المتواصددلة بددين النظددام السددعودي وال

 ضم اللواء المتقاعد أنور عشقي ورجال أعمال سعوديين".
هددذ  اللقدداءات "ال يمكددن لهددا أن تددتم إال  بلطدداء وضددوء أخضددر مددن  أنوقالددت الشددعبية فددي بيددان لهددا، 

الوطنيدة ومصدالق  الجهات الرسمية السعودية"، وأنها "تكشف حجم المخاطر التي تتعرض لها القضدية
 شعوبنا العربية جراء السياسة الرسمية السعودية والتي تعمل على حرف بوصلة الصراع في المنطقة".

وأضددافت "إن تكددرار هددذ  اللقدداءات يكشددف حجددم التنسدديق العددالي بددين النظددام السددعودي وحاشدديته مددع 
بقائهدددا كمنطقدددة مشدددتعلة تمزقهدددا الصدددراعات  الكيدددان الصدددهيوني واإلدارة األمريكيدددة لتمزيدددق المنطقدددة، وار

رهاب الجماعات التكفيرية التي تمولها وتلذيها السعودية واللرب".  الطائفية والمذهبية، وار
بشدعبنا الفلسدطيني،  لالسدتفرادوشددت على أن استمرار هذ  اللقاءات "يقددم خددمات مجانيدة لالحدتالل 

بيدع مدع الكيدان الصدهيوني ليصدبق وارعطاء شرعية وغطاء لجرائمه المتواصلة، ويساهم فدي ترسديم التط
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أمرًا واقعًا وعاديدًا فدي المنطقدة يعمدل علدى تعزيدز توغدل االحدتالل فدي المنطقدة وزيدادة نفدوذ " كمدا جداء 
الشددعبية عدددن اسددتهجانها مشددداركة قيددادي فلسدددطيني فددي هدددذ  اللقدداءات التطبيعيدددة  وأعربدددت فددي البيددان.

طداء مدن القيدادة الفلسدطينية ال يريددون أن يلدادروا وقالت "هناك العديدين مدن القيدادات الفلسدطينية وبل
مدددواقعهم كعدددرابين للتطبيدددع وللقددداءات مدددع الكيدددان الصدددهيوني، وهدددو مدددا يسدددتوجب ردًا شدددعبيًا وفصدددائليًا 

 فلسطينيًا حازمًا لمواجهة ذلك".
 24/7/2016القدس، القدس، 

 
 في لبنان تنعى قبعةالفلسطينية الفصائل  .22

وفصددائل منظمددة التحريددر الفلسددطينية فددي لبنددان نائددب رئدديس المجلددس  قنعددت قيددادة حركددة فددتبيددروت: 
الددوطني الفلسددطيني محمددد تيسددير قبعددة، معتبددرًة أن رحيلدده خسددارة كبددرى للشددعب الفلسددطيني ولشددعوب 
األمددددة العربيددددة كافددددة. ومددددن المقددددرر أن تسددددتقبل السددددفارة الفلسددددطينية لدددددى لبنددددان المعددددزين بالمسددددؤول 

 الخامسة عصرًا والثامنة مساًء. الفلسطيني الراحل اليوم بين
ولفتددت القيددادة إلددى أن هددذا المناضددل القددومي والعربدددي والقائددد الفلسددطيني التدداريخي ظددل حتددى الرمدددق 
األخير من حياته متمسكًا بالوحددة الوطنيدة الفلسدطينية فدي إطدار منظمدة التحريدر الفلسدطينية، الممثدل 

المسددتقل، وظددل ثابتددًا ومتمسددكًا بددالحقوق الوطنيددة  الشددرعي الوحيددد للشددعب الفلسددطيني، والقددرار الددوطني
الفلسدددطينية الثابتدددة ومحافظدددًا علدددى الثوابدددت الوطنيدددة الفلسدددطينية التدددي أقرتهدددا دورات المجلدددس الدددوطني 

 الفلسطيني المتعاقبة.
 25/7/2016الحياة، لندن، 

 
 شهيد من سرايا القدس بمهمة جهادية في خانيونس .23

، مقداوم مدن سدرايا القددس الجنداح العسدكري لحركدة الجهداد 2016-7-24استشهد، مسداء األحدد : غزة
 اإلسالمي في "مهمة جهادية" جنوب قطاع غزة.

عامدا( استشدهد أثنداء عملده بمهمدة  30"إن المقداوم باسدل اللحدام ) وقالت السرايا في بيدان مقتضدب لهدا
 خانيونس جنوب قطاع غزة".في جهادية 

ء سدتبقى سدراجًا منيدرًا للمجاهددين نحدو درب العدزة والكرامدة، وأكدت سرايا القدس علدى أن دمداء الشدهدا
 معاهدًة الشهداء بالمضي قدمًا في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

 25/7/2016، فلسطين أون الين
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 احتجاجا  على اعتقاله اإلداريعلى التوالي  40كايد يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ  .24
المفتددوح عددن  إضددرابهكايددد، القيددادي فددي الجبهددة الشددعبية لتحريددر فلسددطين،  سددير بدداللاأل واصددل: يغددزة

علدددى التدددوالي احتجاجدددًا علدددى اعتقالددده اإلداري، فدددي ظدددل تراجدددع كبيدددر فدددي حالتددده  40الطعدددام لليدددوم الدددد 
 ال يزال يقبع في مستشفى برزيالي اإلسرائيلي. إذالصحية 

في اإلضراب احتجاجدًا علدى تحويلده علدى االعتقدال  حزيران )يونيو( الماضي 13وكان كايد شرع في 
 عامًا ونصف العام بناًء على ملف سري. 14اإلداري بعد انتهاء مدة محكوميته الباللة 

سنادًا إلضرابه عن الطعام، شرع  الشعبية، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام  إلىأسيرًا ينتمي معظمهم  47وار
لسدددطيني إن المضدددربين يتنددداولون ميدددا  الشدددرب فقدددط، فدددي عددددد مدددن السدددجون. وقدددال ندددادي األسدددير الف

ددجون غددرفهم إلددى زنددازين، وسددحبت  ويرفضددون الخددروج للفحددص الطبددي، فيمددا حولددت إدارة مصددلحة الس 
منهددا كددل األجهددزة الكهربائيددة، ومنعددتهم مددن الخددروج لددد الفددورة، أي النزهددة اليوميددة خددارج اللددرف، كمددا 

 حرمتهم من زيارة عائالتهم.
 25/7/2016 الحياة، لندن،

 
 نتنياهو للرئيس القبرصي: االتفاق مع تركيا ليس على حسابكم .25

وصددل الددرئيس القبرصددي، نيكددوس أنستسدديادس، فددي زيددارة خاطفددة إلددى إسددرائيل أمددس، : بددالل ضدداهر
 األحد، وذلك على خلفية قلق في أعقاب توقيع اتفاق المصالحة بين إسرائيل وتركيا.

وم االثندين، أنده عشدية زيدارة الدرئيس القبرصدي تبدين إلسدرائيل وذكدرت صدحيفة "يدديعوت أحروندوت" اليد
أن قبددرص تراجعددت عددن تفاهمددات سددابقة تسددمق بمددد أنبددوب غدداز بددين الميددا  االقتصددادية اإلسددرائيلية 

 والميا  االقتصادية التركية وتمر عبر الميا  االقتصادية القبرصية.
ليدر الموقدف القبرصدي، وقددروا أن القبارصدة وقالت الصحيفة إن المسؤولين اإلسدرائيليين فوجئدوا مدن ت

تخوفددوا مددن الددرأي العددام المحلددي وعلددى مددا يبدددو أنهددم توجسددوا أيضددا مددن محاولددة االنقددالب الفاشددلة فددي 
 تركيا وعملية التطهير الواسعة التي ينفذها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

القبرصددي إلدى إسدرائيل، الدذي التقددى  وبحسدب الصدحيفة فد ن هدذ  كانددت خلفيدة الزيدارة الخاطفدة للدرئيس
 على انفراد، أمس، مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وتابعدت الصدحيفة أن نتنيدداهو تمكدن مددن تهدئدة مخدداوف الدرئيس القبرصدي، وأكددد لده أندده ال توجدد لدددى 
 قبرص. إسرائيل أية نية للمس بمصالق قبرص وأن الخطوات اإلسرائيلية ستنفذ بالتنسيق مع
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من الجهة الثانيدة، قدال نتنيداهو للدرئيس القبرصدي إنده بموجدب القدانون الددولي ال يوجدد حدق ألي جهدة 
نمددا توجددد حاجددة لتنسدديق ذلددك وحسددب، وأندده كددان هندداك  بمنددع تمريددر أنبددوب غدداز فددي ميددا  اقتصددادية وار

 تنسيق كهذا بين إسرائيل وقبرص.
لن تتراجع عدن التفاهمدات بشدأن مدد أنبدوب اللداز  ويبدو أن الرئيس القبرصي أبلغ نتنياهو بأن قبرص

 بين الميا  االقتصادية اإلسرائيلية والتركية.
 25/7/2016، 48عرب 

 
 تعماريةوحدة اس 770اإلسرائيلية تقر خطة لبناء  "بلدية القدس" .26

أودعدددت اللجندددة المحليدددة للتخطددديط والبنددداء التابعدددة للبلديدددة اإلسدددرائيلية فدددي : الريمددداوي عدددالء-القددددس 
وحددة، فدي منطقدة  200وحدة استيطانية من أصل مخطدط يشدمل بنداء ألدف و 770القدس، خطة لبناء 
المحاذيدددة لمديندددة بيدددت لحدددم وسدددط ” بيدددت جددداال“فدددي القددددس الشدددرقية، وبلددددة ” غيلدددو“تتوسدددط مسدددتوطنة 

 اإلخباري )العبري(.” واال“الضفة اللربية، حسبما كشف موقع 
لتددي قددد تالقيهددا تلددك الخطددوة اإلسددرائيلية، قددال رئدديس اللجنددة مئيددر وفددي إشددارة إلددى االنتقددادات الدوليددة ا

نمدا مدا أسدعى إليده هدو “ترجمان، في تصريحات للموقع  ال يهمني ما يجدري فدي المسدتوى السياسدي، وار
 ”.تأمين الشقق للشباب

ويددأتي قددرار تنفيدددذ المشددروع، بعددد أيدددام مددن إقدددرار مشددروع اسددتيطاني كبيدددر مددن قبددل بلديدددة القدددس فدددي 
 دينة، يضم عشرات األبنية والبنايات السكنية والرياضية.الم

 24/7/2016، رأي اليوم، لندن
 

 إسرائيليين في القدس ولقاء مسؤولين أنور عشقيتؤكد زيارة اللواء  ية"سرائيل"الخارجية اإل .27
ا أعلنددت الخارجيددة اإلسددرائيلية عددن زيددارة تعددد سددابقة نددادرة لوفددد سددعودي ألراضدديه اليددوم: راي-الناصددرة 

 ولقاء بين رئيس الوفد ومسؤولين إسرائيليين في القدس.
عشدقي قدد  أندوروقال المتحدث باسم الخارجية اإلسرائيلية إن اللواء السابق فالقوات المسلحة السعودية 

زار إسدددرائيل والتقدددى دوري غولدددد المسدددؤول فدددي وزارة الخارجيدددة اإلسدددرائيلية فدددي فنددددق الملدددك داوود فدددي 
 القدس.

 24/7/2016، ندنرأي اليوم، ل
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 لمبادرة السالم العربية الستراتيجية الرفض اإلسرائيلية"حداش": زيارة الوفد السعودي هي تسويغ  .28
، وهدي كبدرى التيدارات السياسدية العربيدة «الجبهة الديموقراطية للسدالم والمسداواة»أدانت : حلمي موسى
تسدويلًا »إسدرائيليين، معتبدرًة إياهدا  ، زيدارة  الوفدد السدعودي ولقاءاتده مدع أعضداء كنيسدت48في منداطق 

 «. الستراتيجية الرفض اإلسرائيلية
والحدددددزب الشددددديوعي « حدددددداش»المعروفدددددة باسدددددم « الجبهدددددة الديموقراطيدددددة للسدددددالم والمسددددداواة»وقالدددددت: 

، أن الوفدددد السدددعودي الدددذي ضدددم  أكددداديميين ورجدددال أعمدددال األولاإلسدددرائيلي، فدددي بيدددان أصددددرا  أمدددس 
تطددوير الحددوار حددول مبددادرة »عشددقي التقددى مددع ممثلددي حكومددة نتنيدداهو بذريعددة  برئاسددة الجنددرال أنددور

نمدا هدو تسدويغ لهدا  اسدتراتيجيةالسالم العربية، األمر الذي لديس فيده مدا يتحددى  الدرفض اإلسدرائيلية، وار
وتددوفير غطدداء إلفددراخ المبددادرة مددن محتواهددا، والقضدداء علددى حددل  الدددولتين وعلددى حددق تقريددر المصددير 

جددزء مددن حملددة »والحددزب الشدديوعي أن الزيددارة هددي « الجبهددة»واعتبددرت «. بددي الفلسددطينيللشددعب العر 
 «.التطبيع والتعاون اإلسرائيلي السعودي ضد إيران، سوريا وحركات المقاومة في المنطقة

 25/7/2016، السفير، بيروت
 

 والسعودية "يلإسرائ"هذه بداية جمعية صداقة بين " و واتس آبالنائب فريج: قررنا إنشاء مجموعة " .29
أشددارت صدددحف إسددرائيلية إلددى أن الوفدددد السددعودي طلددب مقابلدددة أعضدداء كنيسددت مدددن : حلمددي موسددى

هنددداك »المعارضدددة اإلسدددرائيلية ممدددن يؤيددددون المبدددادرة العربيدددة. واعتدددرف عضدددو الكنيسدددت العربدددي مدددن 
وا أن أنظددم طلبدد»عيسددوي فددريج بددأن أناسددًا مددن السددلطة الفلسددطينية فددي رام هللا اتصددلوا بدده و « مسددتقبل

 «. اللقاء
عضو الكنيست عيسوي فريج أن السعوديين في اللقاء ركزوا على الحاجة إلى المصالحة بين  وأوضق

سرائيل. وروى قائال:  اتفقنا بأن علينا أن نجري حوارًا مستمرًا »اليهود والمسلمين، وبين العالم العربي وار
لإبقدداء علددى االتصددال. هددذ  بدايددة جمعيددة مجموعددة واتددس آب مشددتركة  إنشدداءمددع السددعوديين، وقررنددا 

صداقة بين إسرائيل والسعودية. فقد روى الجنرال عشدقي عدن العالقدات التدي نسدجت بينده وبدين دوري 
مملكددة »غولدد، وذك در بأنده قبددل نحدو عشدر سدنوات نشددر غولدد كتابدًا نقدديًا عددن السدعودية تحدت عندوان 

تراجدع فدي اللقداء عمدا كتبده فدي الكتداب وتحددث عدن ، ولكنه أشدار إلدى أنده منذئدذ غي در مواقفده، «الشر
سرائيل  «.الحاجة إلى توثيق العالقات بين المملكة السعودية وار

 25/7/2016، السفير، بيروت
 
 



 
 
 
 

 

 21 ص             4001 العدد:        25/7/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 سرائيلية لتعريضها محاضر عربي لتفتيش مهينطيران إ شركة تغريمتقرر  محكمة الصلح .31
بدددفع  إسددرائيلركة طيددران العددال ودولددة أقددرت محكمددة الصددلق فددي مدينددة حيفددا مددؤخرا تلددريم شدد :القدددس

 شيكل للدكتور خالد فوراني، وهو من سكان المدينة. 9,000تعويضات بدقيمة 
وكانددت الحادثددة قددد وقعددت قبددل عددامين، عندددما تعددرض الدددكتور فددوراني وهددو محاضددر فددي جامعددة تددل 

لبدت المحكمدة طا وأيضدا إسدرائيل،لفحص أمني مهين فدي مطدار بداريس، عنددما كدان عائددا إلدى  أبيب
 شركة العال باالعتذار للدكتور خالد فوراني على ما مر به.

 "حصلت الشركة على قرار المحكمة، وسوف تستجيب وفقا للقانون". وعقبت شركة العال على القرار:
 25/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 عشر على حاخامات القرن التاسع"يديعوت أحرونوت": الصهيونية الدينية تتمرد  .31

بدأت الصهيونية الدينية بالتمر د على حاخامات القرن التاسع عشر الذين اعتبروا اإلرث حول المسديق 
الحركددة الصددهيونية العلمانيدددة.  إلددىأمددرًا قددديمًا وقددرروا أندده يمكددن إحددداث االنبعدداث بأنفسددهم وانضددموا 

العلمانيدة والددين. فدي جيدل  الصهيونية الدينية غدت حركة الجموع اللفيرة ودمجت بين التوراة والعمدل،
الحفدددالت وقددداموا بتطويدددل شدددعورهم ولبسدددوا المالبدددس  إلدددىآبدددائي تعلدددم الشدددباب والشدددابات معدددًا وخرجدددوا 

 القصيرة. 
توا للمفددال الدذي كدان يسداريًا أكثدر مدن مبداي.  إلىوفي يوم السبت ذهبوا  الكنس وفي االنتخابات صو 

للصدددهيونية الدينيدددة. عدددام  2016وتسدددات هدددو عدددام لحركدددة الكيب 1950كدددل تلدددك األمدددور تلي دددرت. عدددام 
الفصل. تياران مركزيان قائمان اآلن: الحريديون القوميون والمتدينون الليبراليدون. لكدل تيدار حاخاماتده 

والبندات مندذ  األوالدالخاصون وللتده وعاداتده التدي تخصده. فدي مددارس التيدار الحريددي يفصدلون بدين 
يوجد اختالط بين المتدينين والعلمانيين. المظهر الخارجي يدلل على الروضة، أما في التيار الثاني، ف

 . االنفصال أمام االندماج.األيديولوجيةالفوارق 
 25/7/2016السفير، بيروت، 

 
 مشروع قانون إسرائيلي حول صفقات التبادل: أسير مقابل أسير .32

ريدة للتشدريع سدتنظر فدي مشدروع ذكرت إذاعة ريشت بيت العبريدة، يدوم األحدد، أن اللجندة الوزا :رام هللا
 قانون ق بيل تقديمه إلى الكنيست، لوضع مبادئ تتعلق بصفقات التبادل.
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وينص  مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست اليعازر شتيرن من حدزب "هنداك مسدتقبل"، علدى 
أي جثث  أن صفقات التبادل ستقوم على أسير مقابل أسير، وأن ال يتم إطالق سراح أي أسرى مقابل

 محتجزة إلسرائيليين. باإلضافة لفرض قيود على أسرى الجهة الخاطفة.
 24/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 قـطعـة سـالح في الضفة 200مخرطة و 20ضبط  تم جيش اإلسرائيلي:ال .33

قطعدة سدالح خدالل حمدالت دهدم  200مخرطدة و 20إنه ضبط  أمس،، اإلسرائيليقال الجيش  :القدس
 في الضفة اللربية.لمناطق 

أفيخاي أدرعي على صفحته الفيسبوك مقطع فيدديو قدال إنده  اإلسرائيليونشر المتحدث بلسان الجيش 
 خالل ضبط وسائل قتالية. اإلسرائيليلنشاط الجيش 

إلدى ضدبط  أدتيواصدل نشداطاته فدي الضدفة اللربيدة والتدي بددورها  اإلسرائيليوقال أدرعي إن الجيش 
 الح وعدد من المخارط التي تستخدم لتصنيع السالح.كميات كبيرة من الس

 25/7/2016األيام، رام هللا، 
 

 عن سبب قتله الشاب الشريف الجندي أزاريا يغير روايته للمرة الرابعة .34
يدوم األحدد، جلسدة جديددة مدن محاكمدة الجنددي القاتدل إليئدور أزاريدا، الدذي  عقددت صدباح: رامي حيددر

ف في الخليل في شهر آذار/ مارس الماضي، عندما كدان مصداًبا علدى أعدم الشهيد عبد الفتاح الشري
 األرض دون حركة، وخالل المحاكمة، روى الجندي القاتل رواية مختلفة، للمرة الرابعة.

 وادعى الجندي القاتل أن قائد السرية قام بصفعه بعد أن أطلق النار على الشهيد الشريف.
نوعيددة، وعنددما توجهددت ألخدذ خددوذتي، رأيتده يحددرك يدددا  وزعدم أن جدديش االحدتالل أخطددر عدن  عمليددة 

ورأسه وقدما ، عندها لم يدر فدي رأسدي سدوى العمليدة التدي أخطرندا بهدا، عنددها ناولدت الخدوذة لجنددي 
متر، ألنقذ من تواجد في المنطقة .  17كان بجانبي، لقمت سالحي وأطلقت النار على رأسه عن بعد 

ار علدى رأس الشدهيد الشدريف، رغدم كونده مصداًبا علدى األرض، ألنده وادعى أزاريا أنه قام بد طالق الند
خشي أن يكون على وسطه حدزام ناسدف قدد يشدكل خطدًرا علدى الجندود، وهدو مدا نفدا  أكثدر مدن جنددي 

وقدال قائدد السدرية تدوم نعمدان فدي شدهادته إنده  لدم أشدعر بوجدود خطدر مدن جاندب المخدرب،  كان معه.
ليئور قال لي إنه أطلق النار أل ن المخرب يجب أن يموت  بادعاء أنه طعدن جندديا، أصديب بجدروح وار

 طفيفة.
 24/7/2016، 48عرب 
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 تعيد فرض قوانينها للتخطيط والبناء على قرية الغجر "إسرائيل" .35

بعث مددير عدام  لجندة الت خطديط والبنداء اإلقليمي دة، عداموس روديدن، برسدالة إلدى مجلدس : الطيب غنايم
ما ر، يعلمه فيهدا عدن فدرض قدوانين الت خطديط والبنداء اإلسدرائيلي ة علدى قرية اللجر، بشق ها الش  لي  المحر 

 .2010القرية اللبناني ة، ما يعتبر منافًيا لالنسحاب اإلسرائيلي  عام 
ويددأتي هددذا القددرار بعددد أن كانددت المحكمددة المركزي ددة فددي الن اصددرة، قددد أصدددرت قبددل عددد ة أسددابيع، قددراًرا 

( يقضي بأن تعيد دائرة أراض مالي  اللبنداني  ي إسرائيل لسك ان قرية اللجر اللبناني ة الحدودي ة )قسمها الش 
 األموال التي جبتها منهم، لقاء استخدام أراضيهم، خالل االحتالل اإلسرائيلي  لها.

 24/7/2016، 48عرب 
 

 2014العدوان على غزة ب رسمية مستقلة طالب نتنياهو بتشكيل لجنة تحقيقعائالت إسرائيلية ت .36
عائلة ق تل أبناؤها من جنود االحتالل خالل العدوان على غزة في  32طالبت  :الجديدة الحياة- رام هللا

، رئدديس حكومددة االحددتالل، بنيددامين نتنيدداهو، بتشددكيل لجنددة تحقيددق رسددمية مسددتقلة 2014صدديف العددام 
قبددل العدددوان، الددذي برئاسددة قدداٍض مددن أجددل التحقيددق فددي أداء القيددادة السياسددية والعسددكرية اإلسددرائيلية 

 يومًا، وخالله وبعد . 51استمر 
االحددتالل أفيلدددور ليبرمددان، إندده يجددب  الدددفاعوقالددت العددائالت فددي رسددالة وجهتهددا إلددى نتنيدداهو ووزيددر 

 جنديًا وخمسة مستوطنين. 67تشكيل لجنة تحقيق خارجية للتحقيق في أحداث العدوان، ومقتل 
تسدددمى "لجندددة الخارجيدددة واألمدددن" التابعدددة للكنيسدددت ببحدددث وذكدددرت العدددائالت فدددي الرسدددالة مطالبدددة مدددا 

األحداث على إثر تحفظات عديدة حيال هذ  الحرب أدلت بهدا شخصديات عامدة، وعلدى خلفيدة حقيقدة 
 أن "اللجنة البرلمانية" لم تنشر تقريرها بهذا الخصوص.

 25/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ات التي يقوم بها نتنياهو للسيطرة على اإلعالممن خطورة الخطو " إسرائيل"تحذيرات في  .37
حددذر معلقددون إسددرائيليون مددن خطددورة الخطددوات التددي يقددوم بهددا رئدديس الددوزراء : النعددامي صددالق- غددزة

 اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، للسيطرة على اإلعالم اإلسرائيلي وتطويعه لصالحه.
تصدداالت مددن أجددل وضددع قيددود علددى عمددل وأشددار المعلقددون إلددى أن نتنيدداهو يسددتلل منصددبه كددوزير لال

سدددلطة البدددث الرسدددمية، التدددي تضدددم قندددوات التلفددددزة ومحطدددات اإلذاعدددة ومواقدددع اإلنترندددت التدددي تمولهددددا 
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"الدولدددة"، بحيدددث تعبدددر عدددن مواقفددده وتتجندددب الخدددوض فدددي تلطيدددة الفضدددائق الماليدددة التدددي يتدددورط فيهدددا 
 وعائلته.

نيداهو يشدن هجومدا علدى اإلعدالم الممدول مدن وقال بن كاسبيت، المعلق في صحيفة "معاريف"، إن نت
 قبل الدولة من أجل "ترويضه وتطويعه".

وندو  كاسددبيت فددي تحليدل نشددرته الصددحيفة إلدى أن نتنيدداهو قددرر تأجيدل السددماح ببدددء العمدل فددي تجمددع 
 وسائل البث الرسمية الجديد، حتى يتأكد من أن مقربيه يسيطرون على مقاليد األمور هناك.

أمنون أبراموفيتش، كبير المعلقين في قناة التلفزة اإلسرائيلية الثانية، إن نتنياهو معني  من ناحيته، قال
"باستنسددداج تجربدددة اإلعدددالم السدددوري، وهدددو يريدددد وسدددائل بدددث تشدددبه فدددي مضدددامينها مدددا يبثددده التلفزيدددون 

 الرسمي السوري، الذي يبدأ بتمجيد بشار األسد".
مددوفيتش إلددى أن نتنيدداهو مسددتاء جدددا مددن انشددلال وسددائل وفددي تعليددق بثتدده القندداة مسدداء أمددس، نددو  أبرا

اإلعددالم فددي الحددديث عددن قضددايا الفسدداد التددي يتددورط فيهددا، والتددي بللددت ذروتهددا فددي إعددالن المستشددار 
القضائي للحكومة الشروع في فحص شبهات حول قيام نتنياهو بتبييض أموال حصل عليها من رجل 

 أعمال يهودي فرنسي، متهم بقضايا فساد.
ن ناحيددة ثانيددة، كشددفت رينددا متسددليق، المعلقددة فددي قندداة التلفددزة الثانيددة، النقدداب عددن أن نتنيدداهو قددرر مدد

إدخال تعديالت على هيكلية سلطة البث الثانية التي تشرف على عمل قندوات التلفدزة الثانيدة مدن أجدل 
 ها.تقييد هذ  القنوات، التي تلعب دورا رئيسا في تلطية قضايا الفساد التي يتورط في

وأشارت متسليق في تعليق بثته القناة الليلة الماضدية إلدى أن نتنيداهو "يلدوح بعًصدا غليظدة ويحداول أن 
 يحدد قيمة الثمن الذي تدفعه وسائل اإلعالم التي تجرؤ على التعرض له".

دم وفي المقابل، قال رفيف دروكير، المعلق في قناة التلفزة العاشرة، إن نتنياهو، كوزير لالتصاالت، ق
تسدددهيالت كبيدددرة لموقدددع "واال"، الدددذي يعدددد أوسدددع المواقدددع اإلخباريدددة انتشدددارا، وهدددو مدددا رد عليددده الموقدددع 
بتجندب الخددوض فددي قضددايا الفسداد التددي تددورط فيهددا هدو وزوجتدده، عددالوة علددى توسدع الموقددع فددي نشددر 

 تقارير "إيجابية" عن نتنياهو وعائلته.
 24/7/2016، "21موقع "عربي 

 
 نقالب بتركيا نهاية للعلمانيةعميدرور: فشل اال  .38

قال الرئيس السابق لمجلس األمن القومي اإلسرائيلي إن محاولة االنقالب الفاشدلة فدي تركيدا قدد تعتبدر 
نهايددة لعهددد العلمانيددة التددي أرسدداها مصددطفى كمددال أتدداتورك، فيمددا خددرج الددرئيس رجددب طيددب أردوغددان 

 مية".أكثر قوة باتجا  "دكتاتورية منتخبة مع توجهات إسال
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وب عميدرور في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليدوم" إلدى وجدود جملدة تحدديات كبيدرة قوألمق اللواء يع
أمددام تركيددا فددي جبهددات عدددة، بينهددا سددوريا وتنظدديم الدولددة اإلسددالمية، وهددو مددا يتطلددب مددن إسددرائيل أن 

 الحها.تعمل بحذر شديد تجا  التطورات التركية انطالقا من رغبتها بالمحافظة على مص
وأضدداف أن أحددداث تركيددا األخيددرة توضددق أنهددا مختلفددة عمددا قددام بدده الجنددرال عبددد الفتدداح السيسددي فددي 
مصددر حددين أطدداح بددالرئيس محمددد مرسددي ممثددل جماعددة اإلخددوان المسددلمين، وربمددا خشددي السيسددي أن 

ين يواجه مصير الجيش التركي الذي واجه زعيما إسالميا يمتلك شرعية يصعب تحديها، وقد أمسدك بد
 يديه معظم صالحيات القوى العسكرية في الدولة.

"وهددددو األقددددوى فددددي حلددددف ندددداتو بعددددد الجدددديش -وتسدددداءل عميدددددرور عددددن مدددددى بقدددداء الجدددديش التركددددي 
حليفددا مهمددا وشددريكا للقددوى اللربيددة، وكيددف سدديؤثر تراجددع عالقددات اللددرب مددع تركيددا فددي  -األميركددي"

لدددى أي حدددد سدددوف تصدددل خالفدددات اإلدارة أعقددداب األحدددداث األخيدددرة علدددى مجمدددل تحدددالف الجدددانبين، و  ار
 األميركية مع تركيا بشأن تسليم فتق هللا غولن؟

وأوضق أن الوضع الجديد الناشئ في تركيا يتطلب من إسرائيل حذرا شديدا، ويحظر عليها أن تظهدر 
كما لو كانت تساند طرفدا دون آخدر فدي الصدراع الدداخلي الجداري بدين األتدراك، بدل عليهدا أن تسدتكمل 

ية تحسين العالقات مع تركيا، والعمل على النهوض بهذ  العالقات قدما إلى األمام، وال سيما في عمل
 ظل وجود أردوغان، وهو الزعيم الذي بات أقل ديمقراطية وأقل قبوال في العالم.

وختم بأنه "يجب أال تدؤثر األحدداث الجاريدة فدي تركيدا علدى مسديرة عالقاتهدا مدع إسدرائيل، وفدي الوقدت 
يجدددب علدددى إسدددرائيل أال تظهدددر كمدددا لدددو كاندددت متسددداهلة إزاء قددديم العدددالم الحدددر التدددي قدددد تتعدددرض  ذاتددده

 النتهاكات بتركيا". 
 24/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 قطاعالعلى الحدود مع  : تهديد جديد يحدق بالجيش اإلسرائيلي"الاو "موقع  .39

جديدا على الحدود مدع قطداع غدزة يكمدن ال اإلخباري أن الجيش اإلسرائيلي يواجه تهديدا اذكر موقع و 
 في احتمال أن تتعرض وحدته العسكرية الموجودة هناك لهجوم مفاجئ من قبل الفلسطينيين.

وأشار المراسل العسكري للموقع أمير بوخبوط إلى أن وحدة روتم التابعة للجيش اإلسرائيلي "إزاء واقدع 
مددن أي اتجددا ، سددواء مددن قبددل حركددة المقاومددة ميددداني جديددد قددد يدددفع العدددو الفلسددطيني ألن يفاجئهددا 

 اإلسالمية )حماس( أو من أولئك الذين يجتازون الحدود بين إسرائيل وغزة".
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وأوضددق بوخبددوط فددي تقريددر  أن التهديددد الحقيقددي الددذي يواجدده الجدديش اإلسددرائيلي مددن جهددة حدددود غددزة 
الصددواري  وقددذائف الهدداون التددي يتمثددل فددي تعددرض الجنددود اإلسددرائيليين لنيددران القناصددة الفلسددطينيين و 

 تطلق من غزة إلى جانب العبوات الناسفة ومحاوالت التسلل عبر البحر أو األنفاق.
سدددرائيل تشدددهد بدددين الفيندددة واألخدددرى تحركدددات تقتضدددي مدددن وحددددة جمدددع  وقدددال إن الحددددود بدددين غدددزة وار

ضدددالة أو أفدددراد المعلومددات التابعدددة للجددديش اإلسددرائيلي تتبدددع كدددل حركددة مشدددبوهة، سدددواء مددن حيواندددات 
 يحاولون اجتياز الحدود المشتركة، مما يستوجب استدعاء الدوريات العسكرية.

ونقل التقرير اإلخبداري عدن قدادة فدي الجديش اإلسدرائيلي أن هدذا الواقدع علدى حددود غدزة يجعدل التهديدد 
غددزة  جنددديا إسددرائيليا خددالل حددرب 16درجددة ألندده قددد يددأتي مددن كددل اتجددا ، ورغددم مقتددل  360يرتفددع إلددى 

" فدددي إثدددر هجمدددات نفدددذها مقددداتلو حمددداس عبدددر األنفددداق فددد ن 2014األخيدددرة المسدددماة "الجدددرف الصدددامد 
قامدددة بنيدددة  312مليدددار شددديكل ) 1.2الجددديش أنفدددق قرابدددة  مليدددون دوالر تقريبدددا( لتنفيدددذ بدددرامج تطويريدددة، وار

 تحتية للعثور على األنفاق على طول حدود غزة، لكنها ما زالت مهمة معقدة. 
ئددد فرقددة "روتددم" ليددرون بدداتيتو إن التحدددي القددائم علددى حدددود غددزة يدددفع الجدديش إلددى االسددتنفار وقددال قا

 لمواجهته على مدار الساعة، في ظل انتشار المواقع العسكرية المعادية على طول الحدود.
وأضدداف أن هندداك تعليمددات بفددتق النددار مباشددرة علددى أي خطددر داهددم، ألن الجنددود يعلمددون تمامددا أنهددم 

 ن خطرا دائما على مدار الساعة، ويخشون من إصابتهم بالمفاجأة من الخلف.يواجهو 
وقال باتيتو إنه منذ انتهاء الجرف الصامد أقامت حماس مواقع عسكرية علدى طدول الحددود مدع غدزة، 
بمدددا فيهدددا أبدددراج مراقبدددة ونشدددر عناصدددر أمنيدددة ودوريدددات ميدانيدددة، كمدددا تقدددوم الحركدددة بتطدددوير مواقعهدددا 

 ة آليات هندسية، وتستخدم مواد مطورة لجمع المعلومات.العسكرية بواسط
وخددتم بددأن أفددراد الجندداح العسددكري لحمدداس يتواجدددون بهددذ  المواقددع مددن الثامنددة صددباحا ويلادرونهددا فددي 
ساعات المساء، وأي سلوك مثير يستدعي تحركا سريعا مدن قبدل دوريدات الجديش اإلسدرائيلي وتحريدك 

 الدبابات باتجاهه. 
 24/7/2016، الدوحةالجزيرة نت، 

 
 غرافيةو قيد التخطيط لقلب المعادلة الديم استيطانيةألف وحدة  58التفكجي:  .41

وحدة استيطانية  770قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، "إقامة : سعد الدين نادية-عمَّان
بما يقضي دونمًا في القدس المحتلة،  270وحدة قيد  التنفيذ، ضمن مساحة  1200جديدة، من إجمالي 

على أي إمكانية للدولة الفلسطينية المنشودة"، وفق مدير دائرة األراضي والمساحة في بيت الشرق 
.  بالقدس المحتلة خليل التفكجي 
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، لد"اللد" من فلسطين المحتلة، إن "المشروع االستيطاني األخير يشكل جزءًا خطيرًا من  وقال التفكجي 
 حدة استيطانية خالل المرحلة المقبلة".ألف و  58مخطط استيطاني كامل إلقامة 

سقاطها كعاصمة للدولة و وأوضق بأنه يستهدف "قلب المعادلة الديم غرافية في القدس المحتلة، وار
الفلسطينية المنشودة من مطلب التقسيم، ومنع إقامة الدولة الفلسطينية المتصلة والمستقلة، وذلك 

لالل الظروف اإلقليمية العربية والدولية المحيطة ضمن االستراتيجية اإلسرائيلية التي ترمي الست
ي في النمط العدواني الثابت ضد الشعب الفلسطيني".  للمض 

ن "القرار االستيطاني األخير سيقام على أراضي بيت جاال، التي تمت مصادرتها من أوأضاف 
الستيطاني تم "، مبين ًا أن "المشروع ا1970أصحابها الفلسطينيين ألغراض االستيطان في العام 

 ".2013، ومن ثم المصادقة عليه في العام 2012اإلعالن عنه ألول مرة في العام 
 25/7/2016الغد، عم ان، 

 
 سرى عن الطعام إلى اتساعاألإضراب ": هيئة شؤون األسرى" .41

حذر رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع من أن موجة إضراب األسرى 
ي السجون اإلسرائيلية قد تتسع أكثر وفق خطتهم، إذ ستخوض أفواج جديدة اإلضراب عن الطعام ف

في األيام المقبلة. وشدد على أن األسرى سيواصلون اإلضراب ضد االعتقال اإلداري والظلم الحقيقي 
 الذي يعني حبس الفلسطينيين من دون تقديم لوائق اتهام ضدهم.« الملف السري»بسبب ما يسمى 

االعتقال اإلداري من المواضيع التي نثيرها باستمرار مع كل الجهات الحقوقية والدولية، »وقال إن 
وهناك إجماع دولي على إدانة إسرائيل لتطبيقه، وأصبق مفهوم االعتقال اإلداري واسعًا لدرجة أن كل 

هذا ، واصفًا «اعتقال إداري بتهمة التحريض إلىمتضامن أو ناشط سياسي أو اجتماعي قد يتعرض 
 االعتقال بالهمجي المخالف للقوانين الدولية وكل البديهيات اإلنسانية.

أن حال من التوتر الشديد تسود السجون، وتزداد بازدياد  إلىوأشارت هيئة شؤون األسرى والمحررين 
 أيام اإلضراب تضامنًا مع كايد، خصوصًا انه يتم اقتحام أقسام المتضامنين أربع مرات يوميًا.

 25/7/2016لندن،  الحياة، 
 

 اللجنة الدولية للصليب األحمراستقبال  يرفضون: األسرى نادي األسير .42
قرر األسرى الفلسطينيون في كل السجون اإلسرائيلية عدم استقبال مندوبي اللجنة الدولية للصليب 

رة األحمر الخميس المقبل رفضًا لقرار اللجنة تقليص زيارات عائالتهم من مرتين في الشهر إلى م
 واحدة.
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األسرى قولهم إن هذ  الخطوة سيرافقها إرجاع وجبات الطعام.  إلىونسب نادي األسير في بيان 
في وقت ي فترض أن تلعب منظمة الصليب األحمر دورًا إنسانيًا في مساعدة الشعوب »وأضاف: 

ستيضاح األمر، الواقعة تحت االحتالل واالهتمام بقضية األسرى، فوجئنا بقرارها، على رغم محاولتنا ا
إال أنهم ساقوا لنا أعذارًا ومبررات ليست مقنعة، وبعد محاوالت للحديث معهم، اقترحنا أن نتكفل 

ودعا األسرى «. بتكاليف الزيارة الثانية على أن يقوموا بالتنسيق والترتيب لها، إال أنهم رفضوا
دولية في كل المحافظات تزامنًا هم والمؤسسات الحقوقية إلى االعتصام أمام مقرات اللجنة العائالت  

 مع خطوتهم المقررة.
 25/7/2016الحياة، لندن، 

 
 إلنهاء االنقسام ومؤتمر للحوار الداخلي برعاية جنوب أفريقيا فعاليتجهون لدور  48فلسطينيو  .43

محمد بركة، لخلق حالة شعبية ضاغطة  48دعا رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي : الناصرة
لة االنقسام الفلسطيني وتبني مشروع جامع. وهذا موضوع يبحثه مؤتمر فلسطيني يعقد إلنهاء حا

اليوم في جنوب أفريقيا. وقال بركة في مؤتمر في رام هللا إن الحديث ال يجري عن تزاوج برامج، الفتا 
 إلىأن التعددية أمر صحي ولكن على التعددية أن تتعايش تحت السقف الوطني الواحد. كما دعا 

 المجال في غزة، كما في رام هللا، أمام الحراك الشعبي إلنهاء االنقسام. فساحإ
برعاية الهالل األحمر « وطنيون إلنهاء االنقسام واستعادة الوحدة الفلسطينية»جاء ذلك في مؤتمر 

 الفلسطيني، شاركت فيه عدة فعاليات وشخصيات وطنية.
في مدينة كيب تاون تحت رعاية جنوب أفريقيا ومن المنتظر أن يبدأ اليوم حوار فلسطيني داخلي 

بمشاركة وفود تمثيلية فلسطينية من الوطن والشتات. ويشارك في المؤتمر ممثلون عن كافة األحزاب 
 والفصائل الفلسطينية في الداخل الضفة وغزة والشتات إضافة لمثقفين. 

لى أين ويهدف للمساهمة ويلتئم المؤتمر الفلسطيني تحت عنوان المشروع الوطني الفلسطيني إ
 بتشخيص أهم التحديات أمامه كاالنقسام ومطلب المصالحة وغير .

 25/7/2016، لندن، القدس العربي
 

 لقوات االحتالل على المواطنين في البلدة القديمة اعتداءفي  واعتقاالتالقدس: إصابات  .44
 االحتاللر في هجوم لقوات مواطنين، على األقل، وأصيب عدد أخ ثمانيةقل عت  ا القدس د "األيام": 

اإلسرائيلي على المواطنين في حي عقبة الخالدية في البلدية القديمة في القدس، كما شنت القوات 
 العديد من الشبان. شملتحملة اعتقاالت عشوائية 



 
 
 
 

 

 29 ص             4001 العدد:        25/7/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وقال شهود عيان: إن قوات الشرطة اإلسرائيلية هاجمت المواطنين مستخدمة اللاز المسيل للدموع 
 لقاء زجاجة حارقة على مستوطنين إسرائيليين.إزعم والهروات ب

مواطنين، على األقل، أصيبوا وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي  سبعةوأشار شهود العيان إلى أن 
 .االحتاللالعالج بعد تعرضهم للضرب بالهراوات من قبل قوات 

الحي قبل أن يتطور األمر ولفت شهود العيان إلى أن األمر بدأ باستفزاز المستوطنين للمواطنين في 
 إلى مشادات تدخلت قوات الشرطة على إثرها بمهاجمة المواطنين.

، اقتحام المسجد األقصى، تحت أمسجددت جماعات من المستوطنين، صباح  ،من جهة ثانية 
وحاول العديد من  .اإلسرائيليحماية الوحدة الخاصة ووحدة التدخل السريع التابعة لشرطة االحتالل 

 ين التصدي للمستوطنين بالتكبير والهتاف.المصل
 25/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 أسرة بغزة 1,297هللا تحجب شيكات الشؤون عن  حكومة الحمد: االجتماعيةوكيل وزارة الشؤون  .45

 1297أكد وكيل وزارة الشؤون االجتماعية بلزة يوسف إبراهيم، أن الوزارة في رام هللا حجبت : غزة
 شيكات الشؤون دون علم الوزارة.أسرة فقيرة من 

وقال إبراهيم في تصريحات صحفية: "إن الوزارة برام هللا قامت بهذا األمر بشكل فردي دون الرجوع 
 لنا"، مؤكدًا أن العاملين في الوزارة تفاجؤوا اليوم بهذا الحجب عن طريق الكمبيوتر.

ستحقة أصاًل لمساعدات الشؤون، وشدد على رفض الوزارة لهذ  الطريقة في حجب أسماء األسر الم
موضحا أن حجب األسماء يكون له طرقه الخاصة، وذلك عبر نزول الباحث االجتماعي لةسر 
المستهدفة بحيث يتم التعرف على حالتها المادية والتليرات التي طرأت عليها ومدى استحقاقها 

 للمساعدات.
ت حجب هذ  األسماء مسبقًا، لكن كان موقف ولفت إبراهيم إلى أن الوزارة في رام هللا كانت قد طلب

الوزارة بلزة بالرفض بسبب الطريقة التي سيتم بها الحجب، داعيًا إلى اتباع الطرق الرسمية في 
 الحجب.

 24/7/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 صادق على هدم منزلي منفذي عملية تل أبيب"العليا اإلسرائيلية" ت .46
علددى هدددم منزلددي منفددذي عمليددة تددل أبيددب  أمددس، اإلسددرائيليةحكمددة العليددا صددادقت الم: القدددس المحتلددة

 آخرين بين إصابات بالرصاص والتدافع والصدمة. 41 وأصيب إسرائيليين أربعةل فيها التي قت  
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وقررت المحكمة هدم منزلي األسيرين محمد وخالد مخامرة من بلدة يطا بمديندة الخليدل جندوب الضدفة 
 اللربية المحتلة.

رت إلى أنه تقرر هدم منزل أحد المعتقلين بالكامل، فيما تقرر هدم طدابق واحدد مدن المبندى الدذي وأشا
 تقطنه عائلة المعتقل الثاني.

 25/7/2016، الرأي، عم ان

 
 26الضفة والقطاع منذ بداية العام إلى بارتفاع عدد األطفال الشهداء ": العالمية للدفاع عن األطفال" .47

إن »و قطيش مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال قال عايد أب: رام هللا
وغير  من  اإلسفنجيقوات االحتالل لطالما تجاهلت مرارا وتكرارا اللوائق المنظمة الستخدام الرصاص 

ذا حدث «الرصاص ، مضيفا أن تحقيق سلطات االحتالل في مثل هذ  الحوادث نادرا ما يحدث وار
 «.ي دون نتيجةف نه عادة ينته

ووثقت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال إصابة عدد من األطفال بهذا النوع من الرصاص، أربعة 
أعينهم بشكل كلي. وباستشهاد الطفل الطباخي يرتفع عدد األطفال الذين قتلتهم  إحدىمنهم فقدوا 

بما فيها القدس الشرقية، وقطاع قوات االحتالل اإلسرائيلي منذ بداية العام الجاري في الضفة اللربية 
 طفال. 26غزة، إلى 

 25/7/2016، لندن، القدس العربي
 

 في الشتات يدعمون قرارات المؤتمر الشعبي إلنهاء االنقسام الفلسطينية ممثلو الجاليات .48
وجه عدد من رؤساء وأعضاء الجاليات والمؤسسات واالتحادات الفلسطينية في دول االغتراب عبر 

الملتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، رسائل وبرقيات للمؤتمر الشعبي الذي نظمه دائرة شؤون 
حراك "وطنيون إلنهاء االنقسام" وللجنة المتابعة المنبثقة عنه، أكدوا فيها وقوف الجاليات الفلسطينية 

لمخلصة وجميع بنات وأبناء الشعب الفلسطيني في الشتات وفي بلدان االغتراب مع الجهود الوطنية ا
 الساعية الستعادة وحدة الشعب الفلسطيني وقوا  السياسية ووحدة مؤسساته.

وأكدوا بحسب بيان صدر عن مكتب اإلعالم التابع لدائرة شؤون الملتربين في منظمة التحرير 
الفلسطينية، أمس، أن االنقسام ألحق أضرارا بليلة بمكانة القضية الوطنية وبقدرة أصدقاء الشعب 

 على حشد مزيد من الدعم والمناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني. الفلسطيني
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وقال رئيس اتحاد الجاليات والمؤسسات واالتحادات الفلسطينية في أوروبا الدكتور جورج رشماوي إن 
أبناء وبنات الجاليات الفلسطينية يضمون صوتهم وجهدهم لكل األصوات المخلصة التي تسعى 

 سة في تاري  الشعب الفلسطيني.وتعمل على طي هذ  الصفحة البائ
 25/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 إطالق نار على منزل مرشح لرئاسة بلدية نابلس .49

أطلق مجهولون فجر أمس النار على منزل مواطن ينوي ترشيق نفسه : فتحي صب اح -غزة 
ثالثة  لالنتخابات المحلية في إحدى ضواحي مدينة نابلس شمال الضفة اللربية، في حين سجل نحو

آالف فلسطيني أسماءهم في أول أيام تحديث سجل الناخبين النتخابات الهيئات المحلية )البلديات(، 
 .8/10/2016التي من المقرر تنظيمها في 

وقال مدير اإلعالم والعالقات العامة في شرطة نابلس المقدم أمجد فراحته أن منزل المواطن محمد 
ق نار من جانب مجهولين، ما أدى إلى إلحاق أضرار في إطال إلىدويكات في عسكر البلد تعرض 

جدران المنزل وبعض المركبات المتوقفة قربه، علمًا أن دويكات، المحاضر في كلية الهندسة في 
جامعة النجاح الوطنية في نابلس، أعلن قبل أيام نيته الترشق كمستقل النتخابات رئاسة بلدية نابلس. 

 ت البحث والتحري، وال يزال التحقيق جاريًا.وأضاف فراحته أن الشرطة باشر 
 25/7/2016الحياة، لندن، 

   
 دونم من أراضي "يطا" 100 علىاالحتالل يستولي  :الخليل .51

قررت المحكمة "العليا" التابعة لسلطات االحتالل اإلسرائيلي، : خلدون مظلوم، يوسف فقيه -الخليل 
يين في يطا جنوبي الخليل، بدعوى أنها "أراضي دونم من أراضي الفلسطين 100االستيالء على نحو 

 دولة".
وأفاد منسق اللجنة الوطنية لمقاومة االستيطان، راتب الجبور، أن المحكمة العليا اإلسرائيلية ردت 
االلتماس الذي تقدم به المواطن حسين الحمامدة للمطالبة بوقف مصادرة االحتالل ألرضه البالغ 

 دونم في منطقة "خلة الضبع" بمسافر يطا. 100مساحتها أكثر من 
وأشار الجبور في حديث لد "قدس برس"، إلى أن المحكمة ادعت أن األرض "جبلية وغير مستللة"، 
 وحسب القانون اإلسرائيلي تعتبر "أراضي دولة" ويمكن االستيالء عليها من قبل السلطات اإلسرائيلية.

عبد الهادي حنتش، إن سلطات االحتالل تستولي على من جانبه، قال خبير األراضي واالستيطان، 
ألف دونم من أراضي الضفة اللربية، وتم تحويلها إلى "أمالك دولة"، بذريعة  300ما مساحته مليون و
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أنها "غير مستللة" رغم أن االحتالل يمنع زراعتها واستصالحها لتبقى على حالها حتى يسهل عليه 
 مصادرتها.

 24/7/2016، قدس برس
 

 على قانون حرمان أسرى فلسطينيين من مستحقات مالية تصادقجنة وزارية إسرائيلية ل .51
قالت مصادر عبرية، إن اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع، : والء عيد، تايه سليم-الناصرة 

صادقت يوم األحد، على دعم مشروع قانون يحرم أسرى القدس والداخل الفلسطيني من مستحقات 
 مستقبلية. مالية

وذكرت القناة السابعة في التلفزيون العبري، أن مشروع القانون الذي تقدم به عضو الد "كنيست" 
يعقوب بيري من حزب "هناك مستقبل"، بالشراكة مع رئيس جهاز المخابرات العامة الد "شاباك" 

و"العجز"، السابق، يسعى أيضًا إلى إللاء استحقاق األسرى في الحصول على مخصصات التقاعد 
 باإلضافة إلى التعويضات المالية من أرباب العمل.

ووفقا لمشروع القانون، سيحرم ورثة األسرى المقدسيين والفلسطينيين )من داخل الخط األخضر(، من 
 تلقي هذ  المخصصات أيضا.

 24/7/2016، قدس برس
 

 قتألف خريج وعامل سجلوا في برنامج التشغيل المؤ  34وزارة العمل في غزة:  .52
ألف خريج وعامل سجلوا في برنامج التشليل المؤقت  34أعلنت وزارة العمل في غزة أن ما يزيد على 

الذي سيبدأ تنفيذ  مطلع الشهر المقبل، موضحة أن عدد من سيتم استيعابهم في البرنامج المذكور 
 يبلغ أربعة آالف فقط من مجمل العدد المذكور.

ى وزارة العمل في غزة أيمن أبو كريم، خالل برنامج لقاء مع وأشار مدير دائرة تنمية التشليل لد
أن عدد الذين تمكنوا من الدخول والتسجيل في  إلىمسؤول نظمته الوزارة ذاتها في مقرها، أمس، 
عامل، موضحًا  6700ألف خريج وما يزيد على  27البرنامج المذكور حسب معايير الفرز بلغ نحو 

ال لكل مرشق لمراجعة مديرية العمل في منطقة سكنا  خالل أن وزارته ستوجه رسالة على جو 
أن برنامج تشليل الخريجين سيوفر ألفي فرصة عمل للخرجين ومثلها  إلىولفت  األسبوع الجاري.

أن البرنامج يستهدف التشليل في قطاعات الصحة، والتعليم، والبلديات، والمنشآت  إلىللعمال منوهًا 
 على غزة.المتضررة من الحرب األخيرة 

 25/7/2016األيام، رام هللا، 
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 في مهرجان عشتار الدولي لمسرح الشبابالفلسطينيون يعب  رون عن معاناتهم  .53

وجد شبان وفتيات فلسطينيون في مهرجان عشتار الدولي لمسرح الشباب في : بديعة زيدان –رام هللا 
أنهم يصرخون في شكل مرتقع نسخته الثالثة، فرصة للتعبير عن معاناتهم وقضاياهم ومشاكلهم، ك

، وهو عنوان العرض الختامي الذي جمع خريجي مسرح من فلسطين «يال نلي ر هالعدسة»وصاخب 
 في الضفة اللربية وقطاع غزة المحاصر، وما بين مسرحيين شباب من بلجيكا واليونان وألمانيا.

خليل، ومسرح الحرية في من مسرح عشتار في رام هللا وغزة، ومسرح نعم في ال الفلسطينيونوقدم 
سقاطها على  جنين، مجموعة من المسرحيات التي تستند إلى روايات أو كتابات عربية وعالمية، وار

  .الواقع الفلسطيني
 25/7/2016الحياة، لندن، 

 

 أحمد المسلماني يتوقع إنشاء سفارة سعودية في "إسرائيل" .54

عالمي للرئيس المؤقت السابق عدلي توقع أحمد المسلماني، المستشار اإل: خالد عمر-القاهرة
منصور، أن تكون زيارة الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي، إلى "إسرائيل"، التي اختتمها الجمعة 

 الماضي، إيذاًنا بقيام المملكة العربية السعودية بافتتاح سفارة لها في تل أبيب.
ريم، مساء السبت، اللواء عشقي بأنه ووصف المسلماني في برنامجه "الطبعة األولى"، عبر فضائية د

أول جنرال سعودي يزور "إسرائيل"، معتبًرا أن زيارته إلسرائيل "حدث فارق، وفي منتهى الخطورة"، 
واستشهد المسلماني بما صرح به عشقي في الزيارة من أنه إذا تم قبول المبادرة العربية من الجانب 

 "إسرائيل".اإلسرائيلي، فستقيم السعودية سفارة لها في 
م، بمجموعة من المسؤولين اإلسرائيليين علًنا في واشنطن، 2015وأوضق أن عشقي التقى في يونيو 

بعد سلسلة لقاءات سرية، وأنه قفز أخيًرا بالعالقات، وتوجه إلى تل أبيب، والتقي بمجموعة من 
ستشار منصور رؤساء األحزاب وأعضاء في الكنيست ومسؤولين بالخارجية اإلسرائيلية، وطالب م

اإلعالم السعودي بأن يضع النقاط فوق الحروف، بالنسبة للزيارة، مشيًرا إلى أنها أثارت جداًل كبيًرا 
 جًدا.

والحظ المسلماني أن عشقي عندما رجع إلى السعودية من "إسرائيل" لم يتم توجيه اللوم إليه، ولم 
بضوء أخضر من المملكة العربية  يهاجمه اإلعالم السعودي، ما ي فهم ضمنا أنه قام بالزيارة

السعودية، وشدد المسلماني على أن الزيارة تثير للًطا في األمة العربية كلها، ألنها تدرك حجم 
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العدوان اإلسرائيلي على أهالينا في فلسطين، والشعب الفلسطيني، وحروب إسرائيل الظالمة في 
 غير الشرعي، حسبما قال.المنطقة، وسطوتها على األرض العربية، بطريق االستيالء 

 24/7/2016رصد، القاهرة، موقع "
 

 لقاء بين "حماس" و"الجماعة": تحصين المخيمات وتنظيم العالقات .55
شك ل الوضع في مخيم عين الحلوة أساس االجتماع الذي عقد بين نائب رئيس المكتب : محمد صالق

جماعة اإلسالمية" في لبنان عزام السياسي لد "حركة حماس" موسى أبو مرزوق واألمين العام لد "ال
 األيوبي في مركز الجماعة في صيدا وليس في مقرها في بيروت.

لقاء "الصدفة"، بحسب مصادر "الجماعة"، لم يخطط له ليعقد في عاصمة الجنوب لقربها من مخيم 
قا عين الحلوة، "بل بعد اتصال من أبو مرزوق الذي كان يزور مخيمات صور، بعزام األيوبي فتواف

 على اللقاء في صيدا".
ذ شددت مصادر الجماعة لد "السفير" على أن أي مقر فيه أمينها العام هو مقر مركزي، أشارت  وار
إلى أن اللقاء تطرق إلى "جملة مواضيع من فشل االنقالب في تركيا إلى الوضع الفلسطيني 

ضع في عين الحلوة والوضعين اإلسالمي والعربي عموما، لكن ما جرى بحثه بالتفصيل كان الو 
ومسألة تجنيبه الفتنة وقضية حقوق الشعب الفلسطيني اإلنسانية واالجتماعية". وشددت على أن 
"المخيم يمثل رسالة سياسية ألهميته المتعلقة بحق العودة، ولكونه يشكل بوصلة الشعب الفلسطيني 

تستهدفه، ولتأكيد  تجا  فلسطين، وذلك انطالقا من حرص الطرفين على رفض كل المشاريع التي
 أمنه واستقرار ".

كذلك أكدت "الجماعة" خالل اللقاء، "رفض أسلوب االغتياالت وتصفية الخالفات السياسية في 
"الجماعة" حي  إلىالشارع الفلسطيني من خالل السالح"، واعتبرت أن مخيم عين الحلوة هو بالنسبة 

بصيدا والجنوب ولبنان، كما يتأثر المخيم بأي من أحياء صيدا "وأي فتنة تحصل وتقع فيه تتأثر فيها 
 حدث أمني يقع في صيدا".

 إلىالعالقة "الحميمة" التي تربطها بشقيقها اللبناني، مشيرة  إلىمن جهتها، أشارت مصادر "حماس" 
الجانبين أجريا جولة أفق ابتداء من فلسطين والتطورات فيها حيث وضع الجانب الفلسطيني نظير   أن

 العالقة مع مصر. إلىبتطورات المصالحة الفلسطينية والحصار القائم على غزة، إضافة اللبناني 
 واتفق الجانبان على صعوبة الحل في سوريا وكان ثمة رأي متطابق على أهمية دعم الحل السياسي.

وكان تركيز على الوضع اللبناني، وكان اتفاق على عدم تدخل الفلسطينيين بالشأن اللبناني وضرورة 
 حصين المخيمات ودعم الحقوق الطبيعية لالجئين.ت
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وأكد المجتمعون في بيان لهم أن فلسطين ستبقى اتجا  البوصلة وأنه ال تنازل عن حق العودة مهما 
طال الزمن. ودعا البيان الشعب الفلسطيني إلى "رفض االنجرار تحت أي ذريعة ألي شكل من 

الفتن وتنظيم العالقات مع الجوار، خصوصا أشكال االقتتال الداخلي وتحصين المخيمات من 
 السلطات اللبنانية، الن ال وجهة للشعب الفلسطيني في لبنان إال فلسطين والعودة إليها".
 25/7/2016، السفير، بيروت

 
 معاريف: الجنرال عشقي قال لنواب الكنيست: نلتقي في الرياض .56

سرائيلية، نقلت حديث رئيس المعهد صحيفة "معاريف" اإلأن  ،24/7/2016، "21"عربي موقع ذكر 
السعودي لبحوث الشرق األوسط الجنرال احتياط أنور عشقي، أثناء زيارته بلدة الرام شرقي القدس 
المحتلة ولقائه مجموعة من النواب اإلسرائيليين، حيث قال لهم عشقي: "إن شاء هللا، في السنة 

 القادمة في الرياض".
بق للسفير السعودي في الواليات المتحدة ومقرب من األسرة وكان عشقي، وهو مستشار كبير سا

المالكة السعودية، قد وصل إلى األردن على رأس وفد من األكاديميين ورجال األعمال السعوديين، 
حيث التقوا في رام هللا مع أبي مازن ومسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك في القدس 

 ة دوري غولد، ومع منسق األعمال في المناطق اللواء فولي مردخاي. مع مدير عام وزارة الخارجي
وأكدت الصحيفة، أن السعوديين، التقوا بناء على طلبهم مع وفد من نواب المعارضة اإلسرائيلية، 

قامة دولة  67ممن يؤيدون مبادرة السالم السعودية، التي يتضمن أهم مبادئها االنسحاب إلى حدود  وار
قامة فلسطينية عاصمته ا الجزء الشرقي من القدس المحتلة، مقابل اعتراف الدول العربية ب سرائيل وار

 عالقات دبلوماسية معها. 
وروى النائب عيسوي فريج، بحسب الصحيفة اإلسرائيلية، يقول: "اتصلوا بي من السلطة الفلسطينية 

ر لبيد"، وفقا لد"معاريف" وطلبوا أن أنظم اللقاء. وكانوا قبل ذلك التقوا برئيس )يوجد مستقبل( يئي
 اإلسرائيلية.

والتقى الجنرال عشقي مع النواب فريج )ميرتس(، وعومر بارليف وكسنايا سبتلوفا )المعسكر 
الصهيوني(، وميخال روزين )ميرتس(، في لقاء طويل في مكاتب اتحاد كرة القدم الفلسطيني في 

ئور، والقيادي في حركة فتق ورئيس اتحاد كرة الرام. وقد دعي إلى اللقاء النائب السابق ميخائيل ملكي
وقال عشقي، إن "هدفنا هو محاولة الدفع إلى األمام بمبادرة السالم  القدم الفلسطيني جبريل الرجوب.

السعودية والمسيرة السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين"، مشددا على أن رغبة إسرائيل في العالقات مع 
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وضات مع الفلسطينيين، هي أضلاث أحالم وأن كل عالقة بين إسرائيل الدول العربية فقط، بدون مفا
 والعالم العربي يجب أن تتضمن الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن فريج، قوله إنه في قسم هام من اللقاء طرح السعوديون الحاجة إلى المصالحة 
سرائيل، مضيفا أنه "اتفقنا على أن علينا أن نجري حوارا  بين اليهود والمسلمين وبين العالم العربي وار

مستمرا مع السعوديين وقررنا فتق مجموعة "واتس أب مشتركة لإبقاء على االتصال. هذ  بداية 
 والسعودية". إسرائيلجمعية صداقة بين 

وأعرب النواب عن األمل في زيارة السعودية ضيوفا على األسرة المالكة، كجزء من التقارب بين 
 ج أن تكون اللقاءات التالية علنية.الدولتين، بل وطلب فري

إلى ذلك قال فريج: "في نيتنا الحفاظ على العالقة مع السعوديين ولعلنا نزور ذات يوم، نحن النواب 
 اإلسرائيليين، السعودية، كضيوف على األسرة المالكة".

عشقي نفى في تصريحات لصحيفة ، أن الناصرة، من 24/7/2016، رأي اليوم، لندنوأضافت 
، وهو في طريقة عودته إلى جدة، أن تكون هذ  الزيارة إلسرائيل، مؤكدا أنها اإللكترونية” بقس“

 ”.للوقوف على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين ومواساة أسر الشهداء“جاءت بمبادرة فلسطينية 
 بدعوة من من يكتبون بعض الكالم عليهم التأكد، فأنا لم أقم بزيارة إسرائيل، بل ذهبت لرام هللا“وقال: 

الفلسطينيين، واجتمعنا مع أسر الشهداء وواسيناهم، وحضرنا زفاف ابن مروان البرغوثي، أحد 
 ”.المعتقلين ورمز القضية الفلسطينية

اإلسرائيليون كتبوا أني زرت إسرائيل، ألنهم يعتبرون القدس إسرائيلية، ونحن “وأضاف اللواء عشقي: 
عبد المية وعربية بناء على مبادرة السالم التي وضعها الملك نعتبرها فلسطينية، ونعتبرها قضية إس

 ”.، رحمه هللاهللا
المرة األولى صليت بالمسلمين في بيت المقدس صالة الملرب، وهذ  المرة صليت بهم “وتابع في 

 ”.إماما في مسجد عمر بن الخطاب، الذي يقع في المهد ببيت لحم
ذهبنا كزيارة لمركزنا، مركز الدراسات “ملكة، موضحا وأكد أنه لم يذهب ضمن وفد رسمي يمثل الم

 ”. مركزنا مستقل وغير حكومي وأنا متقاعد ومفكر فقط"، موضحا أنها كانت مبادرة ذاتية، و”والبحوث
 

 خبير في الشأن اإلسرائيلي: طائرات خليجية تحط في "إسرائيل" ثالث مرات أسبوعيا .57
ئيلي، إبراهيم أبو جابر، أن "األرضية الخصبة التي أى الخبير في الشأن اإلسرا: ر صقر أحمد-غزة

وجدها الكيان الصهيوني في مصر والعالم العربي؛ دفعت نحو تهافت بعض الرموز العربية للتطبيع 
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مع إسرائيل"، مؤكدا أن "هذا التهافت يشجع إسرائيل على االستمرار في سياسية التسويف والمماطلة؛ 
 لمحاولة تضييع الحق الفلسطيني".

، أن هناك العديد من األخبار تؤكد أن 1948وكشف أبو جابر المقيم في فلسطين المحتلة عام 
"طائرات عربية تعود لدول الخليج؛ تحط في مطار اللد اإلسرائيلي ثالث مرات أسبوعيا، إضافة 
لسيارات خليجية تجوب شوارع تل أبيب"، الفتا إلى أن هذ  الزيارات "تأتي في سياق المصالق 

 شتركة اإلسرائيلية الخليجية والعربية".الم
وحول المصالق التي تحققها الدول العربية المتهافتة على "إسرائيل"؛ أشار الخبير في الشأن 
اإلسرائيلي إلى "السعي للوقوف في وجه التمدد اإليراني بالمنطقة العربية، وبعض الحركات اإلرهابية، 

 لتي تحاول الوصول إلى الحكم".إضافة لضرب الحركات اإلسالمية السياسية ا
ولم يستبعد أبو جابر أن تكون زيارة وزير الخارجية المصري سامق شكري األخيرة إلى "تل أبيب"، قد 
حملت طلبا مصريا "بتشديد الحصار على قطاع غزة، خاصة أن السياسة المصرية الحالية خبيثة" 

اإلسرائيلي -ضررين من االتفاق التركي" إن مصر هي "أكبر المت21على حد تعبير ، قائال لد"عربي
 األخير؛ ألن التاري  سيسجل أن من يحاصر قطاع غزة هو مصر وليست إسرائيل".

أن تحققه جراء تهافت  يمكن-االستخباراتيةعدا القضايا -وأكد أن "إسرائيل لديها بنك من األهداف 
ة في بعض الدول العربية، هؤالء الزعماء العرب، كد"ضرب معاقل الحركات الفلسطينية المتواجد

 وتحقيق مصالحها االقتصادية، واستمرار التطبيع؛ حتى ينسى العرب أن إسرائيل دولة عدو".
وأضاف: "تستطيع إسرائيل أيضا، عبر انتشارها األمني في الدول العربية، استهداف بعض 

باإلضافة إلى حديث الشخصيات باالغتيال"، مشيرا إلى أن هناك "وفودا إسرائيلية تذهب إلى تونس، 
 حول عالقات إسرائيلية جزائرية، عدا عن عالقاتها مع الملرب".

 24/7/2016، "21موقع "عربي 
 

 "إسرائيلـ"نخب عربية تواصل هجومها على زيارة عشقي ل .58

رغم مرور عدة أيام على زيارة الجنرال السعودي المتقاعد أنور عشقي إلى إسرائيل، إال أن : الرياض
 ، والسعودي منه على المستوى الشعبي، ال يزال متواصال.اللضب العربي

ملردون ومثقفون عبر "تويتر"، أوضحوا أن "زيارة عشقي األخيرة إلسرائيل تبرهن على أن القادم 
 للعرب سيكون خطيرا".

وأشار مراقبون إلى أن "الخشية من زيارات عشقي المتزامنة مع مبادرات رح ب بها بنيامين نتيناهو، 
 الدول العربية قاطبة مقبلة على التطبيع وتوطيد العالقات مع الكيان الصهيوني".هي أن 
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وتابع: "ال  الكاتب المصري محمد الجوادي قال إن "إسرائيل تبقى هي إسرائيل ولو زارها كل العرب".
 تختلف إسرائيل عن إسرائيل، زارها عشقي أو زارها كرهي".

الحكومة السعودية من القضية الفلسطينية، قائال: "رفضت وانتقد مواطنه الكاتب وائل قنديل موقف 
السعودية، علنا، ذهاب منتخب الكرة إلى رام هللا بتأشيرات إسرائيلية، ثم أوفدت جنرالها المتقاعد، سرا، 

 إلى الكنيست".
النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي، عب ر عن رفضه زيارة عشقي، قائال: "كمواطن خليجي أرفض 

 قام به أنور عشقي من زيارة خبيثة لفلسطين المحتلة وااللتقاء بمسؤولين صهاينة هناك".ما 
الكاتب عبد الباري عطوان، قال إنه "ال يفهم هذا العشق الحميم من الجنرال عشقي إلسرائيل، يزورها 

يعا وتساءل: "إذا كان هذا ليس تطب على رأس وفد يضم أكاديميين ورجال أعمال ويلتقي مسؤولين".
 فما هو؟".

المفكر الموريتاني محمد المختار الشنقيطي، قال: "كلما أذلونا تعلقنا بهم!! أنور عشقي مع مستشار 
 شارون ونتنياهو )دور غولد(، مؤلف كتاب )مملكة الحقد( عن السعودية!!".

، الداعية السعودي محمد البراك، عضو رابطة علماء المسلمين، قال: "فلسطين يحكمها الصهاينة
وواجب كل مسلم اعتقاد عدم شرعية حكمهم ولو لشبر منها، وعمل ما يستطيع إلنهاء االحتالل، 

 فيجب محاسبة عشقي".
بدورها، رفضت الكاتبة األردنية إحسان الفقيه االتهامات الموجهة للحكومة السعودية بتبينها لزيارات 

 أنور عشقي التطبيعية مع االحتالل.
تر": "السعودية ليست أنور عشقي وال الليبراليين ممن ال عالقة لهم وقالت في تلريدة على "توي

 بم سم ى الليبرالية، السعودية علماء وأوفياء ي شبهون كل شريف فيكم، وعار عليكم التعميم".
الكاتب الفلسطيني إبراهيم حمامي، وصف زيارة عشقي إلسرائيل بد"المخزية"، كما قال على تبريرات 

 ها "تكرار لكالم المطبعين".الجنرال السعودي إن
اإلعالمي الفلسطيني محمد المدهون، قال: "أرفض كفلسطيني زيارة أي مسؤول عربي للكيان 

 الصهيوني، فهذ  طعنات في خاصرة قضيتنا الفلسطينية العادلة!.
ونشر المدهون فيديو للعاهل السعودي الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز، يؤكد الدفاع الكامل عن 

 ية فلسطين والعداء إلسرائيل.قض
حيث عل ق عليه: "لعل في هذ  الكلمات للملك فيصل رحمه هللا عن فلسطين رسالة ألنور عشقي، 

 وغير  من العرب الذين يروجون للتطبيع مع المحتل".
 25/7/2016، "21موقع "عربي 
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 "عيد الخيرية" تنفذ "خطة تربوية" لأليتام بغزة .59

ت مؤسسة الشي  عيد بن محمد آل ثاني الخيرية، في تنفيذ برنامج بدأ مصعب اإلفرنجي: -غزة 
الخطة التربوية لةيتام المكفولين لديها في قطاع غزة، عبر شركائها في جمعية دار الكتاب والسنة، 

 وذلك في إطار جهودها وخدماتها النوعية لالرتقاء بالمستوى التربوي والتعليمي والقيمي لةيتام.
خطة التربوية إلى إعداد جيل مؤهل واٍع إيمانًيا ومعرفيًّا وسلوكيًّا ونفسيًّا، يفخر بدينه ويهدف برنامج ال

مكاناته، التي يتم تعزيزها خالل فترة انعقاد الخطة التربوية. حيث تتضمن الخطة  ويثق بقدراته وار
المية والسيرة النبوية العديد من المحاور الدعوية والتربوية الهادفة، أبرزها القرآن الكريم والعقيدة اإلس

والفقه اإلسالمي، إضافة إلى الحديث الشريف، وغير  من األنشطة التربوية والترفيهية واأللعاب 
 الرياضية.

ويركز أيًضا على تعليم األيتام الفقه في الدين اعتماًدا على نصوص الوحيين، وانعكاسه على 
لى توظيف المهارات الشخصية وتعزيز الثقة السلوك، عالوة على إكساب المهارات المعرفية والقدرة ع

 بالذات.
إضافة إلى إعدادهم إعداًدا سلوكًيا وتربوًيا، وتخريج نشئ يحفظ ويتقن كتاب هللا عز وجل، ويفقه 
أحكامه. ويعرف نبيه صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، ويتربى على الفهم الصحيق، والمسائل الراجحة 

 المصادر األصيلة المعتمدة.في فقه العبادات والمعامالت من 
( يتيم فلسطيني من قطاع غزة، يتم متابعتهم عن طريق 3200وتكفل مؤسسة عيد الخيرية حوالي )

شريكها جمعية دار الكتاب والسنة، حيث يساهم مشروع الكفالة في التخفيف من حدة األعباء الحياتية 
فقد أربابهم، ومن ويالت الحصار، وعدم والمعيشية الملقاة على عاتق أسر األيتام الذين يعانون من 

 توفر فرص العمل التي تمكنهم من العيش بالحد األدنى لمتطلبات الحياة.
 25/7/2016، الشرق، الدوحة

 
 وزراء الخارجية العرب يؤكدون دعمهم للمبادرة الفرنسية وعقد مؤتمر دولي للسالم .61

مهم للمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر أكد وزراء الخارجية العرب، دع: هارون نواكشوط/مصطفى أبو
دولي للسالم قبل نهاية العام الجاري، إلعادة إطالق المفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية بمتابعة 
دولية، وخروجه بآلية دولية متعددة األطراف تعمل على إنهاء كامل االحتالل اإلسرائيلي لدولة 

 وفق أطر زمنية محددة لالتفاق والتنفيذ.، 1967فلسطين واألراضي العربية المحتلة منذ عام 



 
 
 
 

 

 40 ص             4001 العدد:        25/7/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

جاء ذلك في مشاريع قرارات اتخذها مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب التحضيري 
والذي عقد في قاعة المؤتمرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، السبت، ومن  27للقمة العربية 

 ي القمة المزمع انطالقها، غًدا االثنين.المنتظر أن ت رفع المشاريع، للقادة المشاركين ف
ودعا المجلس، "أعضاء اللجنة الرباعية للسالم في الشرق األوسط )الواليات المتحدة، وروسيا، 

 1واالتحاد األوربي، واألمم المتحدة(، إلى مراجعة موقفها وارعادة النظر في تقريرها الصادر يوم 
الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وينحاز في كثير  ، والذي يتناقض مع القانون2016تموز/ يوليو 

من مضامينه إلى الرواية والمواقف اإلسرائيلية، ويساوي بين سلطة االحتالل والشعب الفلسطيني 
 الواقع تحت االحتالل.

كما دعا المجلس، اللجنة ذاتها إلى "االلتزام بمرجعيات عملية السالم وقرارات الشرعية الدولية 
لدولي، والعمل على أساسها لحل الصراع بداًل من إدارته، ودعم عقد مؤتمر دولي للسالم والقانون ا

 وفق المبادرة الفرنسية".
وأكد مجدًدا "مركزية قضية فلسطين بالنسبة لةمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس 

خيار استراتيجي، وأن شرط الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وأن السالم العادل والشامل هو 
 تحقيقه هو إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لكامل األراضي الفلسطينية والعربية المحتلة".

وحذر المجلس، "إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين 
قانونية التي تهدف إلى تهويد حول العالم، من خالل التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير ال

وتقسيم المسجد األقصى المبارك زمانيًا ومكانيًا، ويعتبر المجلس أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل 
 هذ  األعمال الغية وباطلة"

وأعرب عن إدانته لد"كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة االحتالل اإلسرائيلي بحق أبناء الشعب 
مجتمع الدولي، وخاصة مجلس األمن المسؤول عن السلم واألمن الدوليين، إلى الفلسطيني"، داعًيا "ال

رهاب حكومة االحتالل والمستوطنين ضد أبناء  تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن جرائم وار
 الشعب الفلسطيني األعزل" 

العربي في  ودعا الوزراء، "المجموعة العربية في األمم المتحدة، وجمهورية مصر العربية، العضو
مجلس األمن، إلى التحرك والعمل مع المجموعات الدولية واإلقليمية والدول األعضاء في مجلس 

 األمن، من أجل عدم تأييد مجلس األمن لتقرير اللجنة الرباعية األخير".
 20وطالب مجلس الجامعة، بد"مواصلة الجهود العربية التي أقرتها قمة شرم الشي  )عقدت في 

بمصر(، بشأن إجراء ما يلزم من اتصاالت ومشاورات لحشد الدعم الدولي إلعادة  2016ط فبراير/شبا
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طرح وتبني مشروع قرار في مجلس األمن يؤكد االلتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السالم 
 العربية وحل الدولتين".

 بن عبد العزيز، للسالم ، الملك السعودية الراحل، عبد هللا2002ومبادرة السالم العربية، أطلقها عام 
في الشرق األوسط بين إسرائيل والفلسطينيين، بهدف إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولًيا على 

، وعودة الالجئين، وانسحاب من هضبة الجوالن السورية المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع 1967حدود 
 العالقات بين الدول العربية مع إسرائيل.

جامعة العربية، ومنظمة التعاون اإلسالمي، للتنسيق والتشاور مع األطراف الدولية الوزراء، دعوا "ال
لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل مع المجتمع الدولي 
على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء اإلجراءات 

رهاب جيش االحتالل اإلسرائيلي والمستوطنين".واالنت  هاكات غير القانونية لالحتالل اإلسرائيلي وار
واستنكر المجلس، ترشيق وانتخاب إسرائيل، لرئاسة اللجنة القانونية )السادسة( للجمعية العامة لةمم 

لك سجاًل المتحدة، على اعتبار أن إسرائيل "غير مؤهلة لتولي مثل هذا المنصب خاصة وأنها تمت
أسودًا مليئًا بانتهاكات القانون الدولي واإلنساني، وقرارات األمم المتحدة، وارتكاب جرائم يومية بحق 

 الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته".
وأكد المجلس، "دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك 

ين، وحث المندوبون، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية على استكمال حق أصيل لدولة فلسط
 مراحل التحقيق في الملفات المرفوعة إلى المحكمة من طرف دولة فلسطين". 

، أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة لةرض الفلسطينية، والتأكيد ورفضوا
ة التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، على مواجهة المخططات اإلسرائيلي

 والتحذير من تمادي أي طرف مع هذ  المخططات.
وانطلقت، السبت، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، اجتماعات وزراء الخارجية العرب، المحضرة 

 لمؤتمر القمة العربية على مستوى الرؤساء المقرر أن تعقد غًدا.
اء الخارجية العرب، وسط إجراءات أمنية مشددة في محيط المركز الدولي وجرى اجتماع وزر 

للمؤتمرات حيث تعقد القمة، إضافة إلى تعزيزات مشددة في محيط الفنادق واإلقامات المخصصة 
 لضيوف القمة.

 24/7/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 حزاٍم أمنيٍ  بجنوب سوري ة الكشف عن خط ٍة إسرائيلي ٍة جديدٍة الستخدام الالجئين إلقامة .61
صدرت عن معهد أبحاث األمن القومي في تل أبيب، دعوة واضحة لتليير  زهير أندراوس:–الناصرة 

السياسة الحالية إزاء سوري ة، واالنتقال إلى التدخل المباشر، وتحديًدا ما يتعلق بالجنوب السوري من 
ر أفعل في تحديد المستقبل السوري، خالل فرض منطقة خاصة ب سرائيل، ما يمكنها من لعب دو 

ومواجهة التهديدات المتمثلة في إمكانية بقاء النظام في سوري ة. هذ  الدعوة، واصلت حضورها، حتى 
ما بعد التدخل العسكري الروسي، وكتب رئيس المعهد، الرئيس السابق لشعبة االستخبارات العسكرية 

التدخل المباشر، حتى مع الحضور العسكري  اللواء عاموس يدلين، أن ه باإلمكان تنفيذ خطة
 الروسي، في حال استطاعت تل أبيب تلبية المصالق الروسية في سوري ة. 

العبرية، عن خطة جديدة يجرى التداول فيها في ” مكور ريشون“في هذا السياق أيًضا، كشفت مجلة 
ن استخدام الالجئين تل أبيب، وحظيت بموافقة مبدئية من المسؤولين اإلسرائيليين، حول إمكا

السوريين، إلقامة حزام أمني في جنوب سوري ة، بصورة معدلة في الشكل، عن صورة الحزام األمني 
 السابق في جنوب لبنان.

، وهي ”عماليا“في مقابلة أجرتها المجلة مع رجل األعمال اإلسرائيلي موطي كاهانا، رئيس منظمة 
تستخدمها تل أبيب للتدخل غير المباشر في سوري ة إلى منظمة إغاثة إسرائيلية لالجئين السوريين، 

جانب البطانيات والحليب، أشار كاهانا إلى وجود خطة إنسانية يجري العمل على بلورتها حالًيا، 
، حيث يتجمع فيها الالجئون لتلقي المساعدات.  إلقامة منطقة آمنة في الجنوب السوري 

بمنطقة محمية وآمنة تقام على عرض عشرة كيلومترات  ولفت إلى إن  المنطقة تتعلق، كمرحلة أولى،
من شرق الحدود اإلسرائيلية، وبطول عشرين كيلومتًرا من القنيطرة جنوًبا، مع اختيار الالجئين 

 المجمعين فيها جهاًزا محلًيا مستقاًل للحكم الديمقراطي، يشك ل أماًل لتعميمه الحًقا نحو كل سوري ة.
ضوعة على طاولة جهات إسرائيلية رفيعة المستوى، واجتمعنا لهذ  اللاية وكشف كاهانا أن  الخطة مو 

. وحول تفاصيل أكثر للخطة، أك د إيجابيةمع وزراء وأعضاء كنيست إسرائيليين، وتلقينا منهم ردوًدا 
كاهانا على أن  االتجا  بأْن ال ن قيم معسكرات الجئين ضمن خيم، بل استلالل البنية التحتية 

قرية قائمة حالًيا فيها،  20المنطقة المحددة لجلب الالجئين إليها، خاصة مع وجود  الموجودة في
 يمكنها أْن تستوعب عشرات اآلالف من الالجئين، ومئات اآلالف في المراحل الالحقة. 

وكشف أيًضا عن النواحي األمنية للمنطقة المقصودة، حيث أوضق أن  الالجئين أنفسهم هم 
فعليهم أْن يختاروا ممثليهم ومن يدافع عنهم وعن حدود المنطقة، من بينهم. المسؤولون عن أمنهم، 

البارز أيًضا في حديث كاهانا، الكشف عن خطة شبيهة بالخطة الحالية للجنوب السوري، عمل على 
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في شمال سوري ة، إال أن ها م نيت بالفشل نتيجة ما قال إن ه تردد وفشل  إدلبتنفيذها في منطقة مدينة 
 ة اإلدارة األمريكية هناك، معرًبا عن أمله بأن  نتيجة الخطة الموضوعة للجنوب السوري ملايرة.لسياس

 وخل ص إلى القول إن  الوضع في سوري ة متقلب، والشعب ينتظر من يساعد ، على حد  تعبير .
 24/7/2016، رأي اليوم، لندن

 
 في سورية "اإلرهاب"فصائل فلسطينية تقاتل مع الجيش ضد : مستشارة الرئيس السوري .62

شبهت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري للشؤون السياسية واإلعالمية،  ”:راي اليوم“دمشق د 
قتل طفل فلسطيني في ريف حلب الشمالي على أيدي فصيل معارض بحادثة قتل الطفل الفلسطيني، 

 محمد الدرة في حديث لوكالة األنباء السورية الرسمية )سانا(.
إن عددا من الفصائل الفلسطينية تقاتل مع الجيش العربي السوري ألن معركتنا “ائلة: وتابعت ق

 ”نعمل جميعا مع مخيم المقاومة لكي نحرر أمتنا من التبعية. أنوهويتنا ومستقبلنا واحد.. علينا 
 أغلبية الشعب السوري تدرك أن ما يجري في سوريا واليمن والعراق وليبيا وتونس“شعبان أن  وأكدت

هو من أجل خدمة الصهيونية في مشروعها في الصراع العربي اإلسرائيلي ولذلك وأن يكن هناك 
بعض اللضاضات بالتصرف من قبل بعض الفلسطينيين ف ن الشعب السوري سيظل يفكر بفلسطين 
ويحب فلسطين ويعمل من أجلها ألن فلسطين وسورية والعرب كلهم مصيرهم وقضاياهم ومستقبلهم 

 ”.ت لم تكن هناك ردة على هذ  التصرفات في سورية على اإلطالقواحد، وقال
 24/7/2016، رأي اليوم، لندن

 
 عائلة الجئة في غزة 11,460 نحوتقرير أممي: استمرار تحويل الدفعات المالية ل .63

ل تقرير لمنظمة "األونروا"، اليوم االثنين، وباألرقام، آخر مستجدات اإليواء في قطاع غزة، : غزة فص 
عائلة الجئة في غزة، من أجل إصالح  11,460شارة إلى استمرار تحويل الدفعات المالية لحوالي باإل

 .2014مساكنهم، التي تضررت في العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة عام 
 أسبوعوأنهت "األونروا"، وفق تقرير لها، جاء ضمن تقرير " تقرير الوضع الطارئ في غزة"، خالل 

عائلة إلعادة بناء مساكنهم المدمرة بشكل كلي، وحاليًا حوالي  19لدفعات المالية لد إعداد التقرير، ا
 عائلة تتلقى دفعات مالية إلعادة بناء مساكنهم المدمرة كليًا. 1,000

، ومنذ البدء في استجابتها 2016يوليو  20وقد م التقرير نظرة عامة على الدفعات، مبينًا أنه حتى 
 196.9" بتوزيع مساعدات مالية تجاوزت قيمة األونروا، قامت "2014لعام  الطارئة لحاجة اإليواء
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مليون دوالر، وذلك ال يشمل نفقات دعم البرامج، ألسر الالجئين الفلسطينيين الذين تعرضت 
 .2014مساكنهم لةضرار والدمار خالل صراع صيف عام 

ئين الفلسطينيين جراء الصراع في عام مسكنًا متضررًا لالج 142,071ووث ق تقييم "األونروا" للمساكن 
نف منهم 2014 منزل أضرار باللة  3,700ومنزاًل أضرارًا باللة،  5,417ومدمرة كليًا،  9,117، ص 

 بأضرار خفيفة. 123,837جدًا، و 
وفيما يخص الدفعات النقدية التي تمت والدفعات النقدية المستمرة، جاء في التقرير أنه حتى تاري  

عائلة فلسطينية الجئة من أجل  67,000، أنهت "األونروا" الدفعات المالية ألكثر من 2016يوليو  20
عائلة من فئة أصحاب المساكن  3,254إجراء أعمال إصالحات خفيفة لمساكنهم، وقدمت دفعات لد 

عائلة من المدمرة مساكنهم بشكل  13المدمرة بشكل بالغ، وقدمت دفعات للقيام بأعمال إصالحات لد 
 عائلة إلعادة بناء مساكنها المدمرة كليًا. 179جدًا، ولد  بالغ

( للعائالت المستحقة TSCAونو  إلى استمرار "األونروا" في تقديم المساعدات النقدية المؤقتة لإيواء )
عائلة مستحقة الدفعة  8,500، وقد استلمت حوالي 2014والتي ما زالت نازحة بسبب صراع عام 

عائلة الدفعة الثانية من بدل اإليجار لعام  6,800، واستلم حوالي 2016لعام  األولى من بدل اإليجار
2016. 

 9,000( لحوالي TSCAدفعت "األونروا" المساعدات النقدية المؤقتة لإيواء ) 2015وبين أنه في عام 
عائلة  13,250، كما استلمت 2015عائلة الجئة مستحقة عن الفترة من سبتمبر وحتى وديسمبر 

 ات دفعات بدل اإليجار.مساعد
إعادة اإلعمار، أورد التقرير أنه تمكنت "األونروا" من  –وفيما يتعلق بالفجوات التمويلية واالحتياجات 

مسكن مدمر بشكل كلي، إال أن التمويل في الوقت الراهن ليس  2,000تأمين التمويل إلعادة إعمار 
لبات التوثيق المعقدة والمتعلقة ب ثبات ملكية العائق األكبر إلعادة إعمار المساكن، بل مسألة ومتط

تمام تصاميم البناء، حيث يقترن ذلك باستهداف  األرض والحصول على تراخيص البناء من البلدية وار
 "األونروا" لةكثر ضعفًا.

وبالنسبة لمسألة إعادة اإلعمار، تحدد "األونروا" األولوية للعائالت بناًء على حالة الفقر )وهو مؤشر 
يشير إلى حالة الضعف/الفقر في هذا السياق( والعائالت الكبيرة، وهذا بخالف الفاعلين اآلخرين  جيد

 في مسألة إعادة إعمار غزة.
ومن أجل تخفيف آثار هذ  الحواجز، يساعد مهندسي "األونروا" العائالت المستحقة في تجميع 

ار خالل األشهر القادمة، ف ن التوثيق المطلوب، ومع وجود زخم وزيادة متوقعة في إعادة اإلعم
 التمويل سيكون مجددًا العامل الرئيسي وذلك في المستقبل القريب والمتوسط.
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عائلة دفعات نقدية للبدء في إعادة  6,303، استحقت 2016يوليو  20وحسب التقرير، ف نه حتى 
مليون  283.6ر بحوالي إعمار مساكنها المدمرة كليًا. وأن التكلفة اإلجمالية إلعادة بناء مساكنهم تقد

 دوالر.
دفعات مساعدات بدل اإليجار، بين التقرير أنه حتى  – واالحتياجاتوبخصوص الفجوات التمويلية 

 2014عائلة الجئة والذين ما زالوا نازحين بسبب صراع عام  1,700، لم تستلم حوالي 2016يوليو  20
. وقد اشتملت 2016الربع الثاني من عام ( لتلطية TSCAالمساعدات النقدية بدل اإليجار المؤقتة )

مليون دوالر  23.3على مبلغ  2016خطة النداء الطارئ في األراضي الفلسطينية المحتلة لعام 
لبرنامج المساعدات النقدية بدل اإليجار المؤقتة لتلطية قضايا وحاالت الطوارئ من صراع عام 

2014. 
أعمال اإلصالحات، وبالنسبة لعمليات إصالح  – واالحتياجاتوفيما يتعلق بالفجوات التمويلية 

األضرار لجميع الفئات )أضرار خفيفة، أضرار باللة وأضرار باللة جدًا(، فحسب التقرير ف ن المعيق 
ذا بقيت الظروف الحالية، بما يشمل دخول كميات  الرئيسي إلكمال اإلصالحات هو التمويل، وار

"األونروا" تقد ر أن عملية اإلصالحات من الممكن إكمالها مناسبة من مواد البناء إلى قطاع غزة، ف ن 
 خالل ستة أشهر من تاري  استالم التمويل الكافي.

عائلة الجئة لم تستلم أي  60,150، ف ن أكثر من 2016يوليو  20وأشار التقرير األممي إلى انه حتى 
ة التقديرية اإلجمالية دفعات من أجل إجراء أعمال إصالح لمساكنهم المدمرة بشكل طفيف )التكلف

عائلة لم تتسلم الدفعات المالية من أجل إجراء  3,192مليون دوالر(. وأن  67.9لإصالحات 
 28.7اإلصالحات لمساكنها المتضررة بأضرار باللة جدًا )التكلفة التقديرية اإلجمالية لإصالحات 

 مليون دوالر(.
تسلم أيضًا الدفعات المالية من أجل البدء والقيام عائالت لم ت 1,109وبين انه حتى ذات التاري ، ف ن 

مليون  9.9ب صالحات لمساكنها المتضررة بشكل بالغ )التكلفة التقديرية اإلجمالية لإصالحات 
عائلة تعرضت منازلها  56,900دوالر(، ومن خارج ذلك، قامت "األونروا" بتجهيز أوراق أكثر من 

ائالت الدفعات النقدية )الدفعة النقدية األولى والثانية( لةضرار، ومن الممكن أن تستلم تلك الع
 الالزمة لإصالح في حال توفر األموال.

 25/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 "إسرائيلـ"مرشح هيالري كلينتون لمنصب نائب الرئيس األمريكي قام بجمع التبرعات ل .64
اختارته المرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون  الذييم كين، واشنطن د رائد صالحة: السناتور ت

 اإلسبانيةلمنصب نائب الرئيس معروف بأنه رجل ممل لللاية، ديمقراطي وسطي يتحدث الللة 
بطالقة في حين اختار نقاد  في المخيم االنتخابي للمرشق الجمهوري دونالد ترامب توصيفه بالرجل 

 باع نفسه للبنوك. الذيالفاسد 
كين مناصر دائم إلسرائيل وداعم للمساعدات  أنمن واشنطن للعرب هنا  السيءلخبر الجديد ا

العسكرية األمريكية الهائلة إلى دولة االحتالل رغم انتقاد  لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
لجدل في بشأن االتفاق النووي مع إيران وعدم حضور  خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي المثير ل

حال، لعب كين في وقت الحق دورا هاما في تحسين العالقات بين نتنياهو  أيالكونلرس، وعلى 
 الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوج. وأعضاء

عمله كحاكم لوالية فيرجينيا بين  أثناءسافر كين كثيرا إلى إسرائيل بحجة تعزيز العالقات التجارية 
، ركز كين جهود  على منطقة الشرق 2012ت مجلس الشيوج ، وبعد فوز  في انتخابا2010و 2006

األوسط باعتبار  عضوا في اللجنة الفرعية للشرق األوسط في لجنة العالقات الخارجية في مجلس 
الرجل قد عمل بحماس مع اللوبي  أنالشيوج، ولدى التدقيق في سجل كين فقد تبين لد"القدس العربي" 

يا وخاصة مع لجنة الشؤون األمريكية د اإلسرائيلية "ايباك"، ووفقا اإلسرائيلي حول العديد من القضا
لتقييم اللوبي اإلسرائيلي في واشنطن الختيار كين ف ن نائب الرئيس األمريكي القادم، في حال فوز 

 كلينتون هو مناصر جيد إلسرائيل لديه مهارة في جمع التبرعات.
حفيظة التحالف اليهودي المتشدد  أثارسرائيلي مما ويؤيد كين حل الدولتين لحل الصراع العربي د اإل

 اتهمه بأنه ال يخدم مصالق إسرائيل. الذي
وقد جلب خالل توليه منصب حاكم والية فيرجينيا شركة "صبرا" إلى الوالية لبناء أكبر مصنع 

 التنفيذيالف طن من الحمص كل شهر، ووفقا للمدير آ 8للحمص في العالم حيث ينتج المصنع 
 350لف األديان فان كين هو الرجل الذى جلب الحمص لفيرجينيا حيث قدم قرضا للشركة قدر  لتحا

 ألف دوالر من أجل المساعدة في تحقيق المشروع.

والشركة بالطبع إسرائيلية تروج للحمص على أساس انه بضاعة إسرائيلية ولهذا صدرت قرارات من 
بمقاطعة منتجاتها المنتشرة في معظم المتاجر، عدة جمعيات طالبية في الواليات المتحدة وكندا 

 وحسب معلومات "القدس العربي" فقد قدمت هذ  الشركة تبرعات للواء جوالني في الجليل.
 25/7/2016، القدس العربي، لندن
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 في "عشق" إسرائيل .65
 وائل قنديل

ور دولة وفد من رجال األعمال السعوديين، على رأسه العسكري المتقاعد أنور ماجد عشقي، يز 
 االحتالل الصهيوني.

هذا زلزال سياسي من الحجم الكبير، غير أن زلزلة االنقالب التركي تخطف األبصار، وتسرق 
األلباب، ومن ثم وجد فيها اإلعالم العربي، الخائف من مالمسة هذا السلك العاري، ذريعة للهروب 

 ضوع التركي.من التصد ي لزلزال الزيارة التطبيعية، مختبئًا في أحراش المو 
هذ  قفزة في الجحيم اإلسرائيلي ال تقل تبعاتها تأثيرًا عن قفزة أنور السادات في القدس المحتلة، 

 .1977بزيارته المباغتة عام 
صحيق أن فرقًا كبيرًا بين رئيس دولة، خارجة من حرب "تحرير" ضد العدو الصهيوني، وعسكري 

يكون األخير قادمًا من السعودية التي رفضت، قبل  متقاعد، أو رجل أعمال، أو أبحاث. لكن، عندما
أشهر قالئل، لعب مباراة ضد منتخب فلسطين في تصفيات آسيا وكأس العالم لكرة القدم، كي ال 
يلو ث حبر األختام اإلسرائيلية جوازات سفر العبيها، ف ننا بصدد منعطٍف شديد الوعورة، وانقالٍب 

 ر، ال اللاطس، من التاري .على التاري ، على األقل الجزء الظاه
لن يكون مجديًا، وال جد يًا هنا الكالم عن أن الشخص الذي ذهب إلى إسرائيل وجلس في الكنيست، 
إنما ال يمثل إال نفسه، وقد اقترفها من دون علم السلطات السعودية، ذلك أنه، على حد قول معلق 

عودي السفر للسياحة في تايالند، من سعودي على حوائط السوشيال ميديا، ال يستطيع المواطن الس
 دون إذن حكومته، فما بالنا بهذ  الوثبة الطائشة إلى إسرائيل؟!

را، إنه سافر  أيضا، لن يكون من المعقول التعامل بجد ية مع تصريحات عشقي التي يقول فيها، مبر 
ال فلتكن وجهته في قادم األيام "ال فرنجة" وليست "فرنسا" إلى فلسطين المحتلة، وليس إلى إسرائيل، وار

 و"األندلس" وليست إسبانيا، مع الوضع في االعتبار بالضرورة، الفروق األساسية بين الوضعيتين.
قد تكون هذ  أول مرة يسافر فيها أنور عشقي إلى إسرائيل بالجسد، لكن المؤكد أنه كثير السفر إليها 

صر، يهفو إلى عالقات دافئة مع بالدماخ والروح، هو مثل ذلك الذي كان يسمى علي سالم في م
 2015نيوز" اإلسرائيلية، سبتمبر/ أيلول  24إسرائيل، بكل جوارحه، ففي لقاء حصري مع قناة "أي 

 امتدح عشقي، رئيس وزراء االحتالل الصهيوني بنيامين نتنياهو، باعتبار  رجاًل "قويًا وعقالنيًا".
، ومديرًا لمركز الشرق األوسط للدراسات االستراتيجية عشقي الذي قد مته القناة باعتبار  لواًء متقاعداً 

في جدة، قال نصا: "نريد من رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ألنه شخص قوي وعقالني، 
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لت اليوم  القبول بمبادرة السالم". وأضاف "العرب كانوا يريدون طرد إسرائيل خارج فلسطين، لكنها تحو 
 إلى واقع على األرض".

وللرجل سوابق تطبيعية أخرى، حيث أثار الجدل في أعقاب لقاءاٍت مع مسؤولين إسرائيليين في وقت 
سابق، كان آخرها لقاؤ  بدوري غولد، أحد المسؤولين في الخارجية اإلسرائيلية في يونيو / حزيران 

2015.  
معهد بروكينجز في مرة أخرى، أجدني مضطرًا الستعادة كالم جون كيري أمام منتدى سابان التابع ل

واشنطن، قبل عامين تقريبا، والذي أكد فيه أن عواصم عربية أك دت له جاهزيتها لصنع سالم مع 
العدو الصهيوني "ولديها القدرة على إيجاد تحالف إقليمي ضد حماس وتنظيم الدولة وحركة أحرار 

 الشام وجماعة بوكو حرام النيجيرية".
ن تعنيف أو مساءلة رسميٍة للمهرول إلى الكيان الصهيوني، ولو أضفت إلى ذلك أننا لم نسمع ع

ف ننا نكون بصدد قاعدٍة مستقرة، تخط ت حالة نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، إلى النظام 
العربي كله، وهي القاعدة التي تقول: يفعل العرب سر ًا، فتكشف إسرائيل المستور، فيسكت العرب وال 

 ذيب أو اإلنكار، أو حتى التعليق.يقوى أحد على النفي أو التك
: هو في الداخل استخدم بالونات، مثل توفيق عكاشة، السيسيوكأنهم صاروا معتنقين للمنطق 

عوضا عن الكالم المباشر في موضوع التطبيع، ثم قام بتفجير البالونة وصار يفعلها بنفسه مباشرة.. 
 علي سالم، أو توفيق عكاشة.وكذلك أخشى أن يكون أنور عشقي هو النسخة السعودية من 

قبل أكثر من سبع سنوات، كتبت مندهشًا من أن نتنياهو يتحو ل فجأة إلى عنواٍن للحد األدنى من 
الوقاحة الصهيونية، بل ويرى فيه بعض الرسميين نموذجًا لالعتدال، إذا ما وضع أمام أفيلدور 

ف إلسرائيل تقتل الدهشة، فقبل خمسين ليبرمان"، غير أن نظرة على التاري  الرسمي العربي في التزل
جريمًة تالمس حدود الخيانة الوطنية،  67 أراضيعامًا، كنا نعتبر القبول بحلٍ  على أساس عودة 

وقبل أربعين عاما أجرينا بعض التخفيضات، واعتبرنا عودة الضفة والقدس الشرقية والجوالن وسيناء 
خفضنا سقف المطالة بالحقوق إلى غزة وأجزاء من  تسوية، وقبل ثالثين عاما بأيحدا أدنى للقبول 

 الضفة وقطعة من القدس. 
ماذا يحدث  يدري"من  2009كنت أعتقد أني محلق في الفانتازيا حين تساءلت في أبريل/ نيسان 

 غدا، ربما نعتذر إلسرائيل على مجرد وجودنا إلى جوارها، ونطلب منها الصفق واللفران".
 فانتازيا بمسافات.وها هو الواقع يتجاوز ال

 25/7/2016، العربي الجديد، لندن
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 القومية الدينية تريد إعادة تصميم المجتمع اإلسرائيلي .66
 حلمي موسى

من الوجهة الظاهرية تبدو الدولة العبرية شديدة التجانس واالتحاد وقادرة على حل كل مشاكلها مقارنة 
جوهريًا بين ما يحدث في أغلب المناطق  بما يحدث في محيطها العربي. ومن المؤكد أن ثمة فارقاً 

العربية وما يحدث في إسرائيل، خصوصًا في العالقة بين الدولة والفرد. ومع ذلك هناك أوجه شبه 
تزداد اتضاحًا مع مرور الوقت، خصوصًا لجهة العجز عن إيجاد حلول طويلة األمد لمشاكل 

من سواها من دول العالم، تعاني من موضوعية قائمة في المجتمع. ومعروف أن إسرائيل، أكثر 
 وجود تناقضات وخالفات داخلية وعلى أكثر من صعيد.

فالجمهور اإلسرائيلي هو جمهور مهاجر قادم من طيف واسع من الدول متباينة الثقافات والميول 
عامًا على إنشاء  70واالتجاهات. ورغم مرور أكثر من مئة عام على الفكرة الصهيونية وحوالي 

ة ف ن بوتقة االنصهار الصهيونية لم تفلق في القضاء، مثاًل، على الفارق بين األشكناز الدول
والسفارديم ولم تردم الهوة بينهما. وبدا دليل ذلك واضحًا مؤخرًا في تقب ل وزير التعليم نفتالي بينت 

بالظلم الذي توصيات لجنة تعزيز تراث يهود الشرق واألندلس والتي في مقدمتها اإلقرار باالختالف و 
 لحق بهم في الدولة العبرية.

ومعروف أن الهوة بين األشكناز والسفارديم أنشأت أحزابًا وحركات قطاعية، مثل حركة شاس، لم 
تساعد في ردم الهوة بل أسهمت في توسيعها. ولكن هذ  الهوة، القائمة على أساس ثقافي، كانت 

ر المجتمع اإلسرائيلي خصوصًا أنه كانت هناك على الدوام متنفسات تحول دون  أضعف من أن تفج 
ذلك. وهذا ليس الحال في الخالف بين دعاة الفاشية وأنصار الديموقراطية في الدولة العبرية. فطبيعة 
بة، صبلت حتى أنصار الديموقراطية  المجتمع الصهيوني، المرتكز إلى أيديولوجية قومية متعص 

ع على تنامي بألوان فاشية كانت تظهر جليًا في زمن النز  اعات والحروب واالنتفاضات. وهذا شج 
دعاة الفاشية الذين وجدوا في فلسطينيي الداخل مسرحًا جيدًا لعملياتهم فمارسوا ضدهم صنوفًا مختلفة 

 من التمييز والمالحقة.
وكان جليًا أن الفاشية في إسرائيل تستند إلى بعدين هامين: القومي والديني. وتقريبًا ليست هناك 

نة في العالم سوى اليهودية تحاول ادعاء أساس قومي للمؤمنين بها. وقد نشأت الفكرة الصهيونية ديا
أساسًا على قاعدة هذا االدعاء الذي حاول تكوين قاسم مشترك يرى في الدين عرقًا وقومية. وهذا ما 

تيارات الحريدية، قاد إلى والدة الصهيونية الدينية التي واجهت في البداية معارضة شديدة من جانب ال
 لكن سرعان ما اكتست هي األخرى بطابع حريدي.
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والمفارقة الكبرى في المشروع الصهيوني تتمثل في أن واضعي أسسه الفكرية كانوا علمانيين استندوا 
إلى روايات توراتية سلفية. وقد غذ ى هؤالء جوهريًا نشوء ما يمكن اعتبار  ديانة يهودية جديدة، تحيي 

التقاليد اليهودية وتضفي عليها لباس الحداثة والتقدم. وهكذا خالل عقود قليلة نسبيًا أقدم ما في 
شهدت الحركة الصهيونية انتقاالت جوهرية من حال إلى آخر. في البداية كانت الصهيونية 
العمومية، فكر زئيف هرتسل وأمثال حاييم وايزمن، لتحل مكانها الصهيونية العمالية بقيادة أمثال 

بن غوريون، لتتبعها الصهيونية القومية من مدرسة جابوتينسكي بزعامة مناحيم بيلين لتصل  دافيد
 إلى صورتها الحالية كخليط من الصهيونية القومية والدينية.

ني الحالة الراهنة، القوميين العلمانيين  واليوم، أكثر من أي وقت مضى، ينشب صراع بين مكو 
جهها األصولي صارت في نظر الكثيرين داخل الدولة العبرية أشبه والدينيين. فالصهيونية الدينية بو 

ذا كانت التيارات الحريدية في الماضي  بوحش ينتظر االنطالق الفتراس كل ما يجد في طريقه. وار
قادرة على التعايش مع الواقع الصهيوني شرط أن يوفر لها هذا الواقع فرصة العيش في غيتوات على 

 ف ن الصهيونية الدينية الجديدة تطمق للسيطرة على المجتمع.شكل مدٍن وأحياء خاصة، 
وهناك م ن يرى أن االستيطان بوجهه اليميني لعب الدور األبرز في إحداث نقلة نوعية في طليعة 
المجتمع اإلسرائيلي. ومعروف أن بوتقة االنصهار في هذا المجتمع كانت وال تزال الجيش، ف ن راية 

واضق من أبناء الكيبوتسات إلى أبناء المستوطنات. ورغم المدى الزمني  الطليعية فيه تنتقل بشكل
المحدود نسبيًا، أقل من ثالثين عامًا، ف ن اإلعداديات العسكرية الدينية في المستوطنات صارت 
تلعب دورًا بارزًا في تأهيل المقاتلين والقادة العسكريين. وهذا ما شجع حاخامات هذا التيار على 

هم وتطلعاتهم بشكل أوضق. وهذا هو التفسير الواضق للصراع الذي نشب مؤخرًا حول إعالن رغبات
تعيين الحاخام إيال كريم رئيسًا للحاخامية العسكرية وخطاب الحاخام ليفنشتاين الذي حمل فيه ليس 
نما أيضًا على قيادة الجيش والمجتمع. وهذا أقرب إلى منطق التكفير  فقط على العلمانيين والعرب وار

 الذي حكم بعض الجماعات اإلسالمية في منطقتنا العربية.
ر وي عيد صياغة فتاوى وشرائع  نما كان يكر  ورغم أن أيًا من الحاخامات لم ي صدر فتاوى خاصة به وار
قديمة ف ن البعض حاول أن يوضق أن هذ  ليست روح اليهودية. وفي نظر هؤالء اليهودية ال يمكن 

ي زمن الحرب وال قتل الجرحى وأشياء من هذا القبيل. لكن الحقيقة أن تبيق اغتصاب نساء العدو ف
هي أن هذ  الفتاوى كانت على الدوام جزءًا من التراث اليهودي ما يجعل القائلين بها غير شواذ وال 

، كما يحلو للبعض وصفهم. إن الصهيونية الدينية الجديدة )الحريدية القومية( تريد «أعشاب ضارة»
 مجتمع اإلسرائيلي من خالل السيطرة على الجيش.إعادة تصميم ال
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قبل أيام للتحذير من الوجهة المقبلة لةحداث في إسرائيل « هآرتس»وهذا ما دفع بميخائيل في 
وهكذا نعود وتثبت حقيقة تاريخية مقلقة: أعط الدين المجال للسيطرة، واعطه جيشًا، »بالقول: 

 «.وستحصل على وحش
 25/7/2016، السفير، بيروت

 
 االنتخابات المحلية بين اليقين والشك .67

 طالل عوكل
، وقت أن 2005بقي شهران تقريبًا، حتى يصطدم الفلسطينيون بمحطة مهمة هي األولى منذ العام 

جرت االنتخابات المحلية في الضفة والقطاع ب شراف السلطة الوطنية الفلسطينية، التي لم تكن بعد 
نعت إجراءها مرة أخرى إلى أن تجري االنتخابات في تشرين قد تعرضت لكارثة االنقسام، التي م

 األول القادم.
فقط، فيما بقيت  2012خالل هذ  السنوات الطوال، جرت االنتخابات المحلية في الضفة اللربية العام 

اإلدارات المحلية في قطاع غزة تحت سيطرة حركة حماس التي سبق لها أن استبدلت حتى الهيئات 
 .2005تم انتخابها في العام المحلية التي 

في حينه لم تدرك أن ما أصابها من حصار سيصيب الهيئات البلدية « حماس»على األرجق أن 
المنتخبة وغير المنتخبة ما حرم تلك الهيئات من مخصصات الدعم التي تمكنها من تقديم وتحسين 

 خدماتها، وأداء واجباتها على نحٍو أفضل.
مت نموذجًا صارخًا لآلثار المدمرة التي ترتبت وتترتب على االنقسام، البلديات في قطاع غزة، قد

 وغياب الشرعية، خصوصًا الشرعية الشعبية ع بر صناديق االقتراع.
حين اتخذت حكومة الوفاق الوطني قرارها ب جراء االنتخابات المحلية وحددت موعدها في الثامن من 

مسبقة، ولم تفعل ذلك الفصائل للتأكد من أن هذ  تشرين األول القادم، لم تكن قد أجرت حوارات 
االنتخابات ستحظى بموافقة وطنية عامة من قبل كافة الفصائل، وربما أن البعض راهن على أن 
حركة حماس لن توافق على إجرائها في ضوء غياب المصالحة الوطنية ما يعني أن موافقة 

 بعد تردد، ربما كانت مفاجئة.« حماس»
ائل الفلسطينية األخرى، قد ساهمت في إقناع حركة حماس بحسم ترددها، بعد أن ال شك  أن الفص

تبينت نوع وحجم االمتيازات التي ستحصل عليها ومنذ إعالن قرارها، استحوذت على اهتمام وسائل 
في موقف الحركة من « تحو الً »اإلعالم التي تحاول أن تجد تفسيرًا لهذا الموقف الذي يشكل 

 ظل استمرار االنقسام. االنتخابات في 
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تنطوي على حماسة إلجراء االنتخابات، « حماس»التصريحات التي صدرت عن مسؤولين في 
ولكنها تنطوي على غموض فيما يتعلق برؤية الحركة لكيفية المشاركة فيها، حتى اعتقد البعض أن 

ما أن تكتفي بتقديم قوائم حزبية « حماس» غير مللقة بما يتيق ستحاول إما بأن تفوز بها كحركة، وار
المجال لمشاركة قوى أخرى، غير أن قراءة بعض التصريحات تشير رغم إيجابيتها إلى أن الحركة 
ستتعامل مع هذ  االنتخابات باعتبارها استفتاًء على شعبية القوى، خصوصًا إذا كانت هذ  

قد تجرى بتوافق أو من  االنتخابات ستكون مؤشرًا ومحطة نحو إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية
 دون توافق وطني على غرار ما تم بالنسبة لالنتخابات البلدية. 

وبلض النظر عن طريقة تفكير الحركة في كيفية التعامل مع انتخابات تشرين األول ف ن قرار 
 بالموافقة ينطوي على حكمة ودراسة عقالنية تخدم حركة حماس في كل األحوال.« حماس»

سعى وراء تجديد شرعية مؤسساتها، وترى في ذلك سبياًل لرفع أو تخفيف الحصار ت« حماس»أواًل: 
على الهيئات البلدية، خاصة وأن نتائج هذ  االنتخابات بعيدة عن أن تكون إما أسود أو أبيض، ذلك 

 أن لديها رصيدا شعبيا كبيرا يؤم ن لها حصة وافرة إن لم يكن أكثر.
موذج لتعزيز مصداقية خطابها بشأن استعدادها للمصالحة، وراء تقديم ن« حماس»ثانيًا: تسعى 

وبشأن حديثها عن الشراكة السياسية والمجتمعية، وأيضًا بشأن التزامها مبدأ االحتكام لصناديق 
 االقتراع، واإلرادة الشعبية.

، 2012ثالثًا: أمام حركة حماس تجربة االنتخابات البلدية التي جرت في الضفة اللربية العام 
ظهرت مدى ضعف حركة فتق، بسبب تناقضاتها ومشاكلها الداخلية، وغياب االلتزام بما تقرر  وأ

وأمامها، أيضًا، سابقة انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت التي فازت «. فتق«القيادة السياسية لد
يرزيت فيها على حركة فتق قبل أشهر قليلة، فيما يعتبر الكثير من المراقبين أن انتخابات جامعة ب

 تشكل االستفتاء أو المقياس األكثر موضوعية لجماهيرية القوى في الضفة.
، حيث 2006عمليًا حركة فتق لم تستفد من دروس تجربة االنتخابات التشريعية التي جرت العام 

حصلت على عدد أكبر من األصوات االنتخابية لكنها لم تحصل على مقابل ذلك على مستوى 
أسوأ مما كانت عليه خالل االنتخابات « فتق»ي، وفي الواقع ف ن أحوال عضوية المجلس التشريع

 التشريعية السابقة.
رابعًا: تراهن حركة حماس على أن حركة فتق ال تسعى، وربما إن سعت لن تنجق في أن تدخل 
ضمن قوائم انتخابية مشتركة مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، هذ  الفصائل التي يتجنب 

أن تبدو المعركة وكأنها بين المنظمة وبين اإلسالم السياسي « الديمقراطية«و« الشعبية»ثل بعضها م
 الفلسطيني، وحتى ال تبدو نتائج االنتخابات وكأنها استفتاء على منظمة التحرير ومكانتها.



 
 
 
 

 

 53 ص             4001 العدد:        25/7/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

رابحة في كل األحوال، بل هي الرابحة في كل األحوال ذلك أن النتائج مهما كانت ف نها « حماس»
 ن تمس أو تنال من سيطرتها على قطاع غزة. ل

إذا كانت هذ  القراءة صحيحة أو قريبة من الصحة، ف ن السؤال حول ما إذا كانت االنتخابات ستتم 
في موعدها أو ال مرهون بقرار من حركة فتق، وبالتالي الحكومة، أما الذرائع فهي متوفرة ويمكن 

يضمن سالمة العملية االنتخابية وعدم تعرضها لتدخالت، استدعاء المزيد منها، وسؤالنا: من الذي س
أو عمليات تزوير، أو منل صات طالما أن األمن في قطاع غزة غير  في الضفة وال يخضع لسلطة 
حكومة الوفاق؟ إن لم تكن هذ  ذريعة لتأجيل االنتخابات فقد تتحول إلى ذريعة الحقًا إلجرائها، تندلع 

ية للطرفين، خصوصًا إذا لم  خاللها االتهامات المتبادلة بالتزوير والتدخل إن لم تكن النتيجة م ْرض 
 تخضع العملية قبل إجرائها إلى توافقات وطنية جامعة. 

 25/7/2016، األيام، رام هللا
 

 معركة الدين والعلمنة في الجيش اإلسرائيلي .68
 عاموس هارئيل

تعيين  –الدينية في األسبوع األخير  بين قضيتين وقفتا في مركز العالقات بين الجيش والصهيونية
العقيد إيال كريم حاخامًا أكبر للجيش والعاصفة حول خطاب الحاخام يجئال ليفنشتاين، من رؤساء 

توجد صلة واضحة. كلتاهما تجسدان شدة الخالف بين  -اإلعدادية العسكرية في مستوطنة عاليه 
ضيتين يبدو أن رئيس األركان غادي الجيش وبين حاخامات التيار الحريدي القومي. ومن الق

آيزنكوت، خرج منتصرًا. ولكن هذ  مجرد نتيجة مؤقتة في معركة واحدة من معارك كثيرة، وصفها 
 الحاخام ليفنشتاين حقًا بأنها حرب ثقافية. الجوالت المقبلة سوف تأتي.

يوفر على نفسه  فتعيين كريم حاخامًا أكبر للجيش خطط له بشكل خاطف. إذ أراد رئيس األركان أن
المشهد المعروف للمؤامرات والضلوط من جانب الحاخامات ورجال السياسة، التي رافقت تعيين 
كبير الحاخامات في الماضي. ولكن شيئًا ما تشوش في الطريق، فحقق بالضبط النتيجة المعاكسة، 

جد كل من سئلوا عاصفة كبيرة جدًا. والفحص الذي نفذ  رجاله حول كريم تم  داخل الجيش، حيث يو 
وقد امتدحوا  -وبينهم مستشارة رئيس األركان السابقة لشؤون النساء، العقيد راحيل تابت فيزل  –عنه 

اعتدال وجوهرية كريم منذ عودته للخدمة النظامية في الحاخامية. وخدمت كريم فترة خدمته كمقتل. 
نه الشخص األنسب إلتمام الخطوة التي في شبابه كان قائدًا متميزًا لسييرت المظليين. والفكرة كانت أ

يقودها رئيس األركان إلعادة الحاخامية العسكرية إلى حجمها الطبيعي ووقف معارك السيطرة التي 
أدارتها مع سالح التعليم. وما نسوا فعله في هيئة األركان العامة هو الفحص عبر غوغل. فمحرك 
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ل السياسة من اليسار الذين وجدوا فيه غنيمة البحث متوفر، بداهة، لوسائل اإلعالم وبعدهم لرجا
عامًا، حينما كان خارج الخدمة العسكرية، وبينها مواقف  14-12كبرى: مجموعة فتاوى لكريم قبل 

 متطرفة عن اغتصاب النساء وقت الحرب، وقتل مخر بين جرحى والخدمة العسكرية للنساء.
التعيين وبين الدعم الواسع الذي وفرته  ووقع رئيس األركان في شرك، بين مطالب اليسار إلللاء

الصهيونية الدينية لكريم. وفي الخلفية تدخل ضباط كبار من القوات االحتياطية، وقدامى المظليين، 
الذين رأوا في كريم واحدًا منهم بسبب ماضيه. ولو أللى آيزنكوت التعيين، ألقام على نفسه المعسكر 

منذ قرار  إخراج مجال الوعي اليهودي من مسؤولية  الديني، الذي كان قد وقف له بالمرصاد
الحاخامية، وبسبب األنظمة الجديدة للجيش التي قي دت طول اللحى. فال تملك رئيسة ميرتس، زهافا 
غالئون، التي خرجت ضد التعيين، فرقًا متماثلة معها في الجيش، فيما توجد مثلها للبيت اليهودي 

 ولحاخامات اإلعداديات العسكرية.
وآيزنكوت لم يحب تصريحات كريم. ومنطقي االفتراض أنه لو كان يعلم بها مسبقًا لما صادق على 

عدم التراجع عن التعيين وتحم ل األضرار. وفي  –التعيين. ولكن رئيس األركان اتخذ قرارًا باردًا 
نود شد د الطريق، فرض على الحاخام األكبر الجديد رسالة إذعان. فقد نشر كريم رسالة مفصلة للج

فيها على خضوع الحاخامية العسكرية لرئيس األركان وللتراتبية العسكرية، وواجب االنصياع لةوامر 
من دون ارتباط »القائم في الجيش وبمساهمة كل جندي وجندية، « الملاير والمختلف»واعترافه بد 

ركان تلقى انتقادات من صحيق أن رئيس األ«. بميوله الجنسية أو طائفته أو القومية التي ينتمي لها
اليسار، لكنه هد أ لوقت ما الجبهة مع الصهيونية الدينية. وعلى الطريق ربق حاخام أكبر مطيع، 

 يعرف جيدًا أنه مدين له تمرير المنصب.
« صهيون القدس»وحينها جاء ليفنشتاين. فخطاب الحاخام من إعدادية عاليه العسكرية في مؤتمر 

تينجر، مزيج من الترهيب، الخوف والمرارة. وليفنشتاين هو اليد اليمنى عبر، كما وصف ذلك يائير أ
وشريك رئيس اإلعدادية الحاخام إيلي سدان، الذي فاز هذا العام بجائزة إسرائيل، معتاد على نيل 
العناق من الجيش. واإلعدادية رب ت وأهلت مئات كثيرة من المقاتلين والضباط، الذين يمةون صفوف 

ة في الجيش اإلسرائيلي. وسقط عدد من متخرجيها في المعارك د المقدم عمانويل وحدات النخب
مورنو، الرائد روعي كالين، الرائد أليراز بيرتس د تحولوا في العقد األخير إلى رموز قومية جراء 
بطوالتهم. وبرز متخرجون آخرون كقادة ألوية وكتائب ممتازين. ومنذ سنوات ووزراء الدفاع ورؤساء 

كان يزورون اإلعدادية لإعراب عن تقديرهم لدورها التربوي. والحاخام سدان، له انتقادات كثيرة األر 
تجا  سلوك الحكومة والجيش في مواضيع شتى، وقد حرص على تلليف أقواله بطبقات من 
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الديبلوماسية والتشديد على رغبته في وحدة إسرائيل. ومرت حاالت، مثل الخالف حول غناء النساء 
 راسم عسكرية، قرر فيها سدان التراجع التكتيكي من أجل منع صدام مباشر مع قيادة الجيش.في م

ولكنه في خطاب ليفنشتاين أخرج األفعى من الكيس. وللمهتمين ننصق بمشاهدة الخطاب كاماًل. وقد 
بًا بدا ليفنشتاين في بعض المقاطع عدوانيًا ومستفزًا للجيش. وفي مقاطع أخرى بدا مهانًا، وتقري

واشتكى «. الشاذين»ضحية. والعاصفة األولى أثارتها انتقادات الحاخام للمثليين، الذين وصفهم بد 
ليفنشتاين من أن الجيش يفرض على متخرجي معسكرات األغرار التعرف إلى هذ  الظاهرة عن قرب 

وبالمناسبة وحينها تفاخر كيف أنه أفلق في التدخل ووقف محاضرات الشذوذ أمام قادة المستقبل.  –
ف ن المبادرة للمحضارات، ولدت قبل خمس سنوات في أيام العقيد يهودا فوكس )حاليًا عميد وقائد 
فرقة غزة( كقائد لكلية الضباط. وفوكس الذي نشأ في بيت متدين، توصل الستنتاج بأنه إذا كانت 

رًا على شخص من نسبة ال بأس بها من السكان تدرج ضمن المثليين، فتقريبًا كل قائد سيكون آم
 المثليين ومن األفضل أن يكون مستعدًا سلفًا للتعامل مع التعقيدات الناجمة عن ذلك.
، «تيار مسيحي»وكان الخطاب أكثر من هجوم على المثليين، حيث وصف اإلصالحيين بأنهم 

وزعم أن الجيش اإلسرائيلي يلزم جنود  بمشاهدة مسرحيات تطفق بالدنس. وعرض الحاخام شرخًا 
هائاًل بين مواقف التيار الحريدي القومي وبين سياسة الجيش اإلسرائيلي. واتهم ليفنشتاين الجيش 

بالضعف إزاء  –وبداهة « اآلخر»بتشجيع مقاربة التعددية الدينية، والثقافية، والتسامق المفرط مع 
لعرب في الحرب، العدو في ميدان القتال، الذي يتجلى في الحساسية الزائدة تجا  أرواح المدنيين ا

عبر تعريض أرواح جنودنا للخطر. وقبل سبع أو ثماني سنوات، في هيئة عسكرية، تحدث الحاخام 
سدان بشكل مشابه جدًا. وألمق سدان إلى أن غرس قيم الديموقراطية والتعددية يجري كجزء من 

نبلي محاولة مدروسة من جانب اللرب لتقويض المشروع الصهيوني. ومن أجل صد هجمتهم، ي
التمسك بالقيم اليهودية. وهذا يتصل أيضًا باألخالق العسكرية البديلة، التي ستحرر الجيش من قيود 

 األخالق اللربية التي تعرض للخطر حياة جنود  دون اضطرار.
ر ليفنشتاين هذا الموقف حاليًا، بفظاظة أكبر. وزعم في محاضرته أن الجيش لم يعد معنا، نحن  وكر 

سيطرت جهات ما بعد صهيونية على سالح التعليم، الذي ينال من رئيس األركان  المتدينين. فقد
تفويضًا حصريًا لتربية الجنود ويدير حربًا ضدنا. في البداية عملوا على تعزيزنا، واليوم يرون فينا 
خطرًا. ال يزال المقاتلون المتدينون مطلوبين، وبشكل أقل كقادة كبار. الجيش يضع بشكل مخطط 

ل أمام تقدمهم. وقال إن الحل سيكون بتأهيل كوادر إضافية من صفوف متخرجي اإلعداديات عراقي
ومدارس التسوية الدينية، ممن ال يخضعون لهذ  اإلمالءات، ويناضلون من أجل مواقعهم في 
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ذا ظهرت حاجة، يتم إرسال المتخرجين إلى النيابة العسكرية، من أجل المساعدة في إزالة  الجيش. وار
 بق المفروضة على القادة في الحرب.الكوا

في قطاع غزة، التي « الرصاص المسكوب»وكثير من مزاعم ليفنشتاين من دون أساس. فعملية 
الحد »اشتكى الحاخام من ترد د الجيش اإلسرائيلي خاللها، برزت تحديدًا بتبنيها سياسة غير رسمية بد 

قبل « الجرف الصامد»لسطينيين أرواحًا. في وكبد هذا المدنيين الف« األدنى من المجازفة لجنودنا
قتيل، وفق معطيات األمم  2200طفل وصبي فلسطيني )من بين  500عامين، قتل ما ال يقل عن 

نما  المتحدة(، قلة قليلة منهم شاركوا في القتال. وآيزنكوت ال يخوض جهادًا ضد الصهيونية الدينية، وار
في الحاخامية تؤثر سلبًا، حسب رأيه، على الجيش. يقود في أحسن األحوال معركة ضد ظواهر عدة 

وال أساس أيضًا لالتهام بشأن ظلم مقصود ضد القادة المتدينين. في المضي خدم جنراالت متدينون 
. فقط 1988في هيئة األركان. ومشروع اإلعداديات الدينية، التي عاليه كانت األولى بينها، ابتدأ في 

تبة عميد. وبقدر مرور الزمن، ف ن عددهم في المراتب العليا سوف حاليًا يصل أول متخرجيها إلى ر 
يزداد. ويصعب تصديق أن هيئة األركان، أو أيًا من الجنراالت، يقلق نفسه بمسائل اإليمان الديني 

بعيدون عن أن يكونوا في سلة واحدة. وليسوا جميعهم « الكيبا»لضابط قبل ترفيعه. والضباط معتمرو 
كما أن معظمهم، على مر السنين، يتبنون الرواية العسكرية، حتى في األماكن  متخرجي إعداديات،

التي يصطدمون فيها بمعسكرهم. كما أن نفوذ الحاخامات محدود. والبرهان األفضل هو التزايد الهائل 
 في نسبة الفتيات المتدينات اللواتي يتجن دن للجيش، رغم المعارضة الواسعة من جانب الحاخامات.

ثارت أقوال ليفنشتاين العاصفة المعهودة لإدانات والتأييد. رئيس شعبة األفراد، الجنرال حاجاي وقد أ
طوبلنسكي، الذي يمر  حاليًا بمرحلة تحرر معين جراء صراعاته المتكاثرة مع الوسط الديني، أوقف 

في دعوة  مؤقتًا محاضرات ليفنشتاين في الهيئات العسكرية. ويتوقع قريبًا المزيد من التدقيق
حاخامًا وقعوا على عريضة  380محاضرين للوحدات العسكرية في قضايا مختلفة. بالمقابل، ف ن 

تأييد لمواقف ليفنشتاين. الوزير نفتالي بينت، زعيم البيت اليهودي، نشر بيان تحفظ من أقواله. وعدا 
ق لتزعم الدولة عن معارضة بينت لمهاجمة المثليين، فهناك اعتبار سياسي. إذا كان بينت يطم

 مستقباًل، فال يمكنه أن يتماثل مع الجناح المتعصب في حزبه. ليس هكذا يشقون الطريق للمركز.
أما رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فأطلق تحفظات رخوة في الكنيست ردًا على أسئلة. وعند سؤاله 

ا على تصريحات الناقد عن سبب عدم إصدار  مبكرًا بيان إدانة حاسمًا، بالسرعة التي رد فيه
كما أن وزير الدفاع «. لست ملرداً »السينمائي من إذاعة الجيش، غيدي أورسار، رد غاضبًا: 

في كل منظومة هناك خلل »أفيلدور ليبرمان، لم يخرج عن طور . وقال ردًا على أقوال ليفنشتاين: 
ي لدى مدير عام وزارة وفقط أمس تم استدعاء ليفنشتاين وسدان لحوار استيضاح –« وأعشاب ضارة
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الدفاع الجنرال أودي آدم. وليبرمان ليس نصيرًا لحاخامات، ولديه خالفات معهم في قضايا دينية 
تتعلق بالمهاجرين الروس، لكن من األفضل عدم حبس األنفاس. مشكوك أن يخرج في صدام 

طوبلنسكي، اللذان جبهوي مع حاخامات اإلعداديات العسكرية. ومن يوجد في الجبهة هما آيزنكوت و 
نما  حسب ليفنشتاين وأنصار  د أيضًا  –وجدا نفسيهما في قرب واحد ليس فقط مع سالح التعليم، وار

 مع االتحاد األوروبي، والصندوق الجديد إلسرائيل وباقي أعداء الدولة.
 كسر األمواج

عل في الحكومة إن الرد البطيء لنتنياهو وليبرمان على تصريحات الحاخامين يتناقض مع ردود الف
على العاصفة المناوبة التي خلقتها هذا األسبوع محطة اإلذاعة العسكرية، وهذ  المرة حول بث 

 البرنامج قصائد الشاعر الفلسطيني محمود درويش.
وأمس ظهرًا استدعي قائد إذاعة الجيش، يارون ديكل، لحديث توبي  لدى وزير الدفاع، حيث قال له 

الذي أدى إلى بث البرنامج حول الشاعر الفلسطيني، يمكن أيضًا أن يدرج  ليبرمان بأنه وفق المنطق
في الرواية اإلسرائيلية تراث المفتي الحاج أمين الحسيني، أو الثناء في اإلذاعة على البالغة األدبية 

 «.كفاحي»لكتاب أدولف هتلر، 
، على طريقتها كانت أول وأقوال ليبرمان كانت صدى لرد فعل وزيرة الثقافة ميري ريلف د مرة أخرى

وطالبت وزير « اإلذاعة نزلت عن السكة»حيث إنها زعمت مساء يوم الثالثاء أن  -المكتشفين 
الدفاع بفرض النظام فيها. ولم تكلف ميري نفسها في صبيحة اليوم ذاته عناء حضور مراسم الذكرى 

لجيش، وهو تعيين اعتبر  رئيس الرسمية لقتلى حرب لبنان الثانية )وهي كانت حينها الناطق بلسان ا
وكما يبدو هناك فصول «(. خطأ استراتيجي»أركان تلك الحرب دان حلوتس عشية انتهاء واليته بأنه 

في ماضيها د الناطق بلسان الحرب، الناطق بلسان خطة الفصل د هي اليوم تفضل نسيانها. ولكن 
فضيحة أورسار، وهي تتصرف وفقًا  وزارة الثقافة تحسن مالحظة هشاشة إذاعة الجيش النسبية بعد

 لذلك.
وقد بقيت إذاعة الجيش كل هذ  السنين بفضل مناورتها بين ثالث قوى مركبة، الرأي العام ووزير 
الدفاع ورئيس األركان. ومرارًا أغضبت المحطة أحد األضالع، لكن اقتراحات تليير مكانتها كانت 

 ن إذاعة الجيش في وضع أبأس من الماضي. تكبق جراء معارضة الضلعين اآلخرين. وحاليًا، ف
فالرأي السلبي آليزنكوت فيها معروف، واالنتقادات لها في صفوف اليمين على برامجها تتعاظم 

أن ليبرمان وج ه « هآرتس»ومؤخرًا انضم للمنتقدين وزير الدفاع أيضًا. وفي األسبوع الفائت نشرت 
ستقبل إذاعة الجيش. وهذا لم يكن مجرد بالخ فارخ. المدير العام للوزارة أودي آدم لفحص بدائل لم

ذا انتهى فحص المدير العام  منطقي االفتراض أن ليبرمان يعرف سلفًا ما هو الحل المفضل لديه. وار
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بتوصية إخراج اإلذاعة عن صالحيات الجيش ونقلها لمسؤولية الشعبة االجتماعية في وزارة الدفاع، 
على حرية الصحافة التي تتمتع بها المحطة؟ قصة درويش ال  فلن تكون هذ  مفاجأة. ما أثر ذلك

ر بالخير، لكن يبدو أن وضعها ال يزال أفضل من وضع اتحاد اإلذاعة العام الجديد.  تبش 
 22/7/2016« هآرتس»

 25/7/2016، السفير، بيروت
 

 كيف نجح أردوغان في السيطرة على تركيا؟ .69
 سيفر بلوتسكر

غان في السيطرة اآلن بال صعوبة وال معارضة على الدولة واجراء كيف ينجق الرئيس التركي أردو 
تطهيرات بحجوم هائلة بهذا القدر؟ ثمة جواب على هذا السؤال. منذ بضع سنوات، مرحلة إثر 
مرحلة، هو وحكمه يصفيان مراكز القوة المعارضة المحتملة في المجتمع التركي، والسيما في 

 العامة، االتصاالت، والجيش.قطاعات التجارة، الثقافة، الخدمة 
عرف أردوغان ويعرف بأنه في دولة مع أسرة أعمال تجارية محطمة، موظفين خانعين، جندرمة 

. وإلحكام السيطرة إسقاطهالذي يستجدي وجود ، ال أمل في  واإلعالمالجماهير  باألفيونثقافية تحقن 
كبير. وقد حصل هذا في ليل كان ينقصه فقط حدث دراماتيكي تأسيسي، ذريعة لعمل استعراضي 

 االنقالب الذي كان أو لم يكن.
أحرق في برلين مبنى البرلمان، الرايخستاخ. وقد  1933هاكم تذكيرا من الماضي السحيق. في شباط 

تلقى  اإلحراق أعقابعلى الفور كمحاولة انقالب من تنظيم سري شيوعي. وفي  اإلحراقعرض 
الحيات طوارئ بعيدة المدى. وزج بعشرات اآلالف في المستشار حديث العهد، أدولف هتلر، ص

السجون، واستكمل النازيون سيطرتهم الكاملة على ألمانيا بمباركة دوائر واسعة في الشعب وفي 
 .األصواتفي المئة من  44نال حزبهم  1933 آذارالمجتمع. في االنتخابات في 

ن بانه لم يعمل أي تنظيم سري شيوعي الرايخستاخ لم يحل، ال شك لدى المؤرخي إحراقللز  أنومع 
استخدمه النازيون كذريعة لتصفية ما تبقى من النظام الليبرالي. فقد خدم بنجاعة  اإلحراقهناك، وان 

كبيرة احتياجاتهم، ويحتمل أن يكونوا وقفوا خلفه. أردوغان، بالطبع، ليس هتلر، وحزبه ليس نازيا. 
يعرفان كيف يستلالن االنقالب العسكري الفاشل من  اأيضالفوارق عميقة. ولكن أردوغان وحركته 

مسبقا، بتعاون نشط ومعقول  األرضيةوما كانوا لينجحوا بذلك لو لم تعد  –أجل مصالحهم السياسية 
 عن رؤية الواقع السياسي المتشكل في بالدهم. أبصارهممن جهات عديدة زاغت 
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قتصادية الخاصة الكبرى، هتف اليسار هكذا، مثال، عندما بدأ حكم أردوغان ينكل بالشركات اال
« رأس المال المركز»الصحيق، فرح السياسيون والمحللون ممن يعتبرون  األمرالتركي له. هو يفعل 

للدولة التركية. وبالفعل فقد سد الطريق في وجه نمو الشركات الكبرى، وطهرت  األساسالعدو 
في االقتصاد  األساسيةالذي احتل المواقع  الذين لم يعجبوا الحكم األشخاصمن  اإلداريةمجالسها 

التجارية التركية فهم اليوم  األعمال أسرةمسؤولو  أمالصالق المستهلك.  اإلدارية األنظمةتحت غطاء 
 ، ضعفاء، خائفون ومبتعدون عن السياسة.ألنفسهمظل باهت 

كمه، في ظل التجاهل لقد أيد اليسار التركي، كما أسلفنا بحماسة، هذا المقطع من سياسة الرئيس وح
التام لنزعة القوة التي يستخدمها أردوغان والقوة الدكتاتورية التي جمعها. وأيدته دوائر ليبرالية حين بدأ 
يقيل موظفين تماثلوا في الماضي مع الحكم العسكري، في ظل التجاهل التام للتسييس المندفع 

متكررة داخل الجيش، بما في ذلك الحبس لةجهزة العامة. كما أيد الليبراليون حمالت التطهير ال
 الرسمية للضباط المخلوعين. األيديولوجياوالمحاكمات االستعراضية، في ظل تجاهل 

، األخالقيةالعناصر غير »كان رجال الدين مع أردوغان عندما طرد من المؤسسات الثقافية التركية 
لمعتدلون حكمه عندما صف ى بذكاء ا اإلسالميونوعزز «. المنحرفين والذين ال يعكسون روح الشعب

التقاليد العلمانية. ومجد  كارهو النخب حين اظهر تفضيله للثقافة الشعبية المزعومة، ولكن المجندة 
المستقل القوي له عندما عطله وكسر  لإعالمالكثيرون  األعداءعمليا في خدمة الحكم. وصفق 

سمق حكم أردوغان بحرية التعبير في وسائل عمود  الفقري االقتصادي. وللزينة ولتهدئة الجمهور 
 هاشية وغير مؤثرة. إعالمية

الطليان الجديد وجد أردوغان ما يكفي من المؤيدين من خارج النواة  إلىفي كل مقطع في طريقه 
الصلبة لحركته، كي ال يعتبر دكتاتورا منفلت العقال. بل العكس، ازدادت شعبيته. ومثل الحركات 

، تمكن حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان من تحريض قسم من األخرىوالقومية المتملقة للجمهور 
التركية ضد القسم اآلخر، ومن خالل التحريض ثب ت حكمه. ما ينقصه الستكمال السيطرة  األمة

 إلىالكاملة على مبنى المجتمع كان فقط حدثا دراماتيكيا ما يبرر االنتقال من الدكتاتورية الخفية 
 .2016الرايخستاخ موديل  إحراقة. ولحظة وقع هذا: محاولة االنقالب العسكري، الذي هو العلني

 «يديعوت»
 25/7/2016، األيام، رام هللا
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