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*** 
 واألردن من االنهيار الفلسطينية تحمي السلطة "إسرائيل"يعلون:  .1

دفاع اإلسرائيلي نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" المقربة من رئيس الوزراء اإلسرائيلي تصريحات لوزير ال
السابق موشيه يعلون قال فيها إن الفلسطينيين يعتبرون مدينة تل أبيب أكبر مستوطنة إسرائيلية، 

 موجها انتقاداته إلى القيادة الفلسطينية.
فإنها ما زالت توفر للفلسطينيين  2005وزعم يعلون أن إسرائيل رغم أنها خرجت من قطاع غزة عام 

مشيرا إلى أنه من دون إسرائيل فإن حركة التحرير الفلسطينية )فتح( لن تقوى هناك المياه والكهرباء، 
 على البقاء، كما أن األردن من دون الحماية اإلسرائيلية سوف يسقط وينهار.

وأضاف يعلون أثناء مؤتمر في جامعة بار إيالن عقد أمس األربعاء أن الفلسطينيين حين يتحدثون 
ل أرض إسرائيل وليس فقط الضفة الغربية، ولذلك فإن كال من عن االحتالل فإنهم يقصدون كام

ترفضان االعتراف  -على حد سواء-حركة المقاومة اإلسالمية )حماس( والسلطة الفلسطينية 
 بإسرائيل.

وقال إن اإلسرائيليين يتلقون القذائف الصاروخية مقابل المناطق الفلسطينية التي ينسحبون منها، وهو 
 ة العربية ال تعترف بإسرائيل دولة يهودية، وفق تعبيره.ما يؤكد أن القياد

ورفض يعلون أي فكرة تدعو لالنفصال عن الفلسطينيين، ألنهم مرتبطون بإسرائيل اقتصاديا وأمنيا، 
 ومن دون الجيش اإلسرائيلي فإن السلطة الفلسطينية بزعامة فتح لن تصمد كثيرا.

والدول العربية، وتمكين الفلسطينيين من العمل داخل ودعا إلى عقد اتفاقات إقليمية بين إسرائيل 
إسرائيل لتحسين وضعهم االقتصادي، وطالب بتوظيف المصالح اإلقليمية، وعدم الذهاب إلى 

 مبادرات سياسية من خارج المنطقة ألنها لن تنجح.
ة الحالية، من جهته، نقل موقع ويلال اإلخباري انتقادات حادة وجهها يعلون إلى القيادة اإلسرائيلي

متهما إياها باالنشغال بقضايا تافهة، "فتارة تفتح جبهة ضد العرب وأخرى ضد المستوطنين، وثالثة 
وجهاز القضاء يتعرضون  -الرسمية والخاصة-ضد اليسار، حتى أن وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 

 لهجمات من القيادة السياسية اإلسرائيلية".
بنفسها ال تخشى من اإلعالم، ودافع عن استمرار عمل الجيش  واعتبر يعلون أن القيادة الواثقة

اإلسرائيلي في الضفة الغربية، ألنه من دون ذلك سوف تتحول هذه المنطقة إلى معقل للعمليات 
 المسلحة المعادية إلسرائيل، وفق تعبيره.

 2016/7/28، الجزيرة نت، الدوحة
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 ضغط أون الشهداء كورقة ابتزاز باستخدام جثامي "إسرائيلـ"لحمد هللا: لن نسمح لا .2
قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد هللا: "لن نسمح إلسرائيل باستخدام جثامين الشهداء كورقة  :رام هللا
ضغط على القيادة والحكومة وشعبنا، في وجه التحركات لنيل حقوقنا المشروعة بإنهاء  أوابتزاز 

قامةاالحتالل   ."1967لى حدود عام الدولة الفلسطينية المستقلة ع وا 
جاء ذلك خالل استقباله اليوم الخميس في مكتبه برام هللا، ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى 

 والمحررين عيسى قراقع. األسرى، بحضور رئيس هيئة شؤون إسرائيل
نية لدى القيادة الفلسطي أولويةقضية الشهداء المحتجزة جثامينهم  أنوجدد رئيس الوزراء تأكيده على 

وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس والحكومة، ويتم بذل كافة الجهود واالتصال مع العديد من 
 عن جثامينهم. اإلفراجمن اجل  إسرائيلالجهات الدولية للضغط على 

 28/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ر" د بلفو وع"المالكي يدعو لندن لالعتراف بالدولة الفلسطينية تكفيرا  عن خطيئة  .3
جدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي تأكيده على وجوب تقديم : أحمد رمضان -رام هللا 

المشؤوم، وتصحيح هذا الخطأ التاريخي باالعتراف بدولة فلسطين  "وعد بلفور"بريطانيا اعتذارًا عن 
 ، وعاصمتها القدس الشرقية. 1967عند حدود الرابع من حزيران من العام 

لقد أملت فلسطين أن يكون لدى بريطانيا الشجاعة والمسؤولية التاريخية والسياسية "ل المالكي: وقا
 ."في الذكرى المئة عليه "وعد بلفور"لتتقدم إلى األمام وتعلن رسميا اعتذارها للشعب الفلسطيني عن 

ي نواكشوط في لقد قررت القيادة التأكيد في خطابها في مؤتمر القمة العربية ف"المالكي:  وأضاف
ن كان قبل مئة  موريتانيا على حق الشعب الفلسطيني بمراجعة ومحاسبة كل من أخطأ بحقه حتى وا 
عام، بعدما تبين لها بأن الحكومة البريطانية لم تبد حتى اآلن استعدادًا لالعتذار عن الظلم 

ور مئة عام على وعد التاريخي، وبدليل مشاركتها مع دولة االحتالل اإلسرائيلي االحتفال بذكرى مر 
 ."بلفور

 67باعتراف بريطاني بدولة فلسطينية في حدود عام "توقعات القيادة الفلسطينية  إلىوأشار المالكي 
والقدس الشرقية عاصمة لها لتصويب خطئها وظلمها التاريخي في وعد بلفور الذي انتهى بالنكبة 

نشاءوالنزوح والمعاناة ومنع قيام دولة فلسطين  الوعد "، مشيرًا إلى أن هذا "اإلسرائيلياالحتالل دولة  وا 
 ."أبدا إصدارهاتخذه وزير خارجية بريطانيا في قضية ال تخص بريطانيا وال يحق لها 

 29/7/2016، المستقبل، بيروت
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 بحق الرياضيين "إسرائيل"تطلب تدخال  دولي ا لوقف إجراءات  التحريرمنظمة  .4
طالبت منظمة التحرير اليوم الخميس، بتدخل دولي لوقف : أ()د ب  -"القدس" دوت كوم  -رام هللا 

 إجراءات إسرائيل "التعسفية" بحق الرياضيين الفلسطينيين ومنعهم من التنقل.
وندد بيان صادر عن "دائرة الشباب والرياضة" في المنظمة بمنع السلطات اإلسرائيلية منح التصاريح 

خانيونس( قطاع غزة إلى الضفة الغربية لخوض إياب  الالزمة لمغادرة تسعة من العبي فريق )شباب
 "كأس فلسطين" المقرر بعد غد السبت.

ودعا البيان المجتمع الدولي والفيفا واألمين العام لألمم المتحدة إلى "التدخل الفوري لوقف االنتهاكات 
 اإلسرائيلية"، معلنة أنها بصدد التقدم بشكوى لدى الجهات الدولية بهذا الخصوص.

 28/7/2016قع صحيفة القدس، القدس، مو 
 

 المشترك بين القضاء الفلسطيني واألردني التعاوناجتماع لبحث آليات  .5
التقى رئيس مجلس القضاء األعلى، سامي صرصور، اليوم، رئيس التفتيش  سعادة:عماد  -نابلس 

التفتيش  القضائي األردني، مصطفى عساف، وبحث الطرفان آليات التعاون بين البلدين في مجال
القضائي وتطوير المعايير المعتمدة في عملية التفتيش، واالستفادة من تجارب البلدين في هذا 

الطرفين قد ناقشا الئحة التفتيش الموحدة بين  أنالقضائي،  اإلعالميوذكر المركز  المضمار.
والفلسطينية فيما  القضاء والنيابة العامة الجاري العمل على إعدادها، ومدى توافق التجربة األردنية

 يخص الئحة التفتيش وآليات العمل في هذا المجال.
وأطلع صرصور، رئيس التفتيش القضائي األردني على ما يطبق في الوقت الحالي، والتطورات التي 
ارتآها المجلس إلجراء بعض التعديالت على نصوص الالئحة المعمول بها حتى تتفق مع معايير 

 وأعضاء النيابة. العدالة واإلنصاف للقضاة
 28/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 المقاومة تمكنت من قلب النظريات كافة التي تحاك ضد القضية المركزية لألمةقيادي بـ"الجهاد":  .6

أكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب السياسيي لحركية الجهياد اإلسيالمي، أن المقاومية الفلسيطينية : رفح
 فة التي تحاك ضد القضية المركزية لألمة.تمكنت من قلب النظريات كا

فييي رفييح، جنيييوب قطيياع غييزة، تكريميييا  الحركيية مهرجيييان ربيياط الييدم الييذي نظمتيييهكلمتييه جيياءت خييالل 
 .2014لشهداء وجرحى الحرب على غزة 
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وقال عزام: "إن الرسالة األبرز لمهرجان رباط الدم تتمثل بالتأكيد على أن فلسطين حاضيرة، وأنهيا لين 
لجنون الذي يضرب المنطقة، والخلل اليذي أصياب ميوازين القيوى بالمنطقية العربيية نتيجية تموت رغم ا

الجنون والمعاناة الكبيرة التي تتوسع هنا فيي فلسيطين وفيي كيل السياحات العربيية، ورغيم ذليك اإلحبياط 
 إال أن فلسطين ستبقى حاضرة، وسواعد األبطال ستحميها".

مييين أجيييل تحريييير القضيييية الفلسيييطينية إليييى جانيييب الجهيييد وشيييدد عليييى أهميييية السيييالح، وأنيييه "ضيييروري 
السياسييي، مضيييفا "ال غنييى عيين ترتيييب الوضييع الييداخلي للفلسييطينيين واألميية كلهييا، وهييذا األميير يمثييل 

 أمانة في أعناقنا جميعا".
زالية التعصيب والكراهيية  ودعا إلى وحدة األمة أكثر مين أي وقيت مضيى، وتعزييز الصيمود واألخيو ة، وا 

 فة القوة والصمود والتعاون.وتعزيز ثقا
 28/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الحركة قضية تحرير األسرى على سلم أولويات يؤكد أن لبنانممثل حماس في  .7

استقبل ممثل حركة حماس في لبنان، علي بركة، يوم الخميس، األسير المحرر بصفقة وفاء : بيروت
ت السياسيية فيي لبنيان زيياد حسين ووفيد حملية التضيامن األحرار وليد انجاص بحضور مسؤول العالقيا

 الدولية لدعم قضية األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
واستعرض بركة مع المحرر انجاص األوضاع الفلسطينية العامة وخصوصًا ملف األسرى والمعتقليين 

يرة مينهم مئيات األطفيال، فيميا أسيير وأسي 7,000في سيجون االحيتالل اإلسيرائيلي حييثا تجياوز عيددهم 
 استمع منه إلى شرح مفصل عن معاناتهم في سجون االحتالل.

وأشيياد بركيية بصييمود األسييرى األبطييال ونضييالهم فييي سييجون االحييتالل، مؤكييدًا أن حميياس ليين تتخلييى 
 عنهم وتعتبر قضية تحريرهم على سلم أولوياتها.

بيية والدوليية للتحيرك العاجيل إلنقياذ األسيرى كما ناشيد المجتميع اليدولي ومؤسسيات حقيوق اإلنسيان العر 
 والمعتقلين وخصوصًا مئات األطفال والمرضى والنساء.

وطالييب بركيية قيييادة منظميية التحرييير الفلسييطينية ووزارة الخارجييية الفلسييطينية بتقييديم طلييب إلييى محكميية 
 الجنايات الدولية لمحاكمة قادة االحتالل باعتبارهم مجرمي حرب ضد اإلنسانية.

 28/7/2016، طين أون الينفلس
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نيل من أمن للعين الحلوة هو كذب وافتراء ً   تحديدااإلعالم عن المخيمات بيدور المقدح: ما  .8
 المخيمات

" أن "مخططييا 21أفييادت مصييادر أمنييية فلسييطينية رفيعيية فييي لبنييان لييي"عربي: عييامر معييروف- بيييروت
جنيوب لبنيان، وأن االنفجيار الوشييك بيات  خطيرا يتم تدبيره لمخيم عين الحليوة الواقيع فيي مدينية صييدا

 قريبا جدا في حال لم تتغير النوايا في األيام المقبلة"، وفق المصدر. 
وأشيار المصييدر إلييى أن "األهييداف مين ضييرب المخيمييات سييتكون فيي ظاهرهييا موجهيية إلييى التنظيمييات 

ي إشييعال فتيييل المخيمييات التييي تصيينفها الحكوميية اللبنانييية باإلرهابييية، إال أن الغاييية الحقيقييية تكميين فيي
 وفق مصلحة إقليمية وبدرجة أقل حزبية لبنانية لبعض األطراف"، بحسب المصدر. 

وكشييف المصييدر: "المييراد فعلييه هييو استنسييا  نمييوذج مخيييم نهيير البييارد الييذي تييم تهجييير سييكانه عيييام 
نيياني ميين يييأتي ذلييك، بينمييا تتزايييد مخيياوف الالجئييين الفلسييطينيين فييي مخيمييات الجنييوب اللب ". 2007

 مخطط أمني كبير يستهدف مخيم عين الحلوة تحديدا ومن ثم مخيم المية ومية المجاور له. 
وتتحدث وسائل إعالم تابعة لحزب هللا عن "احتمال سيطرة تنظيم الدولة أو جبهة النصرة على المخيم 

ة فييي مهييب وميين ثييم التمييدد خارجييه"، محييذرة "أهييالي المخيييم ميين أن هييذا السيييناريو سيضييع عييين الحلييو 
 ألف فلسطيني يقطنونه".  100رياح المجهول وسيهدد مصير 
" أكييد قائييد القييوة األمنييية الفلسييطينية المشييتركة فييي المخيمييات منييير 21وفييي تصييريحات خاصيية لييي"عربي

المقييدح أن "مييا يييدور فييي وسييائل اإلعييالم عيين المخيمييات الفلسييطينية وتحديييدا مخيييم عييين الحلييوة، هييو 
ميييين مخطييييط يييييراد منييييه النيييييل ميييين أميييين المخيمييييات وتعكييييير األجييييواء بييييين  كييييذب وافتييييراء، وهييييو جييييزء

 الفلسطينيين واألخوة اللبنانيين"، على حد تعبيره.
فئة تحاول المساس باألمن اللبناني،  وأضاف المقدح: "نحن قادرون على التعامل مع أي مجموعة أو

 ليها دائما". فنحن حريصون على تحقيق السلم األهلي وهو من الثوابت التي نحرص ع
ولفت إلى أن "الهجمة اإلعالمية على المخيمات الفلسطينية أمر غير مسبوق، وذلك يدلل وجود نوايا 
سيييئة"، مشيييرا إلييى أنييه طلييب "ميين وسييائل اإلعييالم كافيية التوجييه إلييى مخيييم عييين الحلييوة، والتجييول فيييه، 

 وسائل اإلعالم".  للتثبت من خلو المخيم من أي شكل من أشكال اإلرهاب الذي ضجت به بعض
وشدد المقدح على أن "مخييم عيين الحليوة حيافظ منيذ بدايية األحيداث فيي سيوريا عليى أمين الجيوار وليم 

 يخض في المسائل التي تضر بأمنه وأمن اآلخرين" على حد قوله.
مصيييلحة ألي فرييييق  أيوأردف: "لييييس هنييياك أي عميييل تخريبيييي انطليييق مييين عيييين الحليييوة ليسيييتهدف 

 بت حرصنا على أمننا وأمن الجوار اللبناني". لبناني، وهو ما يث
 ولم يستبعد المقدح "استخدام القوة مع أي فئة تحاول العبث بأمن المخيمات لغايات مشبوهة". 
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وعن الجهة التي تحاول التحريض على المخيمات الفلسطينية، قال المقدح: "اإلعالم األصفر هو من 
 المخيم فزاعة لمآرب خاصة ربما إقليمية". يحاول التحريض لغايات خاصة تريد استخدام 

وعن التنسيق مع الجيش اللبناني، أكد المقدح أن التواصل قائم وبشكل كبير، وهو ما يعكس االرتياح 
 الكبير لدى القوى العسكرية اللبنانية من سير األمور في المخيمات بحسب ما أخبرونا به. 

انيية كشيركاء، وعليى هيذه القاعيدة يجيب أن ننطليق نحيو وتابع: "نحين نتعاميل ميع القيوى العسيكرية اللبن
مصلحة مشتركة وهيي الحفياظ عليى األمين داخيل المخيميات وخارجهيا، ومنيع أي تيداعيات ألي تطيور 

 من أن تنعكس على أمننا جميعا".
 28/7/2016"، 21موقع "عربي 

 
 قيادي بحماس: طالئع التحرير خيار شعبنا لطرد االحتالل .9

ي حركييية حمييياس، مييياهر صيييبرة، مخيميييات طالئيييع التحريييير فيييي قطييياع غيييزة التيييي عيييد  القييييادي فييي: غيييزة
تنظمها "كتائب القسام" بأنها "خيار الشيعب الفلسيطيني إلعيداد جييل مقياوم يهيدف لطيرد االحيتالل مين 

 أراضينا المحتلة".
فيييي كلمتيييه أميييام منييزل الشيييهيد القائيييد أحميييد الجعبيييري وسييط غيييزة، عليييى هيييامش المسيييير -وقييال صيييبرة 

وم الخميييس، شييرق مدينيية غييزة، بمشيياركة المئييات ميين أشييبال يييري الييذي نظمتييه كتائييب القسييام، العسييك
إن "الشعب الفلسطيني عرف طريقه ومشيروعه  -مخيمات التحرير، باإلضافة إلى عناصر من القسام
وأضييياف "إن مخيميييات طالئيييع التحريييير هيييذا العيييام  لتحريييير فلسيييطين، وهيييو طرييييق الجهييياد والمقاومييية".

عشييرات اآلالف ميين األشييبال زيييادة عيين العييام الماضييي ليييدل أن خيييار فلسييطين هييو خيييار شييارك بهييا 
 الجهاد والمقاومة؛ وإليصال رسالة واضحة إلى االحتالل أن هذا هو طريقنا لتحرير القدس".

وقيييال: "نقيييول لنتنيييياهو وقيييادة العيييدو: موتيييوا بغييييظكم، إن أطفيييال فلسيييطين مقبليييون عليييى هيييذا المشيييروع 
 والمقاومة والحياة الكريمة على أرضها". مشروع الجهاد

 28/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 وتحذر من إجهاض االنتفاضة ا  دجدي " تكشف امتالكها صاروخا  القدس "سرايا .11
كشييفت سييرايا القييدس الجنيياح العسييكري لحركيية الجهيياد اإلسييالمي، مسيياء الخميييس، النقيياب عيين : رفييح

فيه تمسيكها بمشيروع وسيالح المقاومية، وأنهيا لين تفيرط بيالمطلق  صارو  جديد لديها، في وقت جددت
 باإلرث الذي تركه الشهداء على طول مسيرة الدماء التي أريقت على طريق تحرير فلسطين.
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وحييذرت السييرايا علييى لسييان أحييد قييادة مجلسييها العسييكري، خييالل مهرجييان ربيياط الييدم الييذي نظمتييه فييي 
، أبنياء شيعبنا الفلسيطيني مين 2014جرحى الحرب عليى غيزة رفح، جنوب قطاع غزة، تكريما لشهداء و 

 محاوالت إجهاض انتفاضة القدس.
وقيييال القييييادي: "ييييا أبنييياء شيييعبنا فيييي الضيييفة والقيييدس وعكيييا وحيفيييا وكيييل فلسيييطين: ال تتراجعيييوا أميييام 

 المطبعين مع االحتالل وأمام محاوالت إجهاض انتفاضة القدس التي انطلقت بوجه األعداء".
يصيييب أهييدافا دقيقيية وذو قييوة تفجيرييية  S350رايا خييالل المهرجييان عيين امتالكهييا صييارو  وكشييفت السيي

 ضخمة، فيما سي رت شاحنة كبيرة قرب منصة المهرجان حملت عليها صواريخ طويلة المدى.
 ونفذت السرايا عرضا مسلحا كبيرا قبيل المهرجان، وعرضت أنواعا متعددة من العتاد العسكري.

 28/7/2016، لإلعالمالمركز الفلسطيني 
 

 نتنياهو: سندمر حماس والجهاد اإلسالمي إذا ما هوجمنا .11
األناضييول: توعييد رئيييس الييوزراء اإلسييرائيلي بنيييامين نتنييياهو بييالرد الحييازم علييى أي  –القييدس المحتليية 

االعتييداء علينييا سيييؤدي إلييى تييدمير حميياس والجهيياد "هجييوم ينطلييق ميين قطيياع غييزة، مهييددًا بييالقول إن 
 ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى استعدادات يقوم بها جيش بالده دون الكشف عنها."اإلسالمي

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها خالل زيارة إلى بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة أمس. 
سياستنا تقضيي بيالرد الحيازم عليى أي خيرق للتهدئية وليو كيان صيغيرًا. وأنيتم تشياهدون "وقال نتنياهو: 

. وأضياف بحسيب نيص تصيريحات أرسيل "كما نوضح لمين يواجهنيا بيأن قواعيد اللعبية قيد تغييرتذلك. 
الهدوء عندنا يساوي الهدوء في غزة. واالعتداء علينا سيؤدي إلى تدمير "مكتبه نسخة منها لألناضول 

حميياس والجهيياد اإلسييالمي، وكييل ميين يحيياول االعتييداء علينييا ميين الطييرف اآلخيير سيينرد بقييوة علييى أييية 
 ."لة لالعتداء على بلداتنا ومواطنينامحاو 

ووفق مكتبه، اطلع نتنياهو على أعمال حماية منازل إسرائيلية في البلدات المتاخمة لقطاع غيزة، دون 
أرييد أن أشيدد عليى أن الحمايية تشيكل أداة إلنقياذ "مزيدًا مين التفاصييل. وفيي هيذا الصيدد قيال نتنيياهو 

القيوة الهجوميية الضياربة التيي نعززهيا أيضيًا. أسيمع باسيتمرار  حياة المواطنين ولكنها ليست بيدياًل عين
ما تقوم به حماس ولكن أعلم ما نحن نقوم بيه وميا نخطيط ليه وأعليم كييف نعيد العيدة ولكين لين أكشيف 

 ."كيف
 29/7/2016القدس العربي، لندن، 
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 نقاش عميق في موضوع أنفاق غزة لم يجر  و  نتنياهو يكذب لبيد: .12
وزير الماليية السيابق يئيير لبييد للقنياة الثانيية  "يوجد مستقبل"قال رئيس حزب  ودة:وديع عوا -الناصرة 

نتنيياهو بنييامين إنه لم يجر نقاش عميق في موضوع أنفياق غيزة. وكيان يعقيب بيذلك عليى تصيريحات 
هيذا "قال فيها إنه جرت نقاشات في المجلس الوزاري قبل فترة طويلة من الجرف الصيامد. وقيال لبييد: 

نمياغيير صيحيح،  أميراليس فقط ألن رئييس الحكومية يقيول مقلق  ألن جيوهر التحقييق العسيكري هيو  وا 
التغطييية والتمويييه حييين تقييع إخفاقييات. مسييتذكرا أن المجلييس الييوزاري لييم يجيير  أوأنييه ال يجييري اإلنكييار 

نهيييانقاشيييات عميقييية  اقتصيييرت عليييى األنفييياق القائمييية داخيييل قطييياع غيييزة ولييييس حيييول األنفييياق العيييابرة  وا 
مين دون نظريية حيرب لكنيه "الجرف الصيامد "وصلنا "سياج. ومضى بالكشف عن إخفاقات الحرب، لل

 ."بأن األنفاق تطرح مشكلة "الرصاص المسكوب"كان من الواضح منذ 
رئيييس الحكوميية  أنخالفييا الدعيياءات لبيييد، فييان ملخييص النقاشييات يبييين "وجيياء ميين ديييوان نتنييياهو أنييه 

والجيش طرحوا خالل ثماني جلسات موضوع األنفاق العيابرة للسيياج  "الشاباك"وقادة جهاز المخابرات 
علييى لبيييد الييذي كييان "أراضييينا، وهييذا تمامييا كمييا يقيول وزييير األميين السييابق والجيييش. وتيابع البيييان  إليى

عضييوا فييي المجلييس الييوزاري وقتهييا أن يعييرف بييأن ميين مسييؤوليات عضييو المجلييس الييوزاري فهييم المييواد 
إذا كييان رئييس الحكومية متأكيدا مين عداليية "أنيه  "يوجيد مسيتقبل"ء ميين حيزب . وجيا"التيي تعيرض أماميه

رع في نشير تقريير مراقيب الدولية بهيذا الخصيوص. يحيق للعيائالت الثاكلية وجنيود  طريقه، فلتفضل ويس 
لمواجهيية الخطيير  أوالدهييمالقيييادة التييي أرسييلت  أنالجيييش وسييكان غييالف غييزة، معرفيية الحقيقيية ومعرفيية 

رئيس الحكومة يحاول ميرة أخيرى التضيليل ولييس صيدفة انيه ليم يخيرج أي عضيو  هي قيادة مسؤولة..
 ."من المجلس الوزاري للدفاع عنه

 29/7/2016القدس العربي، لندن، 
 

  في "إسرائيل" ال توجد قيادة أصال ليعلون: ال توجد ثقة في القيادة ب .13
يل ضييد الحكوميية حييول الحييرب تزامنييا مييع االنتقييادات المتصيياعدة فييي إسييرائ وديييع عييواودة: -الناصييرة 

والمطالبات بتشكيل لجنة تحقيق  "الجرف الصامد "كما يسمونها أو،  2014على قطاع غزة في صيف
ال توجيد ثقية "رسمية، حمل وزير األمن السيابق موشييه يعليون عليى رئيسيها بنييامين نتنيياهو وقيال إنيه 

خيالل مشياركته فيي منتيدى بيار إييالن. وادليى يعليون بتصيريحه هيذا  "بالقيادة بل ال توجد قيادة أصال.
واعتبير أن القييادة هييي القيدرة علييى اتخياذ القييرارات ولييس البقيياء السياسيي والمييدونات اإلعالميية. وتييابع 

ال يحرفونيك  أنذاك يجيب  أوهيذا الجمهيور  أواإلعيالم "ملمحا العتبيارات غيير مسيؤولة ليدى نتنيياهو 
ة الذي أطييح بيه مين قبيل نتنيياهو قبيل شيهرين قيال إنيه . يعلون المعروف بمواقفه المتشدد"عن الطريق
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يجييب عييدم التخلييي عيين السيييادة اإلسييرائيلية الكامليية علييى غييور األردن، وعيين االسييتيطان فييي الضييفة 
 ."أين وصلنا؟ إلىلدينا في اليمين، بالذات، قادة يكتفون بالوجود العسكري فقط.  "المحتلة. وتابع

 29/7/2016القدس العربي، لندن، 
 

 نواب بتمجيد اإلرهاب متهتو  "مواطن شرف"في باريس تدين توصيف مروان البرغوثي بـ اإلسرائيليةسفيرة لا .14
فييييي فرنسييييا اليييييزا بيييين نييييون الخميييييس عيييين شييييعورها  اإلسييييرائيليةعبييييرت السييييفيرة  :)أ ف ب(  –بيييياريس 

لسيطيني ميروان القييادي الف إعيالن إليىمبادرة عدد من البلديات الفرنسية  إزاء” بصدمة عميقة وبالقلق“
 ”.مواطن شرف“مدى الحياة  إسرائيلالبرغوثي المعتقل لدى 

بييالحمالت الكثيييرة “وكاليية فييرانس بييرس  إلييىونييددت بيين نييون فييي رسييالة مفتوحيية وصييلت نسييخة منهييا 
 ”.الفلسطيني مروان البرغوثي اإلرهابيتمجيد  إلىالرامية 
فاضييية الثانيييية بصيييفته زعييييم التنظييييم، ميييروان البرغيييوثي، العقيييل الميييدبر العتيييداءات االنت“ أن أضيييافت

لمئييات  المأسيياوي، مسييؤول بالتييالي عيين المييوت األقصييىالجماعيية المسييلحة فييي فييتح، وكتائييب شييهداء 
 ”.واألجانب اإلسرائيليينالمدنيين 

سيييرائيلفيييي وقيييت تخيييوض فرنسيييا “وتابعيييت السيييفيرة   اإلرهيييابصيييراعا ضيييد هيييذا  أخيييرىودول قيييانون  وا 
والهمجييية، يريييد داعمييو البرغييوثي الفرنسيييون تبييييض صييفحته وتبرئتييه  نفسييه وتكييافح الكراهييية األعمييى

 ”.اإلرهاببذلك مذنبين بتمجيد  أصبحوا“هؤالء النواب  أنمعتبرة ” أعمالهونزع مسؤوليته عن 
 وقررت عدة بلدات فرنسية شيوعية في الغالب تكريمه ومنحه رتبة مواطن شرف.

 28/7/2016، رأي اليوم، لندن
 

 اإلسرائيلي يحذ ر نتنياهو من عدم نشر تقريره حول حرب غزة األخيرةمراقب الدولة  .15
حيييذ ر مراقييييب الدولييية اإلسيييرائيلي القاضييييي المتقاعيييد يوسييييف شيييابيرا، رئيييييس  :القيييدسال عيييالء الريميييياوي

الحكوميية بنيييامين نتنييياهو، ميين مغب يية عييدم نشيير تقريييره حييول إخفاقييات القيييادة اإلسييرائيلية أثنيياء الحييرب 
 ، وفق مصادر إعالمية.2014م على قطاع غزة عا

منيع نشير تقريير مراقيب “وقالت القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي الخميس إن شابيرا حذ ر نتنيياهو مين 
 .2014الدولة حول حرب غزة في العام 

نييع نشيير التقرييير فإنييه  سيوصييي بتشييكيل لجنيية “ووفييق القنيياة نفسييها، أكييد مراقييب الدوليية أنييه فييي حييال ما
 ”. في أداء الحكومة الحرب تحقيق رسمية
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معني بنشر الحقيقة “وفي تعليقه على الخبر، الذي أوردته القناة، قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء 
 بحسب اإلذاعة العامة الرسمية.” كاملة حول الحرب على غزة، وال يوجد اعتراض على نشر التقرير

 29/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 موجودلقول كل شيء كي يتذكر أحد أنه  يعلون سيكون مستعدا  د": "الليكو  .16
يعلييون الييذي جيياء فيييه أن تصييريحات موشيييه علييى ردًا حييزب الليكييود قييال  وديييع عييواودة: -الناصييرة 

لين نفياج   :"الليكيود". وأضياف بييان "يعلون سيكون مستعدا لقول كيل شييء كيي يتيذكر أحيد أنيه قيائم"
إلقامية وطين قيومي لليهيود فيهيا  أوغنيدايعليون إن نتنيياهو وافيق عليى خطية في األسبوع القادم إذا قال 

 ."بدال من البالد فقط من أجل الحصول على عنوان آخر
 29/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 : مستمرون بمتابعة تطبيق الخطة االقتصادية"المشتركة"القائمة  .17

الخميس، إن الخطة االقتصيادية الحكوميية قالت القائمة المشتركة، في بيان عممته يوم : بالل ضاهر
للبليدات العربيية هييي "جيزء بسيييط مميا يسييتحقه المجتميع العربيي وخطييوة عليى الطريييق الصيحيح، لكنهييا 
غير كافية، واالمتحان بالتطبيق، وتؤكد القائمية المشيتركة أنهيا تواصيل جهودهيا إلرغيام اليوزارات عليى 

حويييل الميزانيييات، خصوصييا فييي ظييل عييدم إدراجهييا عييدم التنصييل والتهييرب ميين تطبيييق بنييود الخطيية وت
ضمن الموازنة العامة، األمر الذي يستوجب متابعية جديية مين قبيل النيواب ورؤسياء السيلطات المحليية 

  ومؤسسات المجتمع المدني".
وأضاف القائمية المشيتركة أن بيانهيا ييأتي فيي أعقياب الرسيالة الرسيمية التيي اسيتلمتها المشيتركة ولجنية 

 ن وزارة المالية، وتحمل تفاصيل ومستجدات بشأن مصير الخطة االقتصادية.الرؤساء م
ودانيييت القائمييية المشيييتركة قيييرارات الحكومييية ورئيسيييها بنييييامين نتنيييياهو، "اليييذين عمليييوا جاهيييدين لعرقلييية 
الخطة أكثر من نصف سنة، واشترطوا تنفيذ بعض بنود الخطة بتكثيف هدم البييوت وزييادة العقوبيات 

 ذين يضطرون للبناء دون ترخيص".على العرب ال
 28/7/2016، 48عرب 
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 ر نظام إنذار ومراقبة للتعرف مسبق ا على هويات مهاجمين محتملينطو   ت   "إسرائيل" .18
تقييييول السيييلطات اإلسييييرائيلية التييييي واجهييييت فيييي األشييييهر األخيييييرة سلسييييلة : أ ف ب -القيييدس المحتليييية 

قيدمًا فيي التعيرف عليى هوييات مهياجمين محتمليين ت أحيرزت إنهياهجمات منفردة قيام بهيا فلسيطينيون، 
 في شكل مسبق، وهو التحدي الذي تواجهه حاليًا الدول الغربية.

انهيم وضيعوا نظيام إنيذار يتضيمن مراقبية الحسيابات عليى مواقيع التواصيل  إسيرائيليونويقيول مسيؤولون 
اح منيع وقيوع هجميات معلومات استخباراتية أساسيية ووسيائل أخيرى، ميا أتي إلىاالجتماعي، باإلضافة 

 محتملة أو الحد من تأثير بعضها.
 أوحددنا ثالثة  أنفهمنا بعد ": "فرانس برس"وأكد مسؤول عسكري كبير في الجيش اإلسرائيلي لوكالة 

 أن. وأضيياف "هييذه النميياذج إطييارغالبييية المهيياجمين ينييدرجون فييي  أنميين الشخصيييات،  أنييواع أربعيية
اص الييذين يحتميل أن يشيكلوا خطيرًا. ويقييوم النظيام عليى تحليييل يحيدد األشيخ إنييذارالجييش طيو ر نظيام 

( الماضيييي بميييا فيييي ذليييك خلفيييياتهم العائليييية، وأيييين أكتيييوبرشخصييييات للمهييياجمين منيييذ تشيييرين األول )
 من تنفيذ الهجوم. أياماختاروا تنفيذ الهجوم والنشاطات التي قاموا بها قبل 

متنوعية، منهيا المراقبية،  أميورارد قد يشكل خطيرًا، المستخدمة للتعرف على ف االستراتيجيةكما تتضمن 
 عائلته واالعتقال في حال التحريض على العنف. أفرادوالمحادثات مع 

 أوسينة  24غيالبيتهم كانيت تبلين مين العمير  أن إليىالتحليالت لشخصيات المهاجمين تشيير  أنوتابع 
فيي المئية  40ن اليدافع ليدى نحيو كيا إن االنتحيارفي المئة كيانوا مين اليذكور. وقيال  90أصغر، ونحو 

 كانون الثاني )يناير( الماضي. إلىمهاجمًا من تشرين األول )أكتوبر(  90 إلى 80 أولمن 
ويقييييول بعييييض الخبييييراء إن نييييوع التحليييييالت والمتابعييييات التييييي يجريهييييا الجيييييش اإلسييييرائيلي، بمسيييياعدة 

، قييد يكييون لييه تييأثير ويييتم خوارزميييات لحصيير المحادثييات عبيير وسييائل التواصييل االجتميياعي وتحديييدها
 تطبيقه في مكان آخر.

 29/7/2016الحياة، لندن، 
 

 " تنفيذ وعدها بإعادة أهالي قريتين إقرث وبرعمإسرائيل: على "أرنس .19
القدس العربي: دعيا وزيير األمين األسيبق فيي إسيرائيل موشييه أرنيس إلعيادة أهيالي القيريتين  –الناصرة 

لديارهم احتراما لقرار محكمية إسيرائيلية فيي مطليع خمسيينيات  1948الفلسطينيتين المهجرتين منذ نكبة 
القرن الماضي بإعادتهم. جاء ذلك ضمن مؤتمر حول القيريتين إقيرث وبيرعم عليى الحيدود الفلسيطينية 

 اللبنانية في الكنيست برعاية رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة.
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ان تتمييزان عين بقييية القيرى الفلسييطينية الميدمرة لكييون يشيار إليى أن إقييرث وبيرعم همييا قريتيان فلسييطينيت
ليهمييييا. كمييييا لهمييييا إسييييكانهما ميييين المسيييييحيين، وسييييبق أن حيييياول الفاتيكييييان التييييدخل إلعييييادة أهاليهمييييا 

بعييدما منحييت المواطنيية لسييكانهما وقييد  1948خصوصييية ألن إسييرائيل أقييدمت علييى تهجيرهمييا بنهاييية 
لن يدوم أكثير مين أسيبوعين بييد أنهيا كيذبت وتفيرق األهيالي وعدتهم بأن النزوح يتم على خلفية أمنية و 

بإعادتهم  1951بين الوطن والشتات. وما زالت إسرائيل تمنع العودة رغم قرار من محكمتها العليا عام 
لييديارهم. وسييمحت بعييد احتجاجييات ونضيياالت واسييعة بييدفن موتيياهم فييي مقبرتيهييا وهييم بييذلك يعييودون 

 يتين في البلدتين كل صيف لمواصلة النضال من أجل العودة.موتى فقط. ويعتصم شباب من القر 
وقال البروفيسور موشيه أرنس الذي شغل مناصب وزارية وحكومية من حزب الليكود، خالل الميؤتمر 

 68إسييرائيل أاعطييت وعييدا واضييحا وعليهييا تنفيييذ الوعييد حتييى بعييد "إن القضييية هييي بسيييطة جييًدا. وتييابع 
ننيياالمييؤتمر وأحيييي األهييالي المشيياركين خصوًصييا  جييًدا مبييادري أقييدر"عامييا. وأضيياف  نعلييم انييه فييي  وا 

واقعنييا هييذا عنييدما تييتم المماطليية فييي قضييية مييا، وال يسييتطيع أحييد ان يحييل األميير فالنيياس تيييأس، ولكيين 
 . "ليس في هذا الحال، الحضور يثبت انه لم ولن يستسلم

 29/7/2016القدس العربي، لندن، 
 

 443كاميرا بشارع  255زرع ي الجيش اإلسرائيلي: "يديعوت" .21
يعتيييييزم جييييييش االحيييييتالل اإلسيييييرائيلي نصيييييب المزييييييد مييييين الكييييياميرات وأدوات مراقبييييية : بيييييالل ضييييياهر

الذي يوصل بين القدس والسهل الداخلي  433كيلومترا في شارع رقم  17للفلسطينيين في مقطع طوله 
 طنين.في وسط البالد وتم شق معظمه في الضفة الغربية المحتلة لخدمة المستو 

 255، ليصبح عددها 443وسينصب جيش االحتالل المزيد من الكاميرات في هذا المقطع من الشارع 
كييياميرا، إضيييافة إليييى إطيييالق طيييائرات بيييدون طييييار صيييغيرة وتوضيييع عليهيييا كييياميرات وبيييالوني مراقبييية، 

'ييديعوت  إضافة إلى البالون الحالي الذي يصور مواقع في هذا المقطع، وذلك وفقا لتقرير نشيره موقيع
 يوم الخميس. اإللكترونيأحرونوت' 

 28/7/2016، 48عرب 
 

 في النقب تدربوا سرا   األمريكية الجيش اإلسرائيلي والمارينز .21
كشييفت القنيياة اإلسييرائيلية الثانييية، صييباح يييوم الخميييس، أن تييدريًبا مشييترًكا أقيييم األسييبوع : رامييي حيييدر

قيوات الميارينز األمريكيية، لمواجهية خطير تنظييم الماضي فيي منطقية النقيب، بيين الجييش اإلسيرائيلي و 
 الدولة اإلسالمية "داعش".
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وبحسب القناة، شمل التيدريب سيالح البحريية والجيو والبير التابعية للجييش اإلسيرائيلي وقيوات الميارينز، 
وأن هييدف األخييييرة كييان محاكييياة عمليييية ينفييذها تنظييييم داعيييش، ألجييل اكتسييياب المزييييد ميين الخبيييرة فيييي 

 اب.مكافحة اإلره
ومن المحتمل أن تكون هذه التدريبات مقدمة لزج إسيرائيل أو الوالييات المتحيدة لقيوات بريية مقاتلية فيي 
األراضيييي السيييورية، تحيييت ذريعييية "مكافحييية اإلرهييياب" أو القضييياء عليييى تنظييييم الدولييية اإلسيييالمية، أو 

 ة.  اجتياح قوات االحتالل اإلسرائيلي لقرى وبلدات في الضفة الغربية أو في قطاع غز 
 28/7/2016، 48عرب 

 
 في الشوارع "البوكيموناتلعبة ": تحذر من "إسرائيل" .22

مييا بييدأ كلعبيية بريئيية تحييول  أن أمييس اإلسييرائيلية "يييديعوت احرونييوت"ذكييرت صييحيفة : الييرأي –القييدس 
 تشكل إخطارًا. وأصبحتالشوارع  إلى "بوكيمون"اللعبة الرائجة  "شخوص"وصلت  إذمشكلة،  إلى

كثييرين قياموا بإنزاليه  إسيرائيليين أن إال إسيرائيلرسيميًا فيي  "بوكيميون غيو"برنامج الي ورغم عدم عرض 
 البوكيمونات. باصطيادويقومون 

بجروح متوسطة بعيد اصيطدامه بزجياج خيالل مطاردتيه  -عاماً  35- إسرائيلي إصابةواعلن امس عن 
 بوكيمونًا في ريشون لتسيون.

 29/7/2016، الرأي، عم ان
 

 إخالء عشرات آالف المسافرين لالشتباه بأحدهممطار اللد:  .23
أخلت سلطات مطار بن غوريون الدولي اإلسرائيلي في اللد آالف األشخاص من قاعية : بالل ضاهر

 المسافرين، أمس الخميس، بعد أن بدأ ولد يصر  باتجاه شخص ما "مخرب، مخرب".
مطييار، فيييي أحييد األيييام المزدحمييية وأثييار صييرا  الوليييد حاليية هلييع فيييي قاعيية المسييافرين الرئيسيييية فييي ال

بالمسافرين، وقيام حيراس المطيار بيإخالئهم. لكين بعيد إجيراء تيدقيق تبيين أن الرجيل اليذي آثيار شيبهات 
 لدى الولد لم يكن إال مسافر عادي.

بالمطييار كانييت مزدخمييية  3وذكييرت وسييائل إعييالم إسيييرائيلية اليييوم، الجمعيية، أن قاعيية المسيييافرين رقييم 
رين، عنيييدما صييير  فتيييى مسيييافر إليييى مدرييييد "مخيييرب، مخيييرب" وأثيييار جلبييية فيييي بعشيييرات آالف المسييياف

المكيان، ودفييع رجييال األمين فيييه إلييى اإلعيالن عيين تنفيييذ عمليية إخييالء واسييعة خيالل وقييت قصييير كمييا 
 هرب أفراد طواقم الطائرات من القاعة.
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يييمح للمسيييافرين بيييالعو  دة إليييى قاعييية وبعيييد تيييدقيق أجيييراه رجيييال األمييين تيييم إزالييية التخيييوف مييين هجيييوم وسا
 المسافرين. ورغم أن سلطة المطار أكدت هذا الحدث لكنها رفضت التطرق إلى تفاصيله.

 29/7/2016، 48عرب 
 

 إنجاز لنتنياهولـ"إسرائيل" : زيارة عشقي عكيفا الدار .24
قيييال الصيييحافي اإلسيييرائيلي عكيفيييا إليييدار، إن الزييييارة التيييي قيييام بهيييا وفيييد مييين : صيييالح النعيييامي - غيييزة

ن ورجييييال األعمييييال السيييييعوديين برئاسيييية اللييييواء أنييييور عشيييييقي إلسييييرائيل ولقائييييه بمسيييييؤولين األكيييياديميي
 إسرائيليين كبار "تعد إنجازا كبيرا" لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي تحليل نشره اليوم موقع "يسرائيل بالس" استهجن إلدار، الذي يعارض نتنياهو، عدم إشادة وسائل 
 ائيلية بدور نتنياهو في توفير الظروف التي أفضت إلى حدوث هذه الزيارة.اإلعالم اإلسر 

وسخر إلدار من الميزاعم التيي تروجهيا بعيض النخيب السيعودية، والتيي تيدعي بيأن زييارة عشيقي والوفيد 
المرافييق لييه تمييت بمبييادرة شخصييية ميين أعضيياء الوفييد، مشييددا علييى أنييه "ال يمكيين لهييذه الزيييارة أن تييتم 

 لى ضوء أخضر من العائلة المالكة في الرياض".بدون الحصول ع
 28/7/2016، "21موقع "عربي 

 
 " لم تنته بعد طالما أن الجيش اإلسرائيلي له أسرى في غزةالصامد"الجرف عائلة جولدن:  .25

ال تزال قضية الجنود اإلسرائيليين المفقودين في قطاع غزة تتفاعل فيي أوسياط اليرأي العيام اإلسيرائيلي 
 ".2014الذكرى السنوية الثانية للحرب األخيرة على غزة والمسماة عملية "الجرف الصامد  بالتزامن مع

فقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن عائلية الجنيدي هيدار غوليدن المفقيود فيي غيزة، قولهيا إن مين 
فيي  ال يستطيع من القادة اإلسرائيليين إعيادة الجنيود إليى ذويهيم ال يمتليك الحيق األخالقيي فيي إرسيالهم

فييإن "الجييرف الصييامد" لييم تنتييه بعييد طالمييا أن الجيييش  -برأيهييا-المسييتقبل إلييى الحييرب. ولهييذا السييبب 
 اإلسرائيلي له أسرى في غزة.

وأضافت الصحيفة أنه خالل االحتفاالت األخيرة التي شهدتها إسرائيل بمناسبة إحياء اليذكرى السينوية 
إلسييرائيليين القتلييى إلقاميية لجنيية تحقيييق لمعرفيية الثانييية لحييرب غييزة، تزايييدت دعييوات عييائالت الجنييود ا

 حيثيات مقتل أبنائهم في الحرب.
ووجهت تلك العائالت انتقادات قاسية لرئيس الحكومية بنييامين نتنيياهو، بسيبب ميا يرونيه تقصييرا منيه 

 في استعادة أبنائهم المفقودين في غزة "ألن هناك الكثير مما يمكن القيام به ألجل استعادتهم".
 28/7/2016، زيرة نت، الدوحةالج
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 مقبرة "القسام" التاريخية علىتعتدي  "إسرائيل" .26
أكد الشيخ فؤاد أبو قمير، إمام مسجد "الحاج عبد هللا" بمدينة حيفا المحتلة، أن  : أحمد صقر - غزة

طواقم العمل الخاصة ببلدية "نيشر" اإلسرائيلية، تعمل في هذه األوقات على توسيع الجسر المقام 
 ق مقبرة "القسام" التاريخية.فو 

"، أنه توجه للمشرف على المشروع التهويدي التابع لشركة 21وأوضح أبو قمير في حديثه لي"عربي
"إزيتوب" اإلسرائيلية، فأكد له أن العمل يجري بي"التنسيق" مع البلدية، التي "أعدت خرائط لتنفيذ توسعة 

ة االحتالل "لم تعلم أو تنسق مع المتولين الجسر الذي يمر من فوق القبور"، مؤكدا أن بلدي
 المسؤولين عن المقبرة، التابعين ألوقاف حيفا".

إليقاف هذه األعمال التهويدية، والتي تعتبر تعديا كبيرا  وأشار أبو قمير، إلى أن "هناك مساع  
الجسر وصارخا على مقبرة القسام التاريخية"، مشددا على أنه لن "يسمح آلليات االحتالل بتوسعة 

 على حساب القبور".
وقال من أمام المقبرة: "نحن ما زلنا في البداية، وسنتصدى لألمر لحماية المقبرة والقبور من عبث 

 االحتالل"، مؤكدا أن "العمل ما زال جاريا".
 28/7/2016، 21عربي

 
 ت االعتقال اإلداري بحق سبعة أسرىاالحتالل ي ثب    .27

ي سجن "عوفر" االعتقال اإلداري بحق سبعة أسرى لمدد تراوحت ثبتت المحكمة العسكرية لالحتالل ف
 شهور. وستةشهور  ثالثةبين 

وذكر نادي األسير الفلسطيني اليوم، أن األسيرين بسام مطير أسمر، وعماد عمر ابو الهيجا، ثابت 
 اعتقالهما لمدة ستة شهور.

لرؤوف حامد، ومحمد يوسف فيما ثابت االعتقال اإلداري لثالثة أسرى آخرين وهم: محمد عبد ا
 خلوف، ومحمد فؤاد عويس وذلك لمدة أربعة شهور.

كما وثابت اعتقال كل من: عامر أشرف جاد هللا لمدة ثالثة شهور، ومعتز محمد المحتسب لنفس 
 المدة.

 28/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 مئات المستوطنين يقتحمون مقامات دينية في كفل حارس .28
اقتحم مئات المستوطنين، فجر يوم الخميس، وبحراسة مشددة من قوات : سعادةعماد -نابلس

 طقوس دينية تلمودية. إقامةاالحتالل، مقامات دينية في بلدة كفل حارس بمحافظة سلفيت، بحجة 
وقالت مصادر محلية إن قوة إسرائيلية كبيرة رافقت المستوطنين وعملت على تأمين الحماية لهم، 

فتيش ومراقبة عند مدخل البلدة، ومنعت التجول وسط البلدة في الوقت الذي حيث وضعت نقاط ت
شرع فيه المستوطنون، بإقامة الصلوات التلمودية وممارسة طقوسهم الخاصة، إضافة إلى العربدة في 

 شوارع القرية.
تجدر اإلشارة إلى أن في كفل حارس ثالثة مقامات دينية هي: "ذي الكفل" الذي يقع في الطرف 

لجنوبي الشرقي للبلدة، و"ذي النون" من الناحية الغربية، و"صالح الدين" في الوسط، وهي مقامات ا
 دينية إسالمية مسجلة لدى األوقاف.

ويحاول المستوطنون تحويل هذه المقامات إلى مزارات توراتية، وينظمون إليها زيارات دورية، عادة ما 
قالق لراحتهم.يرافقها أعمال عربدة وتخريب لممتلكات الموا  طنين وا 

 28/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 الغربية حملة اعتقاالت إسرائيلية في الضفة .29
اعتقلت قوات االحتالل فجر أمس عددًا من الفلسطينيين، منهم سبعة أسرى : فتحي صب اح-غزة 

نة بيت محررين وطالب جامعات من مدينة نابلس شمال الضفة. كما شهد مخيم الدهيشة قرب مدي
لحم مواجهات بين الشبان وقوات االحتالل أسفرت عن إصابة عدد من الشبان بالرصاص الحي 

كما اعتقلت أربعة  ،واالختناق نتيجة إطالق الغاز المسيل للدموع، واعتقلت أربعة فلسطينيين
وواصلت سلطات االحتالل أمس حملتها التي بدأتها أول من أمس في عدد من أحياء  .مقدسيين

مواطنًا، ودهم متاجر المواطنين، وتحرير غرامات مالية لعدد منهم.  35ان وشملت اعتقال نحو سلو 
أحياء البلدة، وشرعت في  إلىكما نصبت حاجزًا عند مفترق حي وادي الربابة في سلوان المفضي 

توقيف المركبات، وتحرير مخالفات مالية عالية بحجج وذرائع متعددة، ما تسبب بحال من التوتر 
 والغضب العام في المنطقة.

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي أمس سبعة صيادين فلسطينيين قبالة شاط  بلدة بيت الهيا  كما
كيلومترًا عن القطاع  40ميناء أسدود اإلسرائيلي الذي يبعد نحو  إلىشمال قطاع غزة، واقتادتهم 

 تمهيدًا للتحقيق معهم.
 29/7/2016الحياة، لندن، 
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 لقرار الصليب األحمر تقليص الزيارات األسرى يضربون عن الطعام رفضا  : سيرنادي األ .31
أعلن نادي األسير الفلسطيني، أن المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل نفذوا أمس إضرابا عن 
الطعام، احتجاجًا على قرار الل جنة الدولية للصليب األحمر بتقليص زيارات األهالي في الضفة 

من زيارتين شهريًا إلى زيارة واحدة فقط، في الوقت الذي تواصلت فيه شكاوى األسرى من الغربية، 
نقص معدات التهوية في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وأكد النادي في بيان له أن األسرى قرروا كذلك 

 وضمن خطواتهم االحتجاجية االمتناع عن استقبال مندوبي الصليب األحمر.
لهم أن قرار اإلضراب والمقاطعة جاء بعد أن ساق الصليب األحمر أعذارًا وأكد األسرى في بيان 

لقراره، وتقديمه لطرح يتمث ل في تكف ل األسرى بإحدى الزيارتين ماديًا، على أن  "غير مقنعة"ومبررات 
يقتصر دوره على التنسيق فقط. كذلك أكدوا أنه في الوقت الذي يفترض أن تلعب فيه اللجنة الدولية 

يب األحمر دورا إنسانيا في مساعدة الشعوب الواقعة تحت االحتالل واالهتمام بقضية األسرى، للصل
ودعوا عائالتهم والمؤسسات الحقوقية إلى االعتصام أمام مقرات الصليب األحمر  "تفاجئنا بقرارها."

 في كافة المحافظات الفلسطينية تزامنا مع خطوتهم المقررة.
 29/7/2016، لندن، القدس العربي

 
ل درجات الحرارة : ارتفاع مركز األسرى للدراسات .31  غرف األسرى إلى أفرانيحو  

المؤسسات الحقوقية واإلنسانية ومجموعات الضغط الدولية والصليب  طالب مركز األسرى للدراسات
وخاصة في معتقالت  ،للسجون لالطالع على أحوال األسرى "زيارة عاجلة"األحمر الدولي بتنفيذ 

وسجون صحراء النقب. وقال مدير المركز رأفت حمدونة إن ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من معدلها 
الطبيعي من كل عام، واالكتظاظ في الغرف، وسحب المراوح من بعض أقسام وغرف المضربين 

فراد إدارة السجون . وأكد أن عدم الرقابة على أوضاع السجون، واست"حو ل غرف األسرى إلى أفران"
يحتاج لوقفة جدية "باألسرى في ظل التحريض الرسمي من سلطات االحتالل والحكومة اإلسرائيلية 

 ."للضغط على االحتالل لتحسين شروط المعتقلين حتى حريتهم
وكانت هيئة شؤون األسرى والمحررين، قد أكدت في بيان سابق أن هؤالء األسرى يشتكون من 

الشديدة التي تضرب المنطقة، خاصة في ظل اإلجراءات التعسفية التي تمارس قساوة موجة الحر "
يعد من أكثر السجون التي  "النقب الصحراوي". وأشارت إلى أن سجن "بحقهم في مختلف المعتقالت

يعاني األسرى فيها من موجة الحر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الصحراوية إلى 
في شمال فلسطين يعانون  "سجن جلبوع"ازهم داخل خيام. وأكدت أن أسرى معدالت كبيرة، واحتج
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أيضا من ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة العالية داخل الغرف واألقسام، بحكم الموقع الجغرافي 
 للسجن.

 29/7/2016، لندن، القدس العربي
 

 عراقيل إسرائيلية تهدد إياب نهائي "كأس فلسطين" لكرة القدم .32
قال إبراهيم أبو سليم، نائب رئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، إن استمرار منع ": ألناضولا" – غزة

العبين من فريق شباب خانيونس لكرة القدم، من قطاع غزة إلى  تسعةالسلطات اإلسرائيلية سفر 
 الضفة الغربية يهدد خوض مباراة إياب نهائي كأس فلسطين، أمام فريق أهلي الخليل.

ليم، في حديث لي "األناضول"، أن إدارة فريق شباب خانيونس التي غادرت قطاع غزة وأضاف أبو س
برفقة عدد من الالعبين، ستعقد اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا في الخليل، لكشف مصير مباراة 

 اإلياب.
حاد وأوضح أبو سليم أن كافة المحاوالت التي أجراها االتحاد مع جهات رياضية دولية من بينها االت

 الدولي لكرة القدم )الفيفا(، لم تفلح حتى اللحظة من تمكين الالعبين من السفر.
ويحتاج تنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلى موافقة مسبقة من السلطات اإلسرائيلية، 

 التي تمنح تصاريح لفئات محددة فقط كالمرضى والتجار واألجانب.
العبين من فريق شباب خانيونس لكرة القدم، من قطاع غزة  9، سفر ومنعت السلطات اإلسرائيلية

 إلى الضفة الغربية، لخوض مباراة إياب نهائي كأس فلسطين، أمام فريق أهلي الخليل.
العبين فقط من السفر في ساعة متأخرة من مساء  10وبحسب االتحاد الكروي الفلسطيني تمكن 
من اإلعالميين، معربًا عن أمله في السماح لكامل أفراد األربعاء، إضافة إلى مدرب الفريق وعدد 

 البعثة بالسفر.
 29/7/2016، لندن، القدس العربي

 
 النقابات و"العمل" ومكافحة الفساد.. صراع أو تصويب؟تقرير:  .33

شرعت هيئة مكافحة الفساد منذ أيام بالتحقيق رسمًيا فيما يقال إنه ملفات فساد ": صفا"خيياص 
في االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين امتداًدا لحالة من التوتر منذ أشهر بين  وتجاوزات مالية

الحكومة وبين االتحاد بدأت بعقد المؤتمر العام لالتحاد في نابلس في مشهد تحد لقرار السلطة منع 
 انعقاده.



 
 
 
 

 

 22 ص             4005 العدد:        29/7/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

وبين  –لجديدة القديمة ا–ولم يكن عقد المؤتمر إال بداية لمعركة وسجال بين األمانة العامة لالتحاد 
كونها الجهة الرسمية صاحبة االختصاص في اإلشراف  -الحكومة ممثلة بقطبين، األول وزارة العمل

 ومركزية حركة فتح ممثلة بمسئول المنظمات الشعبية فيها توفيق الطيراوي. -على النقابات
مس هيبة السلطة" وبحسب مصادر تحدثت لوكالة "صفا"؛ فإن الحكومة لم تكن لتاسل م بالتحدي الذي "

عادة انتخاب األمانة القديمة بحضور دولي واسع، مع وجود قرار من أعلى  بعقد المؤتمر العام وا 
 المستويات في السلطة الفلسطينية بعدم عقده.

وسارعت وزارة العمل بعد عقد المؤتمر بأيام التخاذ قرار بتجميد الحسابات البنكية لالتحاد، وهو ما 
التحاد من تقاضي رواتبهم، وأوقف حركة التحويالت والصرف من البنوك، ما أدى لحرمان موظفي ا

 أدخل االتحاد في أزمة خانقة ما زال يعاني منها بفعل استمرار قرار التجميد.
واتهم االتحاد في حينها وزارة العمل بي"لي ذراعه" من خالل تجفيف مصادره المالية، في الوقت الذي 

اد وعديد نقابات أخرى لم تصوب أوضاعها القانونية وفق األصول وأن قالت فيه الوزارة إن االتح
 عليها تصويب أوضاعها إلزالة القرار.

مصادر مطلعة على تفاصيل المشكلة، أشارت لي"صفا" إلى أن تصريحات الطرفين صحيحة، "فال 
ولكن في  يخفى على أحد الواقع غير المريح لمجمل الحركة النقابية وما يشوب ذلك من انتقادات،

نفس الوقت، فإن هذه الحالة المزمنة لالتحاد العام للنقابات وعديد نقابات أخرى قديمة جديدة، فلماذا 
 اآلن؟".

"حرب" من نوع آخر استهدفت جسم االتحاد، وهذه المرة من المنظمات الشعبية في حركة فتح، والتي 
عية في االتحاد ضد األمانة عملت على تفكيك وحدته، من خالل استصدار مواقف من نقابات فر 

العامة ووقوفها مع الحكومة، وهي رسالة تؤكد إصراًرا على معالجة ملف االتحاد العام للنقابات حتى 
 النهاية وعدم االستسالم لنتائج المؤتمر العام.

بحسب مصادر "صفا"؛ فإن الملف الرئيس الذي تحقق فيه هيئة مكافحة الفساد حاليًا، هو ملف 
لهستدروت" في "إسرائيل" لالتحاد، والذي يعتبر الشريان المالي األساسي لالتحاد العام، تحويالت "ا

 ومنه يغطي غالبية نفقاته ورواتب العاملين فيه.
ألف شيقل( من الهستدروت، وهي رسوم  400وتقول المصادر إن االتحاد العام يتلقى شهرًيا مبلن )

، حيث يقتطع مكتب 48يعملون بشكل رسمي في أراضي االنتساب النقابي للعمال الفلسطينيين الذين 
شيقل شهريًا من كل عامل فلسطيني ضمن جملة مقتطعات أخرى تتعلق  80العمل اإلسرائيلي مبلن 

 بحقوق عمالية، ويتم تحويل هذه الرسوم شهرًيا لميزانية االتحاد العام للنقابات.
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ه شاهر سعد في الدفاع عن العالقة مع ويفسر ذلك إصرار االتحاد العام للنقابات ممثاًل برئيس
 ".BDS"الهستدروت"، ورفض دعوات وانتقادات حركة المقاطعة إلسرائيل "

وتتحفظ "صفا" على أرقام رواتب األمانة العامة لالتحاد، وما يتعلق بتفاصيل شخصية، لكن هيئة 
 فافة".مكافحة الفساد تحقق من أن هذا المبلن "ال يتم صرفه وفق إجراءات قانونية ش

وقالت مصادر مطلعة لي"صفا" إن مجمل األحداث األخيرة والسيما تجميد حسابات النقابات جعلت 
 ممولين دوليين رئيسيين لالتحاد يجمدون دعمهم، وهو ما أصاب الشريان المالي لالتحاد بشكل كبير.

كل حاد تصريحات لوزير ويتهم االتحاد العام للنقابات وزارة العمل باستهدافه، وانتقد أمس األربعاء بش
 العمل مأمون أبو شهال بشأن تحويل ملف النقابات لهيئة مكافحة الفساد.

وقال أبو شهال "إنه تمت إحالة ملف االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى هيئة مكافحة الفساد، 
لتحقيق مضيًفا "أن الموضوع أخطر من موضوعات أخرى تتعلق بتجميد أموال النقابات، حيث يتم ا

 في أوضاع النقابات الداخلية".
وسارع شاهر سعد بعد ذلك إلى إصدار تصريح صحفي قال فيه إن ما ورد على لسان الوزير أبو 
شهال عار  عن الصحة ومسيء للحركة النقابية الفلسطينية ويتحمل الوزير المسؤولية القانونية أمام 

 هذا التصريح في حال لم ينفه."
تحاد مفتوحة أمام الهيئات الرسمية، سواء كانت هيئة مكافحة الفساد أو ديوان وأضاف أن "أبواب اال

 الرقابة المالية واإلدارية أو أي جهة من منظمات المجتمع المدني".
ودعا مسؤول اإلعالم النقابي في االتحاد محمد العطاونة السلطة التنفيذية إلى "الكف عن اتخاذ 

وقال: "على السلطة التنفيذية الكف عن الحركة النقابية، ورفع اإلجراءات بحق الحركة النقابية"، 
 وصايتها وتدخلها في الحركة النقابية وشؤونها الداخلية".

 28/7/2016وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 
 

ة  .34  عين الحلوة تتالشىمخيم ضج 
ة األمني ة حول مخيم عين الحلوة بدأت تتالشى تدريجيا ي تهدئة الموقف، وساهم ف. يبدو أن  الضج 

وجاء من ضمنها البيان المشترك  "القوى اإلسالمي ة"وفق ما يروي مطلعون، خط ة داخلي ة رسمتها 
الحرص على "في المخيم الذي أك د  "تجمع الشباب المسلم"الصادر عن اجتماع القوى اإلسالمية و 

مخيمات الفلسطينية ضد أمن المخي م واستقراره، ورفض أي عمل أمني أو عسكري من أي مخيم من ال
 ."أهلنا في لبنان
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، تسجيل "داعش"بعد هذا البيان، صدر عن الفلسطيني هالل محم د هالل، المت هم بأن ه يرتبط بي 
عالقته بالتنظيم أو أي  تنظيم آخر، وليس "صوتي انتشر على مواقع التواصل االجتماعي، ينفي فيه 

 ، مؤك دًا حرصه على أمن المخي م."في المخيمعندي مشروع في قيام أي  عمل أمني أو عسكري  
لن تفر ط بأمن المخيم ولن تسمح ألي  جهة، "في المخيم الجميع بأن ها  اإلسالميةوعليه، أبلغت القوى 

 ."تدميره وتهجير أهله إلىولو كانت سلفي ة، بأخذ المخيم إلى مشاريع مجهولة تؤدي في النهاية 
الحراك الشعبي "ستدراك مفاعيل الهجمة االعالمية، ما فعله وكانت أبرز التح ركات الد اخلية ال

ارع منعًا لتحويل المخيم إلى أداة بيد أي طرف يريد اسر المخيم غب  "األهلي بتهديده بالن زول إلى الش 
 المجموعات التكفيرية.

نسيق مع المتتالية وزيادة الت "الرسائل"كذلك، قام الجيش اللبناني ومخابراته بدور فاعل من خالل 
 بداية استعادة منا  الثقة بين الجيش والفصائل. إلىالفصائل الفلسطينية، األمر الذي أدى 

 29/7/2016السفير، بيروت، 
 

 جثمانا لشهداء فلسطينيين في ثالجاته 14االحتالل يحتجز  .35
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين المحتجزة : خلدون مظلوم، فاطمة أبو سبيتان-القدس المحتلة 

جثماًنا، بعد اغتيال الشاب محمد الفقيه  14جثامينهم في ثالجات سلطات االحتالل اإلسرائيلي إلى 
 عاًما( في بلدة صوريف قرب مدينة الخليل )جنوب القدس(؛ فجر األربعاء واحتجاز جثمانه. 29)

الحتالل، شهيًدا فلسطينًيا ما زالت جثامينهم محتجزة في ثالجات ا 14وذكرت مراسلة "قدس برس" أن 
، وترفض شرطة 2015وهم الشهداء الذين ارتقوا خالل انتفاضة القدس مطلع تشرين أولال أكتوبر 

 االحتالل حتى اليوم تسليمهم لذويهم بحجة أنهم قاموا بعمليات ضد "الكيان اإلسرائيلي".
شرطة  وفي آخر التطورات حول قضية احتجاز الجثامين، فقد ألزمت المحكمة "العليا" اإلسرائيلية

كناهم،  ًرا بتقديم "سبب مقنع" للمحكمة إزاء عدم تسليم الجثامين ودفنهم في أماكن سا االحتال مؤخ 
 من شهر آبال أغسطس القادم لتقديم الر د. 15وأمهلتها حتى الي 

 28/7/2016، قدس برس
 

 الشرق األوسطبفي تعزيز األمن  هدور ر أقد  أشكر السيسي و نتنياهو:  .36
رك رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعقيلته سارا نتنياهو، مساء اليوم، شا: بهاء الدين عياد

في حفل االستقبال، الذي أقامته السفارة المصرية في تل أبيب في مقر إقامة السفير بمناسبة إحياء 
 .1952يوليو  23ذكرى اليوم الوطني المصري، ذكرى ثورة 
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رؤوفين  اإلسرائيليته خالل الحفل، الذي حضره الرئيس ، في كلماإلسرائيليوقال رئيس الوزراء 
ريفلين: "أهن  مصر بمناسبة يومها الوطني. إننا شعبان عريقان صاحبا تاريخ مجيد.. وضع شعبانا 
قبل آالف السنين أهم األسس للحضارة اإلنسانية واليوم يخوض شعبانا والعالم أجمع كفاحا يوميا 

 الذين يحاولون تدمير الحضارة اإلنسانية".ومتواصال ضد اإلرهاب وضد أولئك 
وأضاف: "علينا أن نشابك األيدي ضد اإلرهاب. علينا أن نشابك األيدي من أجل السالم. السالم 
بيننا قوي ومتين منذ قرابة أربعة عقود. إنه تجاوز جميع العواصف والتحديات. إن السالم بيننا هو 

 ا بالنسبة للمنطقة بأسرها". مفتاح األمل ليس بالنسبة لنا فحسب بل أيض
: "تحدثت خالل زيارتي إلفريقيا بين اإلسرائيليوحول زيارته األخيرة للقارة اإلفريقية قال رئيس الوزراء 

ولكن أيضا في  األوسطعديدة عن الدور المتميز الذي تقوم به مصر ليس فقط في الشرق  أشياء
 ".األفريقيةالقارة 

: "أقد ر كثيرا وأشكر قيادة الرئيس والجهود التي يبذلها اإلسرائيليل وتابع رئيس وزراء دولة االحتال
الرئيس السيسي بهدف دفع السالم بيننا وبين الفلسطينيين وتعزيز األمن في كل أنحاء الشرق األوسط 

 وسنرحب بأي إشراك لدول أخرى في تلك الجهود المهمة".
رئيس الوزراء اإلسرائيلي لإلعالم العربي،  ووفقا لمنشور على صفحة أوفير جندلمان المتحدث باسم

قال نتنياهو: "الرئيس ريفلين وأنا، وكل من يحضر هنا، نمثل جميع المواطنين في دولة إسرائيل 
الذين يقولون لكم: نؤمن بالسالم. نريد توسيع رقعة السالم ونريد أن نهنئكم في يوم عيدكم. مزال 

 توف لكم )مبروك بالعبرية(".
 28/7/2016 ،الوطن، مصر

 
 للسيسي لهذا السبب "ال"جيروزاليم بوست: نتنياهو وعباس ال يمكنهما أن يقوال  .37

نشرت صحيفة جيروزاليم بوست تقريرها مشيرة إلى أن المسؤولين ” السيسي وسيط سالم“تحت عنوان 
اما، لكننا يمكن أن نقول ال لجون كيري وألوب“الكلمات اإلسرائيليين والفلسطينيين، يكررون تقريبا نفس 

 ”.ال نستطيع أن نقولها للسيسي
في الكنيست، قال وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان: “ انه:” جيرشون باسكين“وقال الباحث اإلسرائيلي 

مصر هي الحليف األهم واألكثر جدية في الشرق األوسط، وبين الدول العربية لقد استثمرت الكثير “
 ”.نيةمن الجهد لبناء الثقة والعالقات التعاو 
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انتقاما  1998إنه تصريح مثير لالهتمام من رجل هدد بقصف السد العالي عام “وعلقت الصحيفة: 
لكن عرفات لم يعد موجودا في السلطة وكذلك حسني “وتابعت: ”. من الدعم المصري لياسر عرفات

 ”.مبارك، ولم يعد ليبرمان مثل سابق عهده
في عيون الحكومة المصرية، فإن ليبرمان هو “ه: ونقل الباحث عن مصدر بالمخابرات المصرية قول

 ”.األكثر برجماتية في الحكومة اإلسرائيلية ويمكننا أن نعمل معه
وتطرق المقال إلى تاريخ العالقات المصرية اإلسرائيلية، منذ زيارة السادات التاريخية للكنيست في 

مقر الجامعة العربية خارج  ، وما أتبعها من غضب عربي بقيادة ياسر عرفات، ونقل1977نوفمبر 
 في العالمين العربي واإلسالمي، بحسب وصفه.” منبوذة“القاهرة، ما جعل مصر آنذاك دولة 

التعاون األمني واالستخباري المصري اإلسرائيلي يمثل دعامة أساسية للعالقات،  رأى أنباسكين 
 الجانبين. وجوهرا ألمن

وع التطرف اإلسالمي األخرى في المنطقة. مثل حماس عدو مشترك، مثلها مثل فر “ومضى يقول: 
هذه التهديدات المشتركة امتد نطاق تواجدها إلى ما وراء حدود إسرائيل لتشمل األردن وحتى 

مصر شأنها شأن إسرائيل ترغب في رؤية نهاية لحركة حماس في " وأردف الكاتب: ”.السعودية
 ”.غزة

 28/7/2016، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن
 

 أمر يثير القلق "إسرائيل"ضد تعاون السيسي مع  المصري: تذمر الجيش "واال" .38
على تقارير إعالمية عربية تحدثت عن وجود  اإلسرائيلي” واال“علق موقع  ":ترجمة خاصة –وطن "

تذمر بين قيادات الجيش المصري ضد مستوى التعاون والتنسيق بين القاهرة وتل أبيب خالل الفترة 
 الراهنة.

ونقل الموقع اإلسرائيلي أقوال بعض المسئولين بالجيش المصري أنهم غير راضين عن التعاون بين 
جيشي البلدين في سيناء، كما أن هذا األمر له انعكاسات كبيرة سلبية على معنويات الجنود 

 والضباط.
الرئيس ولفت موقع واال العبري في تقرير ترجمته وطن أن التقارب بين إسرائيل ومصر في عهد 

المصري عبد الفتاح السيسي بلن مستوى غير مسبوق، وتم نشر عدة تقارير عن هجمات تنفذها 
طائرات إسرائيلية ضد اإلرهابيين في شبه جزيرة سيناء بموافقة مصر، وهو األمر الذي يثير القلق 

 بين كبار الضباط في الجيش المصري، الذين يرفضون أن تصبح إسرائيل حليفا للقاهرة.
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وضح الموقع أن هذا النهج غير مبرر وغير مفهوم بالنسبة لكثير من ضابط الجيش المصري، وأ
معتبرا أن ردة الفعل هذه تكشف أن بعض قيادات الجيش المصري ال زالت ترى إسرائيل عدوا، وهذا 
ال يزال قائما في عدد من أماكن وقيادات المؤسسة العسكرية، مؤكدا أن هذا األمر يثير القلق في 
الدوائر السياسية اإلسرائيلية ال سيما وأنه يأتي مخالفا للتعاون والعالقات القوية بين القاهرة وتل أبيب 

 خالل حكم السيسي.
وقال أحد الضباط إن التقارب بين البلدين يؤدي إلى تداعيات سلبية، وله آثار سلبية فيما يتعلق 

النظام سيحاول تعزيز مصالحه الخاصة بمعنويات الجنود وصغار الضباط، وأنه يوجد خوف من أن 
على حساب المذهب العسكري المصري، وهو األمر الذي يثير المخاوف لدى الجنود وصغار 

وأشار الموقع إلى أن الضباط المصريين الصغار بالجيش يوجهون تساؤالت كثيرة للقيادة  الضباط.
اب الدائم أن هذا األمر يتعلق العليا المصرية حول التقارب بين القاهرة وتل أبيب، ولكن الجو 

بالسياسة وأن الجيش ال يمكن أن يتدخل فيه، مؤكدا أنه ليس هناك شك في أن هذه األسئلة، تعكس 
رفض التقارب بين البلدين فيما يخص التعاون بين الجيش المصري واإلسرائيلي، كما تعكس هذه 

ارير االستخبارات العسكرية عن الحالة التقارير المقدمة إلى المجلس العسكري والرئيس السيسي أن تق
المزاجية في الجيش تشير لمخاطر كثيرة، وقال أحد المسؤولين إن الجيش المصري ال يستطيع أن 

 يفعل أي شيء حيال هذا التقارب.
 28/7/2016، موقع وطن يغر د خارج السرب، واشنطن

 
 ملية السالمالقضية الفلسطينية واستئناف ع يبحثانشكري ومالدينوف : القاهرة .39

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مبعوث أمين عام األمم المتحدة ": الخليج"-القاهرة
لعملية السالم نيكوالي مالدينوف، أبرز مستجدات القضية الفلسطينية، واألوضاع في األراضي 

 الفلسطينية المحتلة، والجهود الدولية واإلقليمية الستئناف عملية السالم.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن شكري استعرض الجهود،  وأوضح

على استئناف المفاوضات،  "االسرائيلي"التي تقوم بها مصر من أجل تشجيع الطرفين الفلسطيني و
معربا عن عدم ارتياح مصر للصياغات التي  وفقا للرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي،

ج بها تقرير الرباعية الدولية األخير، السيما فيما يتعلق بموضوع االستيطان، ومصادرة خر 
الممتلكات، واألراضي الفلسطينية، وذلك على الرغم من عضوية األمم المتحدة في اللجنة، وما هو 
متوقع منها، من مواقف تعبر عن الضمير العالمي، فضاًل على خلو التقرير من رؤية واضحة 

 ت المطلوب اتخاذها الستئناف عملية السالم.للخطوا



 
 
 
 

 

 28 ص             4005 العدد:        29/7/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

وأضاف المتحدث أن مالدينوف أشاد بالجهود التي تبذلها مصر من أجل تشجيع الطرفين 
والفلسطيني على استئناف المفاوضات، مشيرًا إلى أهمية أن تتركز الجهود الدولية خالل  "اإلسرائيلي"

تلفة المطروحة، وتوفير الدعم والزخم الدولي لها، المرحلة المقبلة على التنسيق بين المبادرات المخ
 السيما قبل بدء اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة.

 29/7/2016، الخليج، الشارقة

 
 من مساعدات السفينة التركية "ليدي ليلى" في غزة الثانيةبدء توزيع المرحلة  .41

زة، اليوم الخميس، المرحلة الثانية، أطلقت وزارة الشؤون االجتماعية في قطاع غ: غزةال محمد ماجد
من عملية توزيع مساعدات السفينة التركية "ليدي ليلى"، التي وصلت إلى القطاع، مطلع الشهر 

  الجاري.
وقال يوسف إبراهيم، وكيل الوزارة:" اليوم أطلقنا عملية توزيع المرحلة الثانية، من مساعدات السفينة 

ث مع وكالة األناضول:" المساعدات ستوزع على مؤسسات وأضاف إبراهيم خالل حدي التركية".
 ألف أسرة فلسطينية فقيرة". 30المجتمع المدني، والعمل الخيري، والتي ستوزعها بدورها على 

ألف أسرة فقيرة،  11وأوضح أن المرحلة األولى من توزيع المساعدات، انتهت واستفادت منها حوالي 
إضافة إلى العائالت التي يوجد فيها "حاالت خاصة" )مرضى  أفراد( 9ممن يزيد عدد أفرادها عن )

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة ستبدأ خالل األسابيع القادمة، وستشمل أيضا عائالت  أو ذوي إعاقة(.
 فقيرة وأيتام ومرضى.

 ورست السفينة التركية "ليدي ليلي" في ميناء أسدود اإلسرائيلي، في الثالث من يوليوالتموز الجاري،
ألف طن من المساعدات اإلنسانية، تشمل مواًدا إغاثية من طحين وسكر وأرز وزيت  11وعلى متنها 

 طعام، إضافة إلى مالبس وأحذية وألعاب وحفاضات لألطفال. 
 28/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 لهدمها منازل فلسطينيين "إسرائيل"أوروبا تلوح بمقاضاة : هآرتس .41

آرتس اإلسرائيلية إن االتحاد األوروبي غاضب بشدة من سياسة إسرائيل في هدم قالت صحيفة ه
نه قد يقاضيها بسبب ذلك. الفلسطينيين،منازل   وا 

ونقلت الصحيفة عن مديرة قسم المنظمات األوروبية بالخارجية أفيفيت بار إيالن أن االتحاد 
استمرارها في هدم المنازل األوروبي يفكر جديا في تقديم دعاوى تعويض ضد إسرائيل بسبب 

 الفلسطينية التي تمول بناءها دول االتحاد األوروبي كجزء من مساعداتها اإلنسانية تجاه الفلسطينيين.
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وذكرت الصحيفة أن سفير االتحاد األوروبي لدى إسرائيل الرس فابورغ أندرسون انتقد بشدة خالل 
ئيل المتمثلة في هدم منازل الفلسطينيين في اجتماع عقد مؤخرا في الكنيست )البرلمان( سياسة إسرا

 وحرمانهم في المقابل من تراخيص البناء. الغربية،الضفة 
تصريحا من جملة ألفي طلب  44وأشار أندرسون خالل االجتماع إلى أن إسرائيل وافقت فقط على 

من  %70كما أشار إلى أن  ،2013و 2009فلسطيني للبناء بالمناطق "سي" في الضفة بين عامي 
 تلك المنطقة تمت مصادرتها.

وصرح السفير األوروبي أيضا بأن االتحاد يقدم المساعدة للفلسطينيين، في حين أن إسرائيل ال تقوم 
 بواجباتها تجاههم.

مبنى قام بتمويل بنائها  91ونقلت عنه الصحيفة اإلسرائيلية قوله إن إسرائيل هدمت العام الجاري 
ن عليها احترام القانون الدولي، وتشكيل جهاز قانوني يسمح بإقامة هذه المباني،  االتحاد األوروبي، وا 

 بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاق أوسلو.
 28/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 األمم المتحدة تدعو لتعزيز الثقة بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .42

لعملية السالم، نيكوالي ميالدينوف،  أكد مبعوث األمين العام لألمم المتحدة: وكاالت –عواصم 
والفلسطينيين، داعيا إلى تركيز الجهود على التنسيق بين  اإلسرائيلييناستعداده لتعزيز الثقة بين 

 المبادرات المطروحة إلعادة إحياء عملية السالم في الشرق األوسط.
شكري، إن هيئته  وقال ميالدينوف، خالل مباحثات بالقاهرة مع وزير الخارجية المصري، سامح

لديها استعداد لبذل المزيد من الجهد على مسار بناء الثقة بين الطرفين الفلسطيني "األممية 
واإلسرائيلي، ووضع خطط ومشروعات تهدف إلى دفع عجلة التنمية والنهوض باألوضاع في 

 ، حسب بيان أصدرته الخارجية المصرية عقب المباحثات."األراضي الفلسطينية
تتركز الجهود الدولية خالل المرحلة "يان، دعا المبعوث األممي، خالل اللقاء، إلى أن ووفق الب

القادمة على التنسيق بين المبادرات المختلفة المطروحة، وتوفير الدعم والزخم الدولي لها، السيما قبل 
 ."بدء اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة المقبلة

 29/7/2016، الرأي، عم ان
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 تضيف عقبة جديدة في طريق السالم "إسرائيل"سبانيا: إ .43
، اليوم الخميس، إعالن إسرائيل عن نيتها بناء مئات الوحدات إسبانيااستنكرت  وفا:-مدريد

االستيطانية الجديدة في األراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة هذه الخطوة "عقبة جديدة في طريق 
 السالم".

وحدة  770انية في بيان لها، إن قرار السلطات اإلسرائيلية السماح ببناء وقالت وزارة الخارجية اإلسب
سكنية جديدة في مستوطنة "غيلو" بالقدس الشرقية، "سيكون له تأثير سلبي على حياة الفلسطينيين 

 بالمنطقة".
وأضافت إن هذه الخطة "عقبة جديدة على طريق إيجاد حل سلمي وشامل ودائم بين الفلسطينيين 

 ائيليين على أساس حل الدولتين، اللتين تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسالم".واإلسر 
وأكد البيان أن "المستوطنات اإلسرائيلية في األراضي المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، 

 وتحول دون التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية".
 28/7/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الماضير أكتوب/ طفال  فلسطينيا  إداريا  منذ تشرين األول 16االحتالل اعتقل ": لميةالحركة العا" .44

طفاًل  16إنها وثقت اعتقال  "الحركة العالمية للدفاع عن األطفال في فلسطين"قالت : غزة: رائد الفي
ين ذكرت ، في ح2015أكتوبر ال ، منذ بداية تشرين األول"اإلسرائيلي"إداريًا من قبل قوات االحتالل 

إبريل ال طفاًل فلسطينيًا رهن االعتقال اإلداري حتى نهاية نيسان 13مصلحة سجون االحتالل أن لديها 
 الماضي.

ويسمح االعتقال اإلداري للقادة العسكريين بحبس األفراد دون تهمة أو محاكمة بادعاء وجود أدلة 
 سرية.

 29/7/2016، الخليج، الشارقة
 

 مليار دوالر خالل عام 100دية تفقد أكثر من االحتياطات األجنبية السعو  .45
أظهرت بيانات رسمية سعودية، اليوم الخميس، أن األصول االحتياطية : فارس كرم - الرياض

مليار دوالر، خالل  100األجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي )البنك المركزي( تراجعت بأكثر من 
 الماضية. 12الشهور الي

اليوم  اإللكترونيهرية، التي نشرتها "مؤسسة النقد العربي" عبر موقعها ووفقًا لإلحصاءات الش
على أساس  %16الخميس، تراجعت االحتياطات األجنبية السعودية في يونيوالحزيران الماضي بنسبة 
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 675.5تريليون لاير ) 2.53مليارات دوالر( هبوطًا من  570.1تريليون لاير ) 2.14سنوي، حيث بلغت 
 .2015( في يونيوالحزيران مليارات دوالر

 حزيراناليونيو خالل ٪1.9وعلى أساس شهري، تراجعت االحتياطات األجنبية السعودية بنحو 
 لاير تريليون 2.18 الشهر هذا في االحتياطي بلن حيث عليه؛ السابق بالشهر مقارنة الماضي،

 (.دوالر مليارات 581.3)
عالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها وتعاني السعودية، أكبر دولة ماصدرة للنفط في ال

حزيران  من قيمتها مقارنة باألسعار في يونيوال ٪50المالية؛ جراء فقدان أسعار النفط أكثر من 
2014. 

مليار دوالر، بعد  87وجراء ذلك، أعلنت المملكة موازنتها للعام المالي الحالي بعجز ضخم بلن 
 مليار دوالر. 98الماضي بلن  تسجيلها عجزا في ميزانية العام

ومطلع العام الجاري، توقع صندوق النقد الدولي أن تلجأ الدول المنتجة للنفط إلى السحب من 
االحتياطات األجنبية لديها، التي تكونت خالل سنوات ارتفاع أسعار الخام؛ لتغطية العجز الحاصل 

 في موازاناتها.
، تهدف إلى خفض 2030اضي، عن رؤية اقتصادية لعام نيسان الم أبريلال 25وأعلنت السعودية، في 

 اعتمادها على النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل حاليا.
من أصول  %5وتضمنت الرؤية تأسيس صندوق استثماري بقيمة تريليوني دوالر، وخصخصة نحو 

زيادة إيراداتها غير شركة "أرامكو السعودية" )شركة النفط الحكومية وأكبر منتج للنفط في العالم(، و 
 مليار دوالر سنويًا. 267النفطية إلى 

ويشمل إجمالي األصول االحتياطية لمؤسسة النقد العربي: الذهب، وحقوق السحب الخاصة، 
واالحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد األجنبي، والودائع في الخارج، إضافة إلى االستثمارات 

 في أوراق مالية في الخارج.
ظهر مسح األناضول لإلحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي، الصادرة اليوم، ارتفاع تحويالت وأ

مليارات دوالر(،  4.2مليارات لاير ) 15.8، إلى %20األجانب خالل يونيوالحزيران الماضي بنسبة 
 مليارات دوالر( في نفس الفترة من العام الماضي. 3.5مليارات لاير ) 13.2مقابل 

 28/7/2016، ، أنقرةلألنباء ناضولاأل وكالة 
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 الهرولة إلى تل أبيب ومبرراتها .46
 ياسر الزعاترة
ال داعي إليراد الكثير من األسماء والوقائع كي يمر الكالم، فالكل يعرف ما جرى ويجري، لكن إدانة 

 ."غير رسمية"الهرولة إلى تل أبيب تبقى ضرورية، سواء تمثلت في زيارات رسمية، أم 
أن الغزو الصهيوني إلفريقيا، وبدء مسلسل العالقات بين دول إسالمية في القارة السمراء، ال والحال 

يمكن أن يكون بعيدا عن هذا الذي يجري. فحين يسافر وزير خارجية أكبر دولة عربية إلى تل 
أبيب، ويجلس في مقر إقامة نتنياهو في القدس، وهو ما ال يفعله األميركان واألوروبيون، فمن 

لطبيعي أن يطب ع األفارقة، وال يجد أمثال إدريس ديبي، رئيس تشاد حرجا في إعادة العالقة مع ا
 الكيان.

طوال الوقت كنا نسمع القادة الصهاينة يتحدثون عن العالقات السرية بينهم وبين دول عربية، وكنا 
لكننا تشبثنا  نقول إن ذلك نوع من استدراج اآلخرين، مع علمنا أن بعض الكالم صحيح بالفعل،

باألمل بأال يتورط كثيرون في هذه المعمعة، خاصة من الدول التي ليس لها تماٌس مباشر مع العدو، 
لكن يبدو أن القناعة بأن مفاتيح قلب أميركا في يد الصهاينة قد فعلت فعلها، وأضيف إليها تلك 

كوت عليها بالطبع من أدعياء العالقة الحميمة بين روسيا )بوتين(، وبين الكيان، وهي التي يتم الس
 الممانعة، مقابل الزفة والصرا  في حالة اآلخرين.

لقاءات كثيرة كانت تتم هنا وهناك، لكن تطور الموقف من قبل البعض نحو زيارة الكيان، واللقاء مع 
 رموزه وقادته، ال ينبغي أن يمر مرور الكرام على الشرفاء، وال قيمة للقول إن الزيارة تمت لمناطق
السلطة ألنها تتم بتأشيرة صهيونية، فضال عن أن اللقاءات المشار إليها تؤكد أن األمر لم يتوقف 

 على مناطق السلطة، بل تجاوزها إلى المناطق األخرى.
لعل أسوأ ما في المشهد أن يتورط البعض في تبرير ذلك عبر مقارنات بائسة، مثل الحديث عن 

ان، وهي العالقات التي لم تمنع إدانة القوى الشعبية في عالقات رسمية لمصر واألردن مع الكي
البلدين ألي شكل من أشكال التطبيع، فضال عن قصة تطبيع أردوغان التي أدن اها أيضا بال تردد، 

 رغم علمنا بالعالقة التاريخية الراسخة بين البلدين، التي توترت فقط بسبب قضية سفينة مرمرة.
ذلك التطبيع، ممثال في القول إن اللقاءات هي لمناقشة المبادرة األسخف في السياق هو مبررات 

قناع الصهاينة بها، لكأن هؤالء سيقنعون نتنياهو بما عجز قادة العرب عن إقناعه به، مع  العربية وا 
العلم أن المبادرة تنص على أن قبول الصهاينة بالمبادرة سيعقبه تطبيع مع كل الدول العربية. وهي 

، باجتياح الضفة الغربية، فيما أعلن نتنياهو مرارا وتكرارا 2002ارون على إطالقها عام مبادرة ردَّ ش
 رفضه لها.
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أما األسوأ من ذلك كله، فهو تبرير التطبيع مع الكيان الصهيوني بالتفرغ لمواجهة إيران، لكأن 
حة إيران سالحا بعضهم يقاتلون الكيان، ما يشغلهم عن مقارعة إيران، مع أن التطبيع معه يمنح لشبي

، أي أن أولئك يخدمون إيران أكثر مما يضرونها، "المقاومة والممانعة"مهما كي يؤكدوا مقوالتهم حول 
وموقف الصهاينة من الصراع السوري معروف، فضال عن دعمهم لمغامرات األكراد، وكل ما من 

 شأنه اإلبقاء على هذا الحريق في المنطقة، بل تصعيده أكثر فأكثر.
لقول إن على شرفاء األمة أال يترددوا في التصدي ألي شكل من التطبيع مع العدو الصهيوني، بقي ا

سواء كان رسميا أم شعبيا، وال يقبلوا أي تبريرات له، ألن تلك مهمتهم التي ال يجب أن يتخلوا عنها 
 بحال.

 28/7/2016، ، القاهرةرصدموقع 
 

 قوة إسرائيلية فائضة .47
 رندة حيدر

أعوام على الحرب على لبنان أو كما يسميها  10أحيت إسرائيل ذكرى مرور  خالل شهر تموز
اإلسرائيليون حرب لبنان الثانية، وذكرى مرور عامين على الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة التي 
تحمل إسم "الجرف الصامد". وأهم خالصة وصل إليها اإلسرائيليون في مراجعاتهم النقدية 

العبر أنه لم يعد في استطاعة الجيش اإلسرائيلي، على رغم كونه الجيش واستخالص الدروس و 
األقوى في المنطقة، أن يحقق انتصارًا ساحقًا وواضحًا على خصومه، وأنه قد ول ى الى غير رجعة 

. ومن االن وصاعدًا على الشعب اإلسرائيلي أن يدرك 1967زمن االنتصارات كما في حرب حزيران 
لعسكرية غير المتناظرة بين جيش نظامي مثل الجيش اإلسرائيلي وتنظيمات أنه في المواجهات ا

 خارج الدولة مثل "حزب هللا" أو حركة "حماس" ال مجال لتحقيق انتصار حاسم ونهائي.
ومن الدالئل على ذلك المعارك الطاحنة غير المتناظرة الدائرة بين تنظيم "الدولة اإلسالمية" وجيوش 

تقوده الواليات المتحدة، أو التحالف الذي تتزعمه روسيا في سوريا، التي لم التحالف الدولي الذي 
 تنجح على رغم القوة العسكرية الدولية الهائلة في تحقيق االنتصار العسكري الحاسم.

لقد بات اإلسرائيليون مقتنعين اليوم بأن المنطقة دخلت مرحلة مختلفة جراء انهيار األنظمة العربية 
بنى الدولة في كل من سوريا والعراق، وتالشي خطر الجيوش النظامية ليحل محله القديمة وتفكك 

خطر التنظيمات المسلحة الراديكالية. والجيش الوحيد الذي ال يزال محافظًا على وحدة صفوفه هو 
الحكم تحسنًا  إلىالجيش المصري الذي شهد في السنوات األخيرة، منذ مجيء عبد الفت اح السيسي 
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حد  مشاركة الطائرات اإلسرائيلية في  إلىعالقاته مع إسرائيل وتعاونه األمني معها وصل  مطردًا في
 الحرب التي يشنها الجيش المصري على التنظيمات السلفية في سيناء.

الحروب المستقبلية ستكون مختلفة عن سابقاتها، وهي تتطلب إعدادًا مختلفًا، وعقيدة قتالية مختلفة، 
في الجيش اإلسرائيلي بصورة تجعله جيشًا صغيرًا "رشيقًا" أكثر فاعلية بكثير، وهذا  وبناء جديدًا للقوة

 ما يعكف على تطبيقه رئيس األركان اإلسرائيلي الجديد من خالل استراتيجيته الجديدة.
في حروب إسرائيل المستقبلية سواء ضد "حماس" في غزة أو ضد "حزب هللا" في لبنان ستكون 

لمدنية ساحة أساسية من ساحات القتال، وستكون حروبًا ال يمكن حسمها كما الجبهة الداخلية ا
تعودت إسرائيل ان تفعل بالغارات الجوية والمدفعية البعيدة المدى. فهل المجتمع اإلسرائيلي الذي 

 تعود حياة الرفاه ورغد العيش قادر على خوض هذه التجربة المرة؟
سرائيلي قوة فائضة عاجزة عن تحقيق الحسم في الحروب في ظل هذا الواقع الجديد يبدو الجيش اإل

 المقبلة، مما يقصر دوره على تأبيد االحتالل لألراضي الفلسطينية.
 29/7/2016، ، بيروتالنهار

 
 "الخيار األردني"الفلـسطـيـنـيــون و .48

 عريب الرنتاوي
وطنية موزعة بين الضفة  وفقًا لدراسة استطالعية لمركز القدس لإلعالم واالتصال، أجراها على عينة

تموز الجاري، فإن غالبية الفلسطينيين )حوالي  12 – 8وقطاع غزة، وجرى تنفيذها خالل الفترة من 
بالمائة( فضلوا حل الدولة الواحدة ثنائية  21، مقابل )"حل الدولتين"بالمائة( ما زالت تفضل  44

ود فرصة ألي حل ... ومن خارج قائمة بالمائة(، عبروا عن قناعتهم بعدم وج 15القومية، وحوالي )
بالمائة( منهم، أنهم يؤيدون حاًل يقوم على  17الخيارات المعطاة للمستجوبين، قال أكثر من )

... وجود كتلة كبيرة مؤيدة لحل الدولتين، ال يجب أن يصرف األنظار أو يقلل "فلسطين التاريخية"
سطيني ... اكثر من خامسه مع الدولة الواحدة، التي تضرب الرأي العام الفل "الشتات"من شأن حالة 

حل “، وحوالي السدس، ال يري فرصة ألي حل ... مؤيدو ”فلسطين التاريخية“وأقل من خمسه مع 
يتناقصون من سنة إلى أخرى، كما تشير لذلك استطالعات عديدة، وغالبًا لتزايد العراقيل ” الدولتين

 للحياة. في وجه قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة
النتيجة األخرى المهمة التي تكش ف عنها االستطالع، تشير إلى رفض حوالي ثالثة أرباع 
الفلسطينيين ألي حل سياسي يتضمن دورًا أردنيا في الضفة الغربية )الكونفدرالية، الخيار األردني(، 

تهافت في بخالف االنطباع الذي تروج له بعض الكتابات الصحفية ، والتي تشعرك بوجود حالة 
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الضفة الغربية الستحضار الخيار األردني بأي صورة من الصورة ... الشعب الفلسطيني، على 
اختالف خياراته وتفضيالته للحل النهائي، ما زال مؤمنًا بخياره الوطني المستقل ومتمسكًا بي 

” خيارًا أردنياً “الوضع في غزة أكثر تشددًا حيال هذه المسألة، ونسبة الذين ال يؤيدون ”... كيانيته“
 للحل أعلى من مثيالتها في الضفة الغربية، وهذا أمر طبيعي ومفهوم على أية حال.

ن إسرائيل لن تتخلى عن الضفة الغربية لصالح إبالمائة تقريبًا(، قالوا  80أربعة أخماس الفلسطينيين )
ا يتكشف الوعي ، هن”الخيار األردني“األردن، وهي نسبة تكاد تكون مماثلة لنسبة من رفضوا 

الفلسطيني عن خبرة متراكمة مع اإلسرائيليين، إذ في الوقت الذي يعزو فيه مراقبون وسياسيون عرب 
ودوليون عدم انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة، لعجز الفلسطينيين عن إدارة أنفسهم وبناء 

، ال لهم وال لألردن، سلطتهم، يرد الفلسطينيون بالقول، أن إسرائيل لن تنسحب عن هذه المناطق
 فالمسألة تتصل هنا باألطماع االستعمارية والمعتقدات اإليديولوجية وحسابات المشروع الصهيوني.

لكن الالفت والمقلق في االستطالع، هو عدم ورود اسم األردن في قائمة الدول والمنظمات التي 
علمًا بأن خطابنا الرسمي ال يتوقف  تبدي اهتمامًا بالقضية الفلسطينية، بعد سنوات الغياب والتغييب،

عن الحديث بخالف ذلك ... فهل المشكلة تكمن في انكفائنا سياسيًا وغياب المبادرات خصوصًا في 
مسألة المصالحة وعملية السالم، أم المشكلة في قصور خطابنا اإلعالمي وضعف أدواته وعجزه عن 

نكران “فاء والعجز، وربما يفضل الحديث عن الوصول إلى الفئات المستهدفة ... البعض سينكر االنك
 ، المأكول والمذموم؟!”رغيف الشعير“، أو العودة لحكاية ”الجميل

مصر مثاًل، جاءت في صدارة الدول والهيئات التي يعتقد الفلسطينيون أنها األكثر اهتمامًا بالقضية 
السعودية وروسيا وألمانيا ...  بالمائة(، يليها االتحاد األوروبي، واألمم المتحدة و  15.3بفلسطين )

ما زالت ” الرعاية”حول األقصى و اإلسرائيلي-الالفت أن هذه النتائج تأتي فيما الخالف األردني 
، فهل ”الكاميرات“أردنيًا حول حكاية  –طازجة في الذاكرة، وهو الخالف الذي استجر خالفًا فلسطينيًا 

مان حول هذه العناوين، أم أن الرأي العام جاءت إجابات المستطلعين لتعبر عن الخالف مع ع
 أردني بالقضية الفلسطينية؟” الفلسطيني، يعتقد جديًا بعدم وجود اهتمام

االستطالع مثير لجهة ما تضمنه من معطيات عن السياسة الداخلية وأوزان الفصائل والشخصيات 
سلوكهم االجتماعي والثقافي  الفلسطينية، وميول الفلسطينيين فيما خص االنتخابات والعمليات وأنماط
الفلسطينية ومستقبل عملية  –والديني، بيد أننا سنكتفي بالتوقف عند ما خص العالقة األردنية 

 السالم.
 29/7/2016، ، عم انالدستور
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 اإلسرائيليينالجرف الصامد.. هروب  انتصارصورة  .49
 أوري هايتنر

عن خطر خلو غالف غزة من سكانه.  العناوين الصحفية في نهاية عملية الجرف الصامد تحدثت
االستمرار هكذا. محاولة  إمكانيةبرامج التلفاز من تلك المناطق تحدثت عن فقدان الثقة وعن عدم 

، وأضرت بالسكان الذين أظهروا على مدى إشكاليةضعضعة المعنويات كانت  اإلعالموسائل 
الخشية من موجة المغادرة  . ولكنلإلعجابالسنين الحصانة والقدرة على الصمود بشكل مثير 

 في نفس الحاضرات. أيضاالجماعية كانت حقيقية، 
مر عامين وحدث عكس ذلك. غالف غزة يعيش حالة من النمو الديمغرافي الذي لم يكن له مثيل 

 إلىهذه المناطق وانضموا  إلىلسنوات طويلة. كثير من العائالت من مركز البالد نقلوا حياتهم 
 –كنا نبحث عن صورة انتصار في الجرف الصامد  إذالنادر الموجود هناك. التميز الجماهيري ا

فهذه هي صورة االنتصار. صورة الشاحنات التي تنزل حمولتها من العائالت التي ذهبت للسكن في 
الكيبوتسات والمناطق القريبة من حدود غزة، والتي تعكس عمق مفهوم االنتصار أكثر من أي صورة 

 الصواريخ. إلطالقأو علم فوق منصة  مدمرة إرهابلهيئة 
بخصوص الجرف ” انتصار“على قول كلمة  أتجرأأعرف أنني أاعرض نفسي للخطر تقريبا عندما 

كنت أريد أن أكون مستقيما مع نفسي وعدم االنجراء وراء التيار الجماهيري، فأنا  إذاالصامد. ولكن 
 مهرجان البكاء. إلىأرفض االنضمام 

اتجاه،  إلىين ليست وقتا كافيا لتحديد نتائج العملية. معطيات السنتين تشير سأاسجل تحفظا، سنت
لكن ما زال مبكرا الحديث عن الخالصة النهائية. وبنفس القدر، ما زال مبكرا تلوين الحرب بألوان 

 الفشل التي تناقض الحقائق. وما هي الحقائق؟.
ة، وبعد وقت قصير من رفض عرفات بسنوات قليل” غزة أوال“وبعد االنسحاب من  2000في سنة 

الفلسطينية المسماة  اإلرهاباقتراحات باراك غير المسبوقة في كامب ديفيد، ومع بداية موجة 
السكان المدنيين،  إلىالصواريخ الموجهة  بإطالق، بدأت جريمة الحرب المتواصلة ”االنتفاضة الثانية“

ب الغربي. اقتالع غوش قطيف في في مناطق النق أيضاوخصوصا في غوش قطيف، وبالتدريج 
. تحذيرات بني بيغن من الكاتيوشا في اإلصابةزاد من جريمة الحرب ووسع بالتدريج مدى  2005

” السوداء باألشياءيتنبأ “عسقالن التي وضعته في موضع السخرية أمام بيرس الذي قال عنه إنه 
غوش دان  إلىخ وصلت وصوت ضحك مؤيديه، كانت هذه التوقعات غير واقعية ألن الصواري

 14العادية. وخالل  األياموالقدس ومطار بن غوريون. أما المناطق في غالف غزة فقد استهدفت في 
النار والهدنة والتهدئة تم  إطالقسنة، الحياة في تلك المنطقة لم تكن حياة. عشرات محاوالت وقف 
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 إلحداثالتي سعت بها خالل ساعات. عمليات الرصاص المصبوب وعمود السحاب  اإلخالل
 التغيير الجوهري، لم تغير الواقع.

مرت سنتان منذ الجرف الصامد وتغير الواقع على طول الحدود بشكل كبير، إال أن الهدوء، لألسف 
الشديد، ليس مطلقا. الضربة القاسية والمؤلمة التي أنزلها الجيش اإلسرائيلي بحماس أحدثت الردع 

احتالل القطاع ومليون ونصف  بإعادةبذلك دون توريط إسرائيل الذي غير الواقع. العملية قامت 
فلسطيني فيه حيث أننا ال نريد السيطرة عليهم. العملية قامت بفعل ذلك بتصميم وعقالنية وليس 

غير ” الحل السياسي“القضاء على حماس? التي هي غير جدية مثلما أن “بشعارات فارغة حول 
 جدي.

 28/7/2016 ،اليوم إسرائيل
 28/7/2016، ي اليوم، لندنرأ

 
 النفق نهايةظالم في  .51

 بن كسبيت
يوجد "عقدت في بداية األسبوع في الكنيست جلسة لجنة رقابة الدولة برئاسة النائبة كرين الهرار من 

والنشاط في وزارة الخارجية. رئيس  اإلعالنفي موضوع تقرير مراقب الدولة بشأن سياسة  "مستقبل
بالوكالة، دعي إلى النقاش. وكانت احتماالت أن يستجيب إلى الدعوة طفيفة.  الوزراء، وزير الخارجية

يجيبوا على  أنفرؤساء الوزراء درجوا على تفادي مناقشات من هذا النوع، والتي يتعين عليهم فيها 
ادعاءات ال تنتهي وهم محوطون بنواب من المعارضة. ولكن نتنياهو فاجأ وأكد بأنه سيأتي. وعندما 

 "المراقب؟ أين"س إلى جانب النائبة الهرار سألها دخل وجل
تبين أن المراقب بعث بواحد من نوابه الكبار. ووجد نتنياهو صعوبة في أن يخفي خيبة امله. وفي 

على  وأثنى، مجد "بي.دي.اس"النقاش أعلن عن االنتصار النهائي إلسرائيل على حركة الي  أثناء
بدال من كل  "اختبار النتيجة"من الحديث عن  وأكثريلي، النشاط اإلعالمي والدبلوماسي اإلسرائ
 ليه.إالصغائر والترهات التي في الطريق 

حديث رئيس الوزراء: فقد حرص على التشديد، المرة تلو األخرى،  أثناءشيء آخر كرر نفسه في 
هذا القول. على أن المراقب ظن كذا وكذا، وأنا ال اتفق معه. المراقب يقول هذا وهذا، وأنا ال اقبل 

التقدير هو أن نتنياهو جاء للخصام. فقد اعتقد بان المراقب سيأتي هو نفسه وخطط ألن يصطدم به 
 شخصيا، رأسا برأس، بكل القوة.
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هجوم وقائي  إطاربنيامين نتنياهو يتحدى شرعية مراقب الدولة، الذي كان هو الذي عينه، في 
عن مهزلة الجرف الصامد. في هذه الحرب كل مخطط جيدا قبل أن يصدر تقرير المراقب النهائي 

 الوسائل مشروعه، والحق معطى.
يكشف، ينشر ويبيض  أيضاهذه الحملة نتنياهو  إطار، في أمس "األسبوعمعاريف " أفادتوكما 

ما سبق أن قيل مرات  أخرىوقال مرة  2جلس يئير لبيد في استديو قناة  أمسبروتوكوالت سرية. 
الحقيقة عندما يقرر بأنه جرت في الكابينيت مناقشات عن تهديد األنفاق.  عديدة: نتنياهو ال يقول

ليها في مسودة تقرير المراقب. كل االقتباسات التي طرحها إلقد سبق لهذه الحقيقة أن أشير  نقطة.
نتنياهو في لقائه مع المراسلين العسكريين يوم االثنين موجودة في تقرير المراقب. بعضها غير ذي 

 30ت )ينيخارج الكابينيت(، جزء آخر اخذ من جلسات متأخرة للكاب أمنيةت في جلسات صلة )قيل
( بعد أن كان بينيت طرح الموضوع على البحث، وجزء شكل خالصة بحث بسيط تموز 3وحزيران 

ذاك. وقد طرح  أومن قبل مسؤول أمني كهذا  "أنفاق"في البروتوكوالت بعد كل مرة قيلت فيها كلمة 
وهناك عن طريق المناسبة، في هوامش التقدير االستخباري السنوي، تقدير الوضع  الموضوع هنا

 .األمنيالنقاش  أوالمرحلي 
كانت مداوالت في الكابينيت وكان وزراء الكابينيت مطلعين ولم يتفاجأوا، كما يقول نتنياهو،  إذا

رية قتالية ضد فكيف يحصل انه مع اندالع حملة الجرف الصامد وجدت إسرائيل نفسها بال نظ
، بال خطة عمل ضد األنفاق، بال وحدات تدربت إلى القتال في األنفاق، بال نفق تدريب واحد األنفاق

  )واحد!( للطب في الجيش اإلسرائيلي؟
عيون الدولة كلها. ليس فقط الشاباك وأمان كانا يعرفان  أمامحرب الجرف الصامد تراكمت ونضجت 

 سائل اإلعالم كان يعرف بانه توجد أنفاق.باألنفاق، بل كل مواطن يتابع و 
الكل، باستثناء رئيس الوزراء، الذي لم يعقد الكابينيت وال حتى مرة واحدة للبحث في هذا التهديد، لم 
يأمر وزير الدفاع بان يأمر الجيش بان يقدم خطة مرتبة ويبلور نظرية قتالية حديثة ضد هذا التهديد، 

 اخذ المسؤولية. واالن هو يفعل كل شيء باستثناء
كيف قال نتنياهو في لجنة رقابة الدولة؟ ما يقرر هو اختبار النتيجة. وبالفعل، في هذا االختبار، في 
الجرف الصامد، فشلت فشال ذريعا، سيدي رئيس الوزراء. قدت الدولة، الجيش اإلسرائيلي، بلدات 

بغي. خسارة أنك لم تستعد له كما ين أحداإلى داخل نفق مظلم لم يستعد  شهيدا 67وغالف غزة 
 مثلما تستعد لتقرير مراقب الدولة. لألنفاق

 28/7/2016معاريف 
 29/7/2016، القدس العربي، لندن
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