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 ادرة الفرنسيةيجدد رفض تعديل مبادرة السالم العربية ويؤكد الدعم الفلسطيني الكامل للمب عباس .1

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن  عبد الرؤوف أرناؤوط:
الرئيس محمود عباس أكد خالل لقائه وزيري الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت واألميركي جون 

 لكامل للمبادرة الفرنسية.السبت في العاصمة الفرنسية باريس، دعمه ا أمسعلى حدة،  اّلا كيري، ك  
وأضاف عريقات، خالل مؤتمر صحافي، إن الرئيس عباس قال بعدم جواز طرح فكرة تعديل المبادرة 
العربية، وأكد على المرجعيات الدولية والقرارات ذات الصلة، وأننا في تنسيق كامل وتطابق تام مع 

 األشقاء في مصر.
الصديقة، وأكد أننا جزء ال يتجزأ من الحرب على وتابع: إن الرئيس أدان الجرائم ضد فرنسا 

 اإلرهاب، وأنه ال فرق بين مجرم يقتل صحافياا وآخر يحرق الطفل دوابشة.
وقال عريقات إن الرئيس شدد على أن هذه المنطقة بحاجة إلى السالم واالستقرار وتجفيف مستنقع 

 نية.االحتالل، وأن مفتاح األمن والسالم هو إقامة الدولة الفلسطي
بأوضح العبارات انه والرئيس أوباما يسعيان بكل جهد ممكن في  أكدير كيري الوز "وقال عريقات 

خيار  إبقاءاألشهر المتبقية في والية الرئيس أوباما من أجل إحياء عملية السالم وللتأكيد على 
 ".1967الدولتين على حدود 

اإلسرائيلي من خالل المستوطنات أكدنا على أن الذي يدمر حل الدولتين هو الفعل "وأضاف 
 ."واإلمالءات واالغتياالت واحتجاز جثامين الشهداء والحصار واإلغالق
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من جهة ثانية، أشار عريقات إلى ثالثة مطالب فلسطينية أساسية فيما يخص المؤتمر الدولي للسالم 
 الذي تخطط فرنسا لعقده قبل نهاية العام الجاري.

ي هوالند ووزير الخارجية ايرولت أكدا األسبوع الماضي للرئيس على انه الرئيس الفرنس"وقال عريقات 
ال بد من وقف االستيطان وأن فرنسا تسعى ألن يعقد المؤتمر الدولي قبل نهاية العام الجاري، ولكن 

 ."لم تحدد حتى اآلن التفاصيل والمحطات الموصلة إلى ذلك
مشيراا إلى  "زمنياا للمفاوضات وسقفاا زمنياا للتنفيذ نريد سقفاا "وبشأن المطالب الفلسطينية قال عريقات 

 أن آخر مفاوضات في فترة وزير الخارجية األميركي جون كيري كانت لتسعة أشهر.
كما أن من المهم أن يكون هناك إطار دولي ألن المشكلة في االتفاقات الموقعة هي أن "وأضاف 

ائيل ال تنفذ اآلن االتفاقات الموقعة، ونحن نريد جسماا إسرائيل تختار ما تنفذه وال تنفذه، وبالتالي إسر 
أو من الممكن أن تكون  2دولياا ممكناا من الدول األعضاء الخمسة الدائمين في مجلس األمن زائد 

أي الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي حتى يتم التأكد من تنفيذ ما يتم التوصل إليه، فنحن  2زائد  7
 ."لنا التنفيذ األمين والدقيق لما يتم التوصل إليهنريد إطارا دولياا يضمن 

من جهة ثانية، أكد عريقات على الرفض الفلسطيني والعربي والسعودي المطلق لتعديل مبادرة السالم 
مفهوم مبادرة السالم العربية يقوم على مبدأ بسيط، وهو عندما تكمل إسرائيل انسحابها "العربية وقال 

سيصار إلى تطبيع العالقات بين الدول العربية  1967المحتلة عام  األراضي العربية من جميع
سرائيل، ولكن إسرائيل  تحاول أن تقلب المفهوم، بمعنى انه لتكن هناك عالقات ومن ثم ربما يصار وا 

إلى انسحاب، ولكننا نؤكد كما اكد األشقاء العرب في بيان قمة نواكشوط األخيرة، وكما أكد األشقاء 
عربية السعودية على الرفض المطلق لتعديل مبادرة السالم العربية، فاالنسحاب أوال في المملكة ال

 ."ومن ثم األمور األ خرى
 31/7/2016األيام، رام هللا،   

 
 الضفة.. بين الفلتان األمني و"فرد عضالت" المسؤولين .2

الضفة الغربية فلتان أمني متواصل، واستقواء أبناء عناصر األجهزة األمنية.. ذلك هو الحال في 
التي يعاني المواطن فيها من انتشار المسلحين الذين يعربدون في شوارعها، وكذلك ممارسات 
األجهزة األمنية التي تتخلى عن دورها في حماية المواطنين وتتغافل عن ممارسات بعض عناصرها 

 وذويهم.
شط المجتمعي محمد أبو ففي جنين، أطلق مسلحون مجهولون النار الليلة الماضية أسفل منزل النا

 غليون في مدينة جنين شمال الضفة الغربية قبل أن يلوذوا بالفرار.
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يذكر أن الناشط أبو غليون يعتبر من الشخصيات البارزة في جنين التي تتصدى للشأن العام والنقد 
 للتقصير في الشأن العام سيما ما يتعلق بخدمات المواطنين.

هم نساء وأطفال بعد اعتداء نجل لواء في جهاز المخابرات العامة مواطنا بين 14وفي أريحا، أصيب 
 التابع للسلطة في الضفة المحتلة، على مواطنين وعمال في مسبح للعائالت في مدينة أريحا.

ووفقا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل االجتماعي فإن نادر الكسواني نجل الضابط برتبة لواء في 
نية عبد السالم الكسواني، هاجم مع عصابة مسلحة مسبح أساطير في جهاز المخابرات الفلسطي

 أريحا؛ بسبب رفض العاملين إدخاله للمكان المخصص للعائالت.
وأوضح النشطاء أن المعتدي نادر عبد السالم الكسواني كان يرافقه باالعتداء الذي كان مساء 

 الجمعة، أحد مرافقي اللواء الكسواني.
 30/7/2016، عالمالمركز الفلسطيني لإل

 
 أمن السلطة يعتقل جامعّيًا ويستدعي أسيرين محررين .3

في وقت تشّن فيه قوات االحتالل حملة مسعورة بحق الشعب الفلسطيني، عبر اعتقالها العشرات من 
نشطاء الكتلة اإلسالمية في جامعات الضفة؛ تكمل األجهزة األمنية في الضفة الغربية الدور 

 ا أسرى محررين وطلبة جامعات.باعتقالها واستدعائه
وبحسب بيان لمركز "أمامة" التابع لحركة حماس في الضفة الغربية؛ فقد اعتقلت أجهزة السلطة أمس 

 طالباا جامعّياا، واستدعت أسيرين محررين، كما تواصل اعتقال العشرات على خلفية سياسية.
 30/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ة القيادي صوافطة يزعزع الثقة بجدية االنتخاباتزيدان: اعتقال السلط .4

حذر النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة الغربية عبد الرحمن زيدان، : رام هللا
بأن حملة االعتقاالت التي تشنها أجهزة السلطة في الضفة الغربية، والتي كان آخرها اعتقال القيادي 

ي ثقة بجدية الرئاسة والحكومة وحركة فتح في عملية ديمقراطية في الحركة نادر صوافطة تزعزع أ
 نظيفة ونزيهة.

وأكد زيدان في تصريح له، مساء السبت، تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخةا منه، أن من كان 
نهاء االنقسام وتعزيز األمل بإمكانية  جاّداا في اغتنام الفرصة إلنجاح االنتخابات وتغيير الواقع، وا 
نجاح انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني؛ عليه أن يوفر الظروف التي تطمئن المواطن، مهما 

 كان انتماؤه، من أجل اختيار من يمثله بنزاهة وحرية.
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وتابع زيدان: "إن الحريات كلٌّ ال يتجزأ وال ينتقص منها، والمسألة ليست انتقائية وال موسمية، وهي 
اسي، وأي اعتداء أو تغول أو تهديد أو ابتزاز ألي شخص على مستوى مكفولة بموجب القانون األس

الوطن؛ يعني بالضرورة عدم جدية العملية برمتها، بل هو تزوير لإلرادة الشعبية وسلب لحرية 
 االختيار".

 30/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

  االهتمام المشتركان جملة من القضايا ذات الحمد هللا يبحث مع نظيره األردني في عمّ  .5
بحث رئيس الوزراء رامي الحمد هللا مع نظيره األردني هاني الملقي، يوم السبت، في : انعم  

 اإلجراءاتالعاصمة األردنية عمان، آخر التطورات السياسية والتصعيد اإلسرائيلي، خصوصا 
موقف األردن الثابت في وقال الحمد هللا: "إننا نشيد ب .وأهلهاالعدوانية التي تستهدف مدينة القدس 

الدفاع عن المسجد األقصى ونثمن دعم األردن المستمر، ووقوف ملكها وحكومتها وشعبها إلى 
 جانب حقنا في نيل الحرية وتقرير المصير، وهذا محل تقدير كبير لدى كل الفلسطينيين".

طوات عملية وفورية وطالب الحمد هللا كافة الدول العربية الشقيقة ودول العالم الصديقة باتخاذ خ
لوقف سياسة االستيطان اإلسرائيلي، خصوصا في مدينة القدس، ووقف سياسة هدم بيوت المواطنين 

 منزال في بلدة قلنديا. 11في المدينة ومحيطها وكان آخرها هدم 
وناقش الحمد هللا مع نظيره األردني الجهود المشتركة على الصعيد الدولي من اجل وقف االنتهاكات 

رائيلية، وحشد الدعم الالزم إلنجاح الجهود الدولية فيما يتصل بخلق مسار سياسي جديد يلزم اإلس
نهاء احتاللها بما يكفل تحقيق األمن واالستقرار  إسرائيل باالنصياع للقانون الدولي ووقف استيطانها وا 

عدد من  وبحث رئيس الوزراء مع نظيره األردني سبل تعزيز التعاون في في المنطقة بأكملها.
المجاالت الحيوية وذات االهتمام المشترك، مثمنا في هذا السياق استعداد األردن تمديد ساعات عمل 

 معبر الكرامة وسعيها الدائم للتخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطيني.
 30/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 باريس رجوي فيالمعاِرضة اإليرانية مريم و لقاء نادر يجمع عباس  .6

في لقاء هو نادر، استقبل رئيس السلطة الفلسطينّية، محمود عباس، مساء يوم : حمد دراوشةأ
السبت، في مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية، باريس، رئيسة "المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية" في 

 الخارج، مريم رجوي.
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، وتحديداا ما يخص القضية وأطلع عباس رجوي على تطورات األوضاع في منطقة الشرق األوسط
واستمع عباس من رجوي إلى شرح حول مؤتمر المعارضة  الفلسطينية، إضافة إلى المبادرة الفرنسية.

 اإليرانية السنوي، الذي عقد مؤخراا في العاصمة الفرنسية، باريس.
 30/7/2016، 48عرب 

 
 ر: سنصرف للعسكريين من إيراداتنا حال تعثر منحة قط"صفاـ"الكيالي ل .7

أكد وكيل وزارة المالية بقطاع غزة يوسف الكيالي صباح السبت أن الوزارة ": صفا"خـــاص  -غزة 
بغزة ستصرف من اإليرادات التي تحصلها للموظفين العسكريين حال تعثر الصرف لهم من المنحة 

 التي أعلنت دولة قطر عنها لجميع الموظفين بالقطاع.
" إنه "في حال لم نستطع أن نحقق هذا المطلب )الصرف من وقال الكيالي في تصريح لوكالة "صفا

، وسيتم الصرف لهم من إيراداتنا 2014المنحة القطرية( فإننا سنتحمل المسؤولية كما تحملناها عام 
 بغزة".

ألفاا سيكون بما يحقق "اإلنصاف  18وشدد على أن الصرف للموظفين العسكريين البالغ عددهم نحو 
وأكد أن آلية صرف راتب شهر يوليو لموظفي غزة من المنحة القطرية ستكون  .والمساواة والتوازن"

 .2014بواسطة األمم المتحدة وعبر البريد، مثلما تم عام 
أيام ألن  عشرةوحول موعد صرف المنحة للموظفين المدنيين، توقع أن تكون في غضون أسبوع إلى 

 األمر "يأخذ وقتا".
 ألفا، ما بين موظفين رسميين وموظفي عقود. 25قطاع غزة نحو  ويبلغ عدد الموظفين المدنيين في

مليون دوالر،  31ولفت الكيالي إلى أن المنحة القطرية التي أعلنت قطر التبرع بها مؤخراا تبلغ 
موضحا أنها كانت تكفي لتغطية رواتب كافة الموظفين المدنيين والعسكريين حسب راتب الشهر 

 الجاري.
، مشيراا إلى أنهم في 2014ات لديهم على آلية الصرف التي كانت عام ونبه إلى وجود مالحظ

تواصل مع القطريين لوضعهم في صورة "بعض اإلشكاليات والتساؤالت واالعتراضات التي نشأت 
والتي تحدث عند الموظفين، وخاصة العسكريين حيث لو طبقت المعايير ذاتها سيتم حرمان 

 للموظفين الذين ثبتوا وضحوا". فإنصاالموظفين العسكريين وليس فيه 
اجتماعا مع المسؤولين القطريين المتواجدين في غزة لوضعهم في صورة  سيعقدونوبين أنهم 

 ".2014التفاصيل لديهم "وسنصل لتفاهمات تكون أفضل من المعايير التي طبقت في 
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فجميع  وختم الكيالي "أطمئن جميع الموظفين أن ال تمييز بين موظف مدني وآخر عسكري،
 الموظفين لدينا على قدم المساواة لهم كل االحترام والتقدير".

أشهر، ذكر الكيالي أن "المعلومات المتوفرة  ثالثةوحول الحديث عن أن المنحة القطرية ستكون لمدة 
 لدينا أن المنحة لمدة شهر واحد ونأمل أن تكون على عدة أشهر".

 30/7/2016، غزة ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

 ممارسة الضغط على الجانب اإلسرائيليلكية ال تملك القوة الكافية ياإلدارة األمر : جميل شحادة .8
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جميل شحادة، إن : نادية سعد الدين -عم ان 

ني المعلن عنه في األراضي "الحكومة اإلسرائيلية اليمينية المتطرفة تواصل تنفيذ مشروعها االستيطا
وأضاف شحادة، لـ"الغد" من فلسطين  المحتلة، ضمن سياسة تثبيت فرض الوقائع على األرض".

المحتلة، إن "سلطات االحتالل ال تعترف بتصريحات ومواقف اإلدانة واالستنكار الدولي التي أطلقت 
 رار االستيطاني الجديد".ضّد مشروع استيطاني جرت المصادقة عليه قبل يوم واحد فقط من الق

كية موقف أكثر حسماا من مجرد االستنكار، لجهة اتخاذ يوأوضح بأن "المطلوب من اإلدارة األمر 
إجراءات ضاغطة وفرض العقوبات على الجانب اإلسرائيلي لمخالفته قوانين وقرارات الشرعية الدولية، 

 ألساسية أمام العملية السياسية".ولمواصلة االستيطان الذي تعّده الواليات المتحدة العقبة ا
كية في هذه المرحلة أضعف من السابق، ففي أوج قوتها وعندما يواعتبر شحادة أن "اإلدارة األمر 

اإلسرائيلية لم تستطع الضغط على  –كانت تتولى اإلشراف المباشر على المفاوضات الفلسطينية 
 ن األسرى".االحتالل لوقف االستيطان واإلفراج عن الدفعة الرابعة م

كية ال تملك القوة الكافية بما يمكّنها من ممارسة الضغط على الجانب يولفت إلى أن "اإلدارة األمر 
 كية الرئاسية".ياإلسرائيلي، السيما في ظل االنشغال باالنتخابات األمر 

 31/7/2016الغد، عم ان، 
 

 محليةإسماعيل رضوان: خيارنا األول دعم كفاءات مهنية في االنتخابات ال .9
ـــد – غـــزة ـــق بخـــوض : الغنـــي الشـــامي عب ـــع فيمـــا يتعل أكـــدت حركـــة حمـــاس أنهـــا منفتحـــة علـــى الجمي

وقــال  انتخابــات الهيئــات المحليــة، وان لــديها عــدة  خيــارات فــي موضــوع المرشــحين لهــذه االنتخابــات.
هـو  إسماعيل رضوان القيادي في الحركة لـ"قدس برس": "خيارنا األول في خوض االنتخابات المحليـة

دعم الكفاءات المهنية والشخصيات الوطنية المستقبلة ومؤسسات المجتمـع المـدني ألن هـذه انتخابـات 
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وأضاف "الخيار الثاني هو خـوض االنتخابـات ضـمن قائمـة وطنيـة موحـدة  محلية ذات طابع خدمي".
 تضم كافة الفصائل كي يحمل الجميع هم الوطن".

ن هذه المشـاورات مـا زلـت أوالشخصيات الفلسطينية و  وكشف أن حركته أجرت مشاورات مع الفصائل
وقـال:" عرضـنا علـى الفصـائل  مستمرة ولم تنتج عن أي تحالفات جديدة فيما يتعلق بالقائمـة الوطنيـة.

الفلسطينية الدخول في قائمة وطنية موحدة وأجرينا بعض اللقاءات مع الفصائل ولكن يبدو أن بعـض 
ائم خاصة بها". في إشارة إلى تشـكيل قائمـة موحـدة مـن اليسـار الفصائل قد حسمت موقفها وشكلت قو 

وأضــاف: "ال جديــد فــي موضــوع المشــاورات مــع الفصــائل الفلســطينية وفــي حــل جــد أي  الفلســطيني.
 جديد ستعلن الحركة عنه."

 30/7/2016 ،قدس برس
 
 البلديةستعلن خالل أيام قليلة موقفها من المشاركة في االنتخابات  "الجهاد" :نافذ عزام .11

حركـة الجهـاد سـتعلن  إنقال القيـادي فـي حركـة الجهـاد اإلسـالمي الشـي  نافـذ عـزام  كتب حسن جبر:
وتوقــع عــزام خــالل  خــالل األيــام القليلــة القادمــة موقفهــا مــن المشــاركة فــي االنتخابــات البلديــة القادمــة.

حركـة الجهـاد  أنإلـى  نظـرال الجـاري، الفتـاا  األسـبوعيصدر هذا القرار في غضون  أنيام" حديث لـ"األ
الهيئات القيادية الداخلية  إنوقال  قررت المشاركة في االنتخابات. إنستعلن عن تحالفاتها االنتخابية 

 لم تقرر أي شيء له عالقة باالنتخابات. أنها إاللحركة الجهاد ما زالت تدرس وتناقش هذا القرار 
 7/2016/ 31،األيام، رام هللا

 
 قراطي"و تخوض انتخابات الهيئات المحلية بـ"تحالف ديمأحزاب يسارية  خمسة .11

علــن حــزب الشــعب انــه اســتنفر كافــة كــوادره وقواعــده لخــوض معركــة االنتخابــات أ  كتــب حســن جبــر:
عضو المكتب السياسي لحزب الشـعب الفلسـطيني، ومسـؤول  ،وعن التحالفات قال نافذ غنيم المحلية.

حـزب الشـعب والجبهتـين  إنمجـالس المحليـة فـي قطـاع غـزة اللجنة المشـرفة علـى الحملـة االنتخابيـة لل
قراطية وحزب فدا والمبادرة الوطنية في قطاع غزة، انجزوا صيغة التحالف الـديمقراطي و الشعبية والديم

قراطيـــة التـــي تتمتـــع بالكفـــاءة والـــدعم الشـــعبي و الـــذي يضـــم إلـــى جانـــب هـــذه القـــوى الشخصـــيات الديم
مع مراحل العملية  باليات عمل هذا التحالف على األرض، انسجاماا  والمصداقية، وقد اتفق على البدء

 االنتخابية كافة، وبما يضمن العمل كفريق واحد من قبل جميع أعضاء وكوادر القوى الخمس، وأيضاا 
قراطي واسـع يخـوض المعركـة السياسـية واالجتماعيـة و بمشاركة المـؤمنين والمتحمسـين لبلـورة تيـار ديمـ

 طيني بما يحقق أهداف وقيم التحرر والديمقراطية والعدالة االجتماعية والتقدم".على المستوى الفلس
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، األمر الـذي سـيعطي النية والجهود تتجه من اجل تحقيق ذلك في الضفة الغربية أيضاا  أنوأكد غنيم 
جميــع أعضــاء الحــزب وكــوادره لالنخــراط الواســع والجــدي ضــمن صــيغة  زخمــا قويــا لهــذا التيــار، داعيــاا 

قراطي، وتجـــاوز أي رواســب ســـلبية هنــا أو هنــاك، والتفاعـــل مــع الجميـــع علــى قاعـــدة و الف الــديمالتحــ
العمــل المشــترك والهــدف األســمى، وباعتبــار االنتخابــات المحليــة جــزء مــن معركــة اشــمل تنتظــر هــذا 

 ينجح باعتباره ضرورة سياسية واجتماعية وديمقراطية وأخالقية. أنالتحالف الذي يجب 
 31/7/2016 ،هللااأليام، رام 

 
صابة إسرائيلي   :المقاومة في أسبوع .12  نقطة اشتباك 120و ...ينعمليتان وشهيد وا 

شـهد حصـاد المقاومـة األسـبوع الماضـي، مـن انتفاضـة القـدس، عمليـة اشـتباك مسـلح  :الخليـل ،رام هللا
عمليـة طعـن استشهد علـى إثرهـا مقـاوم فلسـطيني، كمـا أصـيبت فتـاة فلسـطينية بذريعـة محاولتهـا تنفيـذ 

مواجهــة خــالل األســبوع، تخللهــا  79 ورصــد مركــز أمامــة اإلعالمــي، علــى أحــد الحــواجز اإلســرائيلية.
إلقاء زجاجـات حارقـة وأكـواع ناسـفة، وأصـيب علـى إثرهـا إسـرائيليان، بينمـا أصـيب عشـرات المـواطنين 

 ق.بإصابات مختلفة في المواجهات التي اندلعت مع قوات االحتالل في مختلف المناط
 120 رصـد تقريـر نشـره موقـع "الصـوت اليهـودي" العبـري، يـوم السـبت، تنفيـذ المقاومـة الفلسـطينيةكمـا 

عمليـــة بينهـــا عمليـــة إطـــالق نـــار ومحاولتـــا طعـــن، باإلضـــافة إلـــى عمليـــات إلقـــاء الزجاجـــات الحارقـــة 
ســجيل ت وبحســب التقريــر؛ فقــد تــمّ  )المولوتــوف( ورشــق الحجــارة صــوب مركبــات عســكرية واســتيطانية.

عمليـة إطـالق نـار قـرب بلـدة صـوريف قضـاء الخليـل ومحاولـة تنفيـذ عمليـة طعـن فـي الـداخل المحتــل 
 ومحاولة قرب قرية قلنديا بالقدس المحتلة.

 30/7/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم  
 
 يستهدف إنهاء حلم الدولة "األقصى"موظفي  : التصعيد اإلسرائيلي ضدّ فتح .13

متحـدث الرسـمي باسـم حركـة فـتح فـي القـدس المحتلـة رأفـت عليـان أن التصـعيد أكـد ال :القدس المحتلـة
مــوظفي وحــراس األوقــاف اإلســالمية فــي المســجد األقصــى المبــارك  اإلســرائيلي األخيــر والمتزايــد ضــدّ 

 يهدف إلى المساس بالوصاية األردنية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية في المدنية المقدسة.
والقضاء على حلم إقامة الدولـة  الفلسطينيينحتالل يسعى إلى حسم معركته مع وأضاف عليان أن اال

مــن القــدس مــن خــالل سياســة هــدم المنــازل  الفلســطينيينالفلســطينية بعاصــمتها القــدس والمتمثــل بطــرد 
بعــادات المتتاليــة للمقدســيين عــن بالجملــة وفــرض الضــرائب والمخالفــات ومنــع البنــاء واالعتقــاالت واإل
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ألقصــى، وفــي المقابــل المصــادقة علــى بنــاء آالف الوحــدات االســتيطانية فــي كافــة المنــاطق القــدس وا
 .2020 المقدسية في سباق مع الزمن لفرض سياسة األمر الواقع المتمثلة بمخطط

وطالـب عليـان بعــض الـدول العربيـة واإلســالمية إلـى عــدم اسـتخدام القضـية الفلســطينية كنافـذة لتطبيــع 
ل مؤكــداا أنـــه ال يجــوز تطبيــع العالقــات مــع هـــذا االحــتالل الــذي يســتبيح كافـــة العالقــات مــع االحــتال

المقدسات اإلسالمية والمسيحية ويقتل ويهدم البيوت بطريقة وحشية وهمجية، مطالباا فـي الوقـت نفسـه 
 الدول العربية واإلسالمية بااللتزام بمبادرة السالم العربية دون تغيير.

 7/2016/ 30،رام هللا الحياة الجديدة،موقع صحيفة 
 
 شخصيًا على قتل الشهيد محمد الفقيه اقائد المنطقة الوسطى أشرفو رئيس "الشاباك"  .14

كشــفت مصــادر إعالميــة عبريــة أن رئــيس جهــاز المخــابرات اإلســرائيلية  :ترجمــة زمــن بــرس -القــدس 
دار شــهر "الشــاباك" نــداف ارغمــان أشــرف شخصــياا علــى عمليــة مطــاردة الشــهيد محمــد الفقيــه علــى مــ

كامل، وقاد عملية االغتيال من داخل غرفة عملية خاصة كانت تصل إليها صورة حية ومباشرة تبثها 
قائــد منطقــة الخليــل والضــباط المســؤولين عــن دورا وصــوريف، برفقــة  برفقــة ،ثــالث طــائرات اســتطالع

 بالجيش اإلسرائيلي. ،قائد المنطقة الوسطى ،اللواء روني نويمان
 7/2016/ 30،القدس، القدس

 
 عين الحلوة مخيملالتعاون مع الدولة اللبنانية يترجم أمنًا واستقرارًا لصيدا و جمال خطاب:  .15

التقت النائب بهية الحريـري فـي مجـدليون، وفـد اللجنـة األمنيـة الفلسـطينية العليـا المشـرفة علـى  :صيدا
تقدمه رئيس اللجنة اللـواء و  واإلسالميةالمخيمات والذي ضم ممثلي مختلف القوى الفلسطينية الوطنية 

عــرب. وأثــار الوفــد مــع الحريــري قضــايا تهــم الوجــود الفلســطيني فــي لبنــان واطلعهــا علــى  أبــوصــبحي 
األمور في المخيم تحت السيطرة وقيد المتابعة اليومية  أن إلىالوضع في مخيم عين الحلوة مطمئنين 

 من قبل اللجنة وبالتنسيق مع السلطات اللبنانية. 
ن الوفــد أ إلــىالمجاهــدة الشــي  جمــال خطــاب فأشــار  اإلســالميةو اللجنــة رئــيس الحركــة وتحــدث عضــ

 أن وضع الحريري في صورة التحركات التي تقوم بها اللجنة للحفاظ على امن المخيم والجوار، كاشفاا 
مــن المخــيم أمؤيــدين لــبعض التنظيمــات األصــولية بــأن يعلنــوا حرصــهم علــى  إقنــاعاللجنـة تمكنــت مــن 

العام لمخيم عـين الحلـوة. وأعـرب  اإلطارانتماءات خارج  أوعالقات  أيةار وبالتالي تخليهم عن والجو 
من صـيدا، وبالتـالي أمن المخيمات كما هو حريص على أعن ثقته بأن الجيش اللبناني حريص على 
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لصـيدا والمخـيم.  واسـتقراراا  منـاا أن هذا التعاون بين المخيم، بقواه وفصائله مع الدولة اللبنانيـة، يتـرجم إف
 لذلك فهو مصلحة مشتركة وضرورة للطرفين.

 7/2016/ 31،المستقبل، بيروت
 
كون جزءًا من الخالفات الفلسطينية أو اللبنانية أو تيد المخيمات من أن يحت :الهادي عبد .16

 اإلقليمية
م ممثلــي والــذي ضــ ،اللجنــة األمنيــة الفلســطينية العليــا المشــرفة علــى المخيمــاتمــن التقــى وفــد  :صــيدا

 لبنان في جنوب اإلسالميةالمسؤول السياسي للجماعة  واإلسالمية،مختلف القوى الفلسطينية الوطنية 
اللجنــة السياســية للجماعــة. وقــال عضــو اللجنــة ومســؤول حركــة مــن بســام حمــود بحضــور أعضــاء  .د

 أنمـن  تحديـداا الجهود التي بذلتها اللجنة حيدت المخيمات وعـين الحلـوة  إنحمد عبد الهادي أحماس 
 أنشــيء يمكــن  أييصــدر منــه  أن أو اإلقليميــة أواللبنانيــة  أومــن الخالفــات الفلســطينية  يكــون جــزءاا 

مـع  وأيضـاا  األمنيـةاللبنانيـة  األجهـزةفي لبنان ونجحنا بـذلك بالتنسـيق مـع  األهليوبالسلم  باألمنيخل 
 الجهات الرسمية السياسية.

 7/2016/ 31،المستقبل، بيروت
 

 تشدد إجراءاتها األمنية بالضفة الغربية "إسرائيل: "عوت أحرونوت""يدي .17
شــددت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي مــن إجراءاتهــا األمنيــة للتصــدي للعمليــات الفلســطينية المســلحة فــي 

الواصــل بــين منطقتــي مــوديعين والقــدس، والــذي يبلــغ  443ال ســيما علــى الطريــق رقــم  ،الضــفة الغربيــة
فقــد قــرر  بحســب المراســل العســكري لصــحيفة "يــديعوت أحرونــوت" يــوآف زيتــون. ،كيلــومتراا  17طولــه 

كــاميرا تصــوير أمنيــة، ونشــر طــائرات مــن دون طيــار ومناطيــد للمراقبــة،  255جــيش االحــتالل نصــب 
 لألسباب األمنية. "إسرائيل"بحيث تحول هذا الشارع إلى أكثر منطقة مراقبة في 

لــــذين يحرســــون ذلــــك الطريــــق بوســــائل إلكترونيــــة لمواجهــــة وأضــــاف زيتــــون أن الجــــيش زّود الجنــــود ا
محاوالت تنفيذ العمليات المتزايدة في اآلونة األخيرة، ال سيما في المناطق الجبلية المحيطـة بـالطريق، 
حيـــث يـــنجح الفلســـطينيون فـــي االختبـــاء خلفهـــا فـــور اســـتهداف المركبـــات اإلســـرائيلية بإلقـــاء الحجـــارة 

الطعــن، فــي ظــل أن الطريــق تعتبــر رئيســية بالنســبة للمســتوطنين الــذين  والزجاجــات الحارقــة وعمليــات
 يستخدمونها على مدار الساعة، وقد تسفر أي من هذه العمليات عن نتائج فتاكة.

ونقـــل عـــن المســـؤول العســـكري عـــن هـــذه المنطقـــة الجنـــرال حـــاي ريكـــ  أن الجـــيش ال يســـتطيع فـــرض 
، مكشـــوفة وســـرية، وتأمينـــه، لكنـــه يبـــذل جهـــوداا  لحمايتـــه %100إجـــراءات أمنيـــة علـــى الطريـــق بنســـبة 
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إليجـــاد عـــازل يفصـــل القـــرى الفلســـطينية الصـــغيرة المالصـــقة عـــن الطريـــق المركـــزي الـــذي يســـتخدمه 
المسـتوطنون بســياراتهم علــى مــدار اليــوم، فــي ظــل عـدم وجــود جــدار فاصــل بــين الســكان الفلســطينيين 

ما، خاصة في قرى "بيت عور التحتـا"، التـي وآالف المستوطنين لمنع حصول أي احتكاك وتوتر بينه
 توجد منازلها على بعد مئات األمتار فقط من الطريق الرئيسي.

وأشار إلى أن جيش االحتالل يتأهب في هذه المنطقة لالنقضاض على خليـة مسـلحين، قـد تـأتي مـن 
أن اآلونــة  مــن مرغبــالمنــاطق قلنــديا ورام هللا وبيتونيــا، وهــي ال تبعــد ســوى دقــائق عــن هــذا الطريــق، و 

فــي عــدد العمليــات الفلســطينية، فــإن ذلــك ال يــدفع الجنــود العــاملين فــي ميــدان  األخيــرة شــهدت تراجعــاا 
 المراقبة إلبداء أي تراخ في استخدام السالح تجاه أي حادث إلطالق النار من أي مركبة فلسطينية.

 30/7/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 ث عن أماكن صنع السالح بالضفة الغربية"واال العبري": الجيش كّثف البح .18

قال موقع "واال اإلخباري" العبري إن جيش االحتالل : تحرير خلدون مظلوم، من سليم تايه -الناصرة 
بدأ نهجاا جديداا في التعامل مع االنتفاضة وموجة العمليات التي تشهدها األراضي الفلسطينية المحتلة 

أن الجــيش ســيركز علــى مالحقــة تجــار األســلحة ومصــنعي  وأوضــح .2015منــذ تشــرين أولت أكتــوبر 
 السالح، بالتزامن مع مصادرة قطع السالح ومالحقة المسلحين.

وأشار الموقع العبري إلى أن الحملة العسكرية اإلسرائيلية األخيرة في قريتي عوريـف وعينـابوس )قـرب 
وذكــر أن  عــدد مــن التجــار. مدينــة نــابلس(، تــم خاللهــا ضــبط أربــع مخــارط لتصــنيع الســالح، واعتقــال

التغيير في أسلوب عمل الجيش، بهـدف العثـور علـى ورش تصـنيع أسـلحة تسـتخدم فـي عملّيـات ضـّد 
القوات اإلسرائيلية والمستوطنين، جاء بعد الّتوّصل لنتيجة أّن العثور على كمّية كبيرة جداا من الّسالح 

تحصيل "نتيحة ذات تـأثير أكبـر"، وسـبب  مضيفاا أّن الخّطة الجديدة تهدف إلى هو عمل مضن جداا.
ثــان إضــافّي يكمــن فــي الحاجــة إلــى منــع عملّيــات إطــالق نــار شــبيهة بتلــك التــي وقعــت مــؤّخراا قــرب 

وأفـــاد "واال العبـــري" أن الجـــيش اإلســـرائيلي  الخليـــل وبتـــل أبيـــب، والتـــي اســـتخدمت فيهـــا بنـــادق بدائيـــة.
لها مواقع المخارط التـي تسـتخدم لصـناعة أسـلحة اعتمد على جمع معلومات استخباراتّية حدد من خال

 وصادرها، ألجل الّتوّصل إلى صانعي األسلحة وتّجارها.
 30/7/2016 ،قدس برس
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 حقيقياً  ويشكل خطراً  ا زال قائماً معاموس هرئيل: خطر أنفاق حماس  .19
وس هرئيـل، قـال المحلـل السياسـي اإلسـرائيلي، عـام: تحريـر خلـدون مظلـوم، من سـليم تايـه -الناصرة 

إن التحــذيرات مــن خطــر أنفــاق حمــاس، ال تــزال علــى حالهــا، مبينــاا أن تهديــد األنفــاق ال يــزال يشــكل 
وأشــار إلــى أن أعمــال التمشــيط التــي تقــوم بهــا  خطــراا حقيقيــاا ملموســاا علــى ســكان منطقــة غــالف غــزة.

غـــزة، لمحاولـــة جرافـــات الجـــيش اإلســـرائيلي علـــى امتـــداد منـــاطق واســـعة مـــن الســـياج المحـــيط بقطـــاع 
 الكشف عن المزيد من أنفاق حماس، ظهرت جيداا خالل زيارة إلى غالف غزة هذا األسبوع.

ووفقاا لتصريحات أدلى بها رئيس أركان جيش االحتالل لصـحيفة "هـترتس"، غـادي ايزنكـوت، اسـتثمر 
 اق.مليون دوالر(، للعثور على حل لتهديد األنف 300مليار شيكل ) 1.2حو نالجهاز األمني 

مليـــون دوالر(  700مليـــار أخـــرى ) 2.7حـــو نوحســـب تقـــديرات وزارة أمـــن االحـــتالل، هنـــاك حاجـــة إلـــى 
 إلقامة جدار وعائق جديدين، بهدف سد الطريق بشكل فاعل أمام األنفاق على حدود غزة.

وذكرت الصحيفة العبرية أن حركة حماس أقامت العـام الماضـي عـدة تحصـينات ومواقـع علـى مسـافة 
الفتـة النظـر إلـى  في عمق األراضي الفلسطينية مقابل مواقع المراقبـة العسـكرية اإلسـرائيلية. متر 300

أن مواقـــع حمـــاس المـــذكورة أقيمـــت وفقـــاا للطريقـــة اإلســـرائيلية "نســـ  ولصـــق". مضـــيفة: "هنـــاك مهمـــة 
مزدوجــة لمواقــع حمــاس؛ التعقــب وجمــع المعلومــات حــول مــا يحــدث فــي الجانــب اإلســرائيلي والســيطرة 

 لى ما يحدث على مقربة من السياج الحدودي".ع
اإلســرائيلي فــي غــزة مــن  االنشــغالوأكــد المحلــل السياســي اإلســرائيلي أن قضــية األنفــاق ســتبقى ترافــق 

جانبين؛ الخالف حول نوعية معالجة التهديد خالل الحرب األخيرة، ومسألة كيف يجب الرد فـي المـرة 
 ستخدام ممتلكاتها الهجومية الرئيسية.القادمة، في حال اختارت حماس العودة ال
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 للتحقيق في إخفاقات حرب غزة يةدعوات إسرائيل .21

بالمطالبات المتزايدة بنشر التقريـر الكامـل عـن مجريـات حـرب غـزة  أبدت الصحافة اإلسرائيلية اهتماماا 
مرور أكثـر مـن عـامين علـى  ، وقد أعد التقرير مكتب مراقب الدولة بعد2014األخيرة الجرف الصامد 

 الحرب، بعدما خرجت تسريبات مفادها أن رئيس الحكومة اإلسرائيلية قد ال يسارع لنشره.
أن المراقـــب العـــام للدولـــة القاضـــي المتقاعـــد  ،مراســـل صـــحيفة إســرائيل اليـــوم ،فقــد ذكـــر غـــادي غـــوالن

أي تعتـــيم علـــى تفاصـــيل يوســـيف شـــابيرا حـــذر رئـــيس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو مـــن مغبـــة 
التقريـــر، ألنـــه فـــي هـــذه الحالـــة ســـوف يقـــرر تشـــكيل لجنـــة تحيـــق رســـمية بشـــأن ذلـــك، حيـــث يتوقـــع أن 
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التقرير سيوجه انتقادات حادة إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون األمنية والسياسية، وال سيما تجاه 
 تقصيره في موضوع األنفاق.

إلــى أن نتنيــاهو كــان آخــر مــن شــخص  ،ري لصــحيفة هــترتسالمراســل العســك ،بينمــا أشــار أميــر أورن
، معتبرين األنفاق ثغرة 2010أن خبراء عديدين حذروا منه منذ عام  من رغمبالتهديد األنفاق في غزة، 

وأشار إلى أن مئات الجلسات الحكومية  .أمنية مذهلة تحت األرض، لكن تجاوب نتنياهو جاء متأخراا 
ن والمجلس الوزاري المصـغر للشـؤون األمنيـة والسياسـية والطـواقم األمنيـة واللجان الوزارية لشؤون األم

 .2014والعسكرية لم تنجح في تقديم الحلول الالزمة لتهديد األنفاق، حتى اندلعت حرب 
حـــزب "هنــــاك  رئــــيس ،وزيــــر الماليـــة اإلســــرائيلي الســـابق ،ونقلـــت صـــحيفة معــــاريف عـــن يــــائير البيـــد

زارية وحكومية عن تهديـد األنفـاق التـي تختـرق الحـدود اإلسـرائيلية قبـل أنه لم تكن نقاشات و  ،مستقبل"
، مؤكـدا عـدم صـحة مـا يعلنـه نتنيـاهو بشـأن مـا قيـل إنهـا حيثيـات قـدمها أمـام 2014اندالع حرب غـزة 

دخلــت حـرب غــزة ولـيس لـديها عقيــدة قتاليـة واضــحة،  "إسـرائيل"وأوضـح أن  الحكومـة تتعلـق باألنفــاق.
، ومـع ذلـك 2008اق اتضح خطرهـا منـذ حـرب الرصـاص المصـبوب فـي غـزة أواخـر وال سيما أن األنف

، "إسـرائيل"لم تجر مناقشـات جوهريـة فـي المجلـس المصـغر حـول األنفـاق التـي تختـرق الحـدود باتجـاه 
 في حين أن جزءاا من المعلومات األمنية أخفي عن الوزراء اإلسرائيليين.

 30/7/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 رأسه بالرمال إلخفاء إخفاقات حرب غزة رائيلي: جيشنا دس  محلل إس .21

قــال محلــل عســـكري إســرائيلي إن الجــيش لـــم يســتخلص عبــر حـــرب : ترجمــة صـــفا -القــدس المحتلــة 
وأضــاف المحلــل ألــون بــن  وكــرر نفــس األخطــاء خــالل الحــرب علــى غــزة قبــل ســنتين. 1973أكتــوبر 

، وكــرر نفــس الشــيء بغــزة؛ 1973جــه نفــس مشــكلة حــرب دافيــد بالقنــاة "العاشــرة" العبريــة أن الجــيش وا
حيث ظهرت الفجوة جلياا ما بـين المعلومـات والواقـع وكـان الجـيش علـى درايـة بالتهديـد لكنـه لـم يسـتعد 

ــالغ فيــه علــى المعلومــات التــي  لهــا. وأشــار إلــى أن الجــيش وقــع فــي فــ  غــزة، حيــث اعتمــد بشــكل مب
دان، وأن الحكومــة والجــيش كانــا علــى علــم بمــدى تهديــد جمعهــا وبــين القــدرة علــى االنتصــار فــي الميــ

 األنفاق ولكنهم لم يفهموا خطورة هذا التهديد إال بعد خروج رجاالت حماس من األنفاق وراء الحدود.
دقائق لالستماع خطـورة األنفـاق  10"لم يحتمل الكثير من أعضاء الكابينت الجلوس لـ  :وقال بن دافيد

 لذلك فلم يكن من الغريب استهانتهم بتلك الخطورة.وذلك قبل عام من الحرب، و 
يـــوم  52وقـــال واصـــفاا مـــا جـــرى بمعركـــة الشـــجاعية بدايـــة العـــدوان: أرســـلنا خيـــرة جنودنـــا وعلـــى مـــدار 

لالصطدام بخطوط حماس الدفاعية األعنف والذين كانوا يحمون فتحات األنفاق ولـم يكـن للجـيش أي 
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أضاف: "نتنياهو علـم جيـداا أن الفشـل جـاء مـن جانـب و  هدف واضح سوى إيالم حماس بشكل كبير".
وقـال:  الجيش ولكنه يتجنب حالياا اتهام الجيش باإلخفاق أو حتى وزير جيشه السابق موشـي يعلـون".

خفــاء اإلخفاقــات، وحــاول الجــيش خلــق هالــة مــن  " الجــيش حــاول بعــد الحــرب دس رأســه فــي الرمــال وا 
 سكري".االنتصار والتي أديرت خالفاا ألي منطق ع

وتحدث "بـن دافيـد" عـن نقـاش دار بـين ضـباط كبـار بعـد الحـرب قـائالا: "خـالل أمسـية تقليديـة لضـباط 
لــواء جــوالني القــدامى وصــف قائــد اللــواء معركــة الشــجاعية أنهــا معركــة قاســية وســقط فيهــا الكثيــر مــن 

د للمنــاورة البريــة الضــحايا وأظهــر فيهــا الجنــود البطولــة والبســالة، وبعــد دقــائق طويلــة مــن حــديث القائــ
بالشــجاعية والتــي قــام بهــا اللــواء قــام أحــد القــادة والــذي ســبق لــه وأن قــام بعمليــات بريــة بــأرض العــدو 

 متر؟". 500وسأل: ما هو عمق المناورة البرية التي أسهبت في وصفها هنا؟ 
داره فـــي حـــين، أوقـــف قائـــد الجـــيش الجديـــد غـــادي آيزنكـــوت مـــا وصـــفه "بـــن دافيـــد" بالمهرجـــان الـــذي أ

الجــيش حــول الحــرب وبــدأ بالعمــل علــى اســتخالص جــدي للعبــر وأعيــدت كتابــة الخطــة العســكرية مــن 
جديــد وعنوانهــا هــذه المــرة القــدرة علــى الوصــول إلــى حســم المعركــة عســكرياا مــع حمــاس فــي المواجهــة 

م حمـاس القادمة، وخالفاا لوزير الجيش؛ فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير متحمس لفكرة إسقاط حكـ
 على االنجرار الحتالل غزة". وذلك في ظل غياب بديل أفضل، ولن يوافق أيضاا 

ووصــف واقــع التهديــدات القادمــة مــن أنفــاق غــزة اليــوم علــى أنهــا "لــم تتغيــر وأن حمــاس تحفــر وتــرمم 
 10أنفاقهــا ولكـــن لـــيس بالمبالغـــة التـــي تحـــدث بهـــا مصــدر أمنـــي إســـرائيلي مـــؤخراا حـــول حفـــر حمـــاس 

أمتار يومياا فقـط، فيمـا يتقـدم الجـيش فـي  10شهرياا من األنفاق، مشيراا بالمقابل فهي تحفر كيلومترات 
وتســاؤل بــن دافيــد حــول إمكانيــة رؤيــة مقــاتلي  الحــل التكنولــوجي ولكنــه لــيس كــامالا إلــى غايــة اآلن.

حماس يخرجون من باطن األرض مرة أخـرى، فـي حـين أجـاب عـل سـؤاله بـالقول إن ذلـك مؤكـد، "إال 
ن حماس ولغاية اآلن ال زالت غير معنية بمواجهة جديدة، في حين على الجيش االستعداد جيداا لتلك أ

المواجهــة، أمــا المســتوى السياســي فيجــب عليــه البحــث عــن طــرق تمنــع هكــذا مواجهــة وعلــى مــا يبــدو 
 ذا األسبوع". فنتنياهو ال يستبعد فكرة السماح بميناء قبالة غزة وهذا كان الخبر األفضل والذي سمعته ه
 30/7/2016 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 المقبلةاإلسرائيلية بداية جديدة لنمط الحروب  2014حرب  :قائد سالح البر اإلسرائيلي .22

فــي اعتــراف هــو األول مــن نوعــه مــن ضــابط إســرائيلي كبيــر، أقــر هــذا الضــابط بــأن  :القــدس المحتلــة
كانــت بمثابــة بدايــة جديــدة  2014ة فــي قطــاع غــزة صــيف عــام الحــرب األخيــرة مــع المقاومــة الفلســطيني

 لنمط الحروب المقبلة التي سيخوضها الكيان والتي ستشبه إلى حد بعيد "الحرب العالمية الثانية".
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وقـــال قائـــد ســـالح البـــر فـــي جـــيش االحـــتالل اإلســـرائيلي الجنـــرال كـــوبي بـــراك فـــي مقابلـــة خاصـــة مـــع 
حرونوت" اليكس فيشمان: إن "الحـرب المقبلـة سـتبدأ وسـتتعرض المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أ

طالق نار، وهو أمر بمقـدورنا مواجهتـه، إال أن المشـكلة تكمـن فـي تعامـل  إسرائيل لهجوم صاروخي وا 
الجمهــــور اإلســــرائيلي معهــــا، ومعرفــــة كيفيــــة مجــــرى ســــير اســــتدعاء قــــوات االحتيــــاط وتجنيــــد القــــوات 

 ".وتحريكها ونقلها من موقع إلى آخر
ولفــت الجنــرال بــراك إلــى أنهــا تشــبه إلــى حــد بعيــد "الحــرب العالميــة الثانيــة، حــرب شــاملة تكــون فيهــا 
الجبهـــة الداخليـــة والجـــيش والمواقـــع العســـكرية والمـــدن تحـــت القصـــف، وبالتـــالي فإنـــه فقـــط مـــن خـــالل 

دارة العمليات الحربية".  القدرات اللوجستية سيتمكن الجيش من مواصلة القتال وا 
بأن بوادر هذه الحرب بدأت عملياا في الحرب األخيرة على غزة "عندها عرفنا وشعرنا ماذا يعنـي وأقر 

ضرب الجبهة الداخلية، وضرب العمق اإلسرائيلي الذي تمثل بضرب مطار بن غوريون، وماذا يعني 
ل القتــال فــي الشــجاعية، وفــي بيئــة مأهولــة بالســكان، ومــاذا يعنــي القتــال تحــت األرض، وحــاالت تســل

 قوات وعناصر كوماندوس وراء خطوطنا، وضرب مراكز الغذاء المعدة لحاالت الطوارئ".
وأضـــاف الجنـــرال بـــراك "ســـتكون سلســـلة القتـــال اللوجســـتية بـــدءاا مـــن مخـــازن الغـــذاء، مـــروراا بمخـــازن 

 السالح، أي كل تجمعات الجنود والقوات، تحت القصف".
ان عــن األهميــة التــي يتوالهــا ســالح البــر فــي وجــاء حــديث بــراك فــي ســياق مــادة خاصــة أعــدها فيشــم

االستعداد للحـرب المقبلـة ودوره فيهـا، مـع دالالت ضـم قسـم التخطـيط اللوجسـتي لسـالح البـر، ووضـع 
 جنرالين اثنين تحت قيادته على الرغم من أنهم يتساوون في الترتيبة العسكرية.

 30/7/2016 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 مليون شيكل لتحسين مدارس االحتالل بالقدس 46: اليم"أسبوعية "يروش .23

كشــفت أســبوعية "يروشــاليم" العبريــة عــن وجــود نقــص بــألف صــف دراســي فــي مــدارس  :القــدس المحتلــة
آالف طالـب فلسـطيني، وأن االسـتثمار لصـالح الطالـب الفلسـطيني  105شرقي القدس، والتي يـدرس بهـا 
صـحيفة إن بلديـة االحـتالل اسـتثمرت خـالل اإلجـازة الصـيفية وقالـت ال ضعيف مقارنة بالقطاع اليهودي.

 للسنة الدراسية القادمة. مليون شيكل لتحسين المدارس التابعة لها؛ استعداداا  46ما يزيد عن 
وكان االستثمار فـي مـدارس القطـاع العـام )الرسـمية( التـي تشـمل أقـل عـدد مـن الطـالب بالمقارنـة مـع 

، وبلــغ معــدل الصــرف علــى كــل ألفــاا  61لعربــي(؛ إذ يبلــغ عــدد طالبــه القطــاعين اآلخــرين )الحريــدي وا
مليــون شــيكل لتحســين مــدارس القطــاع  42وخصــص مبلــغ  شــيكال. 730حــو نطالــب فــي هــذا القطــاع 

ــــي يــــدرس فيهــــا  ــــدي" الت ــــدين "الحري ــــاا  289آالف و 109المت ــــى إعمــــار  .طالب ــــغ عل وصــــرف هــــذا المبل
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فـإن الفـرق فـي مـا صـرف علـى الطالـب الحريـدي يقـل مصاريف تنظيم وتحسين رياض أطفـال، وبهـذا 
 شيكل عما صرف على الطالب في المدارس الرسمية. 430حو نب

 رغمبـالمليـون شـيكل فقـط  4.8وبينت الصحيفة أن بلدية االحتالل صرفت على مـدارس شـرقي القـدس 
 أن عدد طالبها يزيد بنسبة الضعف عن عدد طالب المدارس الرسمية. من

العليــا الصــهيونية قــررت قبــل أكثــر مــن خمســة أعــوام بأنــه يجــب علــى وزارة المعــارف  وكانــت المحكمــة
وعلى بلدية االحتالل العمل على سّد الهّوة بكل ما له عالقة ببناء صفوف دراسـية فـي شـرقي القـدس، 
حيث كان ينقص ألف صف دراسي في حينه، لكن هذا النقص ظل كما هـو عليـه حتـى اليـوم، وبنـت 

 صفا. 50صفا دراسيا، وأقامت هذا العام  26الماضي  البلدية العام
 80ورغم ازدياد االحتياجات باّطراد؛ فإن االسـتثمار فـي الطالـب فـي شـرقي القـدس ظـل كمـا هـو عليـه 

مـن األمـوال التـي تخصصـها وزارة المعـارف للمـدارس  لألسبوعية العبرية؛ فإن جزءاا  ووفقاا  شيكال فقط.
وعلى سبيل المثال، أوضحت الصحيفة أن المخصصـات التـي  ها.في شرقي القدس ال تصل إلى هدف

مليــون شــيكل، ونقلــت  8.7حــو نتحصـل عليهــا البلديــة مــن وزارة المعـارف لصــالح مدرســة شــعفاط تبلـغ 
ماليــين شــيكل لصــالح مدرســة  9حــو نوتحصــل البلديــة علــى  مليــون شــيكل فقــط. 8.6البلديــة للمدرســة 

مليـــون شـــيكل فقـــط، وســـجل فـــارق أكبـــر فـــي  8.7، وقـــدمت لهـــا طالبـــاا  1,417الطـــور التـــي يـــتعلم فيهـــا 
وقالـت  ماليين شيكل من مخصصات وزارة المعـارف. 3مدرسة بيت صفافا حيث لم يصل إليها مبلغ 

مصادر البلدية: "إن ما يعرض مجرد معطيات جزئية؛ إذ إن ميزانية اإلعمار هذا العـام أعلـى، وتبـذل 
 دس لتقليص الهوة التي وجدت خالل الخمسين عاماا األخيرة".البلدية مجهودات مكثفة في شرقي الق
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 تبادل وزارات وشيك في الحكومة اإلسرائيلية .24

توصل رئيس الحكومة اإلسرائيلّية بنيامين نتنياهو ووزير المالّية موشي كحلون، : تحرير احمد دراوشة
فوفقـاا لالتفـاق الجديـد، سـتنتقل  دل وزارتـي االقتصـاد وحمايـة البيئـة.يوم السبت، إلى اتفـاق يقضـي بتبـا

وزارة االقتصاد الذي يشغلها نتنياهو نفسه إلى كحلون، في حين سـتنتقل وزارة حمايـة البيئـة مـن حـزب 
ومــن المتوقــع أن تضــاف وزارة حمايــة البيئــة  "كوالنــو" الــذي يتزعمــه كحلــون إلــى أحــد أعضــاء الليكــود.

 ون القدس، التي يشغلها المقّرب من نتنياهو، زئيف إلكين. إلى وزارة شؤ 
 30/7/2016 ،48عرب 
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 إسرائيلية حول رزمة المساعدات العسكرية -محادثات أمريكية : "واشنطن بوست" .25
نقلــت موقــع صــحيفة "واشــنطن بوســت" األمريكّيــة، يــوم الســبت، أن مفاوضــات : حمــد دراوشــةأتحريــر 

للتقريــــر، فــــإن مســــؤوالا  ووفقــــاا  ســــتنتهي األســــبوع المقبــــل. "إسرائيلـ"ّيــــة لــــالمســــاعدات العســــكرّية األمريك
عسكرياا إسرائيلياا رفيَع المستوى سيحّط فـي العاصـمة األمريكّيـة، واشـنطن، خـالل األيـام القليلـة المقبلـة 
من أجل عقلة جولة المفاوضات األخيرة حول زيـادة الـدعم العسـكري األمريكـي للجـيش اإلسـرائيلي، إذ 

مليـار دوالر فــي آخـر أعــوام  3ه، وفقـاا للصــحيفة، مـن المقــرر أن تـزداد تباعـاا كــل عـام، حتــى تصـل أنـ
 االتفاقّية، التي من المتوقع أن تستمر عقداا.

ووفقاا للصـحيفة ذاتهـا، فـإن رئـيس الحكومـة اإلسـرائيلّية، بنيـامين نتنيـاهو، طلـب مـن مفاوضـيه، خـالل 
ة اتفاقّيـة، ريثمـا تتبـّدل اإلدارة األمريكّيـة الحاليـة، مـا أضـاف تـوتراا األشهر األخيرة، التـروي فـي إبـرام أّيـ

جديـــداا إلـــى التـــوتر القـــائم بـــين نتنيـــاهو والـــرئيس األمريكـــي، بـــاراك أوبامـــا، الـــذي عـــارض زيـــادة الـــدعم 
، فــي حــين نفــى مســؤول إســرائيلي هــذه األنبــاء، قــائالا إن نتنيــاهو يســعى إلــى إبــرام "إسرائيلـ"العســكري لــ

 تفاق في ظل اإلدارة األمريكّية الحالية.اال
 30/7/2016 ،48عرب 

 
 نواب عرب: خيارات عديدة لمواجهة قانون اإلقصاء اإلسرائيلي .26

أكـد نـواب عـرب فـي الكنيسـت اإلسـرائيلي، أنهـم بصـدد القيـام بعـدة خطـوات، لمواجهـة قــانون  :الناصـرة
وذكـــر  يتــيح تعليـــق عمــل عضــو كنيســت.اإلقصــاء اإلســرائيلي الــذي أقــره "الكنيســـت"، مــؤخراا، والــذي 

النواب، لصحيفة "فلسطين"، أن الخيارات تتمثل باللجوء للمحكمة العليا اإلسـرائيلية، والـذهاب للمحافـل 
 الدولية، والخيار الثالث هو االستقالة؛ وذلك إلفشال القانون اإلسرائيلي العنصري.

إلسرائيلي عنصري وهو موجه بشكل أساس من جهته، قال النائب مسعود غنايم: إن "قانون اإلقصاء ا
ضــد النــواب العــرب، ويهــدف إلــى تكمــيم األفــواه، ويصــادر حريــة التعبيــر، وعقــاب للنــواب العــرب علــى 

وأكــد غنــايم أن هــذا القــانون  مــواقفهم المعارضــة لسياســات االحــتالل والتمييــز العنصــري واالســتيطان".
التعددية، وال سيما أن صاحب الحق في وجود عضو مناقض للمبادئ الديمقراطية وأساسها القائم على 

ورأى أن القــانون يجعــل مــن الكنيســت ســلطة قضــائية، وكــل عضــو  الكنيســت المنتخــب هــو الناخــب.
كنيست شرطي يحاسـب اآلخـرين علـى انتمـائهم ومـواقفهم، كاشـفاا فـي الوقـت ذاتـه، عـن مشـاورات بـين 

وذكـــر أن مـــن بـــين  نون فـــي حـــال تطبيقـــه.النـــواب العـــرب، للبحـــث فـــي أفضـــل الطـــرق للـــرد علـــى القـــا
 الخيارات التي يجري بحثها اللجوء إلى المحكمة العليا لوقف العمل بالقانون والخروج من الكنيست.
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من ناحتيـه، وصـف النائـب طلـب أبـو عـرار، الـدورة البرلمانيـة الحاليـة للكنيسـت اإلسـرائيلي، "مـن أسـوأ 
وأشــدها عنصــرية وعــداوة للديمقراطيــة فــي ظــل حكومــة عامــا،  67الــدورات التــي شــهدها الكنيســت منــذ 

وقــال أبــو  يمينيــة تحمــل أجنــدة متطرفــة مــن أشــرس الحكومــات التــي مــرت علــى فلســطينيي الــداخل".
عــرار: "حكومــة اليمــين لــن تكتفــي بقــانون اإلقصــاء.. مــا زال هنــاك عشــرات القــوانين العنصــرية التــي 

ألف مـواطن  80قرية عربية في النقب وتهجير  40 تستهدف فلسطينيي الداخل، ولديها مخطط لتدمير
عربي، وحرمانهم من كافة حقوقهم للضغط عليهم من أجـل تـرحيلهم، وتشـديد الخنـاق علـى فلسـطينيي 
الـــداخل، وتتهـــرب مـــن حـــل القضـــية الفلســـطينية وتصـــّعد انتهاكاتهـــا بحـــق الشـــعب الفلســـطيني والقـــدس 

ســنخوض معركــة صــعبة وقاســية خــالل المرحلــة  وأضــاف: إنــه "مــن الواضــح أننــا والمســجد األقصــى".
 القادمة، وفي جانب منها ستكون معركة من أجل البقاء والحفاظ على األرض والوجود".

إلــى ذلــك، أكــد رئــيس لجنــة المتابعــة العليـــا للجمــاهير العربيــة، النائــب محمــد بركــة، أن "القــانون بمثابـــة 
دهم فــي الحلبــة السياســية، عــدا عــن محاولــة ترانســفير سياســي، فهــو يســتهدف العــرب ويســعى إلــى تحييــ

وأضاف بركة: "السعي الستبعادنا من الحلبة السياسـية ال يهـدف إلـى ثبـات  إقصائهم كلياا عن السياسة".
الحكم، بل إلقصائنا عن الحلبة السياسية، وتعزيز سـطوة اليمـين المتطـرف"، مؤكـدا أن االئـتالف الحـاكم 

بع: "إذا أصــبح تمثيــل العــرب مجــرد ديكــور فــي الــداخل المحتــل وتــا ال يريــد رؤيــة عــرب فــي الكنيســت.
 فيمكن التنازل عن ذلك، وأنا ال أستبعد تقديم اقتراح لزمالئي النواب العرب لنقدم استقاالت جماعية".

وفــي الســياق، قــال النــاطق اإلعالمــي باســم القائمــة العربيــة المشــتركة، النائــب ســامي العلــي: إن "هــذا 
ن سلسلة قـوانين عنصـرية تـم سـنها مـؤخرا مـن قبـل الكنيسـت"، واصـفاا إيـاه بــ"خطوة القانون هو واحد م

من خطوات نظام األبارتهايد الذي شيده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والذي يسـعي لضـرب التمثيـل 
وأشـــار العلـــي إلـــى أن األمـــر  الوجـــودي والسياســـي العربـــي فـــي الـــداخل وضـــرب تمثـــيلهم البرلمـــاني".

نما عندما يتحول القانون لرادع، بمعنى أنه سيؤثر في األخطر في  القانون ليس في تفعيل القانون، "وا 
العمل السياسي للنواب، فكل نائب سـيجري حسـابات ذاتيـة، وسـيخلق رقابـة ذاتيـة مـن قبـل النائـب قبـل 
أن يطــرح أي موقــف سياســي، وســيفكر آالف المــرات قبــل أن يطلــق أي تصــريح معــين وهــل ســيؤدي 

ودلــل أنــه "فــي حــال طالــب نائــب عربــي بإلغــاء قــانون العــودة لليهــود،  تفعيــل القــانون ضــده". ذلــك إلــى
رهـــاب وتحـــريض عنصـــري علـــى أســـاس قـــومي"، ورأى أن  فســـيعتبر ذلـــك بأنـــه موجـــه ضـــد األغلبيـــة وا 
"نتنياهو أضاف إلى التمييـز العنصـري االجتمـاعي والتشـريعات العنصـرية وقـانون الجمعيـات والمـزارع 

ومصادرة األراضي وقـانون مكافحـة اإلرهـاب، قـانون اإلقصـاء، فهـذا هـو القـانون األخيـر الـذي الفردية 
 سبقه قوانين أخرى لتعزيز نظام األبارتهايد".
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وأشار إلى أن النواب العرب يعتزمون التوجه إلى المحافل الدولية وبالذات إلى اتحاد البرلمانات الدولي 
وتابع: "من بين الخيارات  ولة دون تفعيل القانون وحتى شطبه.في عضويته للحيل "إسرائيل"الذي يضم 

التــي يجــري بحثهــا مــع عــدد مــن المؤسســات القانونيــة التوجــه إلــى المحكمــة العليــا اإلســرائيلية لتقــديم 
التماس ضد القانون كونه غير ديمقراطي وعنصرياا ويمس بالحقوق البرلمانية للنائب وبحصانته وحقه 

وحذر من أنه في حال تم تفعيل القانون أو إقصاء  مثيل الجمهور الذي انتخبه".االنتخابي وحقه في ت
 أحد نواب القائمة العربية المشتركة، فإنه سيقابل بردة فعل شعبية وجماهيرية غير مسبوقة. 

 30/7/2016 ،فلسطين أون الين
 

 رئيس الكنيست يعلن دعمه تشريع بؤرة "عمونة" االستيطانية .27
ذكــرت موقــع صــحيفة "هــترتس" العبريــة أن رئــيس : تحريــر خلــدون مظلــوم، تايــه مــن ســليم -الناصــرة 

الكنيست يولي ادلشـتين، زار مسـاء الخمـيس، البـؤرة االسـتيطانية "عمونـة" )قـرب بلـدة سـلواد شـرقي رام 
عائلــة اســتيطانية وفــق تقــديره، ســتحظى  40وصــرح ادلشــتين أن بــؤرة عمونــة والتــي تعــيش فيهــا  هللا(.

 تشريع على الرغم من قرار المحكمة العليا.بالتنظيم وال
وكانت المحكمـة العليـا، التابعـة لسـطات االحـتالل اإلسـرائيلي، قـد حـددت بأنـه يجـب هـدم بـؤرة عمونـة 

 .2017من كانون أولت يناير  25حتى الـ 
وقــال ادلشــتين للمســتوطنين: "فــي نهايــة األمــر أصــبح هنــاك المزيــد مــن القــادة ورجــال القــانون الــذين 

همــون وجــود عدالــة فــي ادعــاءاتكم، وتوجــد طــرق لتنظــيم البــؤرة، )...(، لقــد أســفرت عمليــات التنظــيم يف
وتــابع: "الجهــات  عــن أمــور جيــدة وآمــل أن نعثــر علــى الطريقــة لتنظــيم المكــان مــن دون مواجهــات".

ألمر القانونيـة التـي تحـدثت معهـا تفهـم بأنـه يمكـن تنظــيم هـذه المسـتوطنة )...(، كـل مـن لـه عالقـة بــا
 يفهم أن الشرطة والجنود هم ليسوا الحل".

 30/7/2016 ،قدس برس
 
 "الدفاع عن األرض": مخططات استيطانية جديدة وهدم منازل بشكل ممنهج .28

"األيام": وّثق تقرير المكتب الوطني للدفاع عن األرض ومقاومة االستيطان، األسبوعي،  -نابلس 
يطانية اإلسرائيلية وعمليات هدم بالجملة لمنازل مس، مزيدا من المخططات االستأوالذي أصدره 

وتحدث التقرير عن جرائم تطهير  الفلسطينيين نفذها االحتالل اإلسرائيلي خالل األسبوع الماضي.
عرقي بحق المواطنين، مشيرا إلى مخططات لبناء مئات الوحدات االستيطانية في مستوطنات القدس 
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خرى، وفي المقابل هدم بالجملة لمساكن الفلسطينيين، والضفة، وآالف الوحدات االستيطانية األ
 وخاصة سكان القدس.

وأدان المكتب الوطني هذا التصعيد االستيطاني الخطير والمتواصل في مدينة القدس وجرائم التطهير 
العرقي والتي تمثلت األسبوع المنصرم بجرائم هدم مساكن بالجملة ومخططات لبناء مئات الوحدات 

في مستوطنات القدس والضفة، وكذلك آالف الوحدات السكنية في مستوطنات المتزمتين  االستيطانية
اليهود "الحريديم" المقامة في الضفة وفي منطقتي النقب والجليل، وذلك في إطار السياسة اإلسرائيلية 

لى تهويد القدس ومناطق فلس طينية الهادفة إلى تكثيف االستيطان وتعزيزه في األراضي الفلسطينية، وا 
وقال التقرير، إن جميع الحكومات  مصنفة "ج"، بما يتعارض مع القوانين واألعراف الدولية.

(، تحت مظّلة من الحجج Cاإلسرائيلية كانت تعمل على دفع وطرد الفلسطينيين من المناطق )
 القانونية الواهية على شاكلة "البناء غير القانوني".

مجلس األمن  إلىملف هدم البيوت على وجه االستعجال وأكد على ضرورة نقل ملف االستيطان و 
ووقف  ،وقف نشاطاتها االستيطانية إلىبمشروع قرار يدعو إسرائيل تحت طائلة العقوبات  ،الدولي

والى المحكمة الجنائية الدولية والطلب من المدعي العام  ،سياسة هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين
الشعبة القضائية للمحكمة للبدء بالتحقيق بهذه االنتهاكات  إلىوت إحالة ملفي االستيطان وهدم البي

 تتوقف دون قيد أو شرط. أنباعتبارها جرائم حرب يجب 
 31/7/2016األيام، رام هللا،  

 
 تكثف دعواتها القتحام المسجد األقصى متطرفةمنظمات يهودية  .29

رها إلحياء فعاليات ما يسمى : كثفت "منظمات الهيكل" المتطرفة، دعواتها ألنصا"وفا" –القدس 
قامة، األقصى"إحراق الهيكل" الشهر المقبل، والمشاركة في اقتحامات جماعية واسعة للمسجد   وا 

وأكد ائتالف منظمات الهيكل المزعوم انتهاء استعداداته  فعالياٍت تلمودية خاصة في باحاته.
تنظيم ندوات ومؤتمرات ، التي ستتضمن 2016ت8ت14وتحضيراته لهذا "الحدث" الذي يحل في 

ومحاضرات واعتصامات في مدينة القدس المحتلة ومدن كبرى أخرى، بهدف تحريك وحشد أكبر عدد 
 من مجتمع المستوطنين اليهود، وتشجيعهم على المشاركة في االقتحام الجماعي للمسجد األقصى.

تلمودية، ومسيرة وفي السياق ذاته، أعلنت منظمات الهيكل عن تنظيم اعتصام وصلوات يهودية 
 تدعو إلى تسريع بناء "الهيكل"، يوم الخميس المقبل.
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وسي عقد في كنيس "المبكى" المجاور لحائط البراق، في اليوم ذاته، مؤتمر تأسيسي لـ"شبيبة الهيكل"، 
يتضمن تقديم محاضرات من قبل "حاخامات"، وعرض أفالم قصيرة وعرض شرائح تعليمية كلها 

بل تسريع بنائه". تتمحور حول "الهيكل،  وس 
وقالت مصادر محلية إن المنظمات اليهودية المتطرفة أعلنت عن إقامة عدة فعاليات وأنشطة في 
الفترة ذاتها، بالتنسيق مع شرطة االحتالل لحماية المشاركين في هذه الفعاليات، خاصة االقتحامات 

 الواسعة للمسجد األقصى.
 31/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 أسرى القدس األطفال يتعرضون لمأساة حقيقيةقراقع:  .31

"األيام": قال رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين، عيسى قراقع، أمس، إن مأساة حقيقية  -رام هللا 
ومبرمجة يتعرض لها األسرى المقدسيون األطفال، الذين استهدفوا باالعتقال والقتل والتعذيب على يد 

 العام الماضي.سلطات االحتالل، منذ تشرين األول 
احتجاز القاصرين في مراكز إصالح داخل الخط األخضر، تشرف عليها حكومة  إلىوأشار 

االحتالل، حيث يتعرضون لمسح دماغ وتأثيرات أيديولوجية ونفسية على يد المشرفين على مراكز 
 من تغيرات خطيرة طرأت على أبنائهم خالل زيارتهم. أهاليهماألحداث، حيث اشتكى 

 14إلى  11المقدسيين في مراكز األحداث من عمر  األطفالحكومة االحتالل تحتجز  أن لىإوأشار 
المحاكمات العسكرية وفق القانون اإلسرائيلي  إلىبهدف تقديمهم  14عاماا، لحين بلوغهم سن الـ 

طفالا قاصراا  125وبّين أن  عاماا. 12األخير، الذي سمح بمحاكمة القاصرين من القدس حتى عمر 
أطفال  عشرةإناث، وأن  خمسذكور و  110محافظة القدس يقبعون في سجون االحتالل، منهم  من

 محتجزون في مراكز األحداث.
في مخيم شعفاط  أطفالالمحررين وعائالت أسرى  األسرىأقوال قراقع جاءت خالل زيارته عدداا من 

عصب، ووفد من  أبو أمجدالمقدسيين  األسرى أهاليوسط القدس المحتلة، بمشاركة رئيس لجنة 
 زنيد، وفعاليات وشخصيات المخيم. أبوالهيئة، والنائبة جهاد 

 31/7/2016األيام، رام هللا، 
 
 تأسيس المنتدى االجتماعي الفلسطيني لمناهضة العولمة واإلمبريالّية والصهيونّية .31

تماع عقد أعلنت عشرات المنظمات الشعبية واالتحادات الفلسطينية خالل اج: فتحي صّباح -غزة 
 في مدينتي غزة ورام هللا عبر تقنية "فيديو كونفرنس"، عن تشكيل المنتدى االجتماعي الفلسطيني.
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عضواا موزعين بين  20وانتخب ممثلو هذه المنظمات واالتحادات سكرتاريا المنتدى المؤلفة من 
وصادق المجتمعون على "الوثيقة البرنامجية والالئحة  فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.

الناظمة لعمل المنتدى، بعد إدخال المالحظات والتعديالت عليها". كما قرروا "فتح عضوية المنتدى 
 لكل الحركات والمؤسسات الفلسطينية".

عية وي عتبر المنتدى عضواا في المنتدى االجتماعي العالمي الذي يضّم في عضويته حركات اجتما
 "مناهضة للعولمة واإلمبريالية والصهيونية".

 31/7/2016الحياة، لندن، 
 
 أنهم يعيشون فوق محيط من المياه الجوفيةمن رغم بالعطشى  الفلسطينيونتقرير:  .32

عشرات اآلالف من الفلسطينيين في بلدة  ييعان: ترجمة عبد الرحمن الحسيني -)االيكونوميست( 
ص المياه في شهور قراء جفاف طاول عدة أشهر. وال تعد حاالت نسلفيت والقرى المحيطة فيها ج

الصيف شيئاا جديداا بالنسبة للتالل المسفوعة بأشعة الشمس خارج مدينة نابلس في شمالي الضفة 
الغربية. لكن هذا الموسم يعد على وجه الخصوص موسماا سيئاا. وتباطأ تدفق المياه من الصنابير 

طيراا عشية عيد الفطر المبارك هذا في الوقت الذي ال يتوقع فيه إال وتراجع إلى حد التقطير تق
 القليلون غوثاا في إمدادات المياه قبل حلول فصل الشتاء.

وكان اإلسرائيليون يشعرون، ذات مرة في السابق، بالتوجس، كما يجدر التنويه، حيال مستوى أضخم 
ونوميست تدفع للطباعة، كان مستوى المياه في مستودع للمياه لديهم، بحيرة طبريا. وفيما كانت االيك

مترا مكعباا فوق "الخط األحمر" وهي النقطة التي توقف عندها إسرائيل ض  المياه  11البحيرة عند 
لتجنب حدوث أضرار بيئية. لكن لم يعد هذا الحال يسبب قلقاا عاماا ألن معظم مياه إسرائيل يتم 

ث المياه من خالل معامل تحلية مياه البحر والتي تعد من ثل نحوالحصول عليها اصطناعياا. ويأتي 
بين األجود في العالم. إلى ذلك، يعتمد المزارعون على المياه المستصلحة لري مزروعاتهم. وتعيد 

 %20من المياه العادمة، أعلى مستوى في العالم تليها أبانيا التي تعيد استخدام  %86إسرائيل تدوير 
 من المياه العادمة.

 يساعد أي من هذه الحلول فائقة التكنولوجيا في مساعدة الفلسطينيين مع ذلك ألنهم ليسوا وال
مرتبطين مع شبكة المياه اإلسرائيلية. وهم يعتمدون على ما يدعى "المكمن المائي" )طبقة صخرية 

قات أوسلو . وكانت اتفا1967غنية بالمياه( والتي توجد أسفل األراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 
 من مياه المكمن المائي إلسرائيل وتخصيص النسبة المتبقية للفلسطينيين.  %80نصت على ذهاب 
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ومن جهة أخرى، تضاعف عدد المستوطنين أيضاا؛ حيث يعانون هم أيضاا من نقص المياه. وفي 
ة في نسمة( والمجاورة لسلفيت مر إسكان بحاالت نقص مياه عديدة وجيز  19,000مستوطنة أرييل )

هذا الشهر. كما أن المستوطنات األصغر في المنطقة وغير المربوطة بشبكة المياه اإلسرائيلية 
تعاملت مع حاالت جفاف أطول. ومع ذلك عانى الفلسطينيون أكثر بكثير من نقص المياه. وفي 

توصية ليتر في الحد األدنى وفق  100ليتراا في اليوم؛ أي أقل من  73المعدل يتلقى الفلسطينيون 
 منظمة الصحة العالمية.

دوالراا( كل أسبوع لتعبئة الخزانات على سطح منزله في  75شيقل ) 300إلى ذلك، ينفق وليد حبيب 
دوالر. وتنقل المياه  500مبلغ ضخم في الضفة الغربية حيث يبلغ المعدل الشهري للرواتب -سلفيت 

ل صباح عبر الطريق الجبلي المتعرج. التي تسحب من آبار كانت السلطة الفلسطينية حفرتها في ك
لكن اإلمدادات من المياه محدودة وال يتلقى السكان إمداداتهم األسبوعية دائماا. ويقول حبيب "لدينا 

 بحر أسفل منا في سلفيت لكننا ال تستطيع حتى االستحمام". وأضاف "إنه ألمر محزن".
المكمن الساحلي الذي ينكمش بسرعة: وما  وتعد الحالة أسوأ في غزة التي تعتمد كلية تقريباا على

يظل يعد ملوثاا بسبب سنوات من مياه عادمة غير معالجة وسبب سرقات زراعية. كما أن المياه التي 
تخرج من الصنابير في غزة غير صافية ومالحة. ويعتقد خبراء األمم المتحدة أن المكمن المائي 

 .2020سيتدمر مع حلول العام 
مليون متر مكعب من المياه في  64ى أن سلطة المياه اإلسرائيلية تبيع للفلسطينيين وتجدر اإلشارة إل

 كل عام. 
 31/7/2016الغد، عم ان، 

 
 التمييز بين الموظفين في منحة الراتب الكامل نرفضنقابة موظفي غزة:  .33

بين  أكد نقيب نقابة الموظفين في القطاع العام في قطاع غزة محمد صيام رفضهم التمييز: غزة
الموظفين المدنيين والعسكريين، مطالبا دولة قطر بصرف المنحة للموظفين المدنيين والعسكريين 

وخاطب صيام الموظفين في بيان له  الذين ينتمون إلى األجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون.
ننا "نحييكم على ثباتكم بعنوان "كفى إذالال للموظفين في غزة، لن نعاني لوحدنا في المرحلة القادمة" إ

وصبركم المقدر في ظل الظروف القاسية التي فرضتها علينا حكومة التوافق ومعاداتها المستمرة 
 وغير المبررة للموظفين وعوائلهم".

وأضاف "شتان بين من يمنع الرواتب عن الموظفين وبين من يسعى لصرفها، لذا مرة أخرى شكراا 
الب القيادة القطرية بأن تصرف الرواتب من المنحة الكريمة قطر قيادةا وحكومةا وشعباا، ونط
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وأكد  األجهزة الشرطية المدنية التي تنفذ القانون". إلىللموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينتمون 
صيام على وجود اتصاالت ومساعي حثيثة لصرف رواتب الموظفين العسكريين بالتزامن مع 

أنهم يدرسون "اآلن عدم استالم الراتب إال مع زمالئنا الموظفين وأشار إلى  الموظفين المدنيين.
 العسكريين إذا لم تتم االستجابة لمطلبنا".

 30/7/2016، غزة، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 البيرة: انتخاب سكرتاريا لـ"وطنيون إلنهاء االنقسام" وتأكيد مواصلة العمل الجماهيري .34

لجنة المتابعة الموسعة المنبثقة عن الحراك الشعبي "وطنيون إلنهاء "األيام": عقدت  -رام هللا 
االنقسام واستعادة الوحدة"، أمس، اجتماعها األول في قاعة اإلغاثة الطبية بالبيرة، بحضور أغلبية 
األعضاء الذين يمثلون طيفاا واسعاا من ممثلي القوى والتيارات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، 

 لنسوية والشبابية، والبلديات، والنقابات العمالية والمهنية وعدد من الفعاليات األكاديمية.واألطر ا
وناقش االجتماع القرارات التي أحالها المؤتمر للجنة، السيما تطوير خطة العمل وتفصيلها ونقلها 

وء إلى أرض الواقع، وخطط التواصل واالتصال مع فلسطينيي الداخل وفي الشتات وبلدان اللج
واالغتراب، وآليات التواصل اليومي وتنسيق الجهود مع لجنة المتابعة التي انتخبها مؤتمر غزة، عدا 
أشكال التحرك المقترحة ومن بينها تحديد يوم وطني لنشاط جماهيري واسع ومميز يشارك به اآلالف 

 للضغط من أجل إنهاء االنقسام.
شؤون العمل اليومي، وتنظيم عمل اللجان الفرعية وانتخبت لجنة المتابعة هيئة سكرتاريا لمتابعة 

والمتخصصة، وضمت كالا من: علي عامر، وفوز خليفة، وأمل خريشة، وتيسير الزبري، ونهاد أبو 
غوش، وسالم خلة، وعمر عساف، وجمال زقوت، ومحرم البرغوثي، ومحمود عبد هللا، وفايزة أبو 

نصور، ودعاء قريع، وآمنة زيد الكيالني، وجمال الهيجا، ومفلح النادي، وصالح الخواجا، وخالد م
النسر، وأحمد رزق، ورمزي عودة، وسعيد نخلة وحسين مراغة، واختارت السكرتاريا في أول اجتماع 

 لها علي عامر منسقا ألعمالها.
وأجازت لجنة المتابعة في اجتماعها وبالتنسيق مع لجنة المتابعة في غزة البيان الختامي الصادر عن 

تمر بصيغته النهائية، والذي جاء فيه أن "وطنيون إلنهاء االنقسام" هو حراك وطني جامع يتوحد المؤ 
فيه كل الوطنيين الفلسطينيين على اختالف أطيافهم وانتماءاتهم للنضال من أجل إنهاء االنقسام 

ها، على أسس واستعادة الوحدة الوطنية، وا عادة بناء مؤسسات الشعب التمثيلية والقيادية بكل مستويات
وطنية ديمقراطية، تستند إلى حق الجميع في المشاركة في هذه المؤسسات، وبما يضمن تكريساا 
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حقيقياا للوحدة الوطنية المبنية على الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق 
 االقتراع.

 31/7/2016األيام، رام هللا، 
 
 يل" األم التسعينية من نظرة الوداع!زبيدة وصالح.. هكذا تحرم "إسرائ .35

الموت يتربص بها في كل لحظة، ولكنها تتشبث بالحياة بجسد هزيل أنهكته األمراض، : إسطنبول
ليس رغبة بعمر أطول، ولكنها عاطفة األمومة، ماتت سريرياا غير مرة ولكن صورة ابنها "صالح" 

قوة، اتجاه ابن غّيبه االحتالل في سجونه كانت تلك "الكهرباء" التي أعادتها للحياة، هي بقية ال
 .2011 عشرات السنين ثم أبعده قسراا منذ العام

عاماا(، البن فقدته مرتين  89"عناق الموت" كل شيء تحلم بها الحاجة زبيدة محمد خليل العواودة )
( بعد 2013أسيراا ومبعداا، وتتمنى اليوم أن تودع الدنيا بين ذراعيه، فتخر لقاء جمعهما كان عام )

 عاما(.  11عشر سنوات عجاف لم تره فيهن، وقبلها منعت من رؤيته في السجن لمدة )
يتساءل ابنها األسير المحرر المقيم في تركيا، صالح الدين العواودة، في حديثه لـ"المركز الفلسطيني 

العالج  لإلعالم"، "عن أي إنسانية يتبجح بها االحتالل حتى يعذب مسّنة في موتها، يمنعها من
 بالخارج، ومن ثم يحول بينها وبين نجلها".

ويصف "صالح" حالتها الصحية، "هي مصابة بالجلطة وسلسلة من األمراض المزمنة، وهي غائبة 
عن الوعي في أغلب الوقت، ال تتحرك وال تفعل أي شيء بقواها الذاتية، حتى مضغ وبلع الطعام لم 

الصهيوني سفرها إلى األردن رغم التقارير الطبية من تعد قادرة عليه، ومع ذلك يحظر االحتالل 
المستشفيات الفلسطينية واألردنية والتنسيق بين الهالل األحمر الفلسطيني واألردني لنقلها باإلسعاف"، 

 ويتابع: "القضية ال يوجد فيها أي بعد أمني وال قانوني وال سياسي بل هي إنسانية بحتة".
 30/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تدهور صحة األسير الفلسطيني بالل كايدتحذر من مؤسسات حقوقية  .36

حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من أن الحالة الصحية لألسير بالل كايد تدهورت بسبب استمرار 
إضرابه عن الطعام منذ منتصف يونيوتحزيران الماضي، وقالت إنه فقد القدرة على الكالم بنسبة 

90%. 
ضرابا عن الطعام بعدما حولت سلطات االحتالل وضعه إلى االعتقال اإلداري عقب ويخوض كايد إ

 عاما ونصف العام. 14انقضاء فترة محكوميته التي امتدت إلى 
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وينتاب القلق والخوف عائلة األسير المقيمة في بلدة عصيرة الشمالية بقضاء نابلس، وقالت والدته 
 أنها ال تملك سوى الدعاء. إنه صابر على الظلم والجوع والعطش مؤكدة

وأكد محمود كايد أن شقيقه فقد ثالثين كيلوغراما من وزنه وال يقوى على الحركة، وهو مكبل القدمين 
وقال أيضا إن شقيقه  والرجلين في مستشفى برزالي تحت حراسة مشددة وقد منعت عنه الزيارة.

ات شملت زيارات مديري سجون مراقب بكاميرات وأجهزة تنصت نصبت في غرفته، ويتعرض لمضايق
 من كافة المناطق للضغط عليه لفك إضرابه ومنع استمرار هبة داخل سجون االحتالل لدعم األسير.

 30/7/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 
  تصدر بيانًا لرفض أسرلة التعليم في القدس فلسطينيةشخصيات  .37

ت، بياناا يتضمن توقيعاا لشخصيات بارزة، أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي، يوم السب: رام هللا
 رفضاا للممارسات التي تشنها سلطات االحتالل اإلسرائيلي ضد التعليم في مدينة القدس المحتلة.

وجاء في البيان أّنه وتأكيداا على روح االنتماء األصيل للقدس وللقضايا الوطنية واإلنسانية؛ نعرب 
لممارسات المجحفة التي تشنها سلطات االحتالل ضد نحن الموقعون أدناه عن رفضنا المطلق ل

التعليم في مدينة القدس المحتلة، ومحاولتها أسرلة التعليم عبر فرض مناهج محرفة ومشوهة، ومنع 
استخدام المنهاج الفلسطيني بمختلف الطرق واألدوات، مؤكدين على عروبة المدينة المقدسة 

 ومعالمها اإلسالمية والمسيحية.
قعون جميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية إلى حماية الهوية الوطنية الفلسطينية والحفاظ ودعا المو 

لى حماية التعليم كحق أصيل من حقوق اإلنسان،  على التعليم الفلسطيني في الوطن والشتات. وا 
، ومعاا الذي كفلته األعراف والقوانين الدولية، مؤكدين على دور التعليم ورسالته النبيلة في رقي األمم

 وسوياا نستطيع أن نبني بالتعليم حصوناا ال تنكسر.
والموقعون هم: د. صبري صيدم، أ. محمد البركة، د. أحمد الطيبي، أ. جمال زحالقة، أ. أسامة 
سعدي، أ. مسعود غنايم، د. أسعد غانم، د. أنور زكريا، د. ثابت أبو راس، د. رفيق حاج، د. رويدة 

أ. عزام أبو بكر، أ. د. فيصل عز الدين، م. فواز مجاهد، د. قصي  أبو راس، د. رياض اغبارية،
 حاج يحيى، د. نهاد علي، د. يوسف جبارين.

 30/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 برصاص االحتالل في جنين شبان سبعة إصابة .38
خالل سبعة شبان بالرصاص الحي، واعتقل ثالثة آخرون،  إبراهيم: أصيبكامل  –القدس المحتلة 

 اقتحام قوات االحتالل اإلسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية.
فلسطينيين،  ثالثةوقال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب ومصادر أمنية إن قوات االحتالل اعتقلت 

 بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
استمرت حتى ساعات الصباح  واندلعت مواجهات عنيفة بين جنود االحتالل، والشبان في المخيم،

، واطلق الجنود خاللها األعيرة النارية باتجاههم، ما أدى إلى إصابة الشاب فوزي جمال أبو األولى
كما دارت مواجهات مع قوات االحتالل في  عاما( من مدينة جنين، بعيار ناري في الفخذ. 20دقة )

 الحي. عدة أحياء من المدينة، أصيب على إثرها ستة شبان بالرصاص
 31/7/2016الرأي، عم ان، 

 
 تجويع األسرى الفلسطينيين سياسةمركز حقوقي: االحتالل يتبع  .39

بعدم  اإلسرائيليةاتهم مركز حقوقي فلسطيني، ما يسمى إدارة مصلحة السجون ه: سليم تاي - رام هللا
ى، مما يشكل عبئا االلتزام باالتفاقيات والمواثيق الدولية فيما يتعلق بالنوع والكم المخصص لألسر 

كبيرا عليهم ، العتمادهم على أموالهم في اقتناء لوازمهم وحوائجهم وكل مطالبهم ، بما فيها الطعام 
 والشراب من حسابهم الخاص من الكانتين العام للسجن )المقصف( .

(: إن دولة االحتالل تنتهك نص 7ت30وقال مركز األسرى للدراسات في بيان صحفي اليوم السبت )
من اتفاقية جنيف الرابعة في أن " تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث  89مادة ال

كميتها ونوعيتها بحيث تكفل التوازن الصحي والطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي"، كما 
ي أطعمة أكدت هذه المادة على أن يعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من أن يعدوا ألنفسهم أ

 “.إضافية تكون في حوزتهم 
وأوضح المركز، أن إدارة السجون ال تلتزم باالتفاقيات وتتهرب من مسؤولياتها، مما أدى إلى حرمان 

 األسرى من الحصول على وجبات غذائية تفي باحتياجاتهم من حيث الكم والنوع.
 30/7/2016قدس برس، 

 
 العراقيب: التأكيد على ضرورة التشبث باألرض .41

انطلق عصر يوم السبت، مهرجان التحّدي والصمود السادس في قرية العراقيب : حمد دراوشةأ
والمهرجان من تنظيم اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب، التي هدمتها  مسلوبة االعتراف، بالنقب.
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خرى، في مرة حتى اآلن، ويعيد األهل بناءها من جديد مّرة تلو األ 101جرافات السلطات اإلسرائيلية 
ويشارك في المهرجان  الحر الشديد والبرد القارس دفاعاا عنها وعن المقدسات اإلسالمية في أرضها.

عدد من نواب القائمة المشتركة ووفد من لجنة المتابعة باإلضافة إلى قيادات من مختلف األحزاب 
 والقوى السياسية والحقوقية والحزبية.

ي األرض، فرغم الهدم وسياسة إسرائيل إال أن السكان وأكد المتحدثون على "ضرورة الصمود ف
عادة بناء بيوتهم والمطالبة باالعتراف بالقرى العربية في النقب".  سيستمرون في البقاء على أرضهم وا 

ثم ألقى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، مذكراا فيها الحضور بأن هذا اللقاء 
ا يتّضح منه أن قضية العراقيب ليست قضية أهل العراقيب. وأضاف قائالا إن يثير اإلعجاب، إذ

"إسرائيل ترى في العراقيب الصخر الصلب والذي إذا ك سر تحطمت باقي الصخور"، كما أّكد على 
 ضرورة التماسك وااللتفاف الجماهيري من أجل استمرار النضال،

 30/7/2016، 48عرب 
 
 المقبل / أغسطسآب 31" في 2016ي "مؤتمر ماس االقتصادانعقاد  .41

أعلن مدير عام معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني "ماس" نبيل قسيس، يوم أمس : رام هللا
من شهر آب المقبل، بعنوان: "نحو  31" في 2016السبت، موعد انعقاد "مؤتمر ماس االقتصادي 

ي بيان صحفي، أّن المؤتمر يهدف إلى وأكد قسيس، ف رؤية جديدة للنهوض باالقتصاد الفلسطيني".
صياغة رؤية وطنية خالصة تحتضن خالصة جلسات الحوار بين الخبراء واالقتصاديين والمسؤولين 

وأوضح أّن "ماس" ارتأى أن  والباحثين واألكاديميين الفلسطينيين التي تمت خالل األشهر الماضية.
اديين وباحثين ورجال أعمال إلى يدعو ذوي الشأن واالختصاص من مسؤولين وخبراء واقتص

االجتماع والتشاور لمناقشة مقترح رؤية اقتصادية وطنية، سّيما في هذا الوقت الذي نشهد فيه ازديادا 
مطردا في نسب البطالة والفقر والفجوات التنموية بالتزامن مع اشتداد المعيقات التي يفرضها 

الوزراء رامي الحمد هللا، وباهتمام ومشاركة  ولفت إلى أن المؤتمر يحظى برعاية رئيس االحتالل.
واسعة من قبل مؤسسات الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات األهلية ورجال األعمال 

 الفلسطينيين واألكاديميين والخبراء المحليين.
 31/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس،   

 
 
 



 
 
 
 

 

 32 ص             4007 العدد:        31/7/2016 األحد التاريخ: 

                                    

 ي شباب خان يونسمنع االحتالل سفر العب بعدتأجيل نهائي كأس فلسطين  .42
أعلن رئيس اتحاد كرة القدم، جبريل الرجوب، تأجيل لقاء اإلياب لمباراة نهائي كأس فلسطين : غزة

وأوضح الرجوب في بيان صحفي يوم  ساعة. 48بين أهلي الخليل وضيفه شباب خان يونس لمدة 
استاد دورا، بعد على  السبتالسبت، أنه تقرر تأجيل اللقاء الذي كان من المقرر أن يجري مساء 

داريين من بعثة شباب خان يونس إلى  سبعةمنع قوات االحتالل الصهيوني، دخول  العبين وا 
وذكر أن إدارة العبي فريق "شباب خانيونس" تعرضوا للتحقيق واإلهانة عبر  المحافظات الشمالية.

 معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة. 
 30/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بالقدس لبحث ترميم دير السلطان مصريوفد كنسي  .43

أعلنت الكنيسة المصرية اليوم السبت أن وفدا كنسيا سيزور مدينة القدس الثالثاء المقبل بناء على 
ليبحث مع مسؤولين إسرائيليين مسألة ترميم "دير السلطان" األثري، التي ة طلب من الكنيسة اإلثيوبي

 يوليو تصري سامح شكري خالل زيارته األخيرة لتل أبيب مطلع تموزتطرق لها وزير الخارجية الم
 الحالي.

ورفض المتحدث باسم الكنيسة وصف الزيارة بأنها "تطبيع"، قائال إن "الوفد في مهمة كنسية بحضور 
 القائم بأعمال السفير المصري وكذلك السفير اإلثيوبي".

أحد أهم األماكن المسيحية العربية  ير السلطاناستولت على د" إسرائيل"تجدر اإلشارة إلى أن فيما 
لمدينة القدس الشرقية وسلمته إلى الرهبان األحباش )إثيوبيا( بعد طرد الرهبان المصريين، منها بعد 

، ورفضت تنفيذ حكم المحكمة العليا اإلسرائيلية برد الدير إلى الكنيسة 1967 يونيو تحرب حزيران
حل كيرلس السادس حظر سفر األقباط إلى القدس تحت االحتالل المصرية، وعليه قرر البابا الرا

 اإلسرائيلي بعد االستيالء على الدير.
 30/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يحذران من استهداف حراس األقصى " في األردناإلسالميةالهيئة "و "األوقاف" .44

المية والهيئة اإلسالمية أصدر مجلس األوقاف والشؤون والمقدسات اإلس: السبيل –القدس المحتلة 
بعادهم في األردن العليا ودار الفتوى ، أمس السبت، بيانا حول االعتقاالت األخيرة بحق الحراس وا 

أشار إلى أن السياسة الممنهجة التي تتبعها سلطات االحتالل وأذرعها األمنية حيث  عن األقصى.
ت جائرة هدفها التخويف والعقاب بحق موظفي األوقاف واإلعمار وحراس المسجد، إنما هي إجراءا
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سكات كل من يتدخل في تصرفات المتطرفين اليهود في صلواتهم التلمودية وأداء طقوسهم أمام  وا 
وأضاف البيان "يجب أن تعلم سلطات االحتالل بجميع أذرعها  أعين الشرطة التي تساعدهم في ذلك.

ة وحراس وسدنة المسجد األقصى في أن المسلمين جميعا يقفون صفا واحدا خلف األوقاف اإلسالمي
 الدفاع عن مقدساتهم".

 31/7/2016، السبيل، عّمان
 
 خالل لقائه الحمد هللا  يؤكد دعم األردن لصمود الشعب الفلسطينياألردني  الوزراءرئيس  .45

 أمسالدكتور هاني الملقي في مكتبه برئاسة الوزراء األردني التقى رئيس الوزراء  :بترا –عمان  
التي  األخويةكد الملقي عمق العالقات حيث أوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد هللا. رئيس ال
باألشقاء الفلسطينيين، والحرص على تعزيزها وتنميتها خدمة لمصالح البلدين والشعبين  األردنتربط 

ى الدائم عل األردن، وحرص أرضهللشعب الفلسطيني وصموده على  األردندعم  أكدالشقيقين. كما 
هللا الثاني مدافع دائم  جاللة الملك عبد أنتذليل العقبات التي تواجه الشعب الفلسطيني، مشددا على 

القضية  أنوشدد بهذا الصدد على  والدولية. اإلقليميةمختلف المحافل  الفلسطينية فيعن القضية 
لحين عودة الحقوق الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ولن نتخلى عن واجبنا في الدفاع عنها ودعمها 

مفاوضات  إلى واإلسرائيليبعودة الجانبين الفلسطيني  األملعن  أصحابها. وأعرب إلىالمشروعة 
حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، استنادا لحل الدولتين الذي يفضي  إلىجادة وحقيقية للوصول 

تحقيق  أهمية لدكتور الملقيا كدكما أ .1967الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام  إقامة إلى
ال يخدم القضية  األشقاءاستمرار الوضع الحالي بين  أن إلىالمصالحة الوطنية الفلسطينية، الفتا 

 والشعب الفلسطيني.
 31/7/2016، الدستور، عّمان

 
 عين الحلوة مخيم لىإمنع تسّرب األفكار الغريبة  يجببهية الحريري:  .46

في مجدليون، وفد اللجنة األمنية الفلسطينية العليا المشرفة على  التقت النائب بهية الحريري: صيدا
وتقدمه رئيس اللجنة اللواء  واإلسالميةالمخيمات والذي ضم ممثلي مختلف القوى الفلسطينية الوطنية 

وجود اطار جامع وموحد لألخوة الفلسطينيين "ن أأكدت الحريري أمام الوفد، قد عرب. و  أبوصبحي 
العليا التي تسهر على الوضع في عين الحلوة، يشكل ضمانة للمخيم وعامل اطمئنان  كاللجنة األمنية

على جسور التعاون والثقة التي تعززت بين القوى  إيجابانبني ونراكم  أنأهمية "، مشددة على "للجوار
يصب في  الفلسطينية في المخيم وبين الدولة اللبنانية ومؤسساتها األمنية وال سيما الجيش اللبناني بما
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تتخذه  أوليه إتتسرب  أنغريبة على نسيجه من  أفكار أيتعزيز األمن واالستقرار في المخيم ويمنع 
منصة ألي عمل يسيء للجوار اللبناني ويسيء قبل ذلك ومعه للشعب الفلسطيني وقضاياه  أومنطلقا 

 . "المحقة والعادلة
وب الدكتور بسام حمود وفد اللجنة األمنية في الجن اإلسالميةالمسؤول السياسي للجماعة  كما استقبل

جزء ال يتجزأ من صيدا، وامنهما واحد، وان ما يواجهه  عين الحلوة مخيم أناعتبر . و الفلسطينية العليا
هذا المخيم لكن هذه  "شيطنة" إلىهو ممنهج ومقصود ويهدف  إعالميالمخيم من تضخيم 
البعض  إصرار خالل لقائه الوفد الرحمن البزريالدكتور عبد في حين استغرب  المحاوالت لن تنجح.

صرارهمعلى تأكيد التوتر األمني في عين الحلوة   الواقع مغاير، داعياا  ماعلى خطورة الوضع بين وا 
 اإليجابيتسليط الضوء على الدور  إلىالمحسوبة على خط المقاومة  اإلعالميةبعض الوسائل "

 ."2006والفاعل للمخيم خالل حرب تموز 
 31/7/2016، تقبل، بيروتالمس

 
 إسرائيل""لتسليم إرادة تركيا لـ تهدف: محاولة االنقالب والتنميةالعدالة  .47

قال نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" التركي ياسين أقطاي: إن : يحيى اليعقوبي -غزة  ،أنقرة
أن  "، مؤكداا لسرائيالمحاولة االنقالبية في الجمهورية التركية، "كانت تهدف إلخضاع إرادة تركيا إل

واستدرك أقطاي في تصريح  انشغال البالد في محاربة االنقالبيين لن يؤثر على دعمها لقطاع غزة.
لصحيفة "فلسطين" أمس، "لو نجحت محاولة االنقالب.. لتغيرت السياسة التركية تجاه غزة وفلسطين 

 والعالم، وتغير اهتمامها بالقضية الفلسطينية".
ستمر في دعم قطاع غزة بعد فشل المحاولة االنقالبية، وسيتم تخفيف الحصار وأضاف: "تركيا ست

عن غزة حسب االتفاق التركي اإلسرائيلي.. اآلن تركيا انشغلت في محاولة االنقالب التي حدثت 
تحرص على  وأوضح أن تركيا دائماا  مؤخراا، ولكنها ستواصل برنامجها السابق في دعم القطاع".

ألطراف الفلسطينية، وتحثهم على الوحدة الوطنية رغم وجود بعض االختالفات عالقات طيبة مع ا
وشدد حرص تركيا على الوحدة الفلسطينية لمصلحة فلسطين  التي هي من طبيعة اإلنسان والسياسة.

 وشعبها، وقال: "نحن نرى غزة في قلوبنا، وتركيا ستكون دائمة مهتمة بقضية فلسطين وغزة".
: ف أهالي قطاع غزة إلى جانب تركيا بالدعاء ليلة المحاولة االنقالبية، قائالا وعلق أقطاي على وقو 

 "سمعنا ورأينا هذا الدعاء والتراحم الذي كان يعطينا القوة، فكنا نشعر بدعاء الفلسطينيين". 
 ته.؛ بهدف محاولة إسقاط أردوغان وحكوم"إسرائيل"واتهم أقطاي جماعة "فتح هللا غولن" بتشبيك العالقة مع 

 31/07/2016 ،فلسطين أون الين
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 هاشتاق يتفاعل على تويتر :_التطبيع_ضدّ سعوديون# .48
انتشر في السعودية هاشتاغ #سعوديون_ضد_التطبيع الذي دشنته الصفحة الرسمية  :الرياض

لمجموعة تقول إنها "مستقلة وتعمل على نشر صوت السعوديين والسعوديات الرافضين للتطبيع وكل 
جاء هذا بعد نشر "حركة مقاطعة إسرائيل في الخليج" تصريحاا  ه أو التمهيد له".محاوالت تبرير 

 استنكرت فيه زيارة وفد سعودي يضم أكاديميين ورجال أعمال إلى "إسرائيل".
وبحسب ما ورد على تويتر فإن الهدف من تدشين الهاشتاغ هو إطالق حملة توصل أصوات 

 مؤخراا". إسرائيلوقف ضد المجموعة التي زارت المغردين إلى "أكبر عدد ممكن ولتسجيل م
إجراءات بحق أفراد  باتخاذواستنكر مستخدمو الهاشتاغ الزيارة وطالب الكثير منهم حكومة السعودية "

 الوفد"، كما نشر البعض تغريدات تفيد بأن أفراد الوفد ال يمثلون الحكومة أو الشعب السعودي.
 ألف تغريدة. 30سعوديون_ضد_التطبيع نحو وبلغ عدد التغريدات التي ورد فيها #

 31/7/2016 ،وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 
 ألف شخص في غزة 17توفر الغذاء لـ  "الكبيرالقلب " :الشارقة .49

الشارقة: أطلقت مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة اإلنسانية العالمية المعنية بمساعدة الالجئين 
ذ من الشارقة مقراا لها، بالشراكة مع برنامج األغذية العالمي التابع والمحتاجين حول العالم، التي تتخ

ألف فلسطيني فقير في  17حو نلألمم المتحدة، مبادرة إنسانية جديدة؛ لتلبية االحتياجات الغذائية ل
 قطاع غزة، لمدة شهر كامل.

د الفلسطيني، من ماليين دوالر أمريكي في االقتصا 110استثمار ما يزيد على  ، تمّ 2011ومنذ عام 
 خالل مشروع التحويالت النقدية.

تعمل مؤسسة "التابعة لمؤسسة القلب الكبير:  "سالم يا صغار"وقالت مريم الحمادي، مديرة حملة 
القلب الكبير على تخفيف معاناة األسر العربية في مختلف أنحاء العالم، كما تشارك باستمرار في 

على ذلك، وحرصت المؤسسة على تنفيذ هذا المشروع بالذات؛  تقييم البرامج التي يمكنها أن تساعد
ألنه يوفر الغذاء للمحتاجين، والسيما المواد الغذائية التي يرغبون فيها، فتساعد بطاقات الغذاء 
اإللكترونية المقدمة من برنامج األغذية العالمي، على حرية اختيار متى وأين يتسوقون الختيار 

 ."غبون في شرائهاالمواد الغذائية التي ير 
 170حو نويقدم مشروع التحويالت النقدية لبرنامج األغذية العالمي في فلسطين، الدعم المالي إلى 

ألفاا يعيشون في خمس مناطق في قطاع غزة، التي تشمل  72ألف شخص من غير الالجئين، منهم 
 غزة وخان يونس، وشمال غزة، ودير البلح في وسط القطاع، ومدينة رفح.
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من  %75توجد حاجة ماسة لمساعدة المحتاجين في قطاع غزة، إذ إن أكثر من "افت الحمادي: وأض
من  %25األسر التي يساعدهم البرنامج تضم األطفال والنساء، في حين تمثل النساء ما يقارب 

 ."األسر التي يوفر البرنامج المساعدات لهم، من بينهن الكثير من كبيرات السن
 31/7/2016 ،الخليج، الشارقة

 
 بسبب عطاءات استيطانية إسرائيلية في شرقي القدس كي يقلق أمر  .51

عن قلقها "العميق" إزاء التقارير عن  لها الخارجية األمريكية في بيان : عبرتالجزيرة نت -القدس 
ات شرقي القدس، بعد إعالنها االثنين عمر وحدة في مست 323طرح الحكومة اإلسرائيلية عطاءات لبناء 

اعتبر المتحدث باسم الخارجية و  وحدة استيطانية بمستوطنة غيلو. 770عن مخططات لبناء الماضي 
 مشيراا  ،جون كيربي "األنشطة االستيطانية تقوض بشكل منهجي احتماالت التوصل إلى حل الدولتين"

كما عبرت  إلى تقارير أخرى باألسابيع األخيرة عن المضي قدما في مخططات أخرى بالقدس.
مبنى  650عن قلقها إزاء تزايد عمليات الهدم للمنشتت الفلسطينية، مشيرة إلى هدم أكثر من الخارجية 

 القدس.شرقي منذ بداية العام الجاري والمزيد من المنشتت بالضفة و 

 30/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 سايكس بيكو إلى جدران الدم حدودأمريكا.. من  .51

 محسن صالح
تحدة تنسحب تدريجيا من المنطقة )خصوصـا المشـرق العربـي( مخطئـون، الذين يرون أن الواليات الم

والذين يسوقون باراك أوبامـا وسياسـته فـي المنطقـة كــ"بطة عرجـاء" يجـانبهم الصـواب، والـذين يصـفون 
ــــدو أنهــــم اســــتعجلوا فــــي اســــتنتاجاتهم غيــــر  ــــة بالضــــعف والترهــــل، يب ــــة فــــي المنطق السياســــة األمريكي

 الصحيحة. 
ن قـراءة ما تقوم به الو  اليات المتحـدة فـي المنطقـة ال يعبـر بالضـرورة عـن فشـل أو عجـز أو ارتبـاك؛ وا 

متأنية للسياسة األمريكية وعملية صناعة القرار فيها تشير إلى أن المصالح العليا لم تختلف، وتوجيـه 
)بمن  مسار األحداث الكلية بما يخدم السياسة األمريكية لم يختلف، وأن محصلة تدّخل القوى األخرى

 فيها الروس( ال تبعد في النهاية عن الصّب في االطاحونة األمريكية"!
كــل مــا فعلــه أوبامــا هــو أنــه غي ــر أســلوب التعامــل األمريكــي مــع المنطقــة مــن أســلوب التــدخل الغلــيظ 
الدموي المباشر والمكلف إلى تحقيق المصالح نفسـها مـن خـالل أدوات القـوة الناعمـة، وبتكـاليف أقـل، 
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نتائج أفضل.. وهـو مـا حـاول تنفيـذه مـن خـالل ااإلدارة الذكيـة للنـزاع أو للصـراع" أو باإلنجليزيـة وربما ب
Smart Management of Crisis. 

هــذا المقــال يركــز فقــط علــى العــراق نموذجــا، ويحــاول أن يحــدد حقيقــة المنظــور األمريكــي وممارســاته 
سايكس بيكو لتختط حدودا ليسـت علـى  تجاهها.. وهو يرى أن أمريكا جاءت بعد نحو مائة عام على

الخرائط، حدودا ترتفع فيها جدران الكراهيـة والـدم، فـي مأسـاة وملهـاة يشـارك أبنـاء المنطقـة أنفسـهم فـي 
 صناعتها!

 
 المصالح األمريكية

األمريكية الدولية على المحافظـة علـى الهيمنـة األمريكيـة علـى العـالم، والبقـاء كقـوة  االستراتيجيةتركز 
عـادة تشـكيل النظـام عظمى  وحيدة ألطول فتـرة ممكنـة )عسـكريا، واقتصـاديا، وعلميـا وتكنولوجيـا..(، وا 

تتميــز ببراغماتيـة ومرونــة عاليــة، وقــدرة  اســتراتيجيةالـدولي وفقــا للمصــالح األمريكيـة. وهــي بشــكل عـام 
 كبيرة على التكيف.

السياسـة الخارجيـة األمريكيـة ، وبعيدا عن االسـتغراق فـي تصـنيفات ومـدارس االستراتيجيةوضمن هذه 
)انعزاليــة، وليبراليــة، ومحافظــة.. بــدرجاتها وتــداخالتها المختلفــة(، فثمــة خطــان رئيســيان يتنازعــان هــذه 
السياسة. األول يعطي وزنا أكبر لألمن والقوة، ويّعد نفسه ممثال لقيم الحرية، ويميل لفاعلية أكبـر فـي 

باستخدام القوة العسـكرية، لفـرض الـن ظم والمنظومـات التـي  التدخل المباشر في النزاعات الخارجية ولو
 يراها متناسبة مع قيمه ومصالحه، وبما يليق مع الواليات المتحدة كقوة أولى عالميا.

أمــا االتجــاه الثــاني فيعطــي وزنــا أكبــر "للقــوة الناعمــة" فــي التغييــر، ويســعى إلصــالح النظــام العــالمي، 
ق اهتمامــه بالتنميــة وحقــوق اإلنســان، ويعطــي اعتبــارا ويركــز علــى آليــات التفــاوض واالتفا قــات، وي ســوّه

للقـوى المحليـة وثقافاتهـا، والحتـرام الخصوصـية والتعدديـة. وال يميـل للتـدخل العسـكري إال إذا تعرضــت 
 المصالح األمريكية العليا للخطر.

اني فــــي الحــــزب وعــــادة مــــا يتركــــز أتبــــاع االتجــــاه األول فــــي الحــــزب الجمهــــوري، وأتبــــاع االتجــــاه الثــــ
 الديموقراطي.

وعلى هذ، فإن هناك تقلُّبا بين هذين االتجاهين، خاصة عندما يحصل الفشل لدى أي منهما.. ومثال 
ذلك حلول رونالد ريغان االقوي" مكان كارتر الذي يركز على القوة الناعمة.. وحلول أوباما الذي يركز 

في أفغانستان والعراق.. غيـر أن هـاتين الثنـائيتين  على القوة الناعمة مكان بوش االبن الذي لجأ للقوة
 ال تخرجان عن الغاية النهائية في خدمة المصالح األمريكية العليا.

 األمريكية في الشرق األوسط فتتلخص في: االستراتيجيةأما 
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يـة الحفاظ على ااسرائيل" وأمنها كقوة إقليمية عظمى، وباعتبارها حجر الزاوية في السياسـة األمريك -1
 في المنطقة.

الهيمنــة علــى منــاطق البتــرول لتــأمين احتياجــات أمريكــا وحلفائهــا، وكــأداة ضــغط فــي اإلســتراتيجية  -2
 الدولية.

تــــأمين خطــــوط المالحــــة والتجــــارة الدوليــــة فــــي المنطقــــة، بمــــا فــــي ذلــــك مضــــائق وممــــرات هرمــــز  -3
 والسويس وباب المندب.

 قة الجيدة معها.دعم النظم السياسية الموالية أو ذات العال -4
ضبط وتحديد أدوار ونفـوذ نظـم المنطقـة بمـا يخـدم المصـالح األمريكيـة، أو بمـا ال يتعـارض معهـا  -5

 على األقل.
االســتفراد بالهيمنــة علــى المنطقــة ومنــع أي قــوة كبــرى مــن المنافســة، إال ضــمن هــامش ال يضــر  -6

 )بما في ذلك روسيا(. االستراتيجيةبالمصالح األمريكية 
 

 رات احتالل العراقمبر 
التعــاطي األمريكــي مــع  اســتراتيجيةبعــد تــولي بــوش االبــن الرئاســة األمريكيــة، حــدثت نقلــة نوعيــة فــي 

المنطقة، فقام مدفوعا بمدرسة ااألمن والقـوة"، ومحاطـا بتيـار المحـافظين الجـدد المهـيمن علـى السياسـة 
ليطبـــق  2001أيلـــول  ســـبتمبرت 11الخارجيـــة، ومســـتغال بطريقـــة فجـــة األوضـــاع الناتجـــة عـــن أحـــداث 

 أجندات خاصة، ليس لها أي عالقة باألحداث ذاتها. وكان احتالل العراق أكبر مثال على ذلك. 
 الحجتان الرئيسيتان اللتان سعت اإلدارة األمريكية لتسويقهما لتبرير احتالل العراق كانتا:

لحيـازة هـذه األسـلحة بمـا يخـالف  حيازة العراق ألسلحة دمار شـامل، أو علـى األقـل قيامـه ببرنـامج -1
 التزاماته الدولية، وبما يشكل تهديدا لدول المنطقة.

يواء اإلرهابيين. -2  دعم النظام العراقي لإلرهاب، وا 
، أعلنت نتائج تقرير جون تشيلكوت الخاص بالمسؤولية عن مشاركة بريطانيا في غزو 2016ت7ت6في 

نة الحتالل العـراق، وأنهـا واهيـة أو منعدمـة. فكمـا كانـت العراق، والذي يؤكد على كذب األسباب المعل
الشـكوك تحـوم ابتـداء حـول حقيقـة النوايـا األمريكيـة، فقـد ثبـت قطعـا كـذب االدعـاءات األمريكيـة بشــأن 

 وجود أسلحة دمار شامل في العراق. 
كـن فيـه أحـد أما حكاية دعم اإلرهاب فقد كان واضحا أنها مجرد فقاعة إعالميـة؛ فالنظـام العراقـي لـم ي

مــن تنظيمــات القاعــدة أو مــا شــابهها، وكــان أحــد أنجــح األنظمــة فــي قمــع تيــارات ااإلســالم السياســي".. 
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سبتمبر، أو في االعتداء على المصالح الغربيـة.  11ولم يخرج منه شخص واحد ليشارك في هجمات 
 باحتاللها للعراق؟ إذن، فالسؤال ببساطة إذا كان هذان السببان غير صحيحين، فلماذا قامت أمريكا

 
 تهاوي المبرر االقتصادي

اتجهـــت معظـــم التحلـــيالت التـــي رفضـــت المبـــررات األمريكيـــة لالحـــتالل إلـــى أن الجانـــب االقتصـــادي 
المتمثــــل فــــي الســــيطرة علــــى ثــــروات العــــراق وخصوصــــا الــــنفط ونهــــب خيراتــــه، هــــو الســــبب الحقيقــــي 

 أيامنا هذه.  لالحتالل.. وما تزال هذه المدرسة هي األكثر رواجا حتى
غيـــر أن قـــراءة متأنيـــة لتكـــاليف الحـــرب األمريكيـــة علـــى العـــراق تكشـــف أن النفقـــات والخســـائر الماليـــة 
األمريكية كانت أكبر بكثير من حصول األمريكيين على النفط العراقـي ولـو بأسـعار تفضـيلية أو شـبه 

ط أســعار الــنفط أثنــاء احــتالل مجانيـة؛ ومــع ذلــك فــاإلدارة األمريكيــة لــم تنهــب نفــط العــراق، كمــا لــم تهــب
 األمريكيين للعراق. 

-2003من جهة أخرى، فقد اعترفت وزارة الدفاع األمريكية أن نفقاتها المباشرة على الحرب في الفتـرة 
مليـــار دوالر. أمـــا الدراســـة التـــي أعـــدها معهـــد واتســـون للدراســـات الدوليـــة فـــي  758بلغـــت نحـــو  2010

 1100فقــد أظهــرت أن تكــاليف الحــرب للفتــرة نفســها تزيــد عــن  جامعــة بــراون )وهــي جامعــة أمريكيــة(
مليون دوالر أسبوعيا. وأشارت وحدة البحوث في الكونغرس  640مليار دوالر، أي بما معدله ملياران و

مليــار دوالر فـي ســنة  700األمريكـي إلـى أن تكــاليف الحـرب علـى العــراق ستصـل إلــى نحـو تريليـون و
ـــك جوانـــب الرع2017 ـــود األمـــريكيين وفوائـــد ، بمـــا فـــي ذل ـــة الصـــحية للجرحـــى والمصـــابين مـــن الجن اي

 القروض.. وغيرها.
الحصــول علــى الــنفط العراقــي بأســعار تفضــيلية، وعقــود إعــادة اإلعمــار فــي العــراق، وحتــى دفــع دول 
المنطقة لشراء األسلحة األمريكية، وربما ساعدت في خدمة االقتصاد األمريكي.. ولكنها ليسـت كافيـة 

 احتالل العراق، ودفع تلك األثمان الهائلة.. فيما يبدو استثمارا خاسرا.لتبرير 
إذن، ال مكاســب اقتصــادية مــن الحــرب علــى العــراق، بــل تكــاليف هائلــة أســهمت بشــكل أو بــتخر فــي 

 اإلضرار باالقتصاد األمريكي، وصرفت الناخب األمريكي الختيار المرشح الديموقراطي أوباما.
 

 وثقافيةأبعاد وخلفيات دينية 
ما هو أقرب للصحة أن الخلفية الدينية والثقافية للمحافظين الجدد الذين أحاطوا بالرئيس بـوش االبـن، 
والرغبة في االسـتفادة مـن البيئـة العالميـة المعاديـة لــااإلرهاب" والتـي نشـأت وجـرى تعزيزهـا بعـد أحـداث 

يم المنطقــة علــى أســس طائفيــة ســبتمبر، قــد دفعــت صــانع القــرار األمريكــي لتبنــي رؤى إعــادة تقســ 11
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وعرقية، بما يسهل مزيدا من الهيمنة األمريكية عليها، وبما يخدم الكيان اإلسـرائيلي. وللعلـم، فقـد كـان 
المؤرخ اليهودي الصهيوني المشهور برنارد لويس، والذي كان لـه تـأثير مهـم علـى مدرسـة المحـافظين 

ز مـن دعـا إلـى تفتيـت العـالم العربـي، معترضـا الجدد، وعلى الرئيس جورج بوش االبن نفسـه، مـن أبـر 
 على أخطاء سايكس بيكو التي لم تراع األسس الطائفية والعرقية. 

وقد بنى الكاتب األمريكي رالف بيترز على دراسات لويس ودعا إلـى تقسـيم الشـرق األوسـط فـي مقالـه 
. ولـذلك كانـت ثمـة رغبـة 2006"حدود الدم"، التي نشرها في مجلة الجيش األمريكي في يونيوتحزيران 

فــي ضــرب العــراق وتفتيتــه داخليــا، بغــض النظــر عــن أي مبــررات حقيقيــة أو مســوغات تمــس األمــن 
 القومي األمريكي. 

 
 معالم السلوك األمريكي المعاصر

نهاكه بالحصار والعقوبات، فقد دشن االحتالل  بعد أن تبنى الرئيس كلينتون سياسة إضعاف العراق وا 
في عهـد بـوش االبـن مرحلـة جديـدة فـي االنغمـاس األمريكـي المباشـر فـي  2003سنة  األمريكي للعراق

إعادة تشكيل أو تطويع النظم السياسية في المنطقة، ثم جاء أوباما ليتابع خط كلينتون في اإلضـعاف 
 بالوسائل الناعمة. غير أن السلوك األمريكي ظل يسير ضمن عدد من المحددات والمعالم أبرزها:

أنظمـــة المنطقـــة سياســـيا واقتصـــاديا وعســـكريا، بحيـــث يســـهل إخضـــاعها، وال تشـــكل أي  إضـــعاف -1
 خطر على الكيان اإلسرائيلي وعلى المصالح األمريكية.

لــم يكــن المطلــوب بالضــرورة رســم حــدود سياســية جديــدة، ولكــن تــأجيج الصــراع الطــائفي والعرقــي  -2
 بما يرفع جدران الحقد والكراهية بين الناس.بشكل يمزق النسيج االجتماعي؛ داخل الدولة الواحدة، و 

إيجاد بيئات لتزايد الحساسيات والعداوات اإلقليمية بين دول وشعوب المنطقة، على أسـس طائفيـة  -3
ومذهبية وعرقية )سنة وشيعة، عرب وفرس وأتراك وأكراد..( بحيـث ت سـتهلك فـي عـداوات كهـذه، بعيـدا 

 عن العدو المشترك ااسرائيل".
لطريــق علــى أي مشــروع نهضــوي وحــدوي فــي المنطقــة، يمكــن أن يمثــل تهديــدا للمصـــالح قطــع ا -4

 األمريكية أو للكيان اإلسرائيلي.
ولــم يكــن هــذا الســلوك األمريكــي ليجــد لنفســه ســوقا، لــوال أن األنظمــة الفاســدة والمســتبدة والقمعيــة فــي 

الدولـة القطريـة الحديثـة، وفـي المنطقة فشلت في مشاريعها النهضوية والوحدويـة، كمـا فشـلت فـي بنـاء 
تقوية البنى االجتماعيـة وتنميـة الشـعور بالمواطنـة والـوالء لـدى شـعوبها، بعيـدا عـن العصـبيات الدينيـة 

 والعرقية. 
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السلوك األمريكي كان معنيا بإيجاد البيئـات المناسـبة لتصـاعد التـوتر الطـائفي والعرقـي، دون أن يقـوم 
ن ذلــك قــد يفســد عليــه خطتــه، وســيوجه أســهم االتهــام إليــه. كــان بــدور فــظ مباشــر فــي هــذا اإلطــار، أل

عليـه فقـط أن "يكشـف الغطـاء عـن الطنجـرة"، ليجـد مــا يكفـي مـن تيـارات واتجاهـات وقـوى فـي الســاحة 
 العراقية مستعدة لصبّه الزيت على النار الطائفية والعرقية.
 ومن أمثلة اإلجراءات والسياسات التي اتبعها األمريكيون:

قيــام بحــل الجــيش العراقــي بطريقــة كيفيــة؛ والســماح بإنشــاء جــيش جديــد هيمنــت علــى الكثيــر مــن ال -1
 مفاصله قوى طائفية.

توفير الغطاء لألكراد في شمال العراق لتعزيز حكمهم الذاتي، وتكريس البنى التحتية لالبتعاد عن  -2
 الدولة المركزية واالنفصال.

ئفيـــة، مارســـت التحـــريض، وكانـــت جـــزءا أساســـيا مـــن الســـكوت عـــن تشـــكيل مليشـــيات عســـكرية طا -3
 صراعات دموية طائفية تحت سمع األمريكيين وبصرهم. 

تـــــرك مظـــــاهر الفســـــاد اإلداري والمـــــالي والسياســـــي تتفشـــــى فـــــي كـــــل مفاصـــــل الدولـــــة، وتكـــــريس  -4
غمــاض العــين عــن ســرقة جهــات وشخصــيات  المحاصصــات الطائفيــة والعرقيــة فــي البنــى التحتيــة.. وا 

متنفـذة للمليـارات مــن ثـروات العـراق وشــعبها. فحسـب عـادل عبـد المهــدي، وزيـر الـنفط العراقــي عراقيـة 
 . 2015وحتى  2003مليار دوالر منذ  450السابق، فإن الفساد أفقد البالد 

 500كما أن الناطق باسم هيئة النزاهة في العراق عادل نـوري أبلـغ البرلمـان العراقـي عـن اختفـاء نحـو 
. أمـــا رئـــيس هيئـــة النزاهـــة 2014-2006الخزينـــة العراقيـــة خـــالل فتـــرة حكـــم المـــالكي  مليـــار دوالر مـــن

مليــار دوالر.. كــل ذلــك  227آالف عقــد وهمــي بـــ  6األســبق رحــيم العكيلــي فقــد قــال إنــه قــد تــّم عمــل 
وضع العراق خـالل االعهـد األمريكـي" ضـمن قائمـة أكثـر الـدول فسـادا فـي العـالم، وضـمن آخـر خمسـة 

 لم في مؤشر الشفافية.دول في العا
السياســـة األمريكيـــة والغربيـــة التـــي بنـــت وكرســـت خطابـــا إعالميـــا يتحـــدث بشـــكل متواصـــل وبكافـــة  -5

الوسائل المؤثرة عن الجنوب الشيعي والوسط السني والشـمال الكـردي.. بحيـث أصـبح ذلـك أمـرا عاديـا 
 منطبعا في الوعي والالوعي العراقي والعربي والدولي.

ت استفهام حقيقية عن ترعرع الظواهر المتطرفة وانتشارها تحت االحتالل األمريكي.. هناك عالما -6
وتزايد أعداد المنتمين إلى الجماعات باآلالف بعد أن لم يكن لهم وجود تحت حكم صـدام حسـين. أي 
أن نمــو قــوى االتطــرف" حــدث فعــال تحــت االحــتالل األمريكــي؛ لــيس بالضــرورة ألن أمريكــا هــي التــي 

نمـــــا ألن االحـــــتالل نفســـــه يـــــؤجج المشـــــاعر ضـــــدها بكافـــــة األشـــــكال المنضـــــبطة وغيـــــر  تصـــــنعهم، وا 
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المنضــبطة. وقــس علــى ذلــك ظــاهرة صــعود داعــش )تنظــيم الدولــة اإلســالمية(، والتراخــي النســبي فــي 
 التعامل معها.

ة التقصـــير المتعمـــد أو غيـــر المبـــرر فـــي حمايـــة التـــراث واآلثـــار والتـــاري  العراقـــي والهويـــة الوطنيـــ -7
 العراقية، بما في ذلك السكوت عن نهب المتحف الوطني.

ألــف مــدني، وربمــا  134لقــد تســبب االحــتالل األمريكــي وسياســاته خــالل عشــر ســنوات فــي مقتــل نحــو 
تســـبب بوفـــاة أربعـــة أضـــعاف هـــذا العـــدد )بحســـب تقـــديرات "معتدلـــة" لجامعـــة بـــراون(؛ باإلضـــافة إلـــى 

 اع جدران الدم بين مكونات المجتمع العراقي. ماليين المهج رين، واألهم من ذلك ارتف
 نواصل الحديث في مقال قادم حول السياسة األمريكية في سورية.

 30/7/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 
 االنتخابات المحلية: الموافقة دون توافق .52

 أ.د. محمد رمضان األغا
لفلسطينية دون توافق سابق، تفاجأت بعض الفصائل ومعظم شعبنا بتحديد موعد لالنتخابات المحلية ا

أو اتصــاالت تمهــد الطريــق أمــام خطــوة _ال ريــب_ لهــا انعكاســاتها وآثارهــا المحليــة واإلقليميــة، بــل ال 
ــالغ إذ قلنــا: إن جهــات دوليــة متعــددة تنتظــر نتــائج هــذه االنتخابــات، لمــا ســيكون لهــا مــن أثــر فــي  نب

 اث المختلفة.استقراء مستقبل منطقة غير مستقرة تموج بالحروب واألحد
ـــات  ـــى اليـــوم 2006صـــحيح أن انتخاب ـــزال آثارهـــا حت ـــة كبـــرى، ال ت م التشـــريعية قـــد أحـــدثت هـــزة إقليمي

ا يومها أسماها )تسونامي(،  واضحة وبارزة ولها ارتداداتها المتعددة في اتجاهات شتى، حتى إن بعضا
اس كغيرهــا مــن بغــض النظــر عــن عالقــة المصــطلح الطبيعــي بالحــدث السياســي الــذي فاجــأ ربمــا حمــ

 . واالستراتيجيينالفصائل والمراقبين والسياسيين 
إن موافقــة حمــاس علــى دخــول االنتخابــات وعلــى إجرائهــا فــي غــزة بغــض النظــر عــن صــورة دخولهــا 
ــا أنــه _علــى مــا يبــدو_ قــد  كفــاءات أو أي صــورة أخــرى كانــت _ال شــك_ مفاجئــة لكثيــرين، خصوصا

عاا ما في طبيعة ومنظومة اتخاذ القرار لـديها، وال شـك أنـه نوقش ذلك بعمق ضمن اآلليات المعقدة نو 
أربكـــت موافقـــة حمـــاس جهـــات مختلفـــة وعلـــى مســـتويات مختلفـــة، مـــا قـــاد فـــوراا إلـــى تغييـــر مهـــم لـــدى 
الفاعلين على الساحة الفلسطينية الداخلية من حيث الرؤية والهدف واآلليات والنتائج المتوقعة في كل 

ـا عـن انتخابـات  من الضفة وغزة، فـاألمر هـذه م المحليـة، التـي خاضـتها فـتح 2012المـرة مختلـف تماما
 مع نفسها إلى درجة أن عددًّا مهمًّا من المجالس المحلية فاز بالتزكية.



 
 
 
 

 

 43 ص             4007 العدد:        31/7/2016 األحد التاريخ: 

                                    

إن موافقة الحركتين الكبريين على إجراء االنتخابات المحلية بال توافق داللة على أن الطرفين يرغبان 
_ لهـا في المصالحة، لكن عوامل خارجية  ربما تكون هي العائق األكبر أمام ذلـك؛ فالمصـالحة _مـثالا

انعكاسات خارجية ضمن التوازنات اإلقليمية والحسابات السياسـية، أمـا االنتخابـات المحليـة فهـي ذات 
ن كـان الطرفـان يمـيالن اآلن،  انعكاسات داخلية ال تؤثر كثيـراا علـى األوضـاع اإلقليميـة والخارجيـة، وا 

بـار قـدرات اآلخـر ووزنـه االنتخـابي ليثبـت لجمهـوره واآلخـرين أنـه ال يـزال محتفظاـا بقوتـه، كلٌّ يريـد اخت
إذاا االنتخابات المحلية إن أجريـت فسـوف تكـون مؤشـراا قويًّـا علـى نجـاح هـذا الطـرف أو ذاك _حسـب 

للحـل أو  النتائج_ بالضفة أو غزة أو كلتيهما في إقناع الجمهور برؤيته السياسية، إما التفاوض مساراا
المقاومــة، أمــا نتائجهــا فســوف يكــون وقعهــا السياســي إقليميًّــا مــؤثراا بدرجــة مهمــة فــي صــناعة توجهــات 
ــا فــي ظــل مؤشــرات وجهــود تطبيعيــة يبــذل  وسياســات ووجهــات نظــر بشــأن مســتقبل المنطقــة، خصوصا

السياسـية  الكيان الصهيوني كل جهـده فـي سـبيل إنجاحهـا، لمـا لهـا مـن تـأثير فـي إعـادة رسـم الخريطـة
الجديــدة؛ فالمقاومــة هــي آخــر مــا تبقــى مــن حصــون تعمــل ضــد التطبيــع وتكافحــه، مــع جمهــور عربــي 

 إسالمي متضامن، لكنه مختلف جذريًّا مع توجهات حكوماته الرسمية. 
ـا مـا، وذلـك لطبيعــة البيئـة السياسـية، وســيبذل  ال شـك أن النتـائج فـي الضــفة وغـزة سـتكون مختلفــة نوعا

مضنية في عمليات التحشيد والدعاية االنتخابيـة، والمتأمـل فـي الوضـع بعمـق البـد أنـه  الجميع جهوداا
ا الفروقات في البيئة السياسـية واالجتماعيـة وانعكاسـها المتوقـع علـى النتـائج، لكـن لـن يكـون  يعي تماما

د أوشـكوا ذلك بطريقة دراماتيكيـة، إن الخبـراء والمختصـين مـزودون باألرقـام والمعلومـات ربمـا يكونـوا قـ
على االنتهاء من رسـم خريطـة النتـائج لكافـة المشـاركين، لكـن علـيهم أال ينسـوا السـيناريو األكثـر رعباـا 

 للجميع، وهو سيناريو المفاجأة الذي يربك الحسابات واألرقام والخرائط وكل الخبراء. 
ــا فــي هــذه االنتخابــات وحــده يحمــل رســائل متعــددة االتجاهــ ات والمســتويات إن إحــراز المقاومــة نجاحا

والمضامين، بل ما يسميه صناع القرار اليوم "هندسة النتائج"، صحيح أن المعركة االنتخابيـة سـتكون 
ــا  ــا فــي خدمــة المــواطن، خصوصا ــا مهمًّ ــا ســتكون فــي الوقــت نفســه تنافسا حاميــة الــوطيس، لكنهــا أيضا

ريب أنها التحـدي األكبـر لكـل  الدخول في مجال التنمية المحلية الشاملة والمتعددة المجاالت، التي ال
 المتنافسين من الخصوم العند.

 30/7/2016 ،فلسطين أون الين
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 بأبنائها الشرعيين تنتصر"فتح"  .53
 رمزي نادر 
أعلــن مــا يســمى "تيــار دحــالن" فــي شــكل ســريع ومباغــت، وقــد يكــون صــادماا للــبعض، وفــي شــكل ال 

مكاناتــه وطاقاتــه البشــرية لحركــة "فــتح"، ليقطــع يحمــل التأويــل أو اللــبس فــي المعــاني: انحيــازه وبكــل إ
الطريق على كل المراهنين بخسارة الحركة في صراعها مـع الـذات. وبخطوتـه هـذه يكـون نقـل المعركـة 
االنتخابية إلى مربع آخر تماماا وهو الصـراع علـى البـرامج والقاعـدة االنتخابيـة وتحديـد الرصـيد الفعلـي 

الفلسـطينية. فهـل سـيؤثر قـراره هـذا فـي الرغبـة فـي االسـتمرار لكل فصيل سياسـي العـب علـى السـاحة 
 في االنتخابات؟ األيام قد تجيب عن هذا التساؤل.

إعــالن تيــار "دحــالن" غّيــر المشــهد االنتخــابي فــي شــكل جــذري، وتحديــداا فــي قطــاع غــزة والمخيمــات 
، وأعـاد لــ "فـتح" توازنهـا الفلسطينية في الضفة الغربية، وحتى في القدس التي يمتلـك فيهـا ثقـالا واضـحاا 

الطبيعــي وخّلصــها مــن حــال العــرج التــي كانــت ستصــيبها لــو دخلــت المســرح مــن دون هــذا الموقــف، 
وبكل الثقل الجماهيري التنظيمي والشعبي الذي يمثله هذا التيار في "فتح"، وهو في السياق ذاته غّير 

ظل انقسام "فتح" واحتمال تعدد قوائمها  المـــشهد أيضاا لدى "حماس" التي كانت ستكون أكثر راحة في
االنتخابية. كمـا أنـه خلّـص عـدداا كبيـراا مـن كـوادر الحركـة مـن عقـدة الصـراع مـع الـذات، وأكـد لهـم أنـه 

حاللياا. وبظنـي أن هـذا التيـار سـيخرج بموقفـه هـذا أكثـر قـوة اتيار إصالحي وليس تياراا استئصالياا أو 
 لمئات بل اآلالف من كوادر الحركة الرافضة واقعها الحالي.وتــجذراا داخل "فـــتح" ليحتضن ا

مرة أخرى يرسم هذا التيار في "فتح" صورة الفتة بانتمائه لها، بعيداا عن المصالح الذاتيـة وبإنكـار تـام 
للذات. فعلى رغم المؤشرات القوية التي كانت تؤكد أن هذا التيار كان قـادراا علـى حصـد حصـة فارقـة 

فــي كــل مــن غــزة والضــفة الغربيــة وتوجيــه صــفعة لمتنفــذي "فــتح"، ورغــم أنــه خـــاض فــي االنتخابــات 
التجربــة ســابقاا فــي عقــر دار الحركــة وأمــام كــل مؤسســاتها وقــرع الخــزان بمطرقــة وحصــد منهــا حصــة 
الفتة، إال أنه يتراجع أمام مصلحة "فتح" العليا ألن الحركة خاضت في المرة السابقة االنتخابـات أمـام 

نهــا اســتفتاء داخلــي، أمــا هــذه المــرة فكانــت ستســقط ولــيس عــدداا مــن متنفــذي االمركزيــة" كمــا نفســها وكأ
 حدث سابقاا.

رغم كل األصوات الناعقة التي حاولت أن تمتطي المشهد وتستبق األحداث بنثـر بـذور الفتنـة وتـوتير 
صــحاب الخطــب األجــواء أمــالا بــاجترار ردود الفعــل الشخصــية، إال أن هــذا اإلعــالن أجهــز علــى كــل أ

 العصماء والفعل القليل ليظهر بوضوح من هم أبناء "فتح" الشرعيون.
بالدم كتبوا انتماءهم لـ "فتح"، وبإنكار الذات وتقديم المصلحة العامة على الخاصة أكـدوا هـذا االنتمـاء 
ورغـــم كـــل محـــاوالت إقصـــائهم وكـــل الظلـــم الـــذي تعرضـــوا لـــه اســـتمروا فـــي ترديـــد تحيـــا "فـــتح"، ورغـــم 
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زوال. فهــل ســيعود  إلــىصــرار علــى محــاوالت تغييــبهم عــن المشــهد قــالوا "فــتح" باقيــة واألشــخاص اإل
الوراء من أجل "فتح"؟ وهل سترتقي مركزية "فتح" بالقيمة والحجم نفسيهما  إلىمغتصبو "فتح" خطوات 

ونرى الرجل المناسـب فـي المكـان المناسـب؟ وهـل سـيعي الـبعض المتخـاذل أن الحركـة فقـط ستنتصـر 
بأبنائهــا الشــرعيين؟ مــا يســمى "تيــار دحــالن" قــدم الكثيــر مــن اســتحقاق "فــتح" عليــه ويبقــى مــا ســيقدمه 

 اآلخرون، وسيستمر قلم التاري  في الكتابة وليختر كلٌّ أين السطر الذي يود أن يكتب اسمه فيه. 
 31/7/2016 ،الحياة، لندن

 
 بشأن المجالس المحلية وحماسإلى فتح  .54

 د.فايز أبو شمالة
مـن نجـح فـي اختيـار الشخصـيات القـادرة الفاعلـة الموثوقـة لـدى النـاس، والمقبولـة لـديهم، َضـمهن الفـوز 
لقائمته في االنتخابات البلدية، فالناس ال يهمها االنتمـاء التنظيمـي للشـخص بمقـدار مـا يهمهـا كفاءتـه 

لمجلـس المحلـي غيـر منـتٍم وقدراته اإلبداعية في العمل، ونظرته الشمولية للخدمة العامة، وتذكروا أن ا
لتنظيم، فهو يقدم خدماته العامة ألبناء كل التنظيمات على حد سواء، وفي الوقت نفسه يقوم بالجباية 

 من مؤيدي كل التنظيمات على حد سواء.
ذا كانــــت مرحلــــة الدعايــــة االنتخابيــــة مهمــــة، إال أن حســــن إعــــداد القائمــــة االنتخابيــــة تشــــكل المــــادة  وا 

التســويق، فالقائمــة تتحــدث عــن نفســها بالنجــاح أو الفشــل مــن اليــوم األول، لــذلك  النابضــة فــي دعايــة
أنصــح التنظيمــات بــأن تســتعين بالشــارع نفســه فــي اختيــار مرشــحيه، وعــدم االكتفــاء بتوصــية الكــادر 
التنظيمــي لحركــة فــتح، وعــدم االكتفــاء بــرأي رجــال الــدعوة لــدى حركــة حمــاس، واألصــوب هــو مراعــاة 

فة أطيافه السياسية واالجتماعية، واالحتكاك بالناس، وسؤالهم عن مرشحهم المفضل، مزاج الشارع بكا
والموثـــوق لــــديهم، وقــــد يتحقــــق ذلــــك مــــن خــــالل عقــــد اجتمــــاع عــــام، تــــدعو لــــه الشخصــــيات الوطنيــــة 
واإلسـالمية واألكـاديميين والمفكـرين ومــديري المـدارس والوجهـاء، ويطلـب مــنهم تزويـد الجهـات المعنيــة 

 فاءات التي يرشحونها للمجلس البلدي.بقوائم الك
اللجوء إلى الشارع في اختيار القائمة قد يجسر الهـوة بـين التنظيمـات، والسـيما تنظيمـي فـتح وحمـاس، 
اللــذين قــد يتوافقــان علــى دعــم الشــخص الكــفء نفســه، ليكــون ذلــك مــن حــظ المجتمــع، وخطــوة علــى 

ـــى عـــدة مرشـــحين مســـتقلين لهـــم ثق ـــق توافـــق التنظيمـــات عل لهـــم الجمـــاهيري، وحضـــورهم الـــوازن، طري
 وليقتصر التنافس بعد ذلك على بقية مرشحي القوائم.
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قد يبدو هذا التفكير خيالياا، ولكن إرادة اإلنسان تجعل من الخيال واقعاا، والسـيما أن هـدف التنظيمـات 
ئـرة حتى هذه اللحظة هو خدمة المجتمع، وال أظن أن التوافق علـى عـدة أشـخاص أكفـاء يخـرج عـن دا

 الخدمة، شرط أن تتم مراعاة عدة اعتبارات من أهمها:
عامـــاا، لينهـــي رئـــيس المجلـــس فتـــرة عملـــه  55أال يتجـــاوز عمـــر المرشـــح لرئاســـة المجلـــس البلـــدي  -1

 المحددة بأربع سنوات قبل أن يصل إلى سن الستين.
وأكثـــر جـــرأة  أن تكـــون غالبيـــة المرشـــحين فـــي القائمـــة دون ســـن األربعـــين، ليكونـــوا أكثـــر عطـــاء، -2

 وتضحية من أجل الصالح العام.
يفضــــل أن يكــــون رئــــيس المجلــــس مــــن أبنــــاء العــــائالت الكبيــــرة المعروفــــة بنقــــاء ســــيرتها، وحســــن  -3

 سلوكها، فنعم الرئيس من كان مدعوماا من عائلته أوالا.
اإلبـــداعي رغـــم أهميـــة التوزيـــع الجغرافـــي والعـــائلي عنـــد اختيـــار القائمـــة، إال أن التوزيـــع العملـــي و  -4

 لألشخاص أكثر أهمية، وأجدى نفعاا من االنشغال بالشمال والجنوب. 
يجدر التنبه إلى أهمية الزج بشخصـيات قويـة داخـل المجلـس، شخصـيات لهـا اسـمها، وحضـورها،  -5

وتاريخها، ألن أسوأ المجالس المحلية هـي تلـك التـي يستسـلم فيهـا األعضـاء للـرئيس، ال يناقشـون، وال 
  يشكلون كابح األمان. يعترضون، وال

النـاس تحــب التغييــر واإلصــالح، لــذلك يفضــل عــدم االســتعانة باألســماء التــي احترقــت فــي مراحــل  -6
 سابقة من العمل، فلكل جديد بهجة. 

فــي معظــم المــدن الرئيســة فــي غــزة والضــفة الغربيــة، مــن الخطــأ أن يكــون رئــيس المجلــس المحلــي  -7
نائبه من الالجئين أيضاا، وذلك لعدة اعتبارات سياسية واجتماعية من الالجئين، ومن الخطأ أن يكون 

 ونفسية.
يفضل أن يكون تمثيل المخيم رمزياا داخـل المجلـس البلـدي، مـع العمـل علـى تشـكيل لجـان محليـة  -8

داخــل المخيمــات، تقــوم بالتواصــل مــع المجلــس البلــدي تــارة، ومــع األونــروا تــارة أخــرى، علــى أن تمثــل 
 مخيم.كافة أطياف ال

على حركة حماس أن تعد قـوائم المجـالس المحليـة الجديـدة بشـكل كامـل، وفـي حالـة تأجيـل إجـراء  -9
االنتخابات لسبب أو آلخر، وهذا أمر وارد ، فعلى حركة حماس أال تفوت فرصة التغيير واإلصـالح، 

قطــاع غــزة فــوراا وأن تعمــل علــى تكليــف قــوائم الكفــاءات التــي تــم تشــكيلها بــإدارة المجــالس المحليــة فــي 
 ودون تأخير.

 30/7/2016 ،فلسطين أون الين
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 مسموم إعصارنذر  .55
 فهمي هويدي
المصادفة وحدها وضعتنا أمـام هـذه المفارقـة المحيـرة. ذلـك أن الصـحف العربيـة الصـادرة يـوم الثالثـاء 

نشــــرت بيــــان قمــــة نواكشــــوط الــــذي تحــــدث عــــن مركزيــــة القضــــية الفلســــطينية وتهديــــد  7ت26الماضــــي 
تالل اإلسرائيلي لألمن القومي العربي، وفي ذات اليوم نشرت الصحف اإلسـرائيلية الخبـر التـالي: االح

"وصف وزير الجيش اإلسرائيلي أفيجدور ليبرمان مصر بأنها الحليف األكثر أهميـة إلسـرائيل واألكثـر 
لعربــــي جديـــة فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط والـــدول العربيـــة". بيـــان القمـــة كـــان يخاطـــب الـــرأي العـــام ا

مســـتخدما شـــعار الســـتينيات التـــي راج فيهـــا مصـــطلح قضـــية العـــرب المركزيـــة. أمـــا ليبرمـــان فقـــد كـــان 
يتحــــدث فــــي جلســــة اســــتجواب بالكنيســــت، ردا علــــى ســــؤال للنائــــب يؤيــــل حســــون حــــول تــــأثير اتفــــاق 
 المصالحة بين إسرائيل وتركيا على العالقات بين الدولة العبرية ومصر. وفهمنـا ممـا نشـرته الصـحف
الــثالث "هــترتس" و"معــاريف" و"يــديعوت أحرونــوت" أن ليبرمــان )أحــد رمــوز النازيــة الصــهيونية الــذي 
دعا إلى قصف السد العالي لتأديب مصر( أكد لصـاحب السـؤال وأعضـاء الكنيسـت أن العالقـات بـين 

الثـة. إسرائيل ومصر باتت من القوة والرسوخ بحيث ال يمكـن أن تتـأثر بـأي اتفـاق يعقـد مـع أي دولـة ث
الذين أعدوا بيان القمة اعتمدوا الصياغة التقليدية، وأطلقوها في الفراغ العربي وهم يعلمون أن أحدا لن 
يحاسبهم. فضـال عـن أن الجمـاهير العربيـة لـم تعـد تأخـذ مقـررات القمـة علـى محمـل الجـد، أمـا الـوزير 

 يقول. اإلسرائيلي فقد كان يدلى بشهادته أمام البرلمان الذي يحاسبه على ما
هـذا التنــاقض لــيس جديـدا تمامــا، والتبــاين فـي المواقــف لــم يعـد مقصــورا علــى خطـاب الجامعــة العربيــة 
ومجريـــات السياســـة المصـــرية. فالظـــاهرة باتـــت عربيـــة بامتيـــاز. إذ باســـتثناء عـــدد محـــدود مـــن الـــدول 

تـت تمتـد حينـا بعـد العربية، فـإن جسـور التواصـل والتفـاهم التـي أقامتهـا بقيـة تلـك الـدول مـع إسـرائيل با
ن جــرى ســترها بغــالالت وأعــذار مختلفــة بعضــها ســاذج  حــين. وانتقلــت أخيــرا مــن الســر إلــى العلــن وا 
وفاضح. ومن نماذج الحيل األخيرة قول من زار إسرائيل والتقى بعض مسـؤوليها، ثـم ادعـاؤه أنـه كـان 

 في فلسطين وأم المصلين فيها، ولم يزر إسرائيل!
اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو مـــا بـــرح يتحـــدث عـــن اصـــطفاف إســـرائيل إلـــى صـــحيح أن رئـــيس الـــوزراء 

جانب ما أسماه دول ااالعتدال العربي"، منـذ الحـت بـوادر اإلرهـاب فـي المنطقـة، إال أننـا لـم نتوقـع أن 
يتحول الطموح اإلسرائيلي إلى واقع عربي ملموس. وأيا كانت العوامل األخرى التي شجعت على ذلك 

نهـا التمـدد اإليرانـي فـي العـالم العربـي( فالشـاهد أننـا صـرنا إزاء واقـع جديـد اختلفـت فيـه التحول )مـن بي
زاء ذلــك فــإن ذلــك الواقــع بــات يتطلــب تحريــرا صــريحا  قــيم السياســة بقــدر مــا اختلفــت خــرائط الواقــع. وا 
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تـي وشجاعا، ولئن كان ذلك مطلوبا في عمـوم العـالم العربـي، إال أنـه بـات أكثـر إلحاحـا فـي مصـر، ال
 هي الدولة الكبرى من حيث عدد السكان والوزن التاريخي على األقل.

أدري أن كـالم ليبرمــان ينبغـي أن يؤخــذ بحـذر، فنازيتــه معروفـة وســجله الشخصـي ال يشــرف )وهـو مــا 
أشار إليه سلفه موشيه يعلون وزير الدفاع السابق الذي وصفه بأنه من زعماء العصابات(. إال أنه لم 

عــن اعتبــار مصــر الحليــف األكثــر أهميــة وجديــة بالنســبة إلســرائيل فــي المنطقــة. فــذلك ينفــرد بالحــديث 
المعنى صار متواترا فـي الخطـاب السياسـي اإلسـرائيلي بصـياغات مختلفـة )فـي شـهر مـارس الماضـي 
ســرائيل أصــبحا فــي  قــال ســفير إســرائيل األســبق بالقــاهرة زئيفــي مــازل فــي حــوار تلفزيــوني إن مصــر وا 

 سرير واحد!(.
الحــذر الواجــب ال يحــول دون الــدعوة إلــى تحريــر العالقــة التــي باتــت ملتبســة بــين القــاهرة وتــل أبيــب. 
ليس فقط إعمـاال لحقنـا فـي المعرفـة، ولـيس فقـط لتبديـد القلـق واالنزعـاج الـذي بـات يسـاور جيلنـا الـذي 

لتــي طــرأت ، ولــيس فقــط لتحــرى حقيقــة التحــوالت ااالســتراتيجيعاصــر زمــن القضــية المركزيــة والعــدو 
دراك األجيـال الجديـدة التـي  على العقيدة العسكرية في مصر، ولكن أيضا حفاظا علـى سـالمة وعـي وا 
باتت معرضة للبلبلة والضياع. ولعلى ال أبالغ إذا قلت أن استشراء تلك الحالـة لـن يشـوه تلـك األجيـال 

 فقط، ولكن تأثيره سيمتد إلى العالم العربي من أقصاه إلى أقصاه.
( حـين زار إسـرائيل أحـد كتـاب المسـرح المصـريين، قامـت 2005ثر من عشر سـنوات )فـي عـام قبل أك

قيامــة المثقفــين آنــذاك، وفصــل الرجــل مــن اتحــاد الكتــاب. أمــا حــين زارهــا وزيــر الخارجيــة أخيــرا والتقــى 
رئيس الوزراء بنيـامين نتنيـاهو فـإن ذلـك لـم يحـدث صـدى يـذكر. بـل تطـوع نفـر مـن المثقفـين المتـداح 

رتس" عــن دراســة أوفيــر ونتــر الباحــث تلزيــارة حتــى اعتبرهــا أحــدهم "خطــوة رائعــة". وحــين تحــدثت "هــا
بجامعــة تــل أبيــب التــي كشــف فيهــا عــن التغييــر الــذي طــرأ علــى منــاهج التعلــيم فــي مصــر معبــرا عــن 
التطبيـــع مـــع إســـرائيل وممتــــدحا الســـالم معهـــا، فــــإن األمـــر بـــدا طبيعيـــا ومقبــــوال بـــين أغلـــب المثقفــــين 

 اإلعالميين المصريين.و 
هــذه القــرائن مجــرد نمــاذج تؤيــد الــدعوة إلــى تحريــر تلــك العالقــة الملتبســة حفاظــا علــى وعــي األجيــال 
الجديـدة. ومـا أتلقـاه مــن رسـائل يبعـث بهـا بعــض الـوطنيين مـن الشـباب والشــابات يـدل علـى أن بــوادر 

نمـا عـن نـذر فاجعـة حاصـلة ونـذر إعصـار  التشوه حدثت بالفعل، وأننا ال نتحدث عن خطر الحـق، وا 
 مسموم يطرق أبوابنا. 

 31/7/2016 ،الشرق، الدوحة
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