
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 حماس تعّد مفاجآت للجيش اإلسرائيلي في المواجهة القادمة: أمنّية إسرائيلّية مصادر
 كذب التصريحات المنسوبة لمشعل حول االعتراف باالحتاللحماس ت  
 وضع "إسرائيل" األمني تحسن منذ "الجرف الصامد" ونتعاون مع جهات تعّد حماس "عدوا مشتركا" نتنياهو:

 نتنياهو ال يعارض إقامة ميناء في غزة شريطة أن يكون تحت رقابة إسرائيلية
 خالل العام الجاري  وقف بناءإخطار  444و هدم عملية 590": هيئة مقاومة الجدار واالستيطان"

استشهاد مقاوم باشتباك عسكري مع 
االحتالل شمال الخليل وحماس تزفه 

  انتماءه للقسام ة  معلن
 

 4... ص 

 

 4003 27/7/2016األربعاء 



 
 
 
 

 

 2 ص             4003 العدد:        27/7/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5  مشروط بإنهاء االحتالل "إسرائيل"الحكومة الفلسطينية: أي تطبيع عربي مع   2.
 6 األقصى المسجد منظمة التحرير تحذر من دعوات منظمات يهودية متطرفة القتحام  3.
 6 أسرة من غزة 1,297المخصصات المالية لـ  توقف برام هللا بغزة: الوزارة "الشؤون االجتماعية"  4.
 7 توريد "اإلسمنت" لمصانع غزة باستئنافيسمح  ": االحتاللاالقتصاد الفلسطينية"  5.
 7 القدس ومحيطها استهتار إسرائيلي بالقانون الدوليفي : هدم المنازل بالجملة لفلسطينية"ا الخارجية"  6.
 8  وكالة "وفا" تتهم صحفيا  بنشر أرقام مزورة عن ميزانية الوكالة السنوية  7.
 8 الدول العربية للتطبيع مع االحتاللبعض  مسارعةرئيس مجلس العالقات الدولية يستهجن   8.

 
  المقاومة:

 9 حماس تعّد مفاجآت للجيش اإلسرائيلي في المواجهة القادمة: أمنّية إسرائيلّية مصادر  9.
 11 كذب التصريحات المنسوبة لمشعل حول االعتراف باالحتاللحماس ت    10.
 11 أمريكية-لـ"عشقي": هناك من يرى المقاومة بعيون صهيو قيادي بحماس  11.
 12 واألخير ينفي غزةبلمناقشة قضايا حياتية مسؤول إسرائيلي يزعم لقاءه مسؤول من حماس   12.
 13 وة إضافية لجسر الهوة وفتح اآلفاق وتثبيت الشراكةأبو مرزوق: االنتخابات المحلية خط  13.
 13 تحت مظلة وطنية االنتخابات البلديةخوض "الجهاد اإلسالمي" تقرر   14.
 14 ي لزم األجهزة األمنية بالضفة باحترام نتائج االنتخاباتتدعو إلى إصدار قرار سياسي حماس   15.
 14 على الوحدة وبهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن ناخوض االنتخابات انطالقا  من حرصنسفتح:   16.
 15 إلى احترام ميثاق الشرف لالنتخابات التي أجمعت عليه الفصائل" تدعو قراطيةو الديم"  17.
 15 : االنتخابات القادمة حدث مفصلي ومحطة مهمة لشعبنايادي في حماسق  18.
 16   سر فقيرة في غزةمخصصات أ   التوافق حماس تدين قطع حكومة  19.
 16 طعنبحجة التخطيط لمحاولة العلى فتاة فلسطينية قرب القدس الشرقية االحتالل يطلق النار   20.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 17 نتنياهو: وضع "إسرائيل" األمني تحسن منذ "الجرف الصامد" ونتعاون مع جهات تعّد حماس "عدوا مشتركا"  21.

 18 نتنياهو: "إسرائيل" هزمت حركة المقاطعة بـ"بي دي أس"  22.

 19 نتنياهو ال يعارض إقامة ميناء في غزة شريطة أن يكون تحت رقابة إسرائيلية  23.

 19 نتنياهو "يعتذر" لفلسطينيي الداخل ويدعوهم إلى المشاركة "بكثافة" في المجتمع اإلسرائيلي  24.

 20 ائد وحدة مشاة ينطبق أضعافا  على القيادة السياسة لـ"إسرائيل"بينيت لنتنياهو: ما ينطبق على ق  25.

 21 ليبرمان: "إسرائيل" تضع مصر في المقام األول لجهة تعاملها مع حماس في غزة  26.

 21 ها في النكبة يعكس هوسا  أردان: اإلعالن الفلسطيني حول مقاضاة بريطانيا على وعد بلفور ودور   27.

 22 عودة لنتنياهو: ال نريد أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية في دولة عنصرية ومحتّلة  28.

 22 سنوات سبعأشهر ما يعادل قتلى  عشرةيزنكوت: قتلنا في الضفة خالل آ  29.

 23 "معاريف": على "إسرائيل" تحديد موقفها من االنقالب بتركيا  30.



 
 
 
 

 

 3 ص             4003 العدد:        27/7/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 24 الشرطة اإلسرائيلي تعتقل العشرات من مجموعة "ال فاميليا" اليمينية المتطرفة  31.

 24 نيا  جريحا  قسم التحقيقات "ماحاش" يغلق التحقيق ضد أفراد شرطة أعدموا فلسطي  32.

 24 المؤرخ اليهودي بابيه: االحتالل في فلسطين استعماري كولونيالي بامتياز  33.

 25 المتدينون المتزمتون اليهود يجبرون الحكومة على االنصياع لتعاليمهم  34.

 25 يرة تطارد نتنياهوخسائر حرب غزة األخ  35.
 

  :األرض، الشعب
 28 ألف دونم 70آالف فلسطيني في النقب ومصادرة  سبعةاالحتالل يقر مشروعا يتضمن اقتالع   36.
 28 عاما15 قبل استشهاد مواطنة من خان يونس متأثرة بإصابتها   37.
 28 آخرين في سلوان خمسةمواطنا وتستدعي  26القدس: قوات االحتالل تعتقل   38.
 29 خالل العام الجاري  وقف بناءإخطار  444و هدم عملية 590": هيئة مقاومة الجدار واالستيطان"  39.
 29 ريامن األسرى الفلسطينيين معتقلون إدا %10أكثر من   40.
 30 بيل رحلتها بطائرة "العال"محامية من حيفا تتعرض لتفتيش مهين ق    41.
 30 أسيرا  أضربوا عن الطعام تضامنا  مع زميلهم 40االحتالل ينكل بـ   42.
 31 حتاللفلسطينيا بمواجهات مع اال 42: إصابة "قدس بس"  43.
 31 األقصى "بالفترة الصباحية" يقتحمون المسجدمستوطنا  59: القدس  44.

 
  : مصر
 32 داعية إسالمي مصري شهير: الكيان الصهيوني يستعد لمحاربتنا منذ عشرات السنين فأين الجيوش؟  45.
 32 فلسطينيين ثالثةإلدخال جثامين  "استثنائيا  "فتح معبر رفح تات المصرية السلط  46.

 
  األردن: 

 33 ويضبط قنابل مولوتوف بمركبته "إسرائيل"الجيش األردني يحبط محاولة تسلل شخص إلى   47.
 

  لبنان: 
 33 ن يسمح بسقوط مخيم عين الحلوة في أيدي المسلحين التكفيريينلاللبناني الجيش ": السفير"  48.

 
  عربي، إسالمي:

 35 صحافي إسرائيلي "تسلل"الجزائر مستاءة من فرنسا بعد   49.
 

  دولي:
 36 لألونروامليون دوالر  25الواليات المتحدة تتبرع بـ   50.
 36 لوقف نشاطها االستيطاني بالقدس الشرقية "إسرائيل"االتحاد األوروبي يدعو   51.
 37 لن تنجح في هزيمة الحركة أو وقف نجاحاتها "إسرائيل": "القدس العربي" لـ "سأبي دي "  52.



 
 
 
 

 

 4 ص             4003 العدد:        27/7/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 
  : مختارات

 38 التركي: االنقالبيون "غّردوا كالبالبل" باالعترافات بعد بدء التحقيق معهمرئيس الوزراء   53.
 

  حوارات ومقاالت:
 39 عصام عدوان د.... بعض ما أنجزت حماس  54.
 41 صالح النعامي... ربيع إسرائيل العربي  55.
 43 دان مرغليت... سنة 99ووعد بلفور.. هجوم هاذ وسخيف بعد  عباس  56.
 44 عاموس هرئيل... بخطوة استباقية "عاصفة األنفاق"نتنياهو يواجه   57.

 
 47 :كاريكاتير

*** 
 

 انتماءه للقسام معلنة  فه استشهاد مقاوم باشتباك عسكري مع االحتالل شمال الخليل وحماس تز  .1
، بع  د معر   ن ب ولا  ن واش  تبا ات فج  ر الي  وم األربع  اء استش   د مو  اوم واعتو  ل واو  ن م  وا نينل: الخلي  

اس  تمرت س  بع س  اعات، م  ع ت  وات ايو  تال الص   يوني الت  ي واص  رت المن   ل ال     توص  ن فا    ف  ي 
 بلدة صوريف، شمال الخليل، جنوب الضفن الموتلن.

، تت  ل المو  اوم موم  د األربع  اءج  اا ايو  تال افيخ  ا  ادرع  ي، ف  ي با  ان  ص  با  وأعل  ن الن  ا س باس  م 
فوا ، مبينا أن توة ص يونان واص رت المن  ل ال    توص ن ب  ، وأ ل س الن ار تج ا  الو وة، وي   ان دلع 
تب  ادل ال   ان الن  ار، فام  ا أ   د ش   ود عا  ان انتش  ال الو  وات الص   يونان جو  ن ش   يد م  ن المن   ل الم  دمر 

 رسماا عن هويت  من و ارة الصون الفلس ينان.دون اإلعان 
و  ر ادرعي أن الووة است دفت المن ل بعدد من الص واري  المض ادة لل دروو، وم ن و م هدمت   بواس  ن 
آلان هندس ان، معلن ا العو ور ت رب جو ن الش  يد عل ش س ا  رش اا م ن ن وو  اش نا وي وتنبل ن يدوا ن، 

ولن ع ن تت ل الواخ ام المت  ري ميخائي ل م ارأل ف ي األول مبررا الجريم ن بنن  ا اس ت داي للخلا ن المس   
 ترب مستو نن "عنتائيل" الموامن عنوة علش أراضي الخليل. 60من الش ر الجار  علش  ريس 

الخليل الش يد فوا ، معلنن أن  أود أعضاء  تائب الش  يد ع   ال دين وماس في موافظن   فت ور نو 
 ل اش   تباأل مس   لح لس   اعات م   ع ت   وات ايو   تال ف   ي بل   دةوتال   ت الن فوا     "ارتو   ش ش    يدا خ   ا الوس   ام.

صابن آخرين".  صوريف عوب م اردت  بعد تنفي  عملان ب ولان أسفرت عن موتل ص يوني وا 
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 ان  ت اش  تبا ات مس  لون ب  ين مو  اومين، وت  وات ايو  تال الص   يوني، الت  ي واص  رت تبي  ل منتص  ف و 
ال الخلي  ل، جن  وب الض  فن الموتل  ن، و الب  ت لي  ل األربع  اء، من   يا ألو  د الم  وا نين ببل  دة ص  وريف ش  م

 أود المواومين بتسلام نفس ، تبل أن توصف المن ل وتشرو في هدم  وتش ساعات الصبا .
وأفاد مراسلنا، أن توات  بيرة من جاا ايوتال اتتومت ترين جبع  الوريبن م ن بل دة ص وريف ش مال 

، وسط ال ان نار وتناب ل مض يئن ف ي موافظن الخليل، وواصرت من ل الموا ن مومود مومد الواح
و      ر ش     ود عا    ان م    ن داخ    ل ص    وريف أن ت    وات ايو    تال ن    ادت عب    ر م ب    رات  س    ماء المن و    ن.

الص   وت: "ا   ا موم   د الفوا    .. س   لم نفس   أل"، وي     ي   دور الو   دي  ع   ن مو   اوم تت م     ت   وات ايو   تال 
  .بالمس ولان عن موتل مستو ن مت ري في مستو نن عنتائيل م لع الش ر الجار 

آلا  ن عس   رين ص   يونان يرافو   ا ع  دد م  ن جراف  ات ايو  تال  40وأ   دت مص  ادر مولا  ن أن أ و  ر م  ن 
 .اتتومت البلدة

 27/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مشروط بإنهاء االحتالل  "إسرائيل"الحكومة الفلسطينية: أي تطبيع عربي مع  .2
السابعن والعشرين التي عودت في العاصمن  روب مجلس الو راء، بتن يد الومن العربان: رام هللا

الموريتانان نوا شوط، في باان ا الختامي مجددا علش مر  ين الوضان الفلس ينان في العمل العربي 
المشترأل، والمضي تدما في دعم صمود الشعب الفلس يني في وج  العدوان اإلسرائيلي الممن ج، 

ودائم استند اللش مبادرة السام العربان ومبادئ  وعلش ت ريس الج ود  افن في سبيل ول شامل عادل
 مدريد وتواعد الوانون الدولي والورارات األممان  ات الصلن.

وأدان المجلس الترار ما تسمش "لجنن التخ اط والبناء" التابعن لبلدان ايوتال اإلسرائيلي في مدينن 
مسار الو ار الخفيف في  الودس مخ  ا لبناء وودات س نان ومنشآت تجارين وسااوان علش  ول

وودة س نان جديدة في المن ون الواتعن بين  770الودس بشوي ا الشرتي والغربي، ومخ  ا لبناء 
وودة  57مستو نن "غيلو" شمال الودس الشرتان الموتلن وبلدة بيت جاي، والمخ ط ايستا اني لبناء 

لش المخ ط ال    شف النواب عن  استا انان في مستو نن "راموت" شمال الودس الموتلن، الضافن ال
تامن مر   السرائيلي لل وار، وتدشين ت ار هوائي بين المن ون وباب  إلوا ن جبل ال يتون بسااج، وا 

 المغاربن في البلدة الودامن من الودس. 
في  لمت  أمام الومن بم البت  بدعم  لرئاس مومود عباسوأ د المجلس الموتف ال   عبر عن  ا

للمبادرة الفرنسان ب دي عود الم تمر الدولي للسام، علش أساس ترارات الشرعان الدول العربان 
الدولان  ات الصلن، و  لأل المبادرة العربان للسام  ما صدرت عن م تمر تمن بيروت في العام 
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، وأن تساهم اآللان الجديدة التي ستنبوس عن الم تمر في وضع سوف  مني للمفاوضات، 2002
ايتفان علا ، وأن ين ي ايوتال اإلسرائيلي لألراضي الفلس ينان، ووفوا للمبادرة ولتنفي  ما يتم 

العربان للسام، وعند  لأل ام ن للدول العربان واإلسامان أن ت بع عاتات ا مع السرائيل، ولاس 
" الع س، والتو ير من مف وم يتم تداول  ويروج ل  توت مسمش "التعاون اإلتلامي أو األمن اإلتلامي

ب دي خلس تنسيس أمني التلامي بين السرائيل والدول العربان ي دي اللش ت باع تلأل العاتات تبل 
 توويس هدي الن اء ايوتال اإلسرائيلي لألراضي الفلس ينان والعربان الموتلن.

 26/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 األقصى المسجد متطرفة القتحام تحذر من دعوات منظمات يهودية التحريرمنظمة  .3
و رت دائرة ش ون الودس في منظمن التورير الفلس ينان من مخا ر وتداعاات : الودس الموتلن

 األتصش للمسجدالدعوات العنصرين المتواصلن لمنظمات ي ودان مت رفن تدعوا يتتوام واسع 
 ال اهرة. األتصشباوات   ووس تلمودان في ألداءالمبارأل برفون  بار الواخامات المستو نين 

في اجتماو ل ا  اإلسرائيليفي الساان  ات ، است جنت دائرة ش ون الودس، مناتشن و ومن ايوتال 
 الخفيف، التي  رو ا رئاس بلدان ايوتال اإلسرائيلان في الودس نير ترار دعم ف رة التامن الو ار

من فون جبل ال يتون الماصس  ان ه ا الو ار سامر أش ر، وي بر ات، في اجتماو تبل عدة 
الخ ير  المخ ط الت ويد  وو رت الدائرة من خ ورة تنفي  ه ا المبارأل، األتصشالمسجد  ألسوار

داعان المجتمع الدولي للضغط علش  ،أسوار المبارأل وعن  األتصشيساما وان  سامر عن المسجد 
 فورا.و ومن ايوتال لوتف ه ا المخ ط التدمير  

 26/7/2016يدة، رام هللا، الحياة الجد

 
 أسرة من غزة 1,297المخصصات المالية لـ  توقف بغزة": الوزارة برام هللا االجتماعيةالشؤون " .4

و ارة الش ون ايجتماعان في غ ة الن ا فوجئت بنن الو ارة في رام هللا أوتفت المخصصات تالت  غ ة:
غ ة من تاعدة باانات برنامج مخصصات  أسرة من 1,297المالان التي تدفع مرة  ل واون أش ر ل  

 الش ون ايجتماعان، التي تتلواها األسر الفويرة.
وتا  لأل أن نفت و ارة الش ون ايجتماعان تاام ا بو ع ه   المخصصات عن آيي األسر في 

 ، م  دة أن  لأل جاء بعد تدتيس مع و ارة المالان."ش ل تعسفي"ت او غ ة والضفن الغربان ب  
ي باان ل ا أن ا أجرت تدتاواا مشتر ا مع و ارة المالان لووائم المستفيدين من برنامج و  رت ف

أسرة من المستفيدين من الضفن والو او يتلوون  2,288 وواليالتوواات النودان، وتبين أن 
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مخصصات مالان أخرى من و ارة المالان، وأن تامن ه   المخصصات أعلش من الود األدنش 
وأوضوت أن  بناء علش  لأل تررت الو ارة التوتف عن الصري ل    األسر  تصرف ا.للمساعدة التي 

ألن ا تتلوش المخصصات الممنوون ل ا من و ارة المالان، و لأل إلتاون الفرصن آليي العائات 
 الفويرة علش توائم اينتظار التي لم تتم ن الو ارة من مساعدت ا بسبب مودودان الموارد المالان.

 . "الن اهن وت اف  الفرص"من أجل ضمان  "توائم المستفيدين"لو ارة استمرارها في تدتيس وأ دت ا
   27/7/2016القدس العربي، لندن، 

 

 توريد "اإلسمنت" لمصانع غزة باستئنافيسمح  ": االحتاللالفلسطينيةاالقتصاد " .5
وافوت علش استئناي توريد تالت و ارة ايتتصاد الفلس ينان في غ ة، الن السل ات اإلسرائيلان،  غ ة:

 ش ور.  4"اإلسمنت" لمصانع البا ون المستخدمن في البناء بعد توتف استمر أ ور من 
وتال عبد الفتا  موسش المتود  اإلعامي باسم الو ارة التي تديرها ور ن وماس، ل "األناضول":" 

سالم التجار ، مجددا  بدءا من يوم غد  األربعاء ستسمح الس ات اإلسرائيلان عبر معبر  رم أبو
مصنعا للبا ون والوجارة المستخدمن في البناء، بعد توتف دام أل ور من  70بتوريد اإلسمنت لنوو 

 أربعن أش ر". 
  26/7/2016، فلسطين أون الين

 

القدس ومحيطها استهتار إسرائيلي بالقانون في : هدم المنازل بالجملة "الفلسطينية الخارجية" .6
 الدولي

في باان صوفي، يوم الواواء، بنشد العبارات التدام الفلس ينان أدانت و ارة الخارجان : وفا –رام هللا 
توات ايوتال علش هدم خمسن عشر من يا ومنشنة في العاسوان وتلنداا بالودس الموتلن، وهو ما 

ان ا اش ل استمراراا لسااسن ايوتال ايستعمارين الت ويدان ال ادفن اللش تفريغ الودس من س 
وال المستو نين م ان م، وصويا اللش الغان الباب  الفلس ينيين، وترويل م عن المدينن المودسن وا 

تامن دولن فلس ينان مستولن وعاصمت ا الودس الشرتان.   أمام أان فرصن لتوويس سام عادل وا 
دس الموتلن، وأ دت الو ارة أن ه   ال جمن اإلسرائيلان المتصاعدة علش الوجود الفلس يني في الو

تنتي في ظل غااب أ  رد فعل م ور ورادو من جانب المجتمع الدولي، علش ما اووم ب  ايوتال 
من انت ا ات وجرائم يومان بوس الفلس ينيين، وتواعس المجتمع الدولي في تومل مس ولاات  في 

 المت ررة. توفير الوماان الدولان للشعب الفلس يني، ومساءلن ومواسبن السرائيل علش جرائم ا
 26/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 وكالة "وفا" تتهم صحفيا  بنشر أرقام مزورة عن ميزانية الوكالة السنوية  .7
نشر الصوفي مومد عبد هللا خباصن، أمس ايونين، أرتاما وباانات مالان وول موا نن و الن  :رام هللا

 "وفا"، تتنافش مع الوواون بش ل م لس. األنباء والمعلومات الفلس ينان
ونشرت ه   المعلومات علش مواتع ال ترونان  ويرة مستغلن األرتام غير الصواون للتش ير وتشوا  

 صورة الو الن الرسمان.
وبناء علا  توج ت الو الن للوضاء لتباان الوواون للرأ  العام، مع التن يد علش أن أبوابنا مفتوون ل ل 

اإلدارين، و نا نتوتع أن اسنل الصوفي الم  ور الو الن تبل أن  بان سواء المالان أوالج ات الرتا
 ينشر أرتاما ي صلن ل ا بالوواون.

سنواا، بما اشمل  افن الرواتب واألجور والنفوات  شا لمليون  20.784والموا نن الوواوان للو الن تبلغ 
رين، الضافن اللش األصول غير المالان وفس تانون التشغيلان والمساهمات ايجتماعان، والنفوات الت وي

مرات ألهداي يجر   6، وأن الصوفي الم  ور ضاعف الرتم أ ور من 2016الموا نن العامن لسنن 
 .الفلس ينيالعمل علش معرفت ا من خال الوضاء 

 26/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 بعض الدول العربية للتطبيع مع االحتالل مسارعةهجن الدولية يست العالقاترئيس مجلس  .8
باسم  است جن رئاس مجلس العاتات الدولان ورئاس وملن موا عن ايوتال في فلس ين د.: غ ة

تامن العاتات مع .  نعام تسارو بعض الدول العربي للت باع مع ايوتال وا 
يوم الواواء  -اإلسامان في ت او غ ةخال مشار ت  في افتتا  مخام انتفاضن ال تلن -وتال نعام 

(: "نون في وملن الموا عن ندعو لمواصرة ايوتال وموا عت  سااساًّا واتتصاداًّا ورياضاًّا 26-7)
وووافاًّا علش  افن الصعد والوسائل"، مضافاا: "نون اآلن أمام مرولن يجب أن نرفع في ا لواء الموا عن 

أهمان وضرورة استخدام سا  الموا عن ومدى تنوير  ال بير ال   ولفت نعام اللش  ومواومن الت باع".
ا علش أن سا  الموا عن  ريس لن و الشرعان عن  بات ي عج ايوتال ويرهو  ماداًّا ومعنواًّا، مشددا

 ايوتال وتعريت  أمام العالم.
اإلسرائيلان وو ر من أن "المال ال   ندفع  في وصالن ايوتال عن  ريس شراء ودعم المنتجات 

 يتوول اللش رصاص وأسلون تستخدم لوتل أبناء الشعب الفلس يني وهدم بيوت ".
ملاار دوير، في وين  5وأشار نعام اللش أن المساهمن الفلس ينان في ايتتصاد الص يوني تصل اللش 

 ملاار، في الشارة واضون اللش أهمان الموا عن وجدواها. 3أن  ل الدعم األمري ي ل  يبلغ فوط 
 26/7/2016، لمركز الفلسطيني لإلعالما
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 للجيش اإلسرائيلي في المواجهة القادمة مفاجآت تعدّ  حماس: إسرائيلّيةأمنّية  مصادر .9
ما  الت ور ن وماس وترسانت ا العس رّين األخ ة بالتعاظم، ما  الت تُفّض   هير أندراوس: -الناصرة 

ارات اإلسرائيلّان في اآلونن األخيرة بالتوّد  عن مضاجع اإلسرائيليين تاادة وشعباا، وي  تووم ايستخب
مفاجآت ُتعّدها الور ن للجاا اإلسرائيلّي في الُمواج ن الوادم ن، وه ي الُمواج  ن الت ي أّ  د و ي ر األم ن 
أفاغدور ليبرمان أّن ا ست ون األخيرة، وأّن الجاا توت المرت  سُاوّول ت او غّ ة اللش ملعب   رة ت دم، 

 علش وّد تعبير .
ي ه ا الساان تناول الُمولل العس رّ  أمي ر بووب وط ه    الوض ان وت ال الّن   من   الج ري الص امد ف ي ف

م وا نين الس رائيليين عب ر الس ااج الو دود  لغ  ة، ووس ب تو ديرات ج  ات  3تس لل  2014صيف الع ام 
ُامّي ون  أمنان فإّن الواون في أيد  وماس، وهي ترى ب م ورتن مساومن، ل ن م في الجاا اإلسرائيلي

بش   ل واض  ح ي ل  بس فا    ب  ين م  ن تس  لل م  ن تلو  اء نفس    وب  ين ض  وااا الج  اا ه  دار غول  دن وأرون 
ا الل ش مص ادر أمنّا ن الس رائيلّان  شا ول، الل ان ت تا ف ي عملا ن الج ري الص امد. ولف ت بووب وط، اس تنادا

ريوهات أو التوداات، رفاعن الُمستوى، لفت اللش أّن اجتاا  الودود بواس ن موا نين هو نوو من السينا
ا، علش وّد تعبير المصادر في الجاا.  ل ّن  بالتن يد لاس ت ديدا

وب   رأ  المص   ادر عين    ا، أض   اي الُمول   ل اإلس   رائيلّي، ف   إّن الت دي   دات الوواوا   ن الت   ي تو   ف ف   ي وج     
المو   اتلين ف   ي المن و   ن مختلف   ن ومتنوع   ن: ني   ران تناص   ن والس   ا  الخفي   ف، ال    ان ص   واري  وت    ائف 

، عب  وات ناس  فن، ص  واري  مض  ادة لل  دبابات، ومو  اويت تس  لل م  ن البو  ر، الب  ر وعب  ر األنف  ان، ه  اون 
 علش وّد تول ا.

ا تاما ا بدرج ن  ، ت دي د م ن أ  اتج ا ، ُمش يراا ف ي 360وسان تائاا: اعتب روا ف ي الج اا ه  ا الوات ع ت دي دا
ل م او رأل س ا ناا  2006 الوتت عين  اللش أّن استخدام النف س عن دما ت م خ  ف جلع اد ش الاط ف ي ص يف

جند  في الج ري الص امد  نتيج ن ل ج وم مو اومين خرج وا م ن النف س  16في الجاا، وفوط بعد موتل 
ا أّن ج ا  األمن تّدم من   لأل الوتت  المصادرجاء التغيير ال    ال انتظار . وأوضوت  نفس ا أاضا

تامن بنش للعوور عل شا لملاار  1.2 ش األنفان علش  ول الودود، ول ن للتمويل، الت وير، امتاأل وا 
ا، أّ  دت المص ادر. ع اوة عل ش  ل أل،  ش فت المص ادر  وتش اآلن م من العوور علش أنفان معودة جدا
النواب عن أّن  من  الجري الصامد أتامت وماس علش  ول الودود من ون أمنان تشمل مواتع، أبراج 

وم بتوس  ين مواتع   ا باس  تخدام آلا  ات هندس  ان، مراتب  ن، رج  ال اس  تخبارات ودوري  ات، يفت  نا الل  ش أّن   ا تو  
وأوااناا باستخدام وسائل جمع مختلفن. باإلضافن اللش  ل أل، ش ّدّدت المص ادر اإلس رائيلّان الرفاع ن عل ش 

ا للمواتع واغادرون مع ولول الظام. الوسامأّن نش اء   اوضرون الساعن الوامنن صباوا
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م  ن ب  ين ع  دة  –تم  ام خ  اص ويج  ب التنم  ل من    وأوض  وت أاضا  ا أّن ت  دريب معو  د لوم  اس اوظ  ش باه
وول التسلح بش ل غي ر ع اد  أوع ع ن ت  ورات أخ رى، أ  تغي ر ش ا  اوظ ش ب ردّ  ف ي ور  ن  –أمور 

توات الجاا اإلسرائيلّي والدبابات نو و أه داي موتمل ن، ل اس هن األ ت وتر، ل  ن هن األ اوظ ن ت ال أو د 
ون و   ي مص   لح ه  دوء مس  تمر م  ن الو  اموس، ال ع المو  اتلين.  م  ا أّن ت  ادة األلوا  ن ف  ي المن و  ن ا لب  

تتوتع ألوان غ ة من تادة المن ون التود  ب نمور ال دفاو وال ج وم، تعبي ر ه دوء مس تمر ت دام ول اس ل   
عاتن بالواتع، يوض ح الض باط، خصوصا ا عن دما ا  ون هن األ تجمع ات تو ع عل ش بع د مئ ات األمت ار 

عداد للوتال وي  دون أم ام الض باط أن المفاج نة ام  ن فوط من السااج، ل لأل ف م افضلون تعبير ايست
 أن تندلع في أّ  لوظن.

وتابع   ت المص   ادر تائل   نا الّن الت   اري  ف   ي المن و   ن ُاظ    ر أن وم   اس ووو   ت النج   ا ات عس    رين عن   دما 
تامت بمفاجنة الجاا ووجدت  غير مستعد، الجماع ي  ر النفس ال   عور علا  ترب معبر صوفا تبل 

مو اتاا م ن وم اس، ف ي اللوظ ن الت ي أدرأل في  ا المو اتلون أّن   ت ّم  ش ف م  12خ رج من   سنتين، وال   
عادوا با أ  ضرر. فرضان تائد  تيبن روتم بس ا ن، أي وه ي ال ا وج د الع دو أن   ل م ي نجح بمباغتتن ا 

 فإن  ساعود أدراج  للم ان ال   أتش من . 
من     الج   ري الص   امد يتنو   ل مس    ولو ال    راو باإلض   افن الل   ش  ل   أل، أش   ارت المص   ادر  ات    ا الل   ش أّن     

العس رين لوماس مع شعور بمرارة وتلب ممتل   ض د الوا ادة السااس ان للتنظ ام الت ي ت ررت م ن جان ب 
واو  د الن   اء المعر   ن ب  ا النج  ا   بي  ر اغي  ر وا  اة الفلس   ينيين ف  ي ت   او غ   ة،     لأل مو  اويت تر ا  ا 

فش  لت فش  اا  ريعا  اض  ف  ي ض  وء  ل  أل، او  در لوس  م مص  ير وم  اس ف  ي اتف  ان المص  الون م  ع الس  رائيل 
ض  باط  ب  ار ف  ي الج  اا أّن    ف  ي الجول  ن العناف  ن الموبل  ن س  تواول ال   راو العس   رين لوم  اس أن تف  اج  
ل  اس فو  ط الس  رائيل، ب  ل أاضا  ا ال   راو السااس  ان للور   ن، وم  ن أج  ل مو  و وواو  ن الفش  ل س  ا ون ر س  اء 

 ون  ل المواتع في المن ون األمنان علش الودود.ال راو مستعدين للتضوان ب ل النش اء ال ين اورس
وخُلص  ت المص  ادر اإلس  رائيلّان الل  ش الو  ول الّن وم  اس تعل  م أّن الج  اا س  اواول ت  دمير جما  ع الموات  ع 
الخاص  ن ب   التنظام، وتائ   د  تيب   ن روت   م ُاو   در اآلن أّن     ف   ي الم   ّرة الوادم   ن س   ُتواول وم   اس أنع ُتف   اجئ م 

 ن ون ان أ بر للمواتلين، أ بر مّما فعلت في السابس، بوسب تعبيرها.بالتسلل الم دوج مع توة النيرا
 26/7/2016رأي اليوم، لندن، 
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 كذب التصريحات المنسوبة لمشعل حول االعتراف باالحتاللحماس ت   .11
خال  د مش  عل ،     بت ور   ن وم  اس التص  ريوات الم عوم  ن المنس  وبن ل  رئاس الم ت  ب السااس  ي للور   ن

تراي بايوتال أو غيره ا م ن األ ا ي ب الت ي ُنس بت اللا   ف ي تل أل التص ريوات سواءا وول مسنلن ايع
 الم عومن، والتي ابتدأ التلفيس في ا من الصوافن اإلسرائيلان.

وأ دت الور ن، في تصريح صوفي، مساء يوم الواواء، أن ه   ايدعاءات الملفون تس ت دي مواول ن 
 تشوا  صورة الور ن وموتف تاادت ا.

ش المواتف الوابتن والمعروفن للور ن وتاادت ا وول رفض ايعتراي ب ايوتال اإلس رائيلي، وشددت عل
 ووول العناوين األخرى التي جرى التلفيس وول ا في تلأل التصريوات.

 م   ا دع   ت الور    ن وس   ائل اإلع   ام الل   ش تو   ر  الدت   ن والموض   وعان ف   ي التعام   ل م   ع موات   ف الور    ن 
 وتصريوات تاادات ا.

 26/7/2016حماس، غزة، موقع حركة 
 

 أمريكية-لـ"عشقي": هناك من يرى المقاومة بعيون صهيو قيادي بحماس .11
أدانت ور ن وماس بشدة، علش لسان الوااد  ف ي الور  ن،   ال نص ار، هج وم : أومد صور –غ ة 

الجنرال السعود  السابس أنور عشوي، عل ش المواوم ن الفلس  ينان، و"ش ا نت  ل  ا، ومداو  " لاو تال 
وورد علش لسان الجنرال عشوي، خال موابلن تلف يونان مع أو د الون وات الفض ائان، تول  :  اإلسرائيلي.

  "المواومن ما تتلت  بابن".
"، أن "وم  اس ت  دين    ل المنب و  ين ال   ين يتس  اوتون م  ن 21وأ   د الوا  اد  ف  ي تص  ريح خ  اص ل   "عربي

والمواومن الفلس ينانض ه ي األت وى، وأت ول ايوتال"، مشددا علش أن األاام الوادمن ستوبت أن وماس 
 ل  )عشوي(: غدا ينجلي الغبار لتعري أفرس توتأل أم ومار".

وأض  اي: "وم  اس، م  ن اس  م ا تع  ري عنوان   اض ف   ي الت  ي تاوم  ت الموت  ل الغاص  ب، وأوتف  ت ن ي  ف 
التن   ا ل وبا    ع فلس     ين ف    ي ظ   ل الص    مت العرب    ي الم ب    س"، يفت   ا الل    ش أن ور ت      "أع    ادت للوض    ان 

 لس ينان ويويت ا، وجعلت من ايوتال أوهن من بيت العن بوت باعتراي تادت ".الف
وأوضح نصار أن "وماس"، التي  انت علش "رأس المواومن الفلس ينان،  بدت ايوتال خال وا  
و  روب متتالا  ن خس  ائر فادو  نض معنوا  ا ومادا  ا، وعمل  ت عل  ش تو   يم ول  م ايو  تال عن  دما    ان يرف  ع 

 ائيل من النيل اللش الفرات".شعار ودود السر 
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ورأى نصار أن الجنرال عشوي "ي امول الشعب السعود  الب ل الشريفض وال   ينسجم بت لعات  مع 
أمري ا   ن"، منوه    ا الل    ش أن -عم   وم ش    عبنا الفلس    ينيض ل     ن هن    األ م   ن ي    رى المواوم   ن بعي    ون ص     يو

 مع نبض الشارو السعود "."السعودان وشعب ا، يتبر ون من مول ه   التصريوات التي ي تنسجم 
 26/7/2016"، 21موقع "عربي 

 
 واألخير ينفي غزةبلمناقشة قضايا حياتية مسؤول إسرائيلي يزعم لقاءه مسؤول من حماس  .12

أوارت تسريبات عن لواء ب ين مس  ول ف ي وم اس ومس  ول الس رائيلي لمناتش ن م ا وص ف بنن    رام هللا:
نف ي م ا أ  د  مس  ول  أن اض  ر مس  ول ومس او  الل شتضااا وااتان في ت او غ ة جدي واسعا تب ل 

و  رت الوناة العاشرة في التلف يون اإلسرائيلي أن اائير فرغون رئاس المجل س اإلتلام ي ف ي  السرائيلي.
مس   ولي وم  اس ال      من و  ن عس  وان المو  ا   لو   او غ   ة ش  ماي التو  ش س  را بموم  د ال فارن  ن أو  د

ل تضااا مشتر ن تتعل س ب البنش التوتا ن. وبوس ب الون اة اشغل منصب رئاس بلدان بيت وانون من أج
وتن اول موض وو تل و  ما ا  الص ري ف ي المن و ن  العاشرة فود ُعود اللواء ايستونائي تبل واو ن أس اباع
 األمر ال   اولس الس ان والمس ولين علش ود سواء.

 خل والتوارب الم اني.وتالت مصادر السرائيلان الن المسنلن يجب أن تعالج بش ل مشترأل بسبب التدا
وأو   ارت ه      التس   ريبات نواش   ا فوري   ا ف   ي الش   ارو الفلس    يني بس   بب رف   ض وم   اس المعل   ن لمو   ل ه      

 مسائل مدنان وأخرى أمنان. اللواءات وانتوادها المتواصل للسل ن الفلس ينان وتنساو ا مع السرائيل في
ب نش  رت  و ال  ن ال  رأ  التابع  ن وت  د اض   ر  فارن  ن للخ  روج ونف  ي ه   ا اللو  اء. وت  ال ف  ي تص  ريح م ت  و 

الن ه  ا "العبري ن. وأض اي:  لو ومن وماس في غ ة الن ما ينشر مجرد الشاعن تناتلت ا وسائل اإلعام
نافا ا أن ا  ون هن األ أ  لو اءات س رين  "الخبر ال   نولت  وسائل العام عبرين عا ر عن الصون تمااما

 أو علنان مع ايوتال.
ود اللواء وتال الن  توص ل الل ش أن مو ل ه    اللو اءات عملا ن. وأض اي: ل ن اائير فرغون أ د وواون ع

 ."هناأل من ُام ن التود  مع  ويجب أن يتووس  لأل"
التو  د  و  ول ايهتم  ام بالما  ا  باألا  ام األخي  رة اس  تمر المس   وين بونول  ت وس  ائل الع  ام الس  رائيلان أن    

عناص   ر وم   اس و   ول ه    ا  م   عوالص   ري الص   وي. وأردي فرغ   ون ت   ائا الن     ي ي   د متابع   ن التو   د  
 الموضوو.

 27/7/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 خطوة إضافية لجسر الهوة وفتح اآلفاق وتثبيت الشراكة االنتخابات المحلية :أبو مرزوق  .13
موس    ش أب    و م    ر ون، عض    و الم ت    ب السااس    ي لور     ن "وم    اس" ت    رار الور     ن  د.وص    ف : الدوو    ن

خ   وة الض  افان لجس  ر ال   وة وف  تح اآلف  ان وتوبي  ت الش  را ن، بالمش  ار ن ف  ي اينتخاب  ات المولا  ن، بنن    
ا علش أن اعتبارات و نان توف وراء اتخا  الورار.  مشددا

وأعل  ن أب  و م  ر ون، ف  ي موابل  ن خاص  ن م  ع "المر     الفلس   يني ل،ع  ام"، ي  وم الواو  اء، أن "وم  اس" 
أ  موت ع ف ي الض فن  ستش ل وتدعم توائم من أصواب الخب رة وال ف اءة، ول ن تخ وض اينتخاب ات ف ي

 الموتلن، بووائم و بان باسم الور ن.
وتال: "ستورص الور ن في   ل مواتع  ا عل ش توجا   تاع دت ا و تلت  ا التص ويتان ال بي رة نو و الوائم ن 

ا عن أ  اعتبارات و بان أو عائلان".  األ ور توة و فاءة وم نان بعيدا
ن  بي   رة للن    وض ب   الواتع الخ   دمي ف   ي هيئاتن   ا ورأى الوا   اد  الفلس    يني أن اينتخاب   ات البلدا   ن فرص   

المولا  ن، وفرص  ن وواوا  ن لض    دم  اء جدي  دة و   ادر ش  بابي م ن  ي، اس  ّخر  فاءت    وعلوم    م  ن أج  ل 
ا عل  ش أن وم  اس ت م  ح لتع ي     ل  أل عب  ر دعم   ا لل ف  اءات واألخا  ار م  ن أبن  اء  ش  عب  وأهل   ، مش  ددا

اف  الف رصض أ  د أن  ا "تخوف ات ج ادة"، يفتا ا ووول التخوفات من الماوو ن والتع ي ل وع دم ت   شعبنا.
الل  ش ايتف  ان م  ع لجن   ن اينتخاب  ات وب  اتي فص   ائل ش  عبنا وت  وا  الوا  ن، عل   ش مجموع  ن م  ن الخ    وات 
لمواج ن  لأل، أبر ها ميوان الشري ال    وت ع علا   الجما ع، وال    يتض من ت وفير أج واء م ن الوري ن 

 ضفن وغ ة.وت اف  الفرض للمرشوين والووائم في  ل من ال
ورأى الوااد  الفلس يني أن اينتخابات المولا ن مودم ن لانتخاب ات الموبل ن تش ريعانا  ان ت أم رئاس انا، 

موت   ف وم   اس ال   داعي لض   رورة الج   راء اينتخاب   ات التش   ريعان والرئاس   ان وانتخاب   ات المجل   س  اا دمج   دّ  
 الو ني، وفس ما نصت علا  اتفاتات المصالون.

 26/7/2016الم، المركز الفلسطيني لإلع
 

 تحت مظلة وطنية االنتخابات البلديةخوض "الجهاد اإلسالمي" تقرر  .14
اينتخاب  ات ت  ررت ور   ن الج   اد اإلس  امي بع  د أس  اباع م  ن اينتظ  ار خ  وض : فتو  ي ص  ّبا  -غ   ة 
ي تمانع المش ار ن "وتال الوااد  في الج اد خضر وبيب أخيراا الن ور ت   توت مظلن و نان. البلدان

 ."ئمن و نان موودة، من من لس توويس الشرا نضمن تا
اينتخاب  ات المولا  ن خدما  ن بعي  دة م  ن اس  توواتات )اتف  ان( أوس  لو )م  ع الس  رائيل(، "وأوض  ح وبي  ب أن 

 ."والج اد ترغب في تومل مس ولاات ا اللش جانب الفصائل األخرى لومل ال م الو ني
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وف ا للمشار ن في ه   اينتخاب ات وت ش واستبعد وبيب أن تختار الور ن تاادات سااسان من بين صف
 ."ستختار فوط م نيين و نيين اوظون باوترام الناس"في البلداات ال برى، مشدداا علش أن الور ن 

 27/7/2016الحياة، لندن، 
 

 ي لزم األجهزة األمنية بالضفة باحترام نتائج االنتخاباتتدعو إلى إصدار قرار سياسي حماس  .15
ل  ت ور   ن وم  اس، الن   ا ب  دأت مش  اورات م  ع الفص  ائل الفلس   ينان لخ  وض تا: خل  دون مظل  وم - غ   ة

 اينتخابات المولان الوادمن بووائم م نان مشتر ن.
لانتخاب  ات م  ن أج  ل النجاو   ا، مش  يرة الل  ش  اإليجابا  نو الب  ت ور   ن وم  اس، بض  رورة ت  وفير األج  واء 

ا عن أ  منا فات سااسان.  أن ا تست دي التوصل اللش شرا ن و نان بعيدا
تصريوات ور ن "وماس"، جاءت عل ش لس ان الن ا س باس م ا س امي أب و  ه ر ، ي وم الواو اء، خ ال 
ندوة نظم ا م تب اإلعام الو ومي ف ي غ  ة بعن وان "اينتخاب ات المولا ن ض مانات النج ا  وه واجس 

 8 وأف   اد أب   و  ه   ر  أن ور ت     تنم   ل أن تع    س اينتخاب   ات المولا   ن الم م   ع الجرا ه   ا ف   ي ال     الفش   ل".
 تشرين أول/ أ توبر الوادم، والن من شرا ن ال ل الفلس يني وأن تت لل بالنجا .

ترار سااسي ُيل م األج  ة األمنان بالضفن الغربان باوترام نت ائج  الصدارودعا الوااد  في وماس، اللش 
اينتخاب  ات، م  ن خ  ال ع  دم ماوو  ن المرش  وين والن  اخبين، مبينا  ا أن الض  فن ش   دت س  خونن يوو  ت 

ا من المرشوين مع بدء العملان اينتخابان.ع  ددا
وو   ّ  س   امي أب   و  ه   ر  لجن   ن اينتخاب   ات المر  ي   ن عل   ش توم   ل مس    وليت ا تج   ا  التج   او ات بو   س 

ا ضرورة ضمان ت اف  الفرص بين الضفن وغ ة.  مرشوين لانتخابات في الضفن الغربان، م  دا
خاب    ات تمول    ت ب    الموتف اإليج    ابي للجن    ن واس    تدرأل: "أه    م ال    دوافع الت    ي دفع    ت وم    اس لوب    ول اينت

 اينتخابات المر  ين بوجود ضمانات يوترام النتائج والتعامل مع مجالس البلدان المنتخبن".
 26/7/2016قدس برس، 

 
 على الوحدة وبهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطن ناخوض االنتخابات انطالقا  من حرصنسفتح:  .16

الت  ي تع  اني س  ل ت ا ف  ي الض  فن م  ن تبع  ات ش  ب ات بالفس  اد  ف  تحور   ن تال  ت : فتو  ي ص  ّبا  -غ   ة 
 والتنس  يس األمن  ي م  ع الس  رائيل واينوس  ام والض  عف ف  ي هاا ل   ا التنظاما  ن، الن   ا س  تخوض اينتخاب  ات

 ."أخان عالان"ب  البلدان
ال   ن ج ال   و ني ال   داموترا ي "وت   ال الن   ا س باس   م ف   تح أس   امن الوواس   مي الن الور    ن تعت     وتفتخ   ر ب    

 ، ال      رس  ت  ف  ي ال   ار منظم  ن التوري  ر الفلس   ينان والس  ل ن الو نا  ن، وال     عمدت    ب  دماء التع  دد
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ف تح تم  ارس ه   ا ال  ن ج ال  و ني  واعتب  ر الوواس مي ف  ي تص  ريح ص  وافي أن الش  داء ومعان  اة األس  رى.
بعي  داا م  ن الوس  ابات التنظاما  ن، وت   من أن اينتخاب  ات و  س أص  يل للم  وا ن الفلس   يني، ونعم  ل م  ن 

أوسع مشار ن شعبان في العملان الداموترا ا ن، م ا س اع   وتم اا ال وعي واينتم اء ال و ني، وه  ا  أجل
 ما ي م فتح وتضع  علش سلم أولواات ا.

وأش  ار الل  ش أن ف  تح س  تخوض اينتخاب  ات ان ات  اا م  ن ورص   ا عل  ش الوو  دة الو نا  ن، وب   دي تو  دام 
 ورى الفلس ينان لتع ي  صمود  علش أرض .أفضل الخدمات للموا ن في مختلف المدن والبلدات وال

وش دد عل  ش أن ف  تح س  تعمل ب  نخان عالا  ن م  ن أج  ل أن تج  ر  اينتخاب  ات ف  ي ش   ل و  ر ون ي   ،  م  ا 
  انت دائماا، وأن ا ستتوبل النتائج التي اوررها الشعب بنفس .

 27/7/2016الحياة، لندن، 

 
 ت التي أجمعت عليه الفصائلإلى احترام ميثاق الشرف لالنتخابا" تدعو قراطيةو الديم" .17

ترا ا ن"،   ال أب و ظريف ن، الل ش و دعا عضو الم تب السااس ي ل   "الجب  ن الدام: خلدون مظلوم - غ ة
اوت رام ميو  ان الش ري لانتخاب  ات الت ي أجمع  ت علا   الفص  ائل الفلس  ينان، بم  ا يتض من اوت  رام نت  ائج 

 اينتخابات والتعامل مع مجالس البلدان المنتخبن.
ا مضنان للتشاور م ع لجن ن اينتخاب ات المر  ي نض و  ر ف ي  لمن ل  بالندون، أن الفصائل ب لت ج ودا

 لما تمّول  اينتخابات من والن استونائان ل ل الفلس ينيين في المرولن الراهنن.
ا أن ن ّف تدخل وماوون األج  ة األمنان للناخبين والمرشوين"، م الباا بض مان  أضاي: "علينا جماعا

 ن الترشح واينتخاب ومنع أّان عوائس أو تدخات من شنن ا أن ت ور علش العملان اينتخابان.وري
 26/7/2016قدس برس، 

  
 حدث مفصلي ومحطة مهمة لشعبنا القادمة: االنتخابات قيادي في حماس .18

لاا تال الوااد  في ور ن وماس شا ر عمارة: "الن انتخابات المجالس المولان الوادمن ُتعد و دوا مفص 
ومو   ن م م  ن ف  ي ت  اري  ش  عبنا، داعا  ا الم   وا نين الل  ش المس  ارعن ف  ي التس  جيل ف  ي مرا     التس   جيل 

 ل ترونااا".الالخاصن في الموافظات  افن و  لأل 
وأ د عمارة في تصريح صوفي، علش أن ه   اينتخابات س تفتح المج ال أم ام وج و  جدي دة وب   رو  

تش ل عمود الو ن الفلس يني، داعااا الجماع الل ش ممارس ن  العمل الم ني في البلدات الفلس ينان التي
 وو  ال باعي في ايختاار واينتخاب.
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وأشار عمارة اللش أن تجدي د ال يئ ات المولا ن تس تند الل ش اإلرادة الش عبان الو رة عب ر ص ناديس ايتت راو، 
برا  تاادات شبابان جديدة في المج  تمع الفلس يني.وهو ما سي د  اللش ت وير الخدمات وتوسين ا وا 

وأه   اب الوا   اد  ف   ي وم   اس بجما   ع الم   وا نين الفلس    ينيين الل   ش المس   ارعن ف   ي التس   جيل ف   ي الس   جل 
اينتخابي من أجل ض مان المش ار ن الفعلا ن ف ي اينتخاب ات المولا ن، مش يراا الل ش أن  ا فرص ن لام ارس 

  ل موا ن دور  الدامورا ي واوول  لمن الفصل في  لأل.
 26/7/2016ة، موقع حركة حماس، غز 

 
 سر فقيرة في غزةمخصصات أ   التوافق حماس تدين قطع حكومة .19

غ ة: أدانت ور ن وماس ترار الو وم ن الفلس  ينان، الواض ي بو  ع مخصص ات الش  ون ايجتماعا ن 
أسرة فويرة من ت او غ ة، في الوتت ال   بينت فا  الو ارة سبب ه   العملا ن، وردت  ا الل ش  1297عن 

أم    واي م    ن خ ين    ن الس    ل ن تف    ون م    ا توص    ل علا      م    ن مخصص    ات الش     ون تلو    ي ه       األس    ر 
 ايجتماعان.

اس  تمراراا "و  ه  ر  المتو  د  باس  م وم  اس ف  ي تص  ريح ص  وافي أن  ل  أل األم  ر اع  د ب  أواعتب  ر س  امي 
دل  ااا "، مش  يرا الل  ش أن األم  ر اع  د     لأل "لسااس  ن التميي    الت  ي تمارس   ا الو وم  ن ض  د س   ان الو   او

التوت ف ع ن ه  ا ". ودع ا الن ا س الو وم ن الل ش "  ا ف ي وص ار غ  ة ومفاتم ن أ مات  جا ماا علش تور 
 ."الن ج ال   أصبح سااسن وابتن ل ا

و ان    ت و ارة الش     ون ايجتماعا    ن ف    ي غ     ة ت    د تال    ت الن     ا فوجئ    ت ب    نن ال    و ارة ف    ي رام هللا أوتف    ت 
م ن تاع دة باان ات برن امج أس رة م ن غ  ة  1297المخصصات المالان التي تدفع مرة  ل واو ن أش  ر ل   

 مخصصات الش ون ايجتماعان، التي تتلواها األسر الفويرة.
 27/7/2016، لندن، القدس العربي

 
 بحجة التخطيط لمحاولة الطعنعلى فتاة فلسطينية قرب القدس الشرقية االحتالل يطلق النار  .21

س الشرتان الموتلن الن ار أ لس رجال أمن السرائيليون عند واج  ترب الود: ب.ي.أ –الودس الموتلن 
 سنن، لاشتبا  بنن ا  انت تخ ط ل عن م. 18علش فتاة فلس ينان تبلغ من العمر 

اتتربت شابن عربان بسرعن نوو م ان توتف وراس "وتالت النا ون باسم الشر ن لوبا سمر  في باان 
 ."األمن هناأل ال ين  البوها بالتوتف مرات عدة من دون جدوى 

ال ان عاارات نارين علش الج ء "ن الفتاة واصلت التودم باتجا  الوراس ما دفع م اللش ووفس الباان، فإ
 ."السفلي من جسدها فنصيبت بجرو 



 
 
 
 

 

 17 ص             4003 العدد:        27/7/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

وأ دت الشر ن أن الفتاة  انت تومل س يناا في وويبت  ا، مش يرة الل ش أن  ا م ن و ي  ف ر عو ب الوري ب 
 م وجود  خلف الجدار الفاصل.من الواج ، وال   اعد ج ءاا من الودس الشرتان الموتلن علش رغ

 وأوضوت الشر ن أن  تمت معالجن الفتاة بعد الصابت ا بجرو   فافن.
 27/7/2016الحياة، لندن، 

 
عدوا "حماس ّد ونتعاون مع جهات تع "الجرف الصامد" األمني تحسن منذ "إسرائيل"نتنياهو: وضع  .21

 "مشتركا
 وم   ن اإلس   رائيلان بنا   امين نتنا   اهو، رئ   اس الو، أن رام   ي وي   در، ع   ن 26/7/2016، 48عـــرب      رت 

 شف يوم الواواء، أن الس رائيل ووو ت م اس ب سااس ان ج راء الع دوان األخي ر عل ش ت  او غ  ة، ونش ن 
 تعاون بين ا وبين ج ات أخرى تعاد  ور ن وماس.

وج  اءت تص  ريوات نتنا  اهو خ  ال مراس  م الوا  اء     رى الجن  ود اإلس  رائيليين ال     تتل  وا أون  اء الع  دوان 
، في ظل اوتجاجات وص را  وموا ع ات م ن تب ل ع ائات ه  يء الجن ود، 2014ت او غ ة عام  علش

بع  د أن رف  ض نتنا  اهو ي  وم أم  س التام  ن لجن  ن تووي  س رس  مان لفو  ص الدارة الع  دوان وفش  ل الس  رائيل ف  ي 
 مواج ن خ ر األنفان.

ا  بي  راا  اج  ن ل   ا، س  واء م  ن أج  ل تو  اد  خ  وض معر   ن ي و"و ع  م نتنا  اهو خ  ال  لمت    أن    ب   ل ج   دا
الومل  ن ع    ت وت  ّوت التع  اون م  ع ج   ات وعناص  ر "، م  دعااا أن "عل  ش المس  توى السااس  ي أو األمن  ي

التلامان في المن ون تعتبر وماس عدوا مشتر ا. الن الووة التي أظ رت ا السرائيل في الورب تع   اليوم 
 ."أاضا التعاون الوائم في المن ون

ال الو رب، وأع دا نا و اولوا واو اولون ع لن ا سااس اا، وه ا ور  ن وم اس ل م توو س ش يئا خ "وأضاي: 
ب    ر جوهري    ن  نو    ن الي    وم بع    د ع    امين م    ن الج    ري الص    امد ن    رى الس    رائيل ت ده    ر سااس    اا، وهن    األ ع 

 ."استخلصناها من أاام الورب يتم ت باو ا اليوم أاضا
ال   دوء ف  ي غ   ة،  ال   دوء ف  ي الس  رائيل اس  او  "وتوّع  د نتنا  اهو ور   ن وم  اس ف  ي ت   او غ   ة، ت  ائاا الن 

ول ن  ل من يرفع يد  علينا سيلوش ال دم والخراب. الجري الصامد ه و ردي ف للوو دة الووما ن، والو وة 
المدنان، وهو فون  ل شيء وصان من س و وا ف ي المعر  ن   ي نع    ونوص ن دول ن الس رائيل ون دافع 

 ."عن أنفسنا بب ولن
تال، أن  نتنااهو ، أنعاء الريماو   عن ،26/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة ونشرت 

(، بوي  تتعاون مع ج ات 2014وضع السرائيل األمني توسن من  عملان الجري الصامد )ورب “
 ”.تعتبر وماس عدوا مشتر اا )لم ي  رها(
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المس  اعي الفلس   ينان لع   ل الس  رائيل عل  ش الس  اون الدولا  ن ف  ي أعو  اب العملا  ن “وأض اي نتنا  اهو ت  ائاا: 
ال ا ب ادرت ور   ن وم  اس “، مش يراا الل  ش أن    ”م تج د  نفع  اا ال  أن م ان  ن الس رائيل ي ت   ال متين  ن)الو رب( ل  

 ”.لخوض مواج ن أخرى مع السرائيل فسن يل ل ا الصاو صاعين
 

 أس"بي دي المقاطعة "حركة  تهزم "إسرائيل": نتنياهو .22
هو خال جلسن خاص ن للجن ن مين نتناااالودس العربي: ادعش رئاس الو ومن اإلسرائيلان بنا –رام هللا 

مراتبن الدولن في ال ناست نوتا خال ا عمل و ارة الخارجان واإلعام الوومي اإلسرائيلي، أن السرائيل 
ب ي د  "ه مت ور ن الموا عن وسوب ايستومارات وفرض العووبات علش السرائيل المعروفن دولا ا ب   

س يني للسام، وداف ع ع ن مواما   يتس وان . وتال أاضا الن  ي يوجد في الوتت الوالي شريأل فل"أس
 مولخو ال   اعمل مبعووا شخصاا ل  للم ام السااسان.

اجتم   او مفت   و  تعو   د  و ارة الخارجا   ن من     ت   ولي نتنا   اهو لرئاس   ن  أولواعتب   ر اجتم   او لجن   ن المراتب   ن 
. وج اء 2015واوتفاظ  بوويبن الخارجان بعد اينتخابات األخي رة ف ي م ارس/ آ ار  2009الو ومن في 

م ايو/ أا ار وعرض ا سلس لن م ن اإلخفات ات  24ه ا النواا علش خلفان توريرين لمراتب الدولن نشرا في 
خفاتات ج ا  اإلعام الوومي. "بي د  اس"في مواربن السرائيل لور ن   وا 

تولاص  اللشوأشار مراتب دولن ايوتال الواضي المتواعد يوسف شبيرا في التوريرين الشديد  الل جن 
اواات و ارة الخارجا    ن وتس    لام بعض     ا ل    و ارات أخ    رى وع    دم التنس    يس والص    راو ب    ين ال    و ارات ص    

المختلف   ن. وو   دد ش   بيرا أن نو   ل ه      الص   اواات س   بب الض   رر ال      يلو   س ف   ي مو   اويت الو وم   ن 
والاس   امان ومو   اويت ن    و ش   رعان الس   رائيل ف   ي الع   الم،  م   ا ألو   س الض   رر  "ب   ي د  اس"لمواج    ن 
إلس  رائيلي ف  ي الخ  ارج. ورف  ض نتنا  اهو الوس  م األ ب  ر م  ن اس  تنتاجات مرات  ب الدول  ن. ول  دى ب  اإلعام ا

ادع  ش ان    خاف  ا لاس  تنتاجات ف  إن الس  رائيل تنتص  ر. وت  ال:  "ب  ي د  اس"الص  راو ض  د  الل  شت رت    
ول    لأل ف    إن أنص    ار الموا ع   ن يتواج    دون ف    ي وال   ن دف    او. ان     م يتلو    ون  "ب    ي د  اس"نو   ن نع    الج "

 " وير من الساوات. لود ه مناهمالضربات علش 
لا    بس  بب تف ا  أل و ارة الخارجا  ن وتو ي  ع ص  اواات ا عل  ش الورف  ض نتنا  اهو اينتو  ادات الت  ي وج   ت 

يتر      ف   ي و ارة الخارجا   ن ه   و تودي   د ي  أنالن التودي   د ب   نن     ل ش   يء يج   ب "و ارات أخ   رى. وت   ال 
م ن تب ل رئ اس الو وم ن، وه  ا مف  وم  أتوبل . انا ادرس الوضع تب ل النت ائج. سااس ن الخارجا ن موج  ن

اينش  غال بم   امي  عل  شف  ي الوري ب س  نورر نفس  ي م  ن ع دة ووائ  ب وه   ا ساس  ل ": وأض  اي "ض منا.
 "التي اعتبرها م من.
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وسئل نتنااهو لما ا اووم مبعوو  الخاص يتسوان مولخو بإدارة العاتات الخارجا ن إلس رائيل ب دي م ن 
م  ع    ل  "ن ألعض  اء ال ناس  ت مراتب  ن عمل   ، ف  رد نتنا  اهو غاض  باو ارة الخارجا  ن خاص  ن وان    ي ام   

اص  فعوا مولخ  و هن  ا  أني تعرف  ون م  ا ال     افعل    مولخ  و وجي  د أن األم  ر     لأل. ب  دل  أن  تمايوت  رام 
يج   ب ان اص   افوو . اإلش   راي علا     ه   و مس   نلن وانوا   ن.     ل ر س   اء الو وم   ن اس   تخدموا المبع   ووين. 

 "لخاصن. ان  شخص مستوام.مولخو ي اعمل علش دفع مسائل  ا
 27/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 نتنياهو ال يعارض إقامة ميناء في غزة شريطة أن يكون تحت رقابة إسرائيلية .23

أشار رئاس الو راء بناامين نتنا اهو اإلون ين الل ش أن   ي اع ارض ف  رة بن اء مين اء ف ي ت  او غ  ة ال    
ل  ش تس  ا ر علا    وم  اس، ش  ري ن أن تو  وم الس  رائيل  بتفت  اا    ل الش  ونات الت  ي ت  دخل وتخ  رج م  ن وا 

 الو او الساولي.
في ودي  مع مراسلين عس ريين، تال نتنااهو أاضا بنن المجلس الو ار  األمني اإلسرائيلي المصغر 

 .2014اجتمع وماني مرات لبو  ت ديد اإلنفان من ت او غ ة تبل انديو الورب في صيف 
بننن  ا ل  م  "ايدع  اء. وأض  اي أن "ص  امد ل  م ت   ن و  رب لبن  ان الوانا  نعملا  ن الج  ري ال"وت  ال نتنا  اهو أن 

 ."ن ن مستعدين وبنننا لم ن ن علش علم باألنفان هو ع س الوواون
وت  ال للص  وافيين أاض  ا ب  نن النواش  ات و  ول التام  ن مين  اء ف  ي غ   ة مس  تمرة، وس  ت ون مش  رو ن، وي    

م وص ول م واد ت د ُتس تخدم ل جم ات ا الب الجانب اإلس رائيلي برتاب ن عل ش   ل الش ونات لض مان ع د
من   م دة  ويل ن بمين اء بو ر  وتخفاف ات ” وم اس“وت الب ور  ن ”. وماس“ضد السرائيليين اللش أيد  

أخرى علش الوصار ال   تفرض  السرائيل ومص ر عل ش غ  ة، وال    ي  دي بوس ب الس رائيل الل ش من ع 
 من الستيراد األسلون.، الور ن اإلسامان الملت من علنا بالوضاء علش السرائيل، ”وماس“

 26/7/2016، تايمز أوف إسرائيل
 

 المشاركة "بكثافة" في المجتمع اإلسرائيلي ويدعوهم إلى الداخلنتنياهو "يعتذر" لفلسطينيي  .24
بنا امين نتنا  اهو ف ي رس الن عل ش موت  ع  اإلس رائيليت  دم رئ اس ال و راء  :"الو دس" دوت   وم -ت ل أبي ب 

 الل شفلس  ينيي ال داخل، ودع اهم  الل شت ارات عن رسالن سابون ل  تسجاات الفيديو "يوتيوب" أمس، اع
 المشار ن "ب وافن" في المجتمع اإلسرائيلي.

و  ول  2015ف ي آ ار  األخي رةوأب دى نتنا اهو اعت ارات   للرس  الن الت ي وج   ا ي وم اينتخاب  ات التش ريعان 
 مرا   ايتتراو". اللشيتوج ون ب وافن  ن"الناخبين العرب ال ي
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العربا ن  األو  ابنااهو " نت اتصد و با سااساا موددا )الائون العربان الموودة الت ي ش  لت ا وتال نت
 شعروا بايستااء بش ل ام ن تف م ". األشخاص(، ل ن عددا  بيرا من اإلسرائيلان
"ا ل  ب الي  وم م  ن الم  وا نين الع  رب المش  ار ن ف  ي مجتمعن  ا ب واف  ن والعم  ل ب واف  ن والدراس  ن  وأض  اي
 اي دهار ب وافن".ب وافن و 

و    ر نتنا  اهو ف  ي رس  الت  ب  ان و ومت    واف  س ف  ي بداا  ن الع  ام عل  ش خ   ن بوام  ن عش  رة ملا  ارات ش  ا ل 
 .اإلسرائيليينوخصوصا العرب  لألتلااتملاار يورو(  2.37 ووالي)

 26/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 "إسرائيلالسياسة لـ"على القيادة  ينطبق أضعافا  على قائد وحدة مشاة  ينطبقبينيت لنتنياهو: ما  .25
الواو اء، انتو ادات  وج  موللون عس ريون في الصوف اإلسرائيلان الصادرة صبا  ي وم: بال ضاهر

لتص  ريوات رئ  اس الو وم  ن بنا  امين نتنا  اهو، أم  س، و  ول األنف  ان، ورأوا أن   ا ت  نتي  خ   وة اس  تباتان 
الو وم  ن والج اا تبي  ل وأون  اء  "الخفات ات"ب   لمن ع تش   يل لجن ن تووي  س رس  مان مس تولن و  ول م ا يوص  ف 

 وبعد العدوان علش غ ة تبل سنتين، والتي ت الب بتش يل ا عائات جنود ُتتلوا أوناء ه ا العدوان.
، الن الواو اء وانضم اللش ه   اينتوادات و ير التربان والتعلام اإلس رائيلي نفت الي بيني ت، ال    ت ال ي وم

اس  تخلص ال  دروس ف  ي ن اا ن ت  دريب م  ن أج  ل ايمتن  او ع  ن أخ   اء أ  تائ د لوو  دة عس   رين ص  غيرة "
 –مستوبلان وتوسين األداء، وما ين بس علش تائد وو دة مش اة، ين ب س أض عافا عل ش الوا ادة السااس ان 

 ."األمنان لدولن السرائيل
. اس  تعدادا للو  رب الموبل  ن، ل   ام علين  ا أن ن  تعلم م  ن أخ   اء الماض  ي وع  دم نفي   ا"واعتب  ر بيني  ت أن    

واستخاص دروس وواوان هو م شر عل ش الو وة والوو ن بال  ات. وم ن ل اس مس تعدا لل تعلم م ن أخ  اء 
 ."الماضي، مصير  ت رارها في المستوبل

اش  ار الل  ش أن بيني  ت    ان ت  د انتو  د أداء الج  اا اإلس  رائيلي واألوام  ر الص  ادرة ل    م  ن الوا  ادة السااس  ان 
األمن السابس، موشا  اعل ون، بنن م ا س عاا خ ال الع دوان  أوناء الورب، وات م، م خرا، نتنااهو وو ير

الل  ش التص  اء ال  و راء األعض  اء ف  ي المجل  س ال  و ار  المص  غر للش   ون السااس  ان واألمنا  ن )ال ابيني  ت( 
ع  ن س  ير الو  رب ف   ي غ   ة والو  رارات بش   نن ا.  م  ا انتو  د بيني   ت ف  ي وين   ا ع   دم تر ي    الج  اا عل   ش 

 لس ينان واستخدمت ا ضد توات ايوتال اإلسرائيلان الغا ين.األنفان التي وفرت ا المواومن الف
  26/7/2016، 48عرب 
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 المقام األول لجهة تعاملها مع حماس في غزة فيتضع مصر : "إسرائيل" ليبرمان .26
أعلن و ير الدفاو اإلسرائيلي أفاغدور ليبرمان أن و ومت  تضع مصر في : األوسط الشرن - تل أبيب

 عامل ا مع و ومن وماس في ت او غ ة وي تفضل علي ا أ  دور التلامي أوالموام األول لج ن ت
 عربي آخر مع أن ا تنخ  مصالح توى أخرى في ايعتبار.

وت  ال ليبرم  ان ال        ان اش  ارأل ف  ي جلس  ن اس  تجواب أم  ام ال ناس  ت )البرلم  ان اإلس  رائيلي( وي  رد عل  ش 
أمنا    ن م   ن هن    األ وتض    ان  ي   داتأس   ئلن الن    واب بخص   وص التع    ا ي م   ع ت     او غ     ة وم   ا اعتب    ر  ت د

لود بدأنا العمل في التام ن الع ائس الج وفي لمواج  ن األنف ان ف ي "اإلسرائيليين ال ين توتفظ ب م وماس: 
 . "لمجاب ن أ  خ ر من ون غاي غ ة ونتخ  اإلجراءات الا من

ل أسبوعين فسنل  النائب المعارض يوئيل وسون الن  ان اتفان المصالون مع تر اا ال   تم توتاع  تب
العات ات م ع مص ر.  م ا س نل  الن ل م ا  ن ه  ا ايتف ان  ي ي ور علش ه   المعر ن و ي ف ي  ور عل ش

نو ن ان اتنا "هو بداان اعتراي السرائيلي بسل ن وماس وسا رت ا علش ت او غ ة. فنجاب ليبرمان: 
ل العربا  ن. مص  ر ف   ي الولي  ف األه  م واأل و  ر جدا  ن ف  ي الش  رن األوس  ط وب  ين ال  دو  يج  ب أن ت   ون 

وتب رص  ف يف ي ور ايتفان مع تر اا علش عاتاتنا مع مصر و يف ي ور علش عاتاتن ا م ع اليون ان
 ."توجد هنا معايير  ويرة يجب علينا أخ ها في ايعتبار ونون فعا ننخ ها بايعتبار

 27/7/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 يعكس هوسا   في النكبة اوعد بلفور ودوره مقاضاة بريطانيا على حولاإلعالن الفلسطيني أردان:  .27
الو  دس العرب  ي: ل  م تعو  ب الس  رائيل رس  ماا عل  ش اإلع  ان الفلس   يني للو  رار بالتوج    بش   وى  –الناص  رة 

دولان ضد بري اناا لمنو ا الي ود و نا توماا والتسبب بالن بن من خ ال وع د بلف ور بمناس بن مئويت  . 
الخارجا  ن الفلس   يني، ت  ال و ي  ر األم  ن ال  داخلي والش   ون وردا عل ش تص  ريوات ري  اض الم  ال ي و ي  ر 

ه    ه ي ". وادعش أن "الخ اب اع س هوسا، ل ن التوج  لاس صدفن"، الن أردانلعاد جايستراتيجان 
س  نن  50الت  ي س  يتم خال   ا الوا  اء ال    رى المئوا  ن لوع  د بلف  ور، و 2017ال لو  ن األول  ش توض  يرا لس  نن 

ئيل ب نن ال رئاس الفلس  يني موم ود عب اس ل اس معنا ا من    م ن . و  رر م  اعم الس را1967علش و رب 
وأض  اي س اخرا ف  ي مواول ن لس  وب البس اط م  ن " بالس ام، وأن هدف    الووي د ه  و ن  و ش  رعان الس رائيل.

ال ا  ان  ت المرول   ن الوادم  ن توس  اع ال   دعوى ض  د بري انا   ا  تتف  اج واي "تو  ت التص  ريوات الفلس    ينان 
 ."ان ساا س با و ال   تسم السا رة في من وتنالتشمل فرنسا، ف ي شري ن في اتف

 27/7/2016القدس العربي، لندن، 
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 عودة لنتنياهو: ال نريد أن نكون مواطنين من الدرجة الثانية في دولة عنصرية ومحتّلة .28
اس    تغربت تا    ادات عربا    ن ف    ي الس    رائيل نش    ر رئ    اس ال    و راء : أ ي ب - الوا    اة –الو    دس الموتل    ن 

ايون  ين، اعل  ن في   ا م  ا اش  ب  ايعت   ار ع  ن رس  الن  "يوتي  وب"تنا  اهو رس  الن عل  ش اإلس  رائيلي بنا  امين ن
 في المجتمع اإلسرائيلي. "ب وافن"سابون ل  اللش العرب، ودعاهم اللش المشار ن 

الع  رب ينجو  ون عل  ش "النائ ب أام  ن ع  ودة رداا عل  ش رس الن نتنا  اهو الن  "الوائم  ن المش  تر ن"وت ال رئ  اس 
أ و ر م ن مئ ن أل ف م وا ن عرب ي اعاش ون ف ي الو رى "نتنااهو بالوول الن  ، وتوج  اللش"رغم عنصريتأل

غير المعتري ب ا، لم يتم نوا من سماو  لماتأل، ي في اللغن العبرين وي في اإلنجلي ين. ب ل بسا ن، 
ألن منا ل م غير مربو ن في ال  رباء، ي يوجد لدي م ماا  ناهاأل عن عدم وجود ج ا  تعلام، صون 

 ."عبدةأو شوارو م
أنا مولأل فخور بإنجا اتنا غير العادا ن، بالرج ال والنس اء ال  ين ينجو ون، عل ش رغ م التميي   "وأضاي: 

والورمان، وعلش رغم وجود رئاس و ومن اورض ضدهم ف ي ش  ل مس تمر. اس ت اعوا الوص ول الل ش 
 ."النجا ات رائعن

تمنعونن   ا م   ن دراس   ت م ف   ي فوجئ   ت عن   د س   ماعأل تو   ول بنن   أل تفتخ   ر بال ت   اب والش   عراء ال    ين "وت   ابع 
الم  دارس، ووت  ش أن  أل تفتخ  ر ب  النواب الع  رب، الن  واب  ات   م ال   ين ات م  ت م ب  نن م اس  يرون م  ع أع  ام 
داع  ا، وفو  ط تب  ل أس  بوو س  ننت تانون  اا خاص  اا بن  ا، بوي    وت  ش الن ل  م نخ  الف أ  ت  انون، اس  ت اع 

 ."النواب  ردنا من ال ناست
انا  ن ف  ي دول  ن عنص  رين وموتّل  ن. نو  ن أبن  اء ال  و ن، ونو  ن ي نري  د أن ن   ون م  وا نين درج  ن و"و اد 

بالمجم  ل نري  د الع  اا ف  ي دول  ن داموترا ا  ن ومتس  اوان، تعت  ري ب  الووون المدنا  ن والووما  ن لموا ني   ا. 
 ."دولن ن ون في ا موا نين متساوين ونواا باوترام وبشرا ن مع الموا نين الي ود

 27/7/2016الحياة، لندن، 
 

 سنوات سبعأشهر ما يعادل قتلى  عشرةفي الضفة خالل يزنكوت: قتلنا آ .29
األاام: تال رئاس هيئن أر ان الجاا اإلسرائيلي غ اد  أي ن  وت الن الج اا اإلس رائيلي تت ل   -الودس 
مئ  ن وس  تن وس  تين فلس  يناا ف  ي الض  فن الغربا  ن وه   ا الع  دد اع  ادل ع  دد  األخي  رةالعش  رة  األش   رخ ال 

 بع الماضان.ال ين تتلوا خال السنوات الس
م  ن واو  ن  أ و  روأض  اي خ  ال جلس  ن للجن  ن الخارجا  ن واألم  ن البرلمانا  ن اإلس  رائيلان:  م  ا ت  م اعتو  ال 

وت  م ض  بط مئت  ي ت ع  ن س  ا  وت  دمير عش  رين آل  ن  الرهابا  نومئت  ي مش  بو  ف  ي الض  لوو بنعم  ال  األي
 .األسلون إلنتاجخرا ن استخدمت 
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 .""اإلرهاب" ور أن  ي جدوى من أن الشارو الفلس يني بات يدرأل أ ور فن"و عم 
تعم   ل عل   ش لج   م  الن    االن ور    ن وم   اس تتع   اظم غي   ر "أم   ا بش   نن الوض   ع ف   ي غ    ة فو   ال اي ن    وت: 

 ."الو ائف باتجا  السرائيل ال انالتنظامات السلفان وتوول دون 
ل الو إليجادمن ملاار ومئتي مليون شا ل  أ ور األناستومرت وتش  السرائيل" اللش أنولفت اي ن وت 
ف ي مو اط  األمن ي ما تم تووي ل واومائ ن ملي ون ش ا ل لغ رض بن اء الو اج   األنفانالمناسب لت ديد 

 ."الو او
 27/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 تحديد موقفها من االنقالب بتركيا "إسرائيل": على "معاريف" .31

بص    وافن  تس    اءل عي    ران ليرم    ان نائ    ب رئ    اس مجل    س األم    ن الو    ومي اإلس    رائيلي الس    ابس ف    ي مو    ال
"مع  اريف" ع  ن ت  نوير اينو  اب الفاش  ل ف  ي تر ا  ا عل  ش الس  رائيل، ي س  اما ف  ي ظ  ل العات  ات العماو  ن 
لتر اا بدول المن ون وأوروبا، مما يت لب من السرائيل أن تتخ   موتف ا م  ورا عل ش األو دا  ف ي تر ا ا، 

ي م   خرا، و  ين واستش   د ليرم  ان ف  ي موال    بم  ا تام  ت ب    مص  ر ف  ي مجل  س األم  ن ال  دول وس  ب رأا   .
 منعت الصدار ترار يدعم الو ومن التر ان عوب فشل مواولن اينواب.

وأش  ار الل   ش أن    ل   اس م  ن الص   عب ا تش  اي تعم   د تر ا  ا "الهان   ن وابت   ا " و وم   ن مص  ر من     وص   ول 
واإل اون بالرئاس مومد مرس ي، وي   غض ب ال رئاس التر  ي رج ب  ي ب  2013اينواب في ا عام 

ليرمان ولافا لجماعن اإلخوان المسلمين، وتوترت العاتن بين تر ا ا ومص ر الل ش أردوغان ال   اعتبر  
 درجن الت ديد بو ع العاتات الدبلوماسان ون و الشرعان عن النظام المصر .

أن    بجان  ب  -ايس  تراتيجانالس  ادات للدراس  ات -وه  و باو    مرم  ون ف  ي مع   د ب  اغن-وأوض  ح ليرم  ان 
ف  إن الوا  ادة التر ا  ن الي  وم تب  دو غاض  بن م  ن ردود الفع  ل الب  اردة م  ن ت  وتر العات  ات التر ا  ن المص  رين، 

واشن ن تجا  اينواب الفاشل، يفت ا الل ش أن أ  ت وتر ف ي و وض البو ر المتوس ط س ي ور س لبا عل ش 
السرائيل، وساضر بج ودها لمواج ن اليران وأدوات ا في المن ون، وساعرتل ورب ا ضد "الم د اإلس امي 

 د"، وسب تعبير .الرادا الي المتصاع
وختم ال اتب بالوول الن السرائيل ي تست اع اتخ ا  موت ف ض بابي تج ا  اينو اب العس  ر  ف ي تر ا ا، 
وت  ش ل  و  ان  ت ل  دي ا وس  ابات غي  ر خافا  ن إل او  ن أردوغ  ان م  ن الس  ل ن، مس  ل ا الض  وء عل  ش متان  ن 

ي ر الخارجا ن المص ر  عاتن السرائيل بالنظام المصر ، وهو األمر ال    تجل ش بوض و  ل دى  ي ارة و  
 سامح ش ر  األخيرة اللش تل أبيب.

 26/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 عتقل العشرات من مجموعة "ال فاميليا" اليمينية المتطرفةالشرطة اإلسرائيلي ت .31
شخصا    ا مّم    ن ينتم    ون الل    ش م    ا اس    ّمش  47ألو    ت الّش    ر ن اإلس    رائيلّان الو    بض عل    ش : ال ي    ب غن    اام

لمش   ّجعي فري   س بيت   ار الو   دس ل    رة الو   دم، المع   روفين بع   نف م  "ي فاميلا   ا"نّظم   ن الّتابع   ن لم "ه    ومتس"
 ال بير عموماا، وتوريض م ضّد الفلس ينّيين، في أعواب التوام عميل سرّ  بين صفوي منتسبا .

دخ ال وس ائل "ه  ومتس"وتنسب الّشر ن شب ات بالعنف ال   مارس  أعضاء  ، وايّتج ار باألس لون، وا 
 ( الموظورة، اللش داخل ماعب  رة الودم.Pyrotechnicsّنارّين )الّتوانن ال

وت  نتي ومل  ن ايعتو  ايت ه     ف  ي أعو  اب تووي  س أدارت    الوو  دة المر  ّي  ن ف  ي ل  واء الّس  اول الّش  مالّي، 
المت   ّري، وتس  عن تّج  ار س  موم. ووف  س با  ان  "ه   ومتس"ينتم  ون الل  ش  47شخصا  ا،  56اعتو  ل خال   ا 

عّممت    ، فو   د اس   توفت الّش   ر ن، أم   س اإلون   ين، مرول   ن تجما   ع الو   رائن، ودهم   ت بي   وت المش   تب  ب    م، 
واش  ار الل  ش أّن تتل  ن الفت  ش الفلس   ينّي، موّم  د أب  و خض  ير، ال   ين اخت ف  و ، وأورت  و  واًّ  ا،  واعتول  ت م.

تو  و  مش  جّعين اميني  ين مت   ّرفين لن  اد  بيت  ار الو  دس ل   رة ، الت  ي "ي فاميلا  ا"ينتم  ون الل  ش مجموع  ن 
 الودم، المعروفين بممارسات م العنصرّين، ضّد الفلس ينّيين علش وج  الّتوديد.

 26/7/2016، 48عرب 
 

 جريحا   "ماحاش" يغلق التحقيق ضد أفراد شرطة أعدموا فلسطينيا  قسم التحقيقات  .32
د الشر ن )ماواا( التابع لو ارة الوض اء اإلس رائيلان، مل ف أغلس تسم التوواوات مع أفرا: بال ضاهر

التوويس ضد أفراد شر ن جرى توويس التدام م علش العدام شاب فلس يني بإ ان النار علا   رغ م أن   
 "ه آرتس" ان مصابا ومس تلواا عل ش األرض وي او وى عل ش الوا ام بور  ن، وس بما أف اد موت ع ص وافن 

 ، يوم الواواء.اإلل تروني
   ان    اتم م  ن تن  اة الج ي  رة ت  د ص  ّور جريم  ن أف  راد الش  ر ن اإلس  رائيليين ووو  س عملا  ن الع  دام الش  اب و 

مومد أبو خلف، وي  أظ ر الشريط المصور ال ان أف راد الش ر ن الن ار عل ش أب و خل ف بع دما   ان 
جريو  ا ومس  تلواا عل  ش األرض عن  د ب  اب الع  امود ف  ي الو  دس الموتل  ن. وأص  يبت س  يدة فلس   ينان ف  ي 

 لخمسين من عمرها بنيران الشر ن.ا
  26/7/2016، 48عرب 

 
 المؤرخ اليهودي بابيه: االحتالل في فلسطين استعماري كولونيالي بامتياز .33

وص   ف الم    ر  الي    ود  ال   دولي الش    ير الا   ان بابا    ، ايو   تال "اإلس   رائيلي" ف   ي : الو   دس الموتل   ن
 فلس ين، بنن  صراو  ولوناالي بامتاا .
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ف ي الم تب ن العلما ن ف ي الو دس واستض اف ا  300واض رة ألواه ا بابا   أم ام أ و ر م ن جاء  لأل خ ال م
المر     الوو  افي الفرنس  ي، بمناس  بن ايوتف  ال ب  إ ان  تاب    الجدي  د ""الس  رائيل" وجن  وب أفريوا  ا: األوج    
 المتع ددة لألبرت اي د"، ال    ص در و ديواا ع  ن دار النش ر البري انا ن "  ي د ب و س"، وتض من مش  ار ات

  تاب وأ اداميين دوليين. 10سااسان نودان وتاريخان من أ ور من 
وأس ب الم ر  بابا  في وديو  عن "ضرورة العادة تعريف الصراو في فلس ين من  ون  صراعاا تومااا 
بين توميتين ت رى   ل من م ا أن ل دي ا الو س ف ي األرض والت اري ، الل ش تعري ف أش مل وأ و ر دت ن وه و 

ولوناالي ي دي اللش تميي  تومان عن األخرى، بوي  تسا ر ه   الوومان عل ش أن  صراو استعمار   
 م ا   ان الوض ع ف ي جن وب  -األرض، وتتو م بالو انون وتمي   ش عب ا سااس اا واجتماعا ا واتتص اداا 

 أفريواا".
 26/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لتعاليمهمالمتدينون المتزمتون اليهود يجبرون الحكومة على االنصياع  .34

تص  اعد الج  دل ب  ين العلم  انيين الي   ود، والمت  دينين المت   متين "الوري  دام"، : بره  وم جرااس  ي -الناص  رة 
مجددا في المجتمع اإلسرائيلي بعد أن صادتت الو ومن اإلسرائيلان في جلست ا األود الماض ي، عل ش 

 الل ش، واإلنجلي ي نرياض اات مشروو ت انون، اعف ي م دارس "الوري دام" م ن تعل ام المواض اع األساس ان: ال
جان   ب العبري   ن،  ش   رط لتلو   ي مي انا   ات م   ن و ارة التعل   ام. وتب   ل ه    ا ألغ   ت الو وم   ن تانون   ا أت   ر تب   ل 

عل  ش ش  بان الوري  دام. وف  ي خلفا  ن ه     الو  وانين مواول  ن  اإلل اما  نع  امين، اف  رض الخدم  ن العس   رين 
بالع الم المفت و ، بس بب تل س الص  يونان الم سسن الوا م ن، تفتي ت مجتم ع "الوري دام" ودفع   لانخ راط 

 من ت اورهم بنسبن هائلن، ما ي دد ال ابع الص يوني الوالي إلسرائيل مستوبا.
 27/7/2016، الغد، عّمان

 
 خسائر حرب غزة األخيرة تطارد نتنياهو .35

انفج  ر الخ  اي مج  دداا داخ  ل الو وم  ن اإلس  رائيلان و  ول مجري  ات الو  رب اإلس  رائيلان : ولم  ي موس  ش
خي  رة عل  ش ت   او غ   ة الو  ر م الب  ن ع  ائات الجن  ود الوتل  ش بتش   يل لجن  ن تووي  س رس  مان. وتس  اجل األ

رئاس الو ومن بناامين نتنااهو علناا مع  ع ام البي ت الي  ود ، و ي ر التعل ام نفت الي بين ت و ول خ  ر 
خلفا  ن  األنف ان ال جوما  ن م  ن الو   او. وب  دا واض واا أن نتنا  اهو تل  س م  ن الوال  ن الت ي تنش  ن ض  د  عل  ش

م البن عائات الوتلش بتش يل لجنن تووي س، ف ي ظ ل توري ر و اد م ن مرات ب الدول ن ض د أداء و وم ن 
 نتنااهو في الورب.
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من الجنود اإلسرائيليين الوتلش في الورب األخيرة علش غ ة تد   البوا أم س األول  32و انت عائات 
يوم اا  50ي فترة الورب التي اس تمرت بإنشاء لجنن توويس رسمان يرأس ا تاض لفوص أداء الو ومن ف

وما تبل  ا وعواتب  ا. ووج  ت الع ائات رس الن لنتنا اهو ول و ير ال دفاو أفاغ دور ليبرم ان، أوض وت فا   
جن دااا الس رائيلااا وخمس ن  67وجوب تش يل لجنن توويس مستولن لفوص األودا  التي تادت الل ش موت ل 

 مدنيين.
توري   ر مرات   ب الدول   ن ال      ساص   در تريب   اا ع   ن الو   رب،  وي   رى معلو   ون أن ه      ال   دعوة الض   افن الل   ش

والمتوت   ع أن يتض   من انتو   ادات ش   ديدة ألداء الو وم   ن ورئاس    ا، دفع   ت نتنا   اهو الل   ش المب   ادرة لل   دفاو 
باتخا  خط ال جوم. وجمع نتنااهو لعدة ساعات المراسلين العس ريين ليوضح ل م أن  خافاا لما اشاو 

جن  دااا ف ي الو  رب  16مش   لن األنف ان ال جوما  ن الت ي أدت الل  ش موت ل  ع ن ع  دم مناتش ن الو وم  ن م راراا 
 األخيرة، اوتل الموضوو م اناا موترماا في نواشات الو ومن تبل الورب.

، وتد بووت 2013وتال الن الجاا عمل إليجاد ولول عمانان لتدمير األنفان من   انون الواني العام 
ال    عم بنن     ل   م تج   ر م   داويت و   ول المس   نلن "وأ    د أن  الم سس   ن األمنا   ن الموض   وو عش   رات الم   رات.

. ومع  روي أن    خ  ال الو  رب وبع  دها وج   ت انتو  ادات ش  ديدة لنتنا  اهو وو ي  ر دفاع    "ين  اتض الوواو  ن
وين ا موشي اعلون ب  ا الشنن، و ان بينت بين أبر  المنتودين. وت  د مصادر العامان السرائيلان أن 

ن األنف    ان م    ا ي او    ل ع    ن وم    اني، م    رات  م    ا أن الم سس    ن المجل    س ال    و ار  المص    غر بو      مس    نل
العس   رين ش  ار ت بوض  ور نتنا  اهو ف  ي بو    الموض   وو أ و  ر م  ن عش  رين م  رة بوض  ور مختص   ين 

 وخبراء من الجاا وايستخبارات واألبوا  الت نولوجان.
ين، واضر عاموس هارئيل اللش أن نتنااهو في وديو  مع المراسل "هآرتس"وأشار المراسل العس ر  ل  

ع   ن الوض   ع ايس   تراتيجي للدول   ن العبري   ن وع   ن ش    ب ن التوالف   ات الت   ي أنش   نها ف   ي الش   رن األوس    ط 
وخارج    ، عب   ر اس   تغال الم اا   ا ايس   تخباراتان والت نولوجا   ن المت   وفرة إلس   رائيل ف   ي مواج    ن الوات   ل 

اينتو ادات ض د  م ن العالمان ومخا ر ما أسما  باإلرهاب. ول ن أهم ما ت ال نتنا اهو   ان يتعل س ب رد 
 داخل الو ومن وول الورب ومجريات ا.

وأوار  ام نتنااهو علش وج  الخصوص نفت الي بين ت ال      ان ص ارخاا ف ي انتوادات   للو وم ن أون اء 
الورب علش غ ة، مر  اا علش عدم الجراء نواشات وول خ  ر األنف ان ف ي المجل س ال و ار  المص غر. 

لج  اا اس تخلص العب ر ف  ي خت ام    ل من اورة وت  ش ي ا  رر وانا  ن    ل آم ر س  رين ف ي ا"وت ال بين ت الن 
أخ اء  ولتوسين أدائ ، ما اصح علش آمر السرين اصح أضعافاا عل ش ال عام ن السااس ان األمنا ن ف ي 

تبي  ل المعر   ن الموبل  ن م  ن واجبن  ا أن ن  تعلم م  ن أخ ائن  ا وع  دم ". وش  دد بين  ت عل  ش أن    "دول  ن الس  رائيل
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الوواوا ن ه ي ش ارة ت وة ووو ن ب النفس. م ن ل اس مس تعداا لل تعلم م ن أخ   اء الن اره ا. فاس تخاص العب ر 
 ."الماضي، فمو وم بنن ا ررها في المستوبل

أظ رت أن نتنااهو وو ير ال دفاو  "هآرتس"و انت نصوص من مسودة تورير مراتب الدولن نشرت في 
ت عل ش المس ودة الن وين ا، موشي اعلون أخفا ا معلوم ات ع ن أعض اء ال ابين ت. وتال ت ج  ات ا لع 

نتنااهو واعلون ورئاس األر ان وين ا بني غانتس أداروا وودهم معظ م مجري ات الو رب، عب ر الخف اء 
معلوم  ات  وي  رة ج  داا ع  ن أعض  اء ال ابين  ت. وم  ن المتوت  ع أن ينش  ر مرات  ب الدول  ن توري  ر  تب  ل ش   ر 

 تشرين األول الموبل.
ف الم دفعي وس يلن لمن ع نش وب عاص فن سااس ان واعتبر مراسلون مسارعن نتنا اهو الل ش اس تخدام الوص 

جراء م البن عائات الجنود الوتلش بتش يل لجنن توويس رسمان وبسبب ترب نشر تورير مراتب الدولن 
اينتو  اد . وي اس  تبعد معلو  ون أن ا   ون ال   دي الس   ات المعارض  ين ودف  ع مرات  ب الدول  ن الل  ش تل ي  ف 

  .ل جت  اينتوادان عبر الوارة الشأل مسبواا ب
وخافاا للتوديرات التي رأت في الورب األخيرة علش غ ة تعاديا غير مريح إلسرائيل، أعلن نتنا اهو أن 

ف ي نظ ر  ل م توو س أا ا م ن أه داف ا والج اا اإلس رائيلي فع ل م ا  "وماس"الورب  انت نجاواا  بيراا. ف  
 "وم   اس"ي نظ   ر  أن     ان منتظ   راا من     وخ   رج م   ن الو    او م   ن دون أن اغ   رن ف   ي أووال    . وال   دليل ف   

 مرتدعن والااا بعد عامين من الورب وهي ي ت ريد ج  ولن تتال أخرى.
بن  سبيت أن نتنااهو بعد ع امين م ن الو رب عل ش غ  ة ي ي  ال  "معاريف"واعتبر المعلس السااسي ل  

يخش   ش تش    يل لجن   ن تووي   س رس   مان. واعتب   ر أن نتنا   اهو ف   ي اللو   اء م   ع المراس   لين تف   اخر بنن     وو   س 
المو   ارب ال بي   ر ض   د  -س   جلوا أم   ام م ف   ي ع    د نتنا   اهو "لنص   ر ل    ن أو   داا ل   م اص   دت . و ت   ب: ا

فإن من ينتصر إلسرائيل في الورب هو عدد منظومات  -اإلرهاب، الرجل ال   وعد بإسواط وماس 
 ال ا  ان ت الج ري الص امد انتص اراا ". وأشار  سبيت الل ش أن   "الوبن الوديدان، التي نستتر جماعاا خلف ا

فإن الرصاص المس وب هي م يج م ن معر ت ي ووترل و والعلم ين. للت   ير، بع د الرص اص المس  وب 
وت  ف نتنا  اهو عل  ش أب  واب عس  وان وأعل  ن بنبرت    الوا م  ن أن    عن  دما س  يتولش الو   م س  يترأل الج  اا 

 . للت  ير"اووس اينتصار، ولن ا بو   ما فعل أولمرت ولافني، وأن  ساسوط و م وماس في الو او
، م ا دف ع معلو ين للو ول "وم اس"هناأل أنباء بسما  السرائيل لو ر ب دفع روات ب ش  ر لم وظفي و وم ن 

 الن السرائيل ي تستوو  الي علش أبو ما ن.
 27/7/2016السفير، بيروت، 
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 ألف دونم 70آالف فلسطيني في النقب ومصادرة  سبعةاقتالع االحتالل يقر مشروعا يتضمن  .36
 سبعنأترت الو ومن اإلسرائيلان أول من أمس، مشروعا يتضمن اتتاو : جرااسي برهوم- الناصرة

ألف  70ترى تمتد علش مساون  وا في صوراء النوب، واتتاو  48آيي نسمن من فلس ينيي 
 دونم، وال ج ب م في "بلدة" توام ل م خصاصا لغرض مواصرت م. 

  النعم"، وتمتد ه   الورى علش مساون ويتضمن الورار اتتاو واون ترى في النوب، أ برها ترين "واد
ألف دونم، ستصادرها السل ات اإلسرائيلان ألغراضي ايستا ان، وتررت في الموابل، النشاء بلدة  70

آيي دونم، ب دي أن تستوعب أهالي الورى الوا  وترى أخرى  6جديدة للعرب، تمتد علش مساون 
الن وصار، نظرا لظروي المن ون، و باعن وااة يتم التخ اط يتتاع ا. وتعتبر مساون الورين، و

العشائر هناأل، والورمان من أراضي الرعي، الضافن اللش سلب عشرات آيي الدونمات من 
 أصواب ا.

وانتي الورار، في الوتت ال   تشتد فا  المعر ن علش ترين العراتيب، التي دمرت ا سل ات التدمير 
لعمل علش تجريف أراضي الورين تم يدا لتوريا أج اء مرات، وتواصل ا 103اإلسرائيلان وتش اآلن 

لي ا. وفي ه   األاام اوترب الخ ر يتتاو ترين أم المن ا، من أجل اتتاو أهالي الورين ومنع العودة 
 عتير، التي اعاا في ا آيي العرب، من أجل بناء مستو نن ي ودان تومل ايسم العربي. -الويران

 27/7/2016الغد، عمَّان، 
 

 عاما 15قبل استشهاد مواطنة من خان يونس متأثرة بإصابتها  .37
شمالن من خان يونس جنوب ت او  أبواستش دت فجر اليوم األربعاء، الموا نن هادان  :خان يونس

، 2001غ ة، متنورة برصاص توات ايوتال اإلسرائيلي التي أصيبت ب  في "انتفاضن األتصش" عام 
 ت ا، وتش فارتت الوااة.ومن   لأل الوين ُتعاني من الصاب

 27/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 آخرين في سلوان خمسةمواطنا وتستدعي  26القدس: قوات االحتالل تعتقل  .38
آخرين، خال  خمسنموا نا واستدعت  26اعتولت توات ايوتال، فجر اليوم األربعاء، : الودس

 األتصش المبارأل.وملن هي األ بر في أوااء بلدة سلوان جنوب المسجد 
الرسمان، بنن  ائرة مرووان تابعن لشر ن ايوتال  األنباءوأفادت جمعان البستان في سلوان لو الن 

مرافون عناصر من  اللشوّلوت في سماء البلدة تبل البدء بتنفي  عملاات الدهم وايعتوال، يفتن 
 .مخابرات ايوتال وال اب المتووشن لجنود ايوتال خال الوملن



 
 
 
 

 

 29 ص             4003 العدد:        27/7/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

ولفت ش ود عاان لمراسلنا، اللش أن الموال التجارين في المن ون لم تسلم من ايتتوام والتخريب، فود 
 تاا ، في عين اللو ة. أبواتتومت توات ايوتال موات تجارين تعود مل يت ا للموا ن موسش 

 27/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 خالل العام الجاري  وقف بناءإخطار  444و هدم ليةعم 590": هيئة مقاومة الجدار واالستيطان" .39
منشآت في بلدة العاساوان في  أربعهدمت بلدان الودس الغربان، أمس، : ، و ايت"األاام" -الودس 

 الودس الشرتان بادعاء البناء غير المرخص.
وايستا ان  في هيئن مواومن الجدار اإلسرائيلانتال مدير مر   المعلومات لنشر وتوويس اينت ا ات و 

تتعرض لمواولن سا رة من اإلسرائيليين إلجاء الناس عن ا باتجا  منا س  الودستاسم عواد الن 
 أخرى، وه   مواولن لتفريغ الودس الشرتان من الفلس ينيين.

وأشار اللش أن ايوتال اسعش اللش تنفي  مشروو اوضي بت جير بدو بادان شرن الودس، وه ا ج ء 
 في ال   اواول من خال  التفون العدد  علش مدينن الودس.من الصراو الدامغرا

عملان، م  دا أن ه ا الرتم تجاو  مجمل  590وأوضح أن عملاات ال دم ل  ا العام وصلت اللش 
والن هدم، في وين أن الخ ارات ال دم ووتف  557عملاات ال دم  وال العام الماضي التي بلغت 

 ن العام الجار .من  بداا الخ ارا 444البناء وصلت اللش 
منشآت في بلدة العاساوان في الودس الشرتان بادعاء البناء  أربعوهدمت بلدان الودس الغربان، أمس، 

 غير المرخص.
 27/7/2016، رام هللا، األيام

 
 من األسرى الفلسطينيين معتقلون إداريا %10أكثر من  .41

أسيراا فلس يناًّا  651ايوتال  أظ رت مع اات السرائيلان رسمان أن  اوبع في سجون : ال يب غناام
األسرى الفلس ينّيين في  %10مّمن اعتولوا توت  ائلن ايعتوايت اإلدارّين، وهو ما اشّ ل أ ور من 

 .6290الّسجون اإلسرائيلّان، وال ين يبلغ عددهم اليوم، 
علش عدد و مّان  ،  رأ ارتفاو وادّ 2015أ توبر  الوالّان في تشرين أّول/ انتفاضن الودسومن  انديو 

ايعتوايت اإلدارّين التي تنّف ها سل ات ايوتال: ففي ش ر ناسان/أبريل من العام الوالّي، نّف ت 
اعتوايا الداريًّا، أّما الّش ر المنصرم، فود  684مايو، نّف   اعتوايا الداريًّاض وفي ش ر أّاار/ 698السرائيل 

 اعتوايا الداريًّا. 688نّف ت السرائيل 



 
 
 
 

 

 30 ص             4003 العدد:        27/7/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

، تضاعف عدد األسرى 2015ووّتش عام  2012ر اللش أّن  خال وا  سنوات فوط، من  عام واشا
 الفلس ينّيين المعتولين الداريًّا، أ ور من واون أضعاي ما  ان علا .

 26/7/2016، 48عرب 
 

 لتفتيش مهين قبيل رحلتها بطائرة "العال" تتعرضمحامية من حيفا  .41
عندما  األمنيخال التفتاا  إلهاناتس ينان أ دت تعرض ا موامان فل أن السرائيلان  رت مصادر 

 ، وُأجبرت علش التخلي عن الرولن.اإلسرائيلان "العال"توج ت لرولن ب ائرة 
 

 اإلسرائيلي، للتلف يون السرائيل اللشم ار أوينا ب دي السفر  اللشوتالت ماريا جّمال التي توج ت 
. "ب يت من  ورة الخجل وشعرت بالعج ": وأضافت ا بنن م  لبوا من ا ن و مابس "الوناة العاشرة"

 وأبلغوها بنن ووائب ا ستنتي في رولن أخرى.
، المتضررين من السااسن السرائيللووون الموا نين العرب في  "مساواة"ودعا جعفر فر  مدير مر   
دول نعمل علش تنظام دعوى ضد "وخدمات الم ارات. وتال:  "العال"اينتوائان بتودام دعوى ضد 

والوياات المتودة التي تسمح بسااسن التفتاا العنصر  اينتوائي، ال   ي يوفر  األوروبيايتواد 
 ."وتعاني نساء عرباات من ه ا بصورة م دوجن عنصرين األمن

 26/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 أسيرا  أضربوا عن الطعام تضامنا  مع زميلهم 40االحتالل ينكل بـ  .42
الن الدارة سجن جلبوو تجر  تفتاشات  "هيئن ش ون األسرى والموررين"تالت : ئد يفيرا - غ ة

 42واتتوامات شب  يومان ألتسام األسرى المتضامين مع األسير بال  ايد المضرب عن ال عام من  
 يوماا، وتعمد اللش منع األسرى من الخروج من غرف م.
فون باسم األسير  ايد يومااا عند العد الصباوي، و  رت موامان ال يئن شيرين عراتي أن األسرى ي ت

مشيرةا اللش أن الدارة السجن أصدرت تراراا بورمان م من ال يارات لمدة ش رين، وصادرت األج  ة 
 الضراب مأسيراا في سجن جلبوو، يواصلون  40ال  ربائان الموجودة داخل غرف م. وأ دت أن ترابن 

يوماا ضد توويل   42عااا مع  ايد المضرب عن ال عام من  التضامني الج ئي بمعدل أربع أاام أسبو 
 لاعتوال اإلدار .
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مع  ايد  واإلعامانو البت ال يئن، األسرى بضرورة تضافر  افن الج ود الشعبان والسااسان 
واألسيرين مومد ومومود البلبول المضربين عن ال عام من  نوو ش ر ضد سااسن ايعتوال اإلدار  

 الجائر.
 27/7/2016، الشارقة، الخليج

 
 فلسطينيا بمواجهات مع االحتالل 42إصابة "قدس بس":  .43

موا ناا  42أفادت مصادر  بان فلس ينان أن : خلدون مظلوم، فا من أبو سبيتان -الودس الموتلن 
أصيبوا مساء أمس ايونين، خال مواج ات اندلعت مع توات ايوتال اإلسرائيلي في مدينن الودس 

 الموتلن.
 25بّينت أن واون شبان أصيبوا بالرصاص الوي، وتسعن بالرصاص اإلسفنجي المغلف بالم اط، وو 

 آخرون أصيبوا بايختنان، في مواج ات بورين "تلنداا البلد" )شمالي الودس( وبلدة أبو داس.
 26/7/2016، قدس برس

 
 األقصى "بالفترة الصباحية" المسجديقتحمون مستوطنا  59: القدس .44

اتتوم عشرات المستو نين الي ود، صبا  يوم : خلدون مظلوم، فا من أبو سبيتان-موتلن الودس ال
الواواء، باوات المسجد األتصش المبارأل بمدينن الودس الموتلن، وسط دعوات يتتوام  من تبل 

 الجماعات ايستا انان.
 59بن"، بعد اتتوام و  رت مراسلن "تدس برس" أن شر ن ايوتال اإلسرائيلان، أغلوت "باب المغار 

مستو ناا ي ودااا للمسجد األتصش، مبينن أن م تجّولوا في باوات األتصش، وسط وماان من تبل 
 عناصر من شر ن ايوتال والووات الخاصن اإلسرائيلان.

و انت جماعات "ال ا ل الم عوم" )المسمش ايوتالي للمسجد األتصش(، تد أعلنت عبر صفوات م 
ايجتماعي "فاسبوأل" عن اتتوام جماعي صبا  اليوم توت عنوان "نصعد اللش  علش موتع التواصل

 جبل ال ا ل مع  بار السرائيل"، بمشار ن من واخامات ي ود.
وفي الساان  ات ، دعا النش اء المودسيون اللش شّد الروال للمسجد األتصش، وصد اتتوامات 

 مستمّرة ل م.المستو نين بالت بير، رغم ماوون الشر ن اإلسرائيلان ال
 26/7/2016، قدس برس
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داعية إسالمي مصري شهير: الكيان الصهيوني يستعد لمحاربتنا منذ عشرات السنين فأين  .45
 الجيوش؟

والن اون وما  "المتردان"تال د.  غلول النجار الن وّ ام العالم العربي من  مومود الواعي:–الواهرة 
 ."الناس… "أ ل السبع، واصفا الااهم ب  

نسنل هللا ل م ال داان أو انخ هم "، تال النجار: "نسنل هللا ل م ال داان "تدار   الم اع بوول  وعندما 
 ."جماعا ويريونا من م

وي يوجد وا م  اإلسام،ي يوجد اآلن وا م عربي واود اف م "وتابع النجار في أود البرامج الووارين: 
 اإلسام".و م في ه   الوضان باسم ي يوجد وا م عربي يواود ا اإلسام،عربي واود ا بس 

وهللا أنا من ه ا المنبر أويي أردوغان، وهللا يوبت  وينصر ، ألن  تال من ال ام ما لم "وتابع النجار: 
 ."است ع وا م عربي أن اوول 

لما ا الصمت؟ لما ا الجبن؟ لما ا الخوي؟ لما ا ه ا ال ل وه ا العار ال   "وتساءل النجار غاضبا: 
؟ علش  راسي م؟ أين الجيوا العربان؟ أين األسلون العربان؟ لما ا الا ا  األمن؟ خاافين علش تعاا ف

ُاشترى السا ؟ لومع الشعوب وا  يل ا ووماان ال راسي والعروا وايستعراض في الم رجانات؟ هل 
 ."ه ا دور الجيوا في العالم العربي؟

عد ل    المعارأل من  عشرات السنين، لما ا لم هم اعلمون أن ال اان الص يوني است"وتابع النجار: 
استعدوا؟ أين أموال ه   الشعوب؟ لما ا خ لونا في ه ا الموتف؟ خ لوا األمن وظ روا بمظ ر الخوي 

 ."والضعف وايستخ اء
 26/7/2016، رأي اليوم، لندن

 
 فلسطينيين ثالثة إلدخال جثامين "استثنائيا  " رفحفتح معبر تالسلطات المصرية  .46

السل ات المصرين مساء اليوم الواواء، معبر رفح البر ، الواصل بين  األناضول: فتوت –ة غ  
، إلدخال جوامين واون فلس ينيين، توفوا أوناء العاج "استونائاا"ت او غ ة واألراضي المصرين، 

 داخل المستشفاات المصرين.
، الن السل ات "األناضول"ان بغ ة ل ، التابعن لو ارة الداخل"المعابر والودود"وتال مصدر في هيئن 

جوامين تعود لواون موا نين من غ ة )رجان وامرأة(،  انوا يتلوون  3المصرين سموت بإدخال 
وأوضح المصدر، ال   فضل عدم   ر اسم ، أن الجوامين ُسلمت اللش  وي م في  العاج في مصر.

 الصالن الفلس ينان من المعبر.
 26/7/2016، رأي اليوم، لندن
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 ويضبط قنابل مولوتوف بمركبته "إسرائيل"تسلل شخص إلى  محاولةالجيش األردني يحبط  .47

ورس الودود األردني  أنمصدر أردني مس ول لو الن فرانس برس الواواء  أفاد)أ ي ب(: -عمان
 اوبط مواولن تسلل شخص من الممل ن باتجا  السرائيل، وضبط تنابل مولوتوي بمر بت .

اودى نواط التفتاا ترب "فضل عدم ال شف عن اسم ، لفرانس برس الن  وتال المصدر، ال  
تعاملت ظ ر اليوم )الواواء( مع مر بن لم تمتول ألوامر العاملين في ا وواولت  السرائيلودودنا مع 

 ."، ل ن تمت السا رة علش المر بن وتوتيف سائو االسرائيلاجتاا  الوواج  الموجودة باتجا  ودود 
المر بن تومل تنابل مولوتوي  ان السائس ينو  استخدام ا بش ل غير  أنن تبي"ان   وأضاي
 ."مشروو

 ولم اعط المصدر م يدا من التفاصيل.
 26/7/2016، رأي اليوم، لندن

 
 لن يسمح بسقوط مخيم عين الحلوة في أيدي المسلحين التكفيريين اللبناني الجيش": السفير" .48

في مخام عين الولوة وتالااا المان ومان، وهل صواح أن ما هي وواون الوضع األمني : عماد مرمل
المخام اوام علش فوهن بر ان، وما ا عن الوجم ال   بلغ  وضور الجماعات الت فيرين والمتشددة 

لش أ  مدى باتت تش ل خ راا داهماا علا  وعلش المواط وصوي    ريس صيدا   الجنوب؟ اللشفا ، وا 
خيرة، علش وتع تسريبات من هنا وهناأل وول اوتمال ودو  تسا يت  ويرة  روت في األاام األ

ت ورات دراماتا ان في داخل المخام وخارج ، لخلط األوران وبعورة الجغرافاا الجنوبان، المعروفن 
 بوساسيت ا الفائون.

وما ساهم في تفاعل تلأل التسريبات وبالتالي في ارتفاو منسوب الولس هو  ابع المخام، األ بر في 
األدن في الموتع، واأل ور ا تظاظاا بالس ان واألجندات السااسان المتعارضن والتنظامات  الوجم،

 المسّلون المتنافسن والخااا الت فيرين.. وأج  ة المخابرات المولان واإلتلامان.
، تد ي دد بإشعال برميل البارود ه ا، والتسبب بانفجار "موّج "أو  " ائا"وعلا ، فإن أ  وواب 

، علش المستويين "األمن ايستباتي"لم ُتتخ  أعلش درجات الوا ن والو ر توت سوف   بير، ما
مرّت ن، بات رغماا عن أهل ، بموابن  "مربعات" اللشالمخام الُمفر   أناللبناني والفلس يني، يساما 

 لل ويرين من المشبوهين والم لوبين. "ملجن"
في لبنان واليرموأل في سوريا ا ارد س ان عين  ولعل شبح التجربتين الدمويتين لمخامي ن ر البارد

لي ا بعض الالولوة ال ين يخشون من أن يدفعوا، في لوظن ما، ومن أ  مغامرة مت ورة تد ين لس 
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المخام، سواء عبر خااا  اللشتسّربا  "النصرة"و  "داعا"أصواب المشاريع اينتوارين، خصوصاا أن 
 ادفن.ور ان مر  أسماءعبر  أوتابعن ل ما مباشرة 

توّد من المخا ر الموتملن، الي أن  "الفصائل"وا  ا  انت التدابير الصارمن المتخ ة من تبل الجاا و 
في داخل عين الولوة، وال   ت ع ال ريس  "الوراأل الشعبي"علش  األولشالرهان األ بر يبوش بالدرجن 

نع لن عن موا  ا، ما بيئن فلس ينان واضنن للخااا الت فيرين التي أصبوت م النتاجعلش الم ان 
 الودرة علش انت او المبادرة. أفودها

 اللشتسلام أنفس م بوتيرة متسارعن ومتاوون  اللش األسيرويبدو أن مبادرة عدد من أنصار أومد 
الجاا، خال األاام الماضان، ان وى علش مفاجنة غير سارة لرمو  مسّلون في عين الولوة، 

 وأبعاد . توّجست مما يجر  وارتابت في توتيت 
الجاا لم اودم أان وعود أو ضمانات للمستسلمين ال ين ضاتت ب م السبل في داخل  أنوُعلم 

التوويس األولي لدى مخابرات  اللشسنوات من الضغوط اليومان، بل هم سيخضعون  أربعالمخام، بعد 
 ن أن اوصل المو من العس رين، مع األخ  بايعتبار أن من اسّلم نفس  ام اللشالجاا وم ُاوالون 

 علش عووبن أدنش من تلأل التي ُتتخ  بوس من ُيلوش الوبض علا .
الضعاي المجموعات المشبوهن و ع عت ا، من خال  استراتيجانوفي المعلومات، أن الجاا اعتمد 

بواادة هيوم الشعبي،  "جند الشام"دفع أنصار األسير ال ين  انوا تد تو عوا علي ا بعد معر ن عبرا )
 تسلام أنفس م تباعاا. اللشال ..(  "اإلسامفتح "، "رةجب ن النص"

اوتد  فضل شا ر بشواو ، واسلم  أن الم انوبينما ت اورت الشائعات خال الساعات األخيرة وول 
هناأل ج ات فلس ينان ي  أن اللشنفس ، استبعد العارفون وصول  لأل في وتت تريب جداا، مشيرين 

في عين الولوة، باعتبار أن مخ ون  المالي لم ينضب بعد،  ت ال تستفيد ماداا من وجود فضل شا ر
 أنول ا ف ي ي تسّ ل وي تشجع خاار تسلام نفس ، الي ال ا وتعت مفاجنة من خارج الساان، علما 

 السل ات اللبنانان تتوفظ علش  ل أما   وأموال  خارج المخام.
 

 رواية رسمية
 اللشفي عين الولوة تد ا ون دتاواا، ل ن  لاس سيئاا الن الوضع  "السفير"واوول مصدر أمني بار  ل  

نوو من  اللشبعض المجموعات المسلون تلجن  أن اللشالود ال   يجر  تصوير ، يفتاا اينتبا  
، األرضوالترويج لسيناريوهات افتراضان وول توويت عس رين موتملن علش  اإلعامان "البروباغندا"

الجاا اللبناني، ما أوار  اللشد من الم لوبين أنفس م بغان شد عصب أعضائ ا، بعدما سلم عد
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من الموربين من ا، وبالتالي  أولي ا الغضب مس ولي تلأل المجموعات التي  ان الم لوبون ينتمون 
 ف م اعرفون ال وير من خفاااها، المتعلون بعددها وعتادها ومخابئ ا ومخ  ات ا.

وبعض الووى المت رفن  "النصرة"و  "داعا"من  تواجد مجموعات صغيرة اللشويلفت المصدر اينتبا  
توت السا رة، والجاا او م اينتشار وول المخام من  اإلجماليالوضع  أنفي عين الولوة، م  دا 

عيون  مفتوون واوظن في الداخل، بل ام ن الوول الن يد  ايستخبارين في عمس  أن ل الج ات،  ما 
 ."أ ول مما اعتود  ويرون "المخام 
علش المخام ومن وم التمدد خارج ،  "النصرة" أو "داعا"المصدر األمني، أن اوتمال سا رة واعتبر 

مول ه ا السيناريو  أنهو اوتمال أتل من ضعيف، في ظل وعي أهالي المخام ال ين اعرفون جيدا 
 اللشألف فلس يني او نون ، مشيرا  100ساضع عين الولوة في م ب ريا  المج ول وسي دد مصير 

راأل الوتائي ال   باشر فا  الس ان امول خط دفاو أول عن المخام، واش ل توة ضغط ي الو أن
 البيئن الواضنن. اللشتفتور  أن ااست ان ب ا علش الووى الت فيرين والمتشددة التي تبين 

 ألن اتورر خوض مغامرة عس رين،  أنمرة تبل  ألفتف ر الجماعات المتشددة  أنويرجح المصدر 
ل ا علش مستوى المخامات الفلس ينان، وسط غااب أ   األخيرةالولوة بات البوعن عين  أنتدرأل 

 في لبنان. األخرى وضور وا ن ل ا في المخامات 
هناأل تعاوناا  بيراا من تبل الفصائل الفلس ينان في مخامي عين الولوة والمان  أنويوضح المصدر 

لم لوبين وماوون الفارين، يفتاا اينتبا  ومان مع الجاا، لضبط األرض واوتواء التوترات وتسلام ا
المس ولين في المخامين اعرفون ال لفن الباهظن التي ستترتب علش سوو  ما في آتون  أن اللش
، مع ما اعنا   لأل تلوائاا من ع ل ل ما عن العالم الخارجي وتوتف المساعدات "النصرة" أو "داعا"

 سات الدولان من و ومان وغير و ومان.وباتي الم س "األونروا"لي ما الالتي تودم ا 
تتخلش عن المن س وتتجاو  الخ وط الومر، فإن  أنال ا تررت أ  ج ن سلفان " ويختم المصدر:

الجاا لن اسمح بسووط مخام عين الولوة في أيد  المسلوين الت فيريين، وا  ا وصل مول ه ا األمر 
 ."   تدم ل م في المخاملسبب ما، سا ون الرد عنافاا وتاسااا، بوي  لن يبوش مو 

 27/7/2016، ، بيروتالسفير

 
 صحافي إسرائيلي "تسلل"الجزائر مستاءة من فرنسا بعد  .49

أبلغت الج ائر السل ات الفرنسان است جان ا تاام صوافي اومل الجنسيتين : تدادرة عا ف-الج ائر 
سرائيلي جدعون اإلسرائيلان والفرنسان بنشاط غير مرخص ب  علش أراضي ا. و ان الصوافي اإل
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 "خاصن" وتس، رافس رئاس الو راء الفرنسي مانويل فالس خال  يارت  الج ائر، و انت ل  أوادي  
 مع مس ولين ج ائريين من دون علم م أن  اومل الجنسان اإلسرائيلان وفس مراجع و ومان.

لم اج العام في ا"واوتجت السل ات الج ائرين لدى فرنسا علش توساع الصوافي تغ يت  توارير وول 
، بعد أن  ان مورراا فوط أن اغ ي  يارة رئاس الو راء الفرنسي التي أجراها في ش ر ناسان "الج ائر

 )أبريل( الماضي. 
و ان جدعون  وتس ضمن وفد فرنسي رسمي، ما عرض الخارجان الج ائرين اللش هجوم في البرلمان 

ات الفرنسان المس ولان. و  رت الخارجان وم البات بتودام توضاوات وول الموضوو، وتوميل السل 
بصفت   "صوافن"الج ائرين، رداا علش س ال وج   النائب وسن عريبي، أن  وتس وصل علش تنشيرة 

صوافي اومل جوا  سفر فرنسي، واعمل لوساب مجلن فرنسان تصدر في فرنسا، بخاصن أن  لم 
 اسبس أن تعرض في  تابات  بن  سوء للج ائر.

 "معاريف"واسع من اإلعاميين الج ائريين لمضمون ما  تب   وتس في صوافن  ولم ي تم ت او
 يف "اإلسرائيلان، علش رغم أن  دخل الج ائر باسم صوافن فرنسان، ول ن تسا يت م انصبت وول: 

 ."تم ن صوافي السرائيلي من دخول الج ائر؟
 27/7/2016الحياة، لندن، 

 
 لألونرواوالر مليون د 25الواليات المتحدة تتبرع بـ  .51

من أجل األ من اإلتلامان  2016استجابن لمناشدة الو الن ال ارئن لعام : خالد ال ر ي ليلش-عمان
مليون دوير لو الن األمم المتودة  25السورين، أعلنت الوياات المتودة األمري ان عن تبرع ا بمبلغ 

 .لغو  وتشغيل الاجئين الفلس ينيين في الشرن األدنش )األونروا(
الو الن، ستعمل ه   األموال علش تودام الدعم لعملاات ال وارئ التي  أصدرت ووفوا لباان صوافي 

 واألردن.سوريا ولبنان  األونروا( فيتووم ب ا )
 27/7/2016، ، عّمانالدستور

 
 لوقف نشاطها االستيطاني بالقدس الشرقية "إسرائيل"االتحاد األوروبي يدعو  .51

عا ايتواد األوروبي، يوم الواواء، السرائيل اللش وتف نشا  ا د: برو سل / واتم الص لي
ايستا اني في الودس الشرتان، وايستجابن لنداء اللجنن الرباعان للشرن األوسط، التي دعت تل 

 أبيب للتخلي عن سااست ا ايستا انان. 
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اد األوروبي جاء  لأل في باان صوفي صادر عن الممولن العلاا لألمن والسااسن الخارجان لاتو
 فيديري ا موغريني، الواواء، وصل مراسل األناضول نسخن من . 
وودة س نان في مستو نن غيلو  770وتالت موغيريني، الن "ترار السرائيل األخير وضع خ ط لبناء 

الموامن علش أراضي فلس ينان موتلن في الودس الشرتان، اوّوض تابلان ول الدولتين، واساهم في 
المستو نات اإلسرائيلان وول جماع أنواء المدينن، وبالتالي ي يد من ع ل الودس تنساس ولون من 

وأضاي الباان أن "العان السرائيل عن خ ن ايستا ان انتي بعد  الشرتان عن الضفن الغربان". 
أساباع تليلن من تورير اللجنن الرباعان للشرن األوسط )الوياات المتودة، وروساا، وايتواد األوربي، 

األمم المتودة(، التي دعت تل أبيب للتخلي عن سااست ا ايستا انان، وهو ما يخالف الوانون و 
 الدولي". 

وتابع الباان: "الورار ا ر  أسئلن مشروعن وول نوااا السرائيل علش المدى البعيد، والتي باتت تتضح 
 ينان". من خال تصريوات بعض الو راء اإلسرائيليين بعدم الم انان التامن دولن فلس 

 27/7/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 لن تنجح في هزيمة الحركة أو وقف نجاحاتها "إسرائيل": "القدس العربي" لـ "سأبي دي " .52
نتنااهو خال جلسن خاصن  بناامين: ادعش رئاس الو ومن اإلسرائيلان "الودس العربي" –رام هللا 

ل و ارة الخارجان واإلعام الوومي اإلسرائيلي، أن للجنن مراتبن الدولن في ال ناست نوتا خال ا عم
السرائيل ه مت ور ن الموا عن وسوب ايستومارات وفرض العووبات علش السرائيل المعروفن دولاا ب  

. وتال أاضا الن  ي يوجد في الوتت الوالي شريأل فلس يني للسام، ودافع عن مواما  "أسبي د  "
 اا ل  للم ام السااسان.يتسوان مولخو ال   اعمل مبعووا شخص

الودس "سعدى عضو اللجنن الو نان لموا عن السرائيل علش تصريوات نتنااهو ل   وردت ونين أبو
الن السرائيل لن تنجح في شل ور ن ال ائر الفلس يني المتنول في  افن الباد الواسعن  "بالوول "العربي

ب افن جنودنا في العالم أجمع "الموا عن أمري ا اللش أساا والش أفريواا. وتعمل لجنن  اللشمن أوروبا 
علش  افن المستواات الشعبان والم سساتان وباألخص علش صعيد و ومات العالم خاصن األوروبان 

 . (BDS)التي تلعب ج ءا  بيرا في تغيير سااسات ا وتسرو في توويس أهداي ور ن 
ب تضامن و ومات أوروبان ووووت الموا عن في ه ا العام أ بر النجا ات ا من  عشر سنوات ب س

مول هولندا التي تا عت العديد من الشر ات اإلسرائيلان وتا عت أهم مصادر توة السرائيل التي ت من 
في استومار بنو  ا مول بنأل لئومي وهبوعلام، الضافن اللش موا عن النرويج ونيو يلندا وال ناسن 

  ."لانالموودان في الوياات المتودة وأفريواا لخمسن بنوأل السرائي
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واعتبرت عضو لجنن موا عن السرائيل أن ادعاءات ايوتال بانتصار  علش ور ن الموا عن يبدو أن  
ردة فعل علش وواون أن نجا  الور ن وج ودها بدأت ت ور في الوضع النفسي للعولان اإلسرائيلان 

ستومارات من ا التي تخشش أن تصبح أ ور ع لن في العالم.  ما أن ور ن موا عن السرائيل وسوب اي
وفرض العووبات علي ا سوي تواصل العمل بش ل أفضل وأتوى من السابس بعد ما أورت فعاا في 
جماع أنواء العالم وصنعت جنودا ل ا متضامنين مع الشعب الفلس يني وم منين ب افن وووت  

ن اء ايوتال اإلسرائيلي علش أرضنا.  وبضرورة الع ائنا الورين وا 
ما هو الي البداان فوط. فالشعب الفلس يني  النجا اتأن ما سبس من " "  اسبي د"وأ دت ور ن 

 اب سام متوجون بالعدالن. ونون نريد السام "بش ل عام وأبناء ور ن الموا عن بش ل خاص 
ولاس  ما توول السرائيل الن  ي يوجد  ري فلس يني يريد السام! ف م من ي يريدون السام ونون 

يتنا وه ا بش ادة واعترافات و ومات غربان وأو اب سااسان وا من ومنظمات السام العادل غا
وووتان  برى في العالم في ور ن الموا عن م خرا  وسيلن سلمان ومشروعن لمناصرة ودعم الورين 

 ."والعدالن والمساواة لشعبنا الفلس يني
 27/7/2016، العربي، لندن القدس

 
 "غّردوا كالبالبل" باالعترافات بعد بدء التحقيق معهمرئيس الوزراء التركي: االنقالبيون  .53

أعرب رئاس الو راء التر ي بن علي يلدريم، عن اعتواد  بعدم تمّسأل الوياات : لندن/ تافون سالجي
المتودة األمري ان ب عام منظمن ال اان الموا   اإلرهابان فتح هللا غولن، معلاا سبب  لأل بعاتات 

ة بواشن ن من  سنوات  ويلن، يفتاا أن اينوابيين "غّردوا  البابل" الصداتن التي تربط أنور 
 بايعترافات بعد بدء التوويس مع م.

لصوافن الغارداان  اإلل ترونانوجاءت تصريوات يلدريم ه   في موابلن نشرت علش الصفون 
اولن اينواب البري انان اليوم الواواء، وي  أوضح في ا أّن و ومت  توصلت اللش تناعن بنّن مو

تمو / يوليو الجار ،  انت تست دي الشعب التر ي ومستوبل ، وأّن  15الفاشلن التي جرت مساء 
 المس ولين األتراأل وّج وا نداءا للشعب بضرورة الوفاظ علش مستوبل م ومستوبل الباد.

مواولن  وعن تفاصيل الت ورات التي أعوب مواولن اينواب الفاشلن، تال يلدريم: "فور الفشال
اينواب وصلت توتافات بوس المشار ين في ه   العملان، وغّردوا  البابل بايعترافات فور بدء 
التوويس مع م، واستنتجنا من خال اإلفادات األولان، أّن مواولن اينواب الفاشلن تّم التخ اط ل ا 

و ا، وعندما تاموا باخت اي من  فترة  ويلن، و ان الوائمون علي ا انخ ون التدابير الا من إلنجا
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رئاس هيئن األر ان، اتترووا علا  الجراء م المن هاتفان مع  عام م فتح هللا غولن لتنمين مشار ت  في 
 ه   المواولن اينوابان".

 
وأشار يلدريم اللش أّن تسا يت الشارو التر ي وول اوتمال ضلوو الوياات المتودة األمري ان في 

األمري ان، معرباا  بنسلفانااشلن، ناتجن عن التامن "غولن" لمدة  ويلن في ويان مواولن اينواب الفا
 في ه ا الخصوص عن اعتواد  بعدم تمّسأل واشن ن ب .

ووول اينتوادات التي توج  ا بعض الدول لتر اا بخصوص وايت التوتيف في ال ار التوواوات 
ما ا تنتظر مّنا الدول التي تنتودنا، هل يريدوننا الجارين بشنن مواولن اينواب الفاشلن، تال يلدريم: "

أن نظّل م توفي األيد  أمام ممارسات ه يء اينوابيين، هل يريدون مّنا أن ن تفي بمعاتبت م علش 
 ما تاموا ب  فوط، ه يء تصفوا البرلمان ورئاسن الو راء والمجّمع الرئاسي".

 26/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 ض ما أنجزت حماسبع .54
 عصام عدوان د.

وماس من أجل مواومن الموتل الص يوني في فلس ين، -تنسست ور ن المواومن اإلسامان
وبمرجعان ف رين وعوائدان السامان. ت من وماس أن  بالودر ال   ي داد تمسأل الناس بدين م اوتربون 

 لش النوو التالي:أ ور من توويس النصر علش أعدائ ا. وام ن رصد اتجاهات تودم ا ع
. تنظامااا: تضاعفت عضوان وماس من ووالي واون آيي عضو عند ان اتت ا اللش أ ور من 1

أربعين ضعفاا في ت او غ ة فضاا عن الضفن والخارج، وفضاا عن األنصار والموبين ال ين ي يدون 
 علش  لأل.

 ن وموا  ا، ويدل علش  لأل:. ف رياا ودعوااا: تم نت وماس من نشر الف ر اإلسامي في فلس ي2
 .  ورة المصلين في المساجد وخصوصاا من فئن الشباب.1
 .  ورة وفظن الورآن ال ريم من الشباب واألشبال وال ين  ادوا علش واوين ألفاا في ت او غ ة وود .2
ت . انتشار ظاهرة الموجبات والتي انتشرت في  ل المدارس اإلعدادان والوانوان والجامعات، وشمل3

 فتاات غير م  َّرات، بل وأوااناا فتاات يتبعن فصائل علمانان أاضاا.
 . انوسار ظاهرة اإلف ار في رمضان بوي  لم اعد ُيرى أود مف را في ن ار رمضان.4
. انتشار ال تاب اإلسامي في  ل الم تبات والمساجد والبيوت، ووظي ال تاب اإلسامي بنعلش 5

 معديت المباعات بين ال تب.
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. تنوُّر فئات المجتمع الفلس يني بال ابع الديني ال   اشتغلت علا  وماس عشرات السنين، وظ ر 6
 لأل من خال مصّلي الفصائل األخرى، وانتشار الووافن الدينان، والورص علش الفتوى ومراعاة 

 الوال، وانتشار الوجاب، وولوات وفظ الورآن.
ل   أدخلت منظمن التورير الفلس ينان الشعب . سااسااا: أوتفت وماس اينودار الشديد ا3

الفلس يني فا  من خال ايعتراي )بإسرائيل( وتوتاع اتفاتاات سام وتبعان مع ا، فنصبح التاار 
الرافض للسام مع )السرائيل( والرافض يتفاتان أوسلو هو األوسع انتشاراا وبش ل ملووظ في أوساط 

 الفلس ينيين في  ل الساوات.
وماس انتشاراا لف رها السااسي الوائم علش مواومن العدو وتضييس الساوات أمام ، وُيلَمس  ما وووت 

 لأل في  ل الساوات الفلس ينان والعربان أاضاا. وبعد أن  انت وماس موصورة في الضفن والو او 
عند تنساس ا، أصبوت امتدادات ا في  وير من دول العالم، وافتتوت م اتب تمويل في بعض الدول 
العربان واإلسامان، وأصبح لم سسات ا العاملن بنسماء أخرى أوٌر واضح وملموس في الساون 

 األوروبان والدولان.
من أعضاء المجلس التشريعي الفلس يني في انتخابات  %63 ما تم نت وماس من وصد أ ور من 

في تش يل الو ومن م وتم نت من تش يل الو ومن الفلس ينان العاشرة، والمساهمن الفاعلن 2006عام 
ووتش توتاع اتفان  2007الوادان عشرة، ومن الدارة ت او غ ة في فترة انوسام السل ن الفلس ينان من  

 م.2014الشا   في 
دفعت وماس منظمن التورير الفلس ينان للتسلام بضرورة الصاو ا وتفعيل ا، بدءاا بإعان الواهرة في 

 .ووتش تش يل اإل ار الوااد  للمنظمن 2005
. عس رياا: ت ورت تدرات وماس عدداا وُعّدة، فبعد أن عمل أفراد تائل في العمل العس ر  في 4

سنوات الومانيناات، باتت وماس تمتلأل  راعاا عس رياا هو األتوى فلس ينااا ي يد تعداد  علش األربعين 
في غالب ا، ألفاا. وبعد أن ناضلت بالوجر والس ين باتت تمتلأل ترسانن أسلون  اتان الصنع 

، وابت رت ساواا ايستراتيجاناست اعت من خال ا ضرب عمس العدو الص يوني ومواتع  
 ستراتيجااا م وّ راا هو األنفان الوتالان الودودان.ا

خاضت وماس عشرات المعارأل في صد اجتااوات العدو لمنا س ودودان لو او غ ة، وتم نت من 
 استراتيجاات ش الو او، أ اوت ب يبن العدو وأفشلت صد  في وا  وروب ضروس  شن ا العدو عل

الوتالان. وأظ رت وماس تدرات  بيرة وواضون في تنامي تسلاو ا  ماا ونوعاا بعد  ل عدوان 
 ص يوني.
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. أمنااا: تم نت وماس من ت وين وت وير  راو أمني است اعت من خال  الوباط عملاات ايختران 5
 ، وأوتعت بعشرات العماء.والتجسس التي يوابر العدو علي ا

. العامااا: أسست وماس عدة فضائاات وا  اعات وصوف ومواتع الل ترونان جندت ا لخدمن الوضان 6
الفلس ينان وشون وتعبئن جماهير الشعب الفلس يني واألمن العربان، واست اعت الصمود في وج  

 بل واختران العام العدو. ايعتداءات الص يونان الواسان علش مورات ا اإلعامان ومراسلي ا،
. م سساتااا: أنشنت وماس عبر عوودها المبرا ورين من الم سسات الخدماتان واإلغاوان والتووافان 7

واإلعامان والتربوان والصوان وايتتصادان والوانونان داخل فلس ين وخارج ا ولو بمسماات مختلفن، 
  ايوتال، ومن نشر رو  المواومن تم نت من خال ا من دعم صمود الشعب الفلس يني، وتود

 في األمن.
ه ا غاض من فاض النجا  وماس في أتل من واون عوود، وي  الت مستمرة في ت وير النجا ات ا، 
األمر ال   اعني أن وماس باتت أترب لتوويس أهداف ا من أ  وتت مضش، وأن  ل مواويت 

المستوبل لوماس في البيئن الفلس ينان، بل أعدائ ا إلفشال ا باءت بالفشل. ونست اع أن نج م بنن 
 والعربان.

 تال تعالش: }الن هللا يدافع عن ال ين آمنوا الن هللا ي اوب  ل خوان  فور{.
 #وماس #وماس_اإلنجا 

 26/7/2016، فلسطين أون الين
 

 ربيع إسرائيل العربي .55
 صالح النعامي

بين ال اان الص يوني والعالم العربي، ي منا باتت اإلشارة اللش "ال فرة اإليجابان"، علش صعيد العاتن 
اورص رئاس الو راء الص يوني، بناامين نتنااهو، أخيراا علش ت رارها والتباهي ب ا في معظم 
خ ابات  و لمات  في المناسبات المختلفن. وعادةا ما يوظف تلأل اإلشارات في الجدل اإلسرائيلي 

و ومت ، بخ  ا األيدولوجي والسااسي المت ّري،  الداخليض ضمن مواججت  بنن  علش الرغم من أن
وي ساما علش صعيد تواصل ايستا ان والت ويد ورفض تاام دولن فلس ينان، فإن السرائيل لاس فوط 

مع دول عربان ي توام عاتات  دبلوماسانا مع  ايستراتيجاني تواج  ع لنا التلامان، بل الن الشرا ات 
تترافس تصريوات نتنااهو مع تسريبات   ويرة ت خر ب ا وسائل اإلعام تل أبيب تتوسع فوط. وعادة ما 

اإلسرائيلان والغربان وول مظاهر التعاون والتنسيس السر  بين السرائيل وتائمن  من دول عربان، ي 
 تضم فوط مصر واألردن. 



 
 
 
 

 

 42 ص             4003 العدد:        27/7/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

تل أبيب  الافت أن المس ولين الص اينن لم اعودوا اع ون الورص العربي علش تسخين العاتات مع
 اللش مت لبات مواج ن المشروو النوو  اإليراني، بل ا تفون بتوديد "

مواج ن اإلسام المت ري" تاسماا مشتر اا لل رفين، اسّوغ ه ا التعاون. و ان نتنااهو واضواا في 
 لمت  في ايوتفال ال   نظم، أخيراا، بمناسبن تخريج دفعن جديدة من  اب  لان األمن الوومي، 

ل الن الدول العربان "ا تشفت ال اتن ال امنن في التعاون مع السرائيل في مجال مواربن وي  تا
اإلسام المت ري". وي واجن للت  ير بنن توديد "اإلسام المت ري" مسّوغاا للتعاون بين السرائيل 

توول والدول العربان، يتفس مع األولواات الص يونان فوط. ففي وتت  ما  الت الدول العربان، التي 
السرائيل الن ا تتعاون مع ا في الخفاء، توّر بنن اليران تش ل الت ديد الرئاس علي اض فإن التوتاع علش 
ايتفان النوو  بين اليران والغرب أفضش اللش تراجع اهتمام السرائيل ب  "الخ ر" اإليراني. بالنسبن 

لمت ري مجّرد مبّرر  للولوج العرب ال ين يت افتون علش السرائيل، تد ا ون الت رو بمواج ن اإلسام ا
 اللش مرولن  جديدة، وأ ور صخباا مع الص اينن.

وي ام ن، هنا، الغفال دييت  يارة مجموعن  من النخب السعودان، برئاسن اللواء المتواعد أنور 
عشوي، السرائيل ومنا س السل ن الفلس ينان، ولوائ ا نواباا ص اينن. ويوير السخرين أن عشوي برر 

مع ه يء بالوول الن ا ت دي اللش الوارة جدل وول المبادرة العربان للسامض مع أن نتنااهو  ّرر، لواءات  
مرات  أخيراا، أن المبادرة الم  ورة ي ام ن أن ت ون أساساا للتفاوض مع الفلس ينيين! وي ي ال يترّدد، 

ترى النور ما دام رئاساا في األصداء، تع د نتنااهو، في الوملن اينتخابان، أن دولن فلس ينان لن 
للو ومن، في وين أن الو راء والنواب الص اينن يتبارون، فاما بين م، علش تودام مشاريع الووانين 
ال ادفن اللش "تشريع" وسم مصير األرض الفلس ينان، فمن م من اودم مشاريع لضم منا س "ج" التي 

ن بضم التجمعات ايستا انان من مساون الضفن الغربان، وآخرون ا البو  %60تش ل أ ور من 
 ال برى.

علش من يّدعي أن  يتواصل مع الص اينن، من أجل توسين فرص التوافس علش المبادرة العربان، أن 
ن  انت رم ين، ضد  يتصّري علش األتل مول ايتواد األوروبي ال   ي يترّدد في اتخا  عووبات، وا 

ان وت ويدان. وي واجن للت  ير بنن نتنااهو تّرر السرائيل، بعد التدام ا علش تدشين مشاريع استا ان
 وودة س نان في مستو نات ي ودان. 770ساعن علش  يارة عشوي بناء  48بعد أتل من 

الماوظ، أن اإل اعن اإلسرائيلان، في وتت  ادعش بعض م أن  يارة عشوي  انت مبادرة شخصان، 
 م الن ترتيبات  تجرى والااا لتنظام  يارة يوليو/ تمو  الجار ، عن نواب  ناست، تول 24نولت، في 

برلمانيين ص اينن للرياض. وتبل أن يخ   صناو الورار في بعض الدول العربان التودير، فاستغلوا 
ضعف المجتمع المدني في بلدان م، وغااب الصوافن الورة، في ايندفاو في مسلسل الت باع مع 
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توائيت ا. فإسرائيل التي ترى في "اإلسام المت ّري" السرائيل، علي م أن او روا أنانان السرائيل وان
مسوغاا لبناء شرا ات مع األنظمن العربان هي نفس ا التي تت ّرو ب  ا "اإلسام" للمس بمصالح ه   
األنظمن. فود  انت تل أبيب توديداا من أوب ت، أخيراا، صفوات باع السا  األمير ي النوعي لعدد 

ت ا دون باع  ائرات  بدون  اار هجومان أمير ان لألردن. والمفارتن من دول الخليج، ووالت و وم
أن تل أبيب تبّرر معارضت ا وصول الدول العربان علش سا   نوعي، بالوول الن ا تخشش سووط 

 األنظمن في ا، فاوع السا  في أيد  "اإلسام المت ري"!
، بات ت ّوو أنظمن  عربان  لتودام خدمات  مجانان  با لغن الخ ورة إلسرائيل من سمات مرولن من أسف 

الوورة المضادة، ف ل اعول أن تصل األمور اللش ود أن الو ير األسبس، يوسي بيلين، ا شف أن  يارة 
و ير الخارجان المصر ، سامح ش ر ، إلسرائيل  انت ج ءاا من "استنفار" للرئاس المصر ، عبد 

من اوّر بوس الفلس ينيين في دولن  مستولن، الفتا  الساسي، من أجل منع صدور ترار في مجلس األ
(. واست جن بيلين أن ا الب 7-22بناء علش تنسيس مسبس مع نتنااهو )صوافن اسرائيل هيوم، 

، مع أن  ي ي  ر الفلس ينيين من 242الساسي الفلس ينيين باي تفاء بورار مجلس األمن الدولي 
 تريب أو بعيد.

و ت ألنور عشوي، ومضافا  من النواب الص اينن، ديلن خاصن، وملت الصورة الت  ارين التي الت
فابتسامن الجنرال عومر برليف العريضن )الواني اساراا( ي تخفي ماضا  و ابع موتف  من العرب، 
فود  ان تائداا لفرتن ايغتاايت "سييرت مت ال" التي تعمل في عمس العالم العربي، ويتباهش، وتش 

  ويرين.اآلن، بنن  تتل عرباا 
 الن ، ال ن، رباع السرائيل العربي ال   ي هر في عصر الوورات المضادة.

 26/7/2016، العربي الجديد، لندن
 

 سنة 99عباس ووعد بلفور.. هجوم هاذ وسخيف بعد  .56
 دان مرغليت

 انت صورت  ها ان ا ور. وتش يوم أمس علم ان   لب  أنما ن، ول ن لم اسبس  ألبووجو   ويرة 
الدول العربان للتوج  الش المو من الدولان في يها  ضد بري اناا، التي أصدر و ير المساعدة من 

الور ن  اللشالبارون روتشيلد مع التوج   اللشسنن ب اتن  99خارجيت ا آرور جام  بلفور، تبل نوو 
 التامن لمن  تب ا في الب اتن وعد و ير الخارجان بان تعمل بري اناا علش  50الص يونان. في نوو 

 .باآلخرين ن تومي للشعب الي ود  في باد السرائيل، دون المس و 
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صفون. و ان  500. فود نشر ليونارد شتاين عن ا  تابا وتع في نوو اإلعانمسودة سبوت  12
إلسرائيل. وعندما تساءل بلفور لما ا  األوليووا الرئاس  أصبحالعراب هو د. وايام واي من، ال   

الودس  انت لنا في الوتت “، بان ”ف ر وفعل“واي من، مولما روى في  جاب أبال ات في باد السرائيل؟ 
 ”.ال    انت لندن ي ت ال مستنوعا

ال   اعود أصل  –العالم. ووتش الملأل فاصل من العران  أيد بلفور لم يبَس ب ات . فود  العانول ن 
في الم تمر الدولي ال    ناإلعاعود اتفاتا مشرو ا مع واي من. وتد أتر  –السعودان  اللشعائلت  

اينتداب في م تمر لندن  الترار. وأع ش 1920في سان ريمو في  األولشانعود بعد الورب العالمان 
دولن  التامنوول  1947المتودة في  األممبلفور. ولعل  توريبا مول ترار  إلعانمفعوي دولاا  1922في 

 ي ودان في تسم من الباد.
ال    ان سببا لشغب عربي في الباد  ل سنن  –بلفور  العاناا و نن ي ام ن، ال ن، شجب بري ان

تبو  في  أنتتناول المسنلن، ل ان علي ا  أنيبوش بود  ات . فلو  لب من المو من الدولان  –توريبا 
 ان وجود السرائيل شرعاا في نظر العالم في ظل تجاهل الورارات في ه ا الموضوو وتش  ال امسنلن 

 يومنا ه ا.
نجح في أن  ال اما ن الاائسن. ف و انمل في أن   أبومل أن ت ون ه   النان المبيتن خلف خ وة اوت

، سين ار المبرر الص يوني  برج ورتي 1917اضع بري اناا في تفص ايت ام علش ورتن من العام 
للشعبين.  دولتين التامنمن ئ  ووتش الن اان. مول ه ا الميل ي ينسجم بالتن يد مع تظاهر  و نن  ي يد 

 ما ن ي اول عن . أبو أنفلاس بناامين نتنااهو وود  هو ال   ي اوصد ما اوول بل 
من المائم تودا  والتسا ل لما ا ا تفش فوط  أنه ا توج  سخيف. سخيف لدرجن  األمرفي أساس 

الع د بين “؟ يبدو أن ”الباد أع يل رعأل “. فما ا عن ات ام الرب ال   وعد بان النجلترابايت ام ضد 
 أ ور ج با ل    الدعوى ال ا ان من ب اتن بلفور.” المتعاهدين

 26/7/2016إسرائيل اليوم 
 26/7/2016، رأي اليوم، لندن

 
 بخطوة استباقية "عاصفة األنفاق"نتنياهو يواجه  .57

 عاموس هرئيل
 خصص رئاس الو ومن، بناامين نتنااهو، أول من أمس، نوو وا  ساعات للواء استونائي مع

. ر  ت أتوال نتنااهو في البداان علش مواضرة تم "لواء أول"المراسلين العس ريين أ لس علا  اسم 
العدادها بش ل جيد وهي يفتن بود  ات ا، وول وضع الدولن ايستراتيجي والتوالفات التي عودها 
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 اإلسرائيلان وخارج ، مع استغال ايمتاا ات ايستخبارين والت نولوجان األوسطنتنااهو في الشرن 
رئاس  ألتوالأ  تجاو   األتوالعلش خلفان عدم ايستورار العالمي وخ ر اإلرهاب. لم ا ن في ه   

 .أخرى في ال ناست وفي لواءات  "األسئلنساعن " أوناء، األخيرةالو ومن في اآلونن 
لج ء األخير السبب الرئاس للواء الصوافيين، ال   تم الباغ م ب  تبل فترة تصيرة، تبين فوط في ا

لا  علش خلفان  ريون عاج  لخ ر األنفان في المن اللواء. فود أراد نتنااهو  بح اينتوادات الموج ن 
تبل سنتين وخال ا. بدأت ه   اينتوادات في ال ناست  "الجري الصامد"ت او غ ة عشان عملان 

مراتب الدولن، وانع ست . وخصوصا من الو ير نفتالي بينيت، وفاما بعد في مسودة ال ابينيتوفي 
عائلن و لش تتل أبنا ها في ت او غ ة، تريبا من موعد  30في اآلونن األخيرة في  لب تامت بتودام  

 لجنن توويس لفوص ويواات الورب. التامنالوااء ال  رى الرسمي ال   سيتم اليوم )أمس(، من اجل 
تبل ش رين، لم تعتبر نتنااهو  "هآرتس"مسودة التورير، التي تم نشر بعض تفاصيل ا في صوافن 

مس وي رئاساا عن المعلومات الوليلن التي  انت لدى ال ابينت وول خ ر األنفان تبل الورب. ل ن 
، وبدا أن رئاس الو ومن مصمم علش  بح ه   األساسلا  في الانتوادات العائات الو لش وج ت 

من شنن تورير المراتب الوارت ا،  لب اينتوادات. في خ وة استباتان تبل العاصفن السااسان التي 
علش المسودة من ال ين تم انتوادهم من  بداان آب، ومن ضمن م رئاس  الجاباتم تب مراتب الدولن 

، رغم أن األعاادالو ومن نتنااهو. ويبدو أن مراتب الدولن ينو  نشر التورير الن ائي خال فترة 
 الموعد تد يتنجل.

جيدة علش ايدعاءات التي  الجاباتمول نتنااهو، علش تناعن أن لدي م والعس ريون،  األمنيون الوادة 
جاءت في المسودة. وهم افترضون أن  من  لوظن تدخل المراتب، يوسف شبيرا، في وضع الصااغن 

 الن ائان، ست ون هناأل مرونن  بيرة لادعاءات التي جاءت في المسودة.
 فات ي بنس ب ا تجا  ايدعاءات التي جاءت يتضح من أتوال نتنااهو، أول من أمس، أن لدا  تا

الوومي والس رتاريا العس رين لرئاس الو ومن،  األمنفي المسودة. أُعدت الوواون في مع د بوو  
وتام نتنااهو بعرض مضمون ا في لوائ  مع العائات الو لش، وخصوصا مجموعن من الخ وات التي 

)اليوم  2014و يران  30وتش  2013تشرين الواني اتخ ت تبل الورب. وماني جلسات لل ابينت، من 
ال   تم فا  معرفن م ان جو  الفتاان الواون، تبل انديو الورب في غ ة بنسبوو(، وي  ُ روت 

غاي غ ة. وُ روت ولول  اللشعدد من ال يارات التي تام ب ا نتنااهو  اللش الضافنمش لن األنفان، 
 ت نولوجان وعملان للت ديد.

ح بال وير من ايتتباسات، ل ن  لم اعلن عن ا وتش اآلن. يوجد لدا  رد واود تيل، أول نتنااهو مسل
ايدعاء أن  لم ا ن هناأل نواا جد  في ال ابنت وول موضوو "من أمس، في أود ايتتباسات: 
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 انت النواشات التي تمت  ال ا. في الموابل، سيتم بال بع  ر  س ال ما "األنفان، بعيد عن الوواون
ل  مضمون عملي مع وجود توجي ات عملااتان واضون  "ايهتمام باألنفان" ان العنوان  وا  ان عماو

 وجدول  مني مل م لعاج الت ديد.
الفوص  وأج  ة، أول من أمس، الشأل وول عمل المراتب األتوال ان واضوا من بين الس ور في 

التي افترض أن تنف   واألعمالللجلسات  "تائمن المشتريات"والرتابن بش ل عام. الن ا تر   علش 
هو نوعان الورارات بشنن األنفان. في ه    األساسي األمروسب البروتو ول، بدي من الف م بنن 

النو ن اع ي رئاس الو ومن لنفس  عامن عالان:  انت الورب األخيرة في نظر  نجاواا  بيراا. ولم 
ي الم لوب من  وخرج من الو او دون أ   لب من م الب ا. ونف  الجاا اإلسرائيل "وماس"تووس 

 أخرى تخشش مواج ن  "وماس"الغرن في وول غ ة. وأاضا بعد مرور سنتين علش الورب ما  الت 
 مع السرائيل.

في ظل انتوادات بينيت وت ديدات  السااسان، يوجد منتود آخر صامت من  تعيين  و يرا للدفاو، 
 رت في ا، أول من أمس، التوجي ات التي تم افاغدور ليبرمان. علش خلفان عدد المرات التي  

لواء المس ولان علش الللجاا فاما يتعلس بمواج ن األنفان، يبدو أن خ ن الدفاو هي أن يتم  الع ا ها
المستوى العس ر  واألمني. من ه   الناوان يجدر الوول الن  وتش اآلن ي توجد إلسرائيل ولول 

لول للصواري  من غ ة، األمر ال   افخر ب  نتنااهو الو اليجادلموضوو األنفان، مولما است اعت 
 ."الوبن الوديدان"صواري   النتاجفي  اإلسراووبوس، وي  تم 

في الوتت ال   جلس فا  نتنااهو مع المراسلين في م تب ،  ان ليبرمان في ال ناست من اجل 
التورير  ، وواضع صاغن"يوجد مستوبل". عضو ال ناست، عوفر شيلح، من و ب "أسئلنساعن "

، سنل و ير الدفاو وول "الجري الصامد"وال   تم استبعاد  من لجنن الخارجان وايمن وول عملان 
، علش أن تدفع ت ر األسبووالتوارير في الصوافن الفلس ينان التي توول الن السرائيل وافوت، ه ا 

بنسبوعين،  في غ ة. و  ر شيلح أن  تبل سنتين فوط، تبل الورب "وماس"رواتب موظفي و ومن 
المتودة، روبرت  لألممالعام  األمينهدد ليبرمان، ال    ان في وين  و يرا للخارجان، ب رد مبعو  

غ ة لل دي  ات . منع وصول  اللشمن ت ر  األموالسير ، من الباد، وينما واول األخير نول 
أ ور  "سوما"الرواتب ساعد في وين  علش التدهور الش الورب، رغم أن السرائيل عرفت أن 

اآلن. وهل اعني  لأل  األموالهل غيرتم رأا م وول "استعدادا من ا للمواج ن في موضوو األنفان. 
من  األموال، ُسئل و ير الدفاو. ليبرمان، ال   لم ينف نول "أن م تصرفتم باستخفاي تبل سنتين؟

 ت ر، لم يرد بش ل مباشر.
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ان اليئور أ اريا. هنا يتوصن نتنااهو وراء ترار  تض أاضافي اللواء الشامل والمفصل لنتنااهو لم تغب 
، تال أل اريا األب، الن علا  أن يوس أتوال بايتصال بوالد الجند  م لس النار من الخليل. وسب 

الس ال وول ما ود  هناأل يتم "والوادة وج ا  الوضاء وتوويس الجاا اإلسرائيلي.  األر انبرئاس 
، تال، صواح أن "أعري ولم أرغب في التدخل في  لأل استاضاو  اآلن. ه ا سيتم فوص ، ي

الفظن للجند   األتوالالمو من تمر بمرولن وساسن عند است مال التوويس المضاد أل اريا، ل ن من 
ضد تادة الجاا، ال ين ضووا ب ، وسب تول ، هل ه   الرسالن التي أراد نتنااهو أن يوصل ا؟ لم 

 أ اريا. تتم الموافون علش  ريوت  لدى عائلن
 "هآرتس"

 27/7/2016، األيام، رام هللا
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