
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 شعث: من البداية الحكومة التي ىي شريكتنا في المفاوضات ال تؤمن بقيام دولة فمسطينية
 بيريز: نتنياىو يخطط لتقميص صالحيات الرئيس في محاولة إلقامة ديكتاتورية

 يدلين: عمى "إسرائيل" التدخل عسكريًا في سورية
 "مجموعة العمل": قرار لبناني غير معمن بتوقيف كل فمسطيني سوري لم يجدد إقامتو ورقياً 

 الجيش اإلسرائيمي ييدد بوقف تدريباتو ما لم يحصل عمى ممياري شيكل إضافية

الواليات المتحدة : أبو مرزوق
 حاولت إفشال المصالحة الفمسطينية
6... ص   

 

 ٕٖٙٔ ٕٗٔٓ/٘/ٖٔالثالثاء 



 
 
 

 

 
           4ص                                     5438 العدد:     35/7/4136الثالثاء  التاريخ:

 

  السمطة:
 7 واألحمد إلى غزة لمتشاور بشأن الحكومة... عباس يمتقي وفدًا من حماس بالضفة  .2
 8 الجيود لخطف جنود االحتالل فبحر يدعو المقاومة إلى تكثي  .3
 9 ت في الضفة قبل موافقة حماس عمى المصالحةعباس خطط النتخاباالحياة": "  .4
 9 قراقع: "اسرائيل" تقيد نفسيا بوضع عقبات أمام تحرير جنود إسرائيميين إذا ما وقعوا في األسر  .5
 : الئحة اإلرىابتطالب بإدراج عصابات "تدفيع الثمن" الييودية عمى  في رام اهللالخارجية   .6
 : "اسرائيل"تدرس وقف التنسيق األمني مع  السمطة ":االندبندنت"  .7
 ; باس يمتقي كيري غدًا في لندناأليام الفمسطينية: ع  .8
 ; دوالر مميارات سبعةحوالي ل بخسائر وصمت ياصابتأ إسرائيل""البرغوثي: مقاطعة   .9

 
  المقاومة:

 31 يكون مع فريق مكسري أرجل وأيدي الفمسطينيين  الا أبو مرزوق: صباحي كان بوسعو أ  .01
 33 ةشعث: من البداية الحكومة التي ىي شريكتنا في المفاوضات ال تؤمن بقيام دولة فمسطيني  .00
 35  أن تكون المصالحة الفمسطينية دائمة وتعيد االعتبار لممقاومة إلى حمدان: حماس تسعىأسامة   .02
 36 من بناء النظام السياسي الفمسطيني عمى أسس وطنية مشتركة العممي: ال بدا   .03
 37 ن تقوم الدولة الفمسطينية إال باإلفراج عن األسرىشعث: ل  .04
 37  توسيع حممة التضامن مع قضية األسرى اإلداريينفتح تدعو إلى   .05
 38 المضي نحو تنفيذ المصالحة عمى فتح وحماس تؤكدان  .06
 38 الحكومة سيتم االنتياء منيا قبل انقضاء فترة الخمسة أسابيعفتح: تشكيل   .07
 39 الوزارات والمؤسسات الرسميةبلموظفين المدنيين إلى عمميم ا غزة: فتح تطالب بعودة  .08
 39  ل األردنيمخيم عين الحموة: تبادل إطالق النار بين مجموعتي بالل بدر وطال   .09

 
  :اإلسرائيميالكيان 
 ;3 بيريز: نتنياىو يخطط لتقميص صالحيات الرئيس في محاولة إلقامة ديكتاتورية  .21
 41 ي االيراني "واضح ويمثل خطرا"و : البرنامج النو نتنياىو  .20
 41 قرر استئناف المفاوضاتنر رؤية تشكيل حكومة الوحدة الفمسطينية قبل أن نتظلبيد: ن  .22
 43 تأجيل عرض قانون منع العفو عن األسرى عمى الكنيست لعدة أشير: رتسآى  .23
 43 يادة عدد زيارات العائالت الفمسطينية لألسرىيعمون يقرر عدم ز   .24
 44 الجيش اإلسرائيمي ييدد بوقف تدريباتو ما لم يحصل عمى ممياري شيكل إضافية  .25
 45 ةفي سوري التدخل عسكرياً  "إسرائيل": عمى يدلين  .26
 45 قوات أمنية إسرائيمية في نيجيريا تجمع معمومات استخبارية  .27
 46 إلى األراضي المحتمة الفاتيكان تستبق زيارة بابا ييودية تظاىرة  .28
 46 إليرانميركية أسمحة أبيب يشتبو ببيعو أسرائيمي في تل إتوقيف   .29



 
 
 

 

 
           5ص                                     5438 العدد:     35/7/4136الثالثاء  التاريخ:

 

 47 4136مئة في الربع األول من في ال 33,5الجديدة  االستثماراتتراجع ": إسرائيل"  .31
 47 الكيرباء اإلسرائيمية تقاضي شركة فمسطينية لعدم سدادىا ديونيا  .30

 
  األرض، الشعب:

 48 قرار لبناني غير معمن بتوقيف كل فمسطيني سوري لم يجدد إقامتو ورقياً  :"مجموعة العمل"  .32
 48 قضوا تحت التعذيب في السجون السورية فمسطينياً  الجئاً  ::3ناشطون:   .33
 49 غزةإطالق حممة إلنياء حصار   .34
 49 ن"من أىالي األسرى بزيارة ذوييم في معتقل "رامو 99غزة: االحتالل يسمح لـ   .35
 49 مستوطنين بعد قياميم بأعمال استفزازية في القرية ثالثةىالي بورين يحتجزون أ  .36
 :4 المنظمة الدولية لمدفاع عن األطفال: "إسرائيل" تسجن أطفااًل فمسطينيين انفرادياً   .37
 :4 ىدم منازل واعتقاالت بالجممة شمال الضفة  .38
 ;4 مستوطنون يدمرون أشجار زيتون في نحالين  .39
حياًء لذكرى النكبة الحركات الشبابية تعمن نشاطات مشتركة ضدا   .41  ;4 التجنيد وا 
 51 أزمة تعيش : الطبقة السياسية اإلسرائيميةرسقدورة فا  .40
 51 بين الييود والُمسممين "اإلبراىيميا "عمى غرار  "األقصى"مشروع قانون إسرائيميا لتقسيم   .42
 53 أبنائنا سينسون فمسطين أنتم واىمون إْن ظننتم في يوم أنا آباءنا سيموتون وأنا رائد صالح:   .43
 53 يقتحمون المسجد األقصى تحت حماية إسرائيمية مشددة مستوطناً  45  .44
 53 النيابة اإلسرائيمية تطالب بالسجن الفعمي ثمانية أشير لمشيخ رائد صالح  .45
 54 شيراً  36حتالل يفرج عن األسير "حالحمة" بعد اعتقال اال  .46
 54 منكبة ل 88لذكرى با قستعرض أوضاع الشعب الفمسطيني من خالل األرقام والحقائ" ياإلحصاء"  .47
 58 التيويد والتجنيد: البطريرك الماروني سيعزز صمودنا في وجو "الحياة"صباح لـ  .48

 
  صحة: 

 61 لقاح شمل األطفالاألطفال.. منيا غزة: الصحة تحذر من نقص حاد بتطعيمات   .49
 

  مصر: 
 63 السيسي: تصرفات حماس األخيرة جعمت المصريين يفقدون التعاطف معيا  .51
 63 وفد إسرائيمي بالقاىرة عمى متن طائرة خاصة  .50

 
  لبنان: 
 64 خرق بحري إسرائيمي لممياه اإلقميمية المبنانية  .52

 
 



 
 
 

 

 
           6ص                                     5438 العدد:     35/7/4136الثالثاء  التاريخ:

 

  عربي، إسالمي:
 64 أوغمو: السالم مستحيل في ظلا وجود "إسرائيل"  .53
 65 لجامعة العربية: نكبة فمسطين يوم أسود في تاريخ البشريةا  .54
 67 السعودية تحمال "إسرائيل" مسؤولية تدىور األوضاع في القدس  .55
 67 محمد صبيح: ال سالم مع "إسرائيل" إال بإطالق األسرى  .56
 68 سة": إجراءات مرتقبة لمحدا من أنشطة حماس غير الشرعية في السعودية"السيا  .57
 68 المجنة القطرية إلعادة إعمار غزة تتوقع زيادة مواد البناء  .58
 69 يينصحيفة إسرائيمية نقاًل عن متحدث باسم الجيش السوري الحر: "إسرائيل" صديقة السور   .59

 
  دولي:
 69 الخارجية األمريكية: كيري وعباس يجتمعان في لندن يوم الخميس  .61
 :6 سوزان رايس: الواليات المتحدة ممتزمة بقضية السالم بالرغم من انييار مساعي كيري  .60
 :6 أحرزوا تقدمًا في المفاوضات والفمسطيني إذاطرفين اإلسرائيمي آشتون: مساعدات لم  .62
 ;6 تحالف أسطول السحرية يقر مشاريع جديدة لكسر الحصار عن غزة  .63
 ;6 الفاتيكان يبمغ لجان مقاطعة "إسرائيل" أن البابا فرانسيس سينتصر ألطفال فمسطين  .64
 71 "األورومتوسطي": لبنان يضيق الخناق عمى الفمسطينيين القادمين من سوريا  .65

 
  حوارات ومقاالت:

 73 يفاروؽ القدوم... ين؟ألى إمسار التسوية..   .66
 75 وائؿ أبو هالؿ... اإلداري االعتقال  .67
 77 هاني المصري... اإلطار القياديا المؤقات لممنظامة  .68
 :7 عريب الرنتاوي... خيارات إسـرائيل القادمة  .69
 81 سمدار بيري... التطبيع وعقوبتو  .71

 
 84 :كاريكاتير

*** 
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لحر ػػػم حمػػػاس  موسػػػو أبػػػو مػػػرزوؽ  إف الو يػػػات  السياسػػػيقػػػاؿ ع(ػػػو الم تػػػب : غػػػزة ناضنا(ػػػوؿ 
قطػاع  فػيالمتحدة اضمري يم "حاولت إفشاؿ" المصالحم الفلسطينيم منػذ اللحظػم اضولػو لتوقيػف اتفاق ػا 

 دائرة ا نقساـ. في الفلسطينيمحاولم إلبقاء الشعب  في  ا(يالممف الش ر  ٖٕغزة يـو 
ولػػػـ يػػػذ ر أبػػػو مػػػرزوؽ تفاصػػػيؿ عمػػػا قػػػاؿ إن ػػػا محػػػاو ت أمري يػػػم  غيػػػر أف واشػػػنطف  إ(ػػػافم إلػػػو 

 إسرائيؿ  أعربت عف استيائ ا مف اتفاؽ المصالحم مف حر م "حماس".
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اإلثنػػيف  أ(ػػاؼ ع(ػػو الم تػػب  مدينػػم غػػزة  أمػػس فػػيوفػػو لقػػاء مػػف مثقفػػيف وأ ػػاديمييف فلسػػطينييف 
 التػػيلحمػػاس  موسػػو أبػػو مػػرزوؽ  أف الفصػػائؿ الفلسػػطينيم ترلبػػت علػػو  ثيػػر مػػف العقبػػات  السياسػػي

  انت تعترض المصالحم.
"فػػػت)" نبزعامػػػم  الفلسػػػطيني الػػػوطنيحمػػػاس والتحريػػػر  حر تػػػيوأعػػػرب أبػػػو مػػػرزوؽ عػػػف اعتقػػػاد  بػػػ ف 

  وستم(ػػياف بتنفيػػذ اتفػػاؽ الفلسػػطينيا نقسػػاـ  محمػػد عبػػاس  سػػتت اوزاف مرحلػػم الفلسػػطينيالػػرئيس 
 المصالحم.

 التػيونفو أف ت وف حر ته قد وافقت علو اتفػاؽ المصػالحم الفلسػطينيم تحػت (ػرط ال(ػائقم الماليػم 
يعمػػؿ علػو إعػػادة هي لػم مؤسسػػات ا  وي تػػب  ت سيسػيتمػر ب ػػا  ورأن أف فلسػطيف تحتػػاج إلػو م لػػس 

 دستورا  ديدا.

 34/7/4136، اليوم السابع، مصر

 
 واألحمد إلى غزة لمتشاور بشأن الحكومة... وفدًا من حماس بالضفة يمتقيعباس  .2

التقو الرئيس الفلسطيني محمود عباس  مساء اليوـ ا ثنيف  وفدًا مف حر م : خػػػاص صفا –راـ اهلل 
د حماس في ال(فم الرربيم  فيما مف المقرر أف يصؿ مسؤوؿ ملؼ المصالحم في فت) عزاـ اضحم

 إلو غزة قريبًا  ست ماؿ مشاورات تش يؿ ح ومم التوافؽ.
وا تمف عباس مف الوفد الذي (ـ إلو  انب دويؾ  النواب حسف يوسؼ وعمر عبد الرازؽ ومحمد 
طوط)  والوزيراف السابقاف في الح ومم العاشرة ناصر الديف الشاعر وسمير أبو عيشم  في مقر  

 بمدينم راـ اهلل.
 ٖٕ"صفا" إف الوفد قدـ إلو عباس الت نئم علو إعالف تنفيذ اتفاؽ المصالحم في  وقاؿ دويؾ لو الم

مف الش ر الما(ي  وأ د علو دعمه ب ؿ ال  د المستطاع و(رورة الم(ي في تر مته علو 
 اضرض.

وأ(اؼ "أ دنا للرئيس عباس أننا حراس علو تنفيذ المصالحم وطلبنا منه اإلسراع في تش يؿ ح ومم 
ؽ ما تـ ا تفاؽ عليه باعتبار أف هذ  الخطوة ست وف هامم  دا لتحقيؽ المصالحم ويم ف التوافؽ وف

 البناء علي ا".
وذ ر دويؾ أف عباس أبلغ الوفد أف سيرسؿ اضحمد قريبا إلو غزة  ست ماؿ مشاورات تش يؿ ح ومم 

(ماف الحريات التوافؽ التي ستتولو حؿ  ؿ ملفات المصالحم بما في ذلؾ المعتقليف السياسييف و 
 العامم.
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وأعرب دويؾ أنه بات أ ثر تفاؤ  بقرب تحقيؽ المصالحم بعد اللقاء مف الرئيس عباس  خصوصا أف 
الوفد تناوؿ معه بش ؿ  اد  ؿ الملفات الداخليم العالقم بما ي(مف وصوؿ   ود المصالحم إلو بر 

 اضماف.
 34/7/4136، وكالة الصحافة الفمسطينية )صفا(

 
 الجيود لخطف جنود االحتالل فالمقاومة إلى تكثييدعو  بحر .3

دعا الم لس التشريعي الفلسطيني المقاومم الفلسطينيم إلو الرد العملي علو القانوف اإلسرائيلي : غزة
بعدـ ا فراج عف ا سرن القدامو قبؿ انت اء مدة مح وميات ـ  وذلؾ بخطؼ  نود ا حتالؿ 

 وف   قيمم له في الميزاف الفلسطيني.  معتبرا هذا القانباضسرنلمبادلت ـ 
وندد د. أحمد بحر النائب اضوؿ لرئيس الم لس التشريعي الفلسطيني في تصري) م توب له اليـو 

  بإقرار الل نم الوزاريم اإلسرائيليم لشؤوف التشريف لمشروع قانوف يمنف اإلفراج عف ٘|ٕٔا ثنيف ن
 بؿ.أسرن فلسطينييف قتلوا اسرائيلييف في المستق

وقاؿ: "إف هذ  الخطوة تعبر عف مستون الفزع الص يوني مف أسرانا اضبطاؿ داخؿ س وف ا حتالؿ  
وتؤشر إلو تصاعد منسوب قلؽ المؤسسات الص يونيم السياسيم والعس ريم واضمنيم حوؿ مستقبؿ 

 ال ياف الص يوني".
 د أف ا حتالؿ يعيش مراحله واعتبر ل وء ا حتالؿ إلو استدعاء مشاريف قوانيف مف هذا النوع يؤ 

اضخيرة  وأف حاؿ ال وس والتخبط أ(حو سمم بارزة ل افم القرارات والسلو يات التي تصدر عف 
 ا حتالؿ ومؤسساته المختلفم.

وتابف بحر مخاطبا اضسرن في س وف ا حتالؿ بالقوؿ: "ب ف الفرج قريب  وأف  افم قوانيف وقرارات 
 مف معانقم نسيـ الحريم والخالص عما قريب".ا حتالؿ لف تلف) في منع ـ 

ودعا بحر فصائؿ المقاومم الفلسطينيم للرد العملي علو هذا القانوف عبر ت ثيؼ ال  ود لخطؼ 
 نود ا حتالؿ  وتقديـ نموذج عملي مبادر علو فشؿ  ؿ القوانيف والقرارات اإلسرائيليم الراميم لقتؿ 

ا حتالؿ و سر سياسات ا العنصريم (د شعبنا  وخنؽ اضسرن  "والعمؿ علو إذ ؿ ح ومم
 وق(يتنا". حسب تعبير .

 34/7/4136قدس برس، 
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 عباس خطط النتخابات في الضفة قبل موافقة حماس عمى المصالحةالحياة": " .4
  عف أف الرئيس محمود عباس خطط «الحياة» شؼ مسؤولوف فلسطينيوف لػ : محمد يونس –راـ اهلل 

علو تنفيذ اتفاقات المصالحم « حماس»م في ال(فم الرربيم  وأف موافقم حر م إل راء انتخابات عام
 التي تنص علو إ راء انتخابات بعد ستم أش ر مف تش يؿ الح ومم  دفعته إلو ت  يؿ تنفيذ القرار.

وقاؿ المسؤولوف إف عباس خطط إل راء انتخابات عامم في ال(فم  علو أف يشارؾ قطاع غزة وفؽ 
ص  وذلؾ  واحدة مف رزمم إ راءات قرر الل وء إلي ا بعد فشؿ ال ولم اضخيرة مف نظاـ ترشي) خا

المفاو(ات وانسداد افؽ التسويم السياسيم. وشملت هذ  اإل راءات الل وء إلو منظمات اضمـ 
 المتحدة بصورة تدري يم.

ير للم لس و شؼ مسؤوؿ رفيف أف عباس أعد لإلعالف عف قرار إ راء انتخابات في ا  تماع اضخ
المر زي لمنظمم التحرير في راـ اهلل  وأنه ش ؿ طاقمًا فنيًا لدرس إ راء ا نتخابات  ل ف موافقم 

أوقفت اإلعالف عف القرار. وقاؿ إف القرار الذي  اف ي ري إعداد  يشمؿ مرسومًا رئاسيًا « حماس»
 تشريعي.يق(ي بحؿ الم لس التشريعي الحالي  وا  راء انتخابات عامم للرئاسم وال

وقاؿ مسؤولوف مقربوف مف الرئيس الفلسطيني أف الخطم اضولو للرئيس في المرحلم الحاليم هي 
تش يؿ ح ومم ت نوقراط تدير ال(فم وقطاع غزة  ل ف في حاؿ تعثر ا تفاؽ الخاص ب ذا الش ف مف 

شمؿ قطاع غزة   فانه سيعمؿ علو تنفيذ الخطم الثانيم المتمثلم في إ راء انتخابات عامم ت«حماس»
 وفؽ نظاـ ترشي) خاص.

 35/7/4136الحياة، لندن، 
 
 قراقع: "اسرائيل" تقيد نفسيا بوضع عقبات أمام تحرير جنود إسرائيميين إذا ما وقعوا في األسر .5

قاؿ وزير شؤوف اضسرن والمحرريف عيسو قراقف إف "مشروع القانوف ناديم سعد الديف:  -عماف
ن الفلسطينييف يعّد غباء سياسيًا وتعبيرًا عف سيادة ا ت ا  اليميني اإلسرائيلي الصادر بحؽ اضسر 

 والعنصري المتطرؼ والفساد القانوني لدن المؤسسم اإلسرائيليم الحا مم".
وأ(اؼ  خالؿ زيارته أمس لخيمم ت(امنيم مف اضسرن الم(ربيف في اضرا(ي المحتلم  إف 

 قيؽ السالـ والتسويم في المنطقم"."مشروع القانوف عقبم أخرن أماـ المفاو(ات وتح
وربط بيف توقيت المشروع "وتمسؾ القيادة والشعب الفلسطيني باستحقاؽ إطالؽ سراح اضسرن دوف 
تمييز او استثناء في أي اتفاؽ أو تسويم سياسيم"   فتًا إلو "استخداـ ا حتالؿ ورقم اضسرن لشف 

 العدواف علو الشعب الفلسطيني ومعاقبته".
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ف "ح ومم ا حتالؿ قيدت نفس ا بنفس ا وو(عت عقبات حتو أماـ إم انيم تحرير  نود ورأن أ
إسرائيلييف إذا ما وقعوا في اضسر    سيما أن ا "دولم" محتلم  وتخوض صراعًا في المنطقم و نودها 

 معر(يف لالختطاؼ في أي لحظم".
رن لتحرير أسرا  وليس عبر وحذر مف أف "سلطات ا حتالؿ تدفف بالشعب الفلسطيني لوسائؿ أخ

 السالـ والمفاو(ات".
 35/7/4136الغد، عمان، 

 
 تطالب بإدراج عصابات "تدفيع الثمن" الييودية عمى الئحة اإلرىاب في رام اهللالخارجية  .6

طالبت وزارة الخار يم الفلسطينيم يوـ ا ثنيف اضمـ المتحدة والو يات : علي صوافطم -راـ اهلل 
د اضوروبي وروسيا وال امعم العربيم ومنظمم التعاوف اإلسالمي بو(ف منظمتي المتحدة وا تحا

 علو  ئحم اإلرهاب العالمي. ا ستيطانيتيفنشبيبم التالؿ  وندفف الثمف  
وقالت الخار يم بموقع ا الرسمي علو ا نترنت "بعث وزير الخار يم نرياض المال ي  رسائؿ هامم 

ات المتحدة اضمري يم و ندا ومفو(يم العالقات الخار يم في ا تحاد الو  ؿ مف وزير خار يم الو ي
 اضوروبي وروسيا واضميف العاـ لألمـ المتحدة وأميف عاـ منظمم التعاوف ا سالمي."

وأ(افت الخار يم أنه "في هذ  الرسائؿ ال امم يطالب الوزير مف الدوؿ  افم اعتبار منظمم شبيبم 
ثمف  حر ات ي وديم إرهابيم ي ب و(ع ا علو لوائ) اإلرهاب لدن التالؿ وم موعات تدفيف ال

 الدوؿ."
وأو(حت الوزارة في بيان ا أنه تـ إرفاؽ هذ  الرسائؿ بملؼ "يحتوي علو م موعم مف الممارسات 

وم موعات تدفيف الثمف ا ستيطانيم  ا ستيطانيما رهابيم التي تمارس ا  ؿ منظمم شبيبم التالؿ 
 شعب الفلسطيني وأر(ه ومقدساته وممتل اته علو مدن السنوات الما(يم."باستمرار (د ال

 34/7/4136، وكالة رويترز لألنباء
 
 "اسرائيل"تدرس وقف التنسيق األمني مع  السمطة ":االندبندنت" .7

قاؿ أميف سر الل نم التنفيذيم لمنظمم التحرير ياسر عبد ربه  اف قوات ا مف : عبد ربه-راـ اهلل 
م ستتوقؼ عف التنسيؽ ا مني مف ال يش ا سرائيلي  ما لـ يتوقؼ البناء ا ستيطاني في الفلسطيني

 البريطانيم الصادرة امس.« ا ندبندنت»ال(فم الرربيم  وذلؾ حسب ما ذ رته صحيفم 



 
 
 

 

 
           ;ص                                     5438 العدد:     35/7/4136الثالثاء  التاريخ:

 

يقوض ا سرائيليوف  ميف ا تفاقيات مف الفلسطينييف وي تموف فقط بالتنسيؽ »وا(اؼ عبد ربه: 
اؿ استمرت اسرائيؿ في سياست ا والتي تق(ي ببناء المستوطنات خاصم بعد فشؿ ا مني  وفي ح

 ."المفاو(ات  فاف الرابط الوحيد المتبقي في عالقم السلطم مف اسرائيؿ هو التنسيؽ ا مني
وتساءؿ عبد ربه في المقابلم  يؼ مف المم ف للسلطم التنسيؽ مف ال يش ا سرائيلي وهو الذي 

ان ـ يمدوف لنا يدا للتعاوف معنا »ر في مصادرة ا را(ي الفلسطينيم  م(يفًا يتولو ال زء ا  ب
 ».ويطعنونا في اليد ا خرن

لقد خرقت اسرائيؿ معاهدة »وعما اذا  اف وقؼ التنسيؽ ا مني يعد خرقا  تفاقيم اوسلو أ اب 
 ».اوسلو مرات عدة ولـ يبؽ شيء في المعاهدة لـ يتـ خرقه

35/7/4136المستقبل، بيروت،   
 
 عباس يمتقي كيري غدًا في لندناأليام الفمسطينية:  .8

القدس ػ "اضياـ": أ د مسؤوؿ فلسطيني لػ"اضياـ" علو أف الرئيس محمود عباس سيلتقي غدا في 
 العاصمم البريطانيم مف وزير الخار يم اضمير ي  وف  يري بناء علو طلب اضخير.

مه  إف الرئيس عباس سيصؿ لندف اليوـ في زيارة وقاؿ المسؤوؿ  الذي ف(ؿ عدـ ال شؼ عف اس
رسميم يلتقي خالل ا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد  اميروف ومسؤوليف بريطانييف آخريف وأ(اؼ" 

 علو هامش الزيارة سي ري لقاء مف وزير الخار يم اضمير ي  وف  يري بناء علو طلبه".
 يم اضمير ي سيبحث ال  ود اضمير يم إلعادة وتابف المسؤوؿ الفلسطيني: اللقاء مف وزير الخار 

إطالؽ عمليم السالـ حيث سي دد الرئيس عباس الت  يد علو متطلبات عمليم نا حم وهي التر يز 
 أش ر ي ري خالل ا وقؼ ا ستيطاف بش ؿ  امؿ واإلفراج عف اضسرن. ٖعلو الحدود لفترة 

لحم الفلسطينيم   وسيؤ د الرئيس علو أف وأشار المسؤوؿ إلو أف " البحث سيتناوؿ مو(وع المصا
 المصالحم أولويم فلسطينيم واف الح ومم هي ح ومم  فاءات م نيم تلتـز ببرنامج الرئيس".

35/7/4136األيام، رام اهلل،   
 

 دوالر مميارات سبعةحوالي لبخسائر وصمت  ياصابتأ إسرائيل""البرغوثي: مقاطعة  .9
اـ لحر م المبادرة الوطنيم الفلسطينيم الد تور مصطفو قاؿ اضميف الع: اماف السائ) -عماف 

 ٚالتي بدأت منذ فترة اصابت اسرائيؿ بخسائر وصلت الو حوالي  إلسرائيؿالبرغوثي  إف المقاطعم 
و ود حا م ملحم لتعظيـ التواصؿ ا ردني الفلسطيني؛ ضف  -بالوقت ذاته-بالييف دو ر  مؤ دا 

 ا الفلسطينيوف .ا ردف هي الرئم التي يتنفس من 
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  بعنواف أمسوا(اؼ في محا(رة القاها بدعوة مف مر ز الدراسات ا ستراتي يم بال امعم ا ردنيم 
إف هناؾ خيارات ثالثم اماـ الفلسطينييف في ظؿ الو(ف « م زؽ المشروع الوطني الفلسطيني»

الخيار اثبت فشله و   الراهف  اول ا  ما ترن السلطم  ا ستمرار بن ج المفاو(ات  واعتبر اف هذا
 يم ف ا ستمرار بالخط   واف المشروع الوطني الفلسطيني في ازمم حقيقيم بعد اتفاؽ اوسلو.

  وهو الذي سيم ف «المراوحم في الم اف ذاته»وتابف اف الخيار الثاني والذي اعتبر  ا خطر هو 
 اسرائيؿ بفرض حؿ مف طرؼ واحد و(ـ ال(فم.

 ف(ؿ فيق(ي بو(ف استراتي يم وطنيم حديثم ل عؿ ا حتالؿ ا سرائيلي أما الخيار الثالث وهو ا
الخاسر  ويس ـ في تريير ميزاف القون لصال) الشعب الفلسطيني  وهو ا مر الذي اعتبر ام انيم 
تحقيقيه حاصلم   محالم وهنالؾ امؿ بذلؾ  مشددا علو (رورة استخداـ القانوف الدولي   ف لدي ـ 

 احسنوا استخدام ا. فرصم هائلم اذا
 وبيف اف المقاومم الشعبيم والسياسيم وحدها   ت في.

 
35/7/4136الدستور، عماان،   

 
 يكون مع فريق مكسري أرجل وأيدي الفمسطينيين الا أبو مرزوق: صباحي كان بوسعو أ .01

أشػػػرؼ ال ػػػور: و ػػػه الػػػد تور موسػػػو أبػػػو مػػػرزوؽ ع(ػػػو الم تػػػب السياسػػػي لحر ػػػم حمػػػاس   -غػػػزة 
إلػػو المرشػػ) الرئاسػي المصػػري حمػػديف صػباحي  علػػو خلفيػػم تصػريحاته اضخيػػرة التػػي أدلػػو انتقػادات 

وتمنػػو أبػػو مػػرزوؽ المتوا ػد فػػي قطػػاع غػػزة فػي هػػذ  اضوقػػات  لػػو أف  ب ػا وتوعػػد في ػػا حر ػػم حمػاس.
 موقؼ صباحي لـ ي ف مف الذيف ي سروف عظاـ الفلسطينييف.

حمػديف صػباحي  ػاف بوسػعه أف   ي ػوف مػف  الصػديؽ"  "الفػيس بػوؾ"و تب في صفحته علو موقػف 
 ."فريؽ م سري أر ؿ وأيدي وعظاـ الفلسطينييف

و ػػاء تعقيػػب أبػػو مػػرزوؽ ردا علػػو صػػباحي الػػذي قػػاؿ فػػي مقابلػػم تلفزيونيػػم  حسػػب مػػا نقػػؿ عنػػه أنػػه 
 سيقطف اليد التي تمتد لتعبث ب مف مصر  ومن ا حر م حماس.

 35/7/4136القدس العربي، لندن، 
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 ن البداية الحكومة التي ىي شريكتنا في المفاوضات ال تؤمن بقيام دولة فمسطينيةشعث: م .00
وصؼ نبيؿ شعث ع(و الل نم المر زيم لحر م "فت)" مفوض العالقات الدوليػم  : نأ ش أ  -راـ اهلل 

 ػرن خاللػه بحػث ملػؼ  والػذي" ا ستراتي ي  بػػ"ف مػينبيؿ  المصريلقاء  اضخير مف وزير الخار يم 
 . الفلسطيني المصريو(ات والمصالحم الفلسطينيم وسبؿ تنسيؽ العمؿ المشترؾ المفا

حػػوار أ ػػرا  مػػف مراسػػلم و الػػم أنبػػاء الشػػرؽ اضوسػػط بػػراـ اهلل  إنػػه بحػػث مػػف وزيػػر  فػػيوقػػاؿ شػػعث  
  بالقاهرة  إم انيم و ود الما(يالخار يم خالؿ ا تماع مطوؿ امتد ض ثر مف ساعتيف يـو اضربعاء 

علو الساحم  المصريمشترؾ لخدمم الق(يم الفلسطينيم و ذلؾ دعـ الموقؼ  فلسطيني مصريحراؾ 
 تلعبه مف أ ؿ الق(يم الفلسطينيم. الذي وا ستراتي ي اضساسيالدوليم  مؤ دا دور مصر 

وفيما يتعلؽ بتطورات اضو(اع السياسيم الفلسطينيم وتحديدا ملػؼ المفاو(ػات  أ ػد شػعث أنػه أطلػف 
 رن خالؿ المفاو(ات  معتبرا إياها بػ"الفاشلم".علو ما   ف مي

تح ػػـ  التػػي وهػيالمفاو(ػػات  ح ومػم مسػػتوطنيف  فػيشػػري تنا  هػػي التػيوقػاؿ: "مػػف البدايػم الح ومػػم 
  تػػؤمف فقػػط ب(ػػرورة حقيقػػيإسػػرائيؿ ا،ف  ح ومػػم   تػػؤمف إطالقػػا بقيػػاـ دولػػم فلسػػطينيم و  بسػػالـ 

بػػذلؾ تقػػوـ بم موعػػم مػػف اإل ػػراءات  وهػػيالقػػدس  فػػيال(ػػفم الرربيػػم وبػػاضخص  فػػيابػػتالع اضرض 
 تنافو أيم رغبم حقيقيم للسالـ". التي

الوقػت نفسػه أف  فػي  مؤ ػدا  يػري ػوف  اضمري ػيبذلػه وزيػر الخار يػم  الػذيوأشار شعث إلػو ال  ػد 
ي(رط علو إسرائيؿ  فقد بات اضمري يوف أقؿ استعدادا لممارسم  أمري يهذا ال  د لـ ي ت معه دعـ 

 الشرؽ اضوسط.  في(رط يرير اضمور  أي
الفلسػطينيم المحتلػم   اضرا(ػي فػي اإلسػرائيليوعلؿ شعث فشؿ المفاو(ػات بتوسػيف رقعػم ا سػتيطاف 

ألػػؼ مسػػتوطف  ديػػد  ٓ٘آ ؼ وحػػدة اسػػتيطانيم  ديػػدة مػػؤخرا لتسػػ يف  ٓٔمشػػيرا إلػػو بنػػاء أ ثػػر مػػف 
 السنوات السابقم. فييادة علو ا ستيطاف % ز ٖ٘ٔما يعادؿ  أيالعائلم   فيبمتوسط خمسم أفراد 

 ٕٔمسػتوطف فقػط بعػد مػرور  ٓٓٙ  حيث  ػاف هنػاؾ اإلسرائيليوذ ر شعث مدن توسف ا ستيطاف 
 ٖٜٜٔ  ثػػـ بعػػد التوقيػػف علػػو اتفاقيػػم أوسػػلو عػػاـ ٜٚٙٔعامػػا علػػو احػػتالؿ اضرض الفلسػػطينيم عػػاـ 

 الفلسطينيم. اضرا(ي يفألؼ مستوطف  ٓ٘ٙألؼ مستوطف وا،ف هناؾ  ٓ٘ٔأصب) هناؾ 
وأشار شعث إلو "اغتياؿ المس د اضقصو" المستمر  ما ع ؿ بفشػؿ مفاو(ػات السػالـ  مو(ػحا أف 

مشػػػػابه للحػػػػـر  شػػػػيءعلػػػػو المسػػػػ د اضقصػػػػو ازداد  وذلػػػػؾ ب ػػػػدؼ تحويلػػػػه إلػػػػو  اإلسػػػػرائيليال  ػػػػـو 
مثلمػا  ي  وهػو أمػر  ػارثتوزيػف الحػـر  ررافيػا وزمنيػا بػيف الي ػود والمسػلميف أيالخليػؿ  في اإلبراهيمي

 أ(اؼ شعث.
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وتػػػابف: " ػػػاف أقصػػػو مػػػا يم ػػػف عملػػػه أف نسػػػت نؼ المفاو(ػػػات حتػػػو   نػػػالـ ظلمػػػا ب ننػػػا مػػػف رف(ػػػنا 
التفػػاوض  ونتمسػػؾ بحقوقنػػا وثوابتنػػا ول ػػف بشػػروط أ  تتريػػر المر عيػػم الدوليػػم وأ  ي ػػوف هنػػاؾ أيػػم 

دس أثنػػػػاء التفػػػػاوض وا   سػػػػت وف أو اعتػػػػداء علػػػػو القػػػ اسػػػػتيطانيمخالفػػػات علػػػػو اضرض مػػػػف توسػػػف 
  ول ػػف تلػػؾ الشػػروط لػػـ ت ػػف ا سػػتيطانيالمفاو(ػػات عبػػارة عػػف سػػتار يخفػػو وراء  عمليػػم التعميػػؽ 

 متوفرة".
وأو() أف الو يات المتحدة ا،ف تريد أف ت دئ الو(ف حتو   ي وف هناؾ موا  ات  "ونحف   يرد 

 الػػدوليوالحػػراؾ  السػػلميالن(ػػاؿ  هػػيخططنػػا خططنػػا أيػػم موا  ػػات مسػػلحم ضن ػػا   تفيػػد ول ػػف  فػػي
 والمقاطعم والحصوؿ علو اعترافات دوليم لدولم فلسطيف".

علػو الخطػوات المسػتقبليم الفلسػطينيم والعػودة  المصػري ما أ د نبيؿ شعث أنػه أطلػف وزيػر الخار يػم 
ذهب إلػػو إلػػو منظمػػات اضمػػـ المتحػػدة  وقػػاؿ "سػػنتو ه لمنظمػػات دوليػػم  ديػػدة لالن(ػػماـ إلي ػػا وسػػن

المسػ د اضقصػو وا سػتيطاف  وسػنذهب إلػو  فيم لس اضمف مرة أخرن ونش و إسرائيؿ لما تقـو به 
 ٚٙلػػػػـ تعتػػػػرؼ بعػػػػد بفلسػػػػطيف ونطالب ػػػػا بػػػػا عتراؼ بدولػػػػم فلسػػػػطيف علػػػػو حػػػػدود  التػػػػي ػػػػؿ الػػػػدوؿ 

 هذا التحرؾ". فيوعاصمت ا القدس الشرقيم  ونحف نريد دعـ مصر 
علػو السػاحم الدوليػم  قػائال "التزمػت  المصػريالتزامػه ت ػا  دعػـ الػدور  المقابؿ  أبػدن نبيػؿ شػعث في

 ؿ رحلم دوليم أقـو ب ا حتو تلعب مصر مف  ديد دورها  فيب ف أذ ر اسـ مصر  ف ميللسيد نبيؿ 
 المنطقم". في المحوري

ا وأشار إلو العالقػات المصػريم الروسػيم باعتبػار أف مصػر بحا ػم إلػو دعػـ متعػدد اضطػراؼ  وروسػي
 إلو موس و. يبرئاسم عبد الفتاح السيس المصريأبدت استعدادها خاصم بعد زيارة الوفد 

محمود عباس "أبو مازف" إلو روسيا قبؿ زيارة الوفػد  الفلسطينيزيارة برفقم الرئيس  فيوأ(اؼ " نت 
 لمصر". حقيقي روسيات ا  دعـ  فيواعتقد أننا دفعنا  المصري

 رحلتػػيمصػػر علػػو السػػاحم اإلفريقيػػم  قػػائال: " ػػزء م ػػـ مػػف   مػػا أ ػػد شػػعث علػػو حرصػػه دعػػـ دور
  سي وف إلعادة تفعيؿ العالقات بيف مصػر و نػوب ال اريالش ر  ٖٕالقادمم إلو  نوب إفريقيا يوـ 

 إفريقيا ولعودة مصر إلو منظمم الوحدة اإلفريقيم".
ؼ   يقػؿ أهميػم تطػرؽ أي(ػا لملػ ف مػيمف   م أخرن  ذ ر نبيػؿ شػعث أف لقػاء  المطػوؿ مػف نبيػؿ 

 عما سبؽ وهو ملؼ المصالحم الوطنيم الفلسطينيم.
مػػػدن تػػػ ثير فشػػػؿ المفاو(ػػػات  ف مػػػيوقػػػاؿ: "تحػػػدثنا عػػػف المصػػػالحم الوطنيػػػم وأو(ػػػحت للسػػػيد نبيػػػؿ 

 وبالتػػالياتبعت ػػا حر ػػم "حمػػاس"  التػػيت ػػد "غػػزة" نفسػػ ا فيػػه نتي ػػم السياسػػات  الػػذيوالو(ػػف الصػػعب 
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قامػت مصػر برعايتػه وتشػ يؿ ح ومػم  الػذيسون تطبيؽ ا تفػاؽ  حؿ هذا الو(ف فيأصب)   سبيؿ 
 انتقاليم بقيادة الرئيس أبو مازف".

رعايم هذا ا تفاؽ ومتابعته ودعـ  فيوأ د شعث "نحف مصروف  ميعا  فلسطينييف أف تستمر مصر 
ف تتخػػذ ب ديػػم مػػ التػػيتحويػػؿ ذلػػؾ إلػػو وحػػدة فلسػػطينيم حقيقيػػم"  معربػػا عػػف تفاؤلػػه ت ػػا  الخطػػوات 

 الطرفيف إلن از الوحدة الوطنيم.
فػراج  وسلط ال(وء علو خطوات  سب الثقم بيف الطرفيف مثؿ إدخاؿ الصحؼ الفلسطينيم إلػو غػزة وا 

 متبادؿ للمس ونيف ووقؼ تاـ للحمالت اإلعالميم المتبادلم.
 الػذيقطػاع غػزة  فػي وا قتصػادي اضمنػيبنػاء الو(ػف  فػيوقاؿ إف الوحدة الوطنيم ستلعب دورا هاما 

 والػػػذيمو(ػػوع المصػػػالحم الوطنيػػػم  فػػػي  مشػػددا علػػػو (ػػػرورة و ػػود مصػػػر السياسػػػييؤهػػؿ للو(ػػػف 
بػيف  الحقيقػيسيفت) الباب أماـ فت) الحدود مف غزة  ول ف بعد الت  د مف أف هػذ  الحػدود هػو السػالـ 

 مصر وفلسطيف.

 34/7/4136، اليوم السابع، مصر

 
 االعتبار لممقاومة وتعيد لحة الفمسطينية دائمةالمصا تكون أن إلى حمدان: حماس تسعىأسامة  .02

إلػػو أف  حر تػػه تسػػعوأ ػػد مسػػؤوؿ العالقػػات الدوليػػم فػػي حر ػػم حمػػاس أسػػامم حمػػداف  "أف  : الدوحػػم
ت ػػوف المصػػالحم الفلسػػطينيم دائمػػم ومسػػتقرة  وأف تعيػػد ا عتبػػار لمشػػروع المقاومػػم والتحريػػر"  وأشػػار 

الػػػداخلي الفلسػػػطيني  والتوّحػػػد مػػػف أ ػػػؿ تحريػػػر فلسػػػطيف  إلػػػو أف ذلػػػؾ يػػػ تي فػػػي سػػػياؽ ترتيػػػب البيػػػت
 والقدس واضقصو مف دنس ا حتالؿ؛ وأف الوحدة تدفف اضم م لدعـ الفلسطينييف في مشروع التحرير.

وطالػػب حمػػػداف فػػػي  لمػػػم ألقاهػػا فػػػي نػػػدوة نظم ػػػا "ا تحػػػاد العػػالمي لعلمػػػاء المسػػػلميف" فػػػي العاصػػػمم 
  بعنواف " القػدس واضقصػو بػيف المػؤامرة والموا  ػم"  اضم ػم ٘|ٔٔنالقطريم الدوحم مساء أمس اضحد 

العربيػػم واإلسػػالميم بػػ ف تػػرفض التنػػازؿ أو التفػػريط عػػف القػػدس وأرض فلسػػطيف م مػػا  انػػت ال(ػػروط 
والتشديدات اضمري يم أو الدوليم  وقاؿ: "إف  أبناء القدس اليوـ رغػـ  ػؿ ال(ػروط صػامدوف  هػـ و ػؿ 

سػػطيني رغػػـ  ػػؿ محػػاو ت اإلحبػػاط إ   أن ػػـ يتطّلعػػوف للنصػػر القريػػب  والػػذيف تلقػػوا أبنػػاء الشػػعب الفل
 قصؼ ا حتالؿ في غّزة يؤمنوف بالنصر أ ثر مم ف راقب النصر علو شاشات التلفاز".

وحّذر حمداف في  لمته مف التطبيف مف ا حػتالؿ  ومػف تحويػؿ الع ػز عػف التحريػر إلػو دعػوة لزيػارة 
راؾ الص يوني (د القدس واضقصو  وأ د علو (رورة استعادة المشروع الػوطني القدس في ظؿ الح

 اضصيؿ المتمثؿ في مشروع التحرير والعودة.
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وأ(ػػاؼ: "لعػػؿ  مػػا  ػػرن فػػي اضيػػاـ الما(ػػيم مػػف انتفا(ػػتيف فػػي القػػدس تصػػّدن ل ػػا ب(ػػُف مئػػات مػػف 
عنػػدما حػػاولوا اقتحػػاـ المسػػ د  المػػرابطيف فػػي المسػػ د اضقصػػو ورّدوا العػػدواف والمسػػتوطنيف ب ػػؿ  ػػرأة

اضقصو و اف مػف بػيف المػرابطيف عػدد مػف ال رحػو والمصػابيف  والثانيػم انتفا(ػم أسػرانا فػي سػ وف 
ا حػػتالؿ  همػػا رسػػالتاف تقػػو ف لقيػػادة فلسػػطينيم موّحػػدة بعػػد المصػػالحم الوطنيػػم: إف  هػػذا هػػو الطريػػؽ 

 ".لمف يريد أف يستعيد الحؽ عليه أف يقاتؿ مف أ ؿ الحؽ
وأ(ػػاؼ حمػػداف: "آف اضواف لتحػػريض العػػرب والمسػػلميف علػػو القتػػاؿ مػػف أ ػػؿ تحريػػر فلسػػطيف ضف 

 الحؽ   يسترد و  ينتزع إ   بالقوة ".
وشد د حمداف علو (رورة توحيد صفوؼ اضم ػم مػف أ ػؿ ق(ػاياها ال بػرن  ورفػض ا نخػراط فػي أّي 

ق(ػػايا ال بػػرن   يم ػػف أف تتحقّػػؽ فػػي ظػػؿ انقسػػاـ فػػتف  انػػت طائفيػػم أو عرقيػػم أو غيػػر ذلػػؾ؛ ضف  ال
 اضم م.

وقد شارؾ في الندوة أي(ا رئيس ا تحاد العالمي لعلماء المسلميف الد تور يوسؼ القر(اوي واضستاذ 
الد تور علي محيي الديف القر  داغي اضميف العاـ لالتحاد العػالمي لعلمػاء المسػلميف  والشػير ع رمػم 

ػػػد صػػػبري إمػػػاـ وخطيػػػب ال مسػػػ د اضقصػػػو  وأسػػػتاذ العلػػػوـ السياسػػػيم فػػػي  امعػػػم قطػػػر الػػػد تور محم 
 المسفر  وسفير فلسطيف في قطر منير غناـ  ولفيٌؼ مف العلماء والشخصيات واض اديمييف.

 34/7/4136قدس برس، 

 
 من بناء النظام السياسي الفمسطيني عمى أسس وطنية مشتركة العممي: ال بدا  .03

علػو (ػرورة بنػاء الثقػم بػيف حر تػه وحر ػم فػت) و "ثقػم حماس ي في حر م شدد قياد: غزة نفلسطيف 
 الشعب ب لي ما".

وأ د ع(و الم تب السياسي لػحماس عماد العلمي علو أف "إن اء ا نقساـ النفسي الذي تسبب ب در 
 الػػدـ بػػيف أبنػػاء الحػػر تيف أمػػر م ػػـ ي ػػب إن ػػاؤ  قبػػؿ ا نقسػػاـ ال ررافػػي الػػذي أو ػػد  ا حػػتالؿ أصػػالً 

 إ(افم لألماف الوظيفي والحريات والحقوؽ"
  بعنواف "المصالحم ٘|ٕٔوقاؿ العلمي خالؿ لقاء نظمته وزارة التخطيط في قطاع غز ة اليوـ اإلثنيف ن

الفلسطينيم الفرص والتحديات": "إف  إن از  افم ملفات المصػالحم رزمػم واحػدة ػ وهػو مطلػب الحر ػم ػ 
لتػػي تسػػب بت با نقسػػاـ  وعلػػو رأسػػ ا النظػػاـ السياسػػي والمصػػالحم هػػو ال فيػػؿ بفصػػؿ  افػػم المشػػا ؿ ا

 الم تمعيم واض  زة اضمنيم وا نتخابات".
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وشد د العلمي علو أف  ا لتفاؼ الشعبي حوؿ هذا اإلعالف و(رورة إن اء ا نقساـ هو اضهـ فػي هػذ  
 ؿ موا  م ا حتالؿ والتحديات.المرحلم  داعيًا إلو توّحد  افم القون والفصائؿ في  سـ واحد مف أ 

وأ  ػػد علػػو أن ػػه مػػف أ ػػؿ إن ػػاء هػػذا ا نقسػػاـ   بػػد مػػف بنػػاء النظػػاـ السياسػػي الفلسػػطيني علػػو أسػػس 
وطنيػػم مشػػػتر م ت(ػػػمف دخػػػوؿ حر تػػػي "حمػػػاس" وال  ػػاد اإلسػػػالمي فػػػي منظمػػػم التحريػػػر بعػػػد إعػػػادة 

 بنائ ا.
نيم وحمايت ا  منّوًها إلو أف  أهـ ما حققته غّزة وطالب العلمي بالحفاظ علو إن ازات المقاومم الفلسطي

 في المرحلم الما(يم هو إي اد معادلم و ود سلطم ومقاومم  علو حد تعبير .
 34/7/4136قدس برس، 

 
 شعث: لن تقوم الدولة الفمسطينية إال باإلفراج عن األسرى .04

و أف الدولػػػم الفلسػػػطينيم أ ػػػد ع(ػػػو الل نػػػم المر زيػػػم لحر ػػػم فػػػت) نبيػػػؿ شػػػعث علػػػ: راـ اهلل نفلسػػػطيف 
 المستقلم لف تقوـ إّ  باإلفراج عف  ميف اضسرن الفلسطينييف في س وف ا حتالؿ.

  أماـ خيمم ا عتصاـ المقامػم للت(ػامف مػف ٘|ٕٔ اء ذلؾ أثناء مؤتمر صحفي ُنظـ اليوـ ا ثنيف ن
الل نػػم المر زيػػم  اضسػػرن فػػي مدينػػم البيػػرة وسػػط ال(ػػفم الرربيػػم المحتلػػم  شػػارؾ فيػػه  ػػؿ مػػف ع(ػػو

 لحر م فت) نبيؿ شعث  ووزير شؤوف اضسرن والمحرريف عيسو قراقف.
ولفػػػت شػػػعث بػػػ ف  ػػػؿ تصػػػنيؼ مػػػف تصػػػنيفات اضسػػػرن فػػػي سػػػ وف ا حػػػتالؿ لػػػه أهميػػػم فػػػي الحػػػراؾ 

 الدولي  واست الب الدعـ العالمي.
 34/7/4136قدس برس، 

 
 اريين األسرى اإلد مع قضيةتوسيع حممة التضامن فتح تدعو إلى  .05

دعػػػت مفو(ػػػيم اضسػػػرن والمحػػػرريف لحر ػػػم "فػػػت)" إلػػػو "توسػػػيف حملػػػم : ناديػػػم سػػػعد الػػػديف - عمػػػاف
اإلداري"  وذلػؾ خػػالؿ  ا عتقػاؿالت(ػامف مػف  ق(ػيم اضسػػرن اإلداريػيف ومسػاندت ـ فػي  سػػر سياسػم 

مقػر  مشار ت ا فػي خيمػم الت(ػامف مع ػـ التػي نصػبت ا ل نػم اضسػرن للقػون الوطنيػم واإلسػالميم أمػاـ
 الصليب اضحمر في مدينم غزة.

وطالػػب مػػدير الػػدائرة اإلعالميػػم فػػي المفو(ػػيم رامػػي عػػزارة "المؤسسػػات الحقوقيػػم والدوليػػم واإلنسػػانيم 
بتحمػؿ مسػػؤوليات ا ت ػػا  ق(ػيم اضسػػرن الم(ػػربيف عػػف الطعػاـ"  ودعػػا "السػػلطم الوطنيػم إلػػو نقػػؿ مػػا 

 عًا".يدور داخؿ س وف ا حتالؿ بحؽ اضسرن للعالـ  مي
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وقاؿ إف "اضسرن يدفعوف مف أعمارهـ وصحت ـ في سبيؿ  رامم الشعب الفلسطيني"  داعيًا "الم تمف 
الراشػػػـ مػػػف خػػػالؿ سياسػػػم اإلهمػػػاؿ  ا حػػػتالؿالػػػدولي للتػػػدخؿ إلن ػػػاء معانػػػات ـ وآ م ػػػـ التػػػي يعززهػػػا 

مػػوت ـ إليقػػاؼ  وسػػحب الملػػ) مػػف أ ػػؿ ا نفػػراديالطبػػي المتعمػػد والتن يػػؿ والتعػػذيب الفا(ػػ) والعػػزؿ 
 إ(راب ـ".

ودعػػا "أبنػػاء الشػػعب الفلسػػطيني وقياداتػػه ومؤسسػػاته الرسػػميم والشػػعبيم إلػػو التحػػرؾ مػػف أ ػػؿ تفعيػػؿ 
 ق(يم اضسرن الم(ربيف ومساندت ـ في  سر سياسم ا عتقاؿ اإلداري".

  35/7/4136، الغد، عماان
 

 المضي نحو تنفيذ المصالحة عمى فتح وحماس تؤكدان .06
الم(ػػي نحػػو تنفيػػذ اتفػػاؽ علػػو أ ػػد مسػػؤو ف مػػف حر تػػي "فػػت)" و"حمػػاس"  أمػػس  :  نيػػو .بػػي .آي

المصػػػالحم الوطنيػػػم  وموا  ػػػم أي (ػػػروط لتعطيل ػػػا  وقػػػاؿ النائػػػب عػػػف  تلػػػم فػػػت) البرلمانيػػػم محمػػػد 
ح ازي  خالؿ ندوة سياسػيم برػزة  إف "حر ػم فػت) ستنا(ػؿ ب ػؿ قػوة مػف أ ػؿ إن ػاز المصػالحم ولػف 

وذ ػػر أف ح ومػػم الوفػػاؽ "سػػت وف لتسػػيير اضو(ػػاع اليوميػػم لرػػزة وال(ػػفم  لحػػيف  تتطلػػف إلػػو الػػوراء".
إ ػػراء انتخابػػات في مػػا وفػػي القػػدس  إ(ػػافم ضهميػػم دراسػػم حػػؽ ا نتخػػاب للفلسػػطينييف فػػي الشػػتات"  
وقػػاؿ إف الح ومػػم المػػراد تشػػ يل ا "لػػف ي ػػوف ل ػػا أي شػػ ف أو موقػػؼ مػػف المفاو(ػػات  مػػا   عالقػػم 

 اس ب ا".لحر تي فت) وحم
وقػػاؿ ع(ػػو الم تػػب السياسػػي لحر ػػم "حمػػاس" عمػػاد العلمػػي  إف "حمػػاس اتخػػذت قػػرارًا ن ائيػػًا بإن ػػاء 

  ".ا نقساـ وتحقيؽ المصالحم و  ر عم فيه"  وأقر بو ود (روط إلعاقم المصالحم
  35/7/4136، الخميج، الشارقة

 
 خمسة أسابيعفتح: تشكيل الحكومة سيتم االنتياء منيا قبل انقضاء فترة ال .07

قػػاؿ ع(ػػو الل نػػم المر زيػػم لحر ػػم "فػػت)" عػػزاـ اضحمػػد إف "مشػػاورات تشػػ يؿ ح ومػػم التوافػػؽ : راـ اهلل
الوطني ت ري حاليًا بش ؿ هادئ  وسيتـ ا نت اء من ا قبؿ انق(اء فترة الخمسم أسابيف المحددة ل ا"  

 وفؽ اتفاؽ المصالحم مف حر م "حماس".
أف "م ػػاـ الح ومػػم وصػػالحيات ا محػػددة وفػػؽ القػػانوف  أمػػسحافيم فػػي تصػػريحات صػػ اضحمػػدوأ(ػػاؼ 

اضساسػػػي الفلسػػػطيني  باإل(ػػػافم إلػػػو اضعبػػػاء اإل(ػػػافيم ا سػػػتثنائيم  مثػػػؿ معال ػػػم آثػػػار ا نقسػػػاـ  
عادة إعمار غزة".   المصالحم الم تمعيم  واإلعداد لالنتخابات  وا 
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  أو التفاوض  أسوة بالح ومات السابقم التي ؿبإسرائيوأ د أف "  عالقم للح ومم المش لم با عتراؼ 
 ". وأو(ػػػ) أف "الملػػػؼ اضمنػػػي تمػػػت ٖٜٜٔلػػػـ تتػػػدخؿ فػػػي ذلػػػؾ قػػػط  بينمػػػا يمنػػػف اتفػػػاؽ "أوسػػػلو" ن

فػػي القػػاهرة  فػػي مػػا يتعلػػؽ بتوحيػػد اض  ػػزة اضمنيػػم  ٕٔٔٓ أيػػارمعال تػػه فػػي ا تفػػاؽ الػػذي وقػػف فػػي 
 .ٕ٘ٓٓفي قون اضمف الفلسطينيم" لسنم والعمؿ في ا وعددها وفؽ قانوف الخدمم المدنيم 

 35/7/4136، المستقبل، بيروت
 
 الوزارات والمؤسسات الرسميةبلموظفين المدنيين إلى عمميم ا غزة: فتح تطالب بعودة .08

دعا الد تور فيصؿ أبو ش ال ع(و قيادة فت) في قطاع غزة  حر م حماس الو السػماح  حسف  بر:
 إلو أما ف عمل ـ في الوزارات والمؤسسات الرسميم دوف إبطاء. الفوري للموظفيف المدنييف بالعودة

وطالب أبػو شػ ال بعػودة المػوظفيف المػدنييف باعتبػار  مو(ػوعا متفقػا عليػه  مؤ ػدا علػو (ػرورة عػدـ 
شاعم أ واء المصالحم.  التل ؤ في تنفيذ هذا اضمر الذي سيعطي الموظفيف مزيدا مف الطم نينم وا 

إلو أعمال ـ في المؤسسات والوزارات المختلفػم سػيعطي ـ نوعػا مػف اضمػاف  عودة الموظفيف "إفوقاؿ: 
 ."وا طمئناف بعدـ و ود استثناء ضحد من ـ

ونو  أبو ش ال في حديث خص به "اضياـ" إلو أف عودة الموظفيف إلو أعمال ـ حؽ ل ـ  مؤ ػدا عػدـ 
 افؽ الوطني.و ود أيم مش لم في أف يعودوا إلو أعمال ـ قبؿ تش يؿ ح ومم التو 

وأو(ػػػ) أف المػػػوظفيف المػػػدنييف يعيشػػػوف حالػػػم مػػػف التػػػوتر والقلػػػؽ بعػػػد أف لػػػـ يػػػبلر ـ أحػػػد بو(ػػػع ـ 
 الوظيفي بعد أف بقوا في بيوت ـ لفترات طويلم.

وشدد علو أف مو(وع عودة الموظفيف المدنييف متعارؼ عليه  فتػا إلػو أف الحػديث خػالؿ مباحثػات 
 العودة التدري يم للموظفيف في اض  زة اضمنيم.اتفاؽ المصالحم اضخير دار حوؿ 

وقاؿ:"بعػػد السػػماح بعػػودة المػػوظفيف المػػدنييف إلػػو أعمػػال ـ يم ػػف لل نػػم القانونيػػم واإلداريػػم بحػػث أيػػم 
 ."إش اليات قد تحدث في مواقف العمؿ والمترتبم علو التداخؿ في الصالحيات وازدوا يم المناصب

مػوظفي السػلطم الوطنيػػم  إقصػاءف ال(ػفم الرربيػم وغػزة سػاهـ فػي ا نقسػاـ السياسػي بػي أف إلػويشػار 
قامت حماس بعدها بتعييف موظفيف محسوبيف علي ا م ان ـ مما سيرهؽ ح ومم التوافػؽ  أعمال ـعف 

 الوطني.
 35/7/4136، األيام، رام اهلل
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  مخيم عين الحموة: تبادل إطالق نار بين مجموعة بالل بدر وطالل األردني .09
تبػادؿ محػدود إلطػالؽ  إثػرعلػو  أمػساهتز الو(ف اضمني في مخيـ عػيف الحلػوة : أفت نعيـصيدا ػ ر 

مسػػؤولي مػػا  ػػاف يسػػمو تنظػػيـ فػػت) ا سػػالـ فػػي  أحػػدالنػػار بػػيف مسػػلحيف مػػف م موعػػم بػػالؿ بػػدر ن
 إطػالؽالمخيـ  في الشارع الفوقاني للمخيـ وبيف م موعم طالؿ اضردنػي التابعػم لحر ػم فػت)  وسػ ؿ 

ائؼ الصاروخيم في ال واء  وتعرض موقػف اضردنػي عنػد مػدخؿ  بػؿ الحليػب شػرؽ المخػيـ بعض القذ
إلطػالؽ نػار رد عناصػر  بالمثػؿ علػو مصػدر . واسػػتمر الو(ػف متػوترا مػف تسػ يؿ مناوشػات متقطعػػم 
خػػالؿ فتػػرة مػػا بعػػد الظ ػػر ولػػـ تػػن ) المسػػاعي وا تصػػا ت التػػي بػػذلت ا القػػون والفصػػائؿ الفلسػػطينيم 

 حتو ا،ف في نزع فتيؿ التوتر. اإلسالميمو الوطنيم 
القوة اضمنيم الفلسطينيم المشتر م  أع(اءأمس خمسم  رحو  اثناف من ـ مف  أحداثو انت حصيلم 

عرسػاف ح يػر  أبػوالم اهػدة والثػاني  اإلسػالميم(باط الحر م  أحدمصطفو الداوودي وهو  أبووهما 
 ثالثم مدنييف. إلو إ(افمحر م فت).  إلووينتمي 

وتسػػببت اضحػػداث التػػي شػػ دها المخػػيـ فػػي حالػػم مػػف ال لػػف والػػذعر فػػي صػػفوؼ المػػواطنيف داخلػػه و  
 إطػػالؽسػػيما تالمػػذة المػػدارس وريػػاض اضطفػػاؿ الػػذيف حوصػػر عػػدد  بيػػر مػػن ـ فػػي مدارسػػ ـ خػػالؿ 

 واسف فيه. أمنوالنار   ما س لت حر م نزوح  زئيم مف المخيـ تخوفًا مف انف ار 
عناصػر  أحػدوبػيف مػا وصػفته تػداعيات محاولػم اغتيػاؿ  أمػسربطت بيف مػا  ػرن مصادر فلسطينيم 

حيػػػث   يػػػزاؿ اضخيػػػر يرقػػػد فػػػي  أيػػػاـم موعػػػم بػػػالؿ بػػػدر الفلسػػػطيني عػػػالء ح يػػػر قبػػػؿ نحػػػو عشػػػرة 
 فت). أوساطالمستشفو  واف بالؿ بدر يت ـ م موعم اضردني بمحاولم تصفيم ح ير اضمر الذي نفته 

الشػػير  مػػاؿ  اإلسػػالميمالقػػون  باسػػـالم اهػػدة والنػػاطؽ  اإلسػػالميمالحر ػػم  وحػوؿ مػػا  ػػرن قػػاؿ رئػػيس
غيػػر  أخبػػارخطػػاب اثػػر ترؤسػػه ا تماعػػا ل بػػار  ػػوادر الحر ػػم :"مػػا حصػػؿ هػػو حػػادث مؤسػػؼ نتي ػػم 

: "تقػػػديري هػػػذا الحػػػادث منفػػػرد وأ(ػػػاؼالنػػػار   إطػػػالؽنػػػار ورد علػػػو  إطػػػالؽصػػػادقم   ػػػرن بسػػػبب ا 
من ا ق(يم اشتباؾ  أ ثرطابعا عائليا فرديا  أخذتمس لم  أن ا أيريم لالستمرا أسبابوبمعنو ليس له 

 بيف فصائؿ التنظيمات. ا  تماعات متواصلم.
مس د النور وانطلقوا بات ا  منطقم التوتر لل(ػرط علػو  أماـالمخيـ أبناء وعصرا ت مف العشرات مف 

 النار. إطالؽالطرفيف مف ا ؿ وقؼ 
اتفػػاؽ لوقػػؼ إطػػالؽ النػػار مػػف ال ػػانبيف  بعػػد   ػػود  إلػػوالفلسػػطينيم ولػػياًل  توصػػلت القػػون والفصػػائؿ 
الم اهػػدة ونػػص ا تفػػاؽ علػػو بنػػود ثالثػػم تػػـ البػػدء فػػورا  اإلسػػالميمبػػذلت ا عصػػبم اضنصػػار والحر ػػم 

مشػػتر م مػػف  ػػؿ مػػف  أمنيػػمالنػػار  سػػحب المسػػلحيف مػػف الشػػوارع ونشػػر قػػوة  إطػػالؽوقػػؼ  بتطبيق ػػا:
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 أبػػوعلػػو هػػذ  الخطػػوة مسػػؤو  العصػػبم  أشػػرؼالم اهػػدة  حيػػث  ميماإلسػػالعصػػبم اضنصػػار والحر ػػم 
تسػػػت مؿ هػػػذ  الخطػػػوات  حقػػػا  أفطػػػارؽ السػػػعدي والحر ػػػم الم اهػػػدة الشػػػير  مػػػاؿ خطػػػاب. علػػػو 

 با تماعات م ثفم لتثبيت الت دئم ومعال م ذيوؿ ما  رن.
 35/7/4136، المستقبل، بيروت

 
 في محاولة إلقامة ديكتاتورية يخطط لتقميص صالحيات الرئيس نتنياىوبيريز:  .21

اضنا(وؿ: أبلغ الرئيس اإلسرائيلي شيموف بيريز  مقربيف منه أف رئيس وزرائه   -القدس المحتلم
يخطط لتقليص صالحيات الرئيس في محاولم إلقامم دي تاتوريم وأنه لف ي وف “بنياميف نتنياهو 

وذ رت صحيفم ن يروزاليـ  رائيليم.  بحسب ما ذ رته صحيفم إس”را(يًا حتو ي وف حا مًا مطلقاً 
بوست  أف هذ  اضقواؿ  اءت في غرؼ مرلقم  وذلؾ قبيؿ إن اء بيريز م اـ منصبه في اضسبوع 

 اضخير مف ش ر يوليو/ تموز المقبؿ.
انتقادات وغ(ب بيريز علو نتنياهو  اءت ردًا علو مساعي نتنياهو لدن “وقالت الصحيفم إف 

 ."ومي اإلسرائيلي بدعـ مبادرته تقديـ قانوف لتقليص صالحيات الرئيسالشر اء في ا ئتالؼ الح 
نتنياهو يطم) لت ريد الرئيس  الذي يحظو بصالحيات رمزيم “وبحسب ن يروزاليـ بوست  فإف 

وبحسب القانوف  ”.قليلم  مف صالحيم ت ليؼ الحزب السياسي اض بر تش يؿ ا ئتالؼ الحا ـ
 و الذي ي لؼ أ بر اضحزاب السياسيم بتش يؿ الح ومم.اإلسرائيلي  فإف رئيس البالد ه

نتنياهو يعتقد أنه يحظو بدعـ مف تسيبي ليفني  وزيرة العدؿ وزعيمم حزب “وأشارت إلو أف 
يعتقد مراقبوف أف المفتاح لتمرير مبادرة “  وقالت ”نوسط   ووزير الخار يم أفيردور ليبرماف” الحر م“

 ٜٔالذي يشرؿ ” يائير  بيد” هناؾ مستقبؿ”ر الماليم وزعيـ حزبنتنياهو هو الحصوؿ علو دعـ وزي
نتنياهو يمارس “ولفتت الصحيفم نفس ا إلو أف  مقعدا. ٕٓٔمقعدًا في ال نيست نالبرلماف  مف أصؿ 

نيميف  نفتالي بنيت   إ  أف ” البيت الي ودي“ا،ف (روطًا  بيرة علو وزير ا قتصاد وزعيـ حزب 
نيت  لفتت إلو أنه يريد أف يرن ا قتراح م توبًا قبؿ أف يبار ه علو الرغـ مف مصادر قريبم منه نب

 ”.أف شري ه في الحزب وزير البناء واإلس اف  أوري أرئيؿ يعارض ا قتراح
المبادرة تتوقؼ ا،ف علو أرئيؿ  وبنيت  و بيد و  أحد يدري فلربما يرن “وخلصت الصحيفم إلو أف 

 ”.سحب دعمه ل اليبرماف إلخفاق ا فيقرر 
نتنياهو يواصؿ دفف مبادرته الراميم إلر اء ”في غ(وف ذلؾ  قالت ا ذاعم ا سرائيليم العامم  إف

ونقلت اإلذاعم العامم عف مصادر  ”.ا نتخابات في ال نيست نالبرلماف   ختيار رئيس الدولم ال ديد
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قيقم امتناع رؤساء  تؿ ا ئتالؼ تستمد التش يف مف ح“مقربم مف نتنياهو نلـ تسم ا  قول ا  إن ا 
 ”.الح ومي عف إبداء معار(ت ـ علنًا ل ذ  المبادرة حتو ا،ف

 وبحسب اإلذاعم فإف أوساط سياسيم قدرت ب ف احتماؿ إر اء ا نتخابات (عيؼ.
35/7/4136القدس العربي، لندن،   

 
 ي االيراني "واضح ويمثل خطرا"و : البرنامج النو نتنياىو .20

النووي وا()  إيرافالوزراء ا سرائيلي بنياميف نتنياهو يوـ ا ثنيف اف برنامج  قاؿ رئيس :طو يو
وقارف  ويمثؿ خطرا وانه   يم ف السماح ل ذا البلد ب ف يحصؿ علو قدرات لصنف أسلحم نوويم.

نتنياهو الذي يزور الياباف لال تماع مف رئيس الوزراء شينزو آبي ومسؤوليف آخريف الخطر الذي 
وقاؿ  ت ربم نوويم. بإ راءب وريا الشماليم التي  ددت في مطلف هذا ا سبوع ت ديدها  رافإيتمثله 

نتنياهو في مؤتمر صحفي مف آبي اف اسرائيؿ والياباف توا  اف تحدي "دوؿ مارقم تسل) نفس ا 
ر وأ(اؼ نتنياهو "لقد وصفتـ نبرنامج   وريا الشماليم لتطوير اسلحم نوويم وصواري ب سلحم نوويم".

وقاؿ "نفس ال لمات ..  باليستيم ب نه نوا() ويمثؿ خطرا  وأنا أتفؽ مع ـ في هذا التقييـ تماما."
 وا() ويمثؿ خطرا .. تنطبؽ بالت  يد علو البرنامج النووي ا يراني أي(ا."

مف وقاؿ نتنياهو "ليس بوسعنا اف نسم) ،يات اهلل بالفوز.   يم ننا اف نم ف أ ثر دوؿ العالـ ارهابا 
 الحصوؿ علو قدرة لصنف أسلحم نوويم."

34/7/4136، وكالة رويترز لألنباء  
 
 قرر استئناف المفاوضاتننتظر رؤية تشكيل حكومة الوحدة الفمسطينية قبل أن لبيد: ن .22

قاؿ وزير الماليم "اإلسرائيلي" يائير لبيد إف الح ومم تنتظر رؤيم تش يؿ ح ومم الوحدة : نو ا ت 
ف تقرر  يفيم استئناؼ المفاو(ات  وأ(اؼ "في غ(وف أسابيف قليلم  سنعرؼ الفلسطينيم قبؿ أ

طبيعم الح ومم التي يعتـز الرئيس الفلسطيني محمود عباس تش يل ا  وعندئذ سنقرر ال يفيم التي 
 سنست نؼ ب ا العمليم".

سطينييف  وزعـ رئيس ال ياف شمعوف بيريز أف "إسرائيؿ" لف تتخلو عف التطلف إلو السالـ مف الفل
وقاؿ إن ا لف تتنازؿ عف فرصم إن از السالـ علو أساس حؿ الدولتْيف للشعبْيف  وتطرؽ إلو 

 الخالفات مف إيراف  قائاًل إنه "  ي وز الوقوؼ موقؼ المتفرج إزاء الخطر اإليراني" .
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نه   يم ف السماح ل ذا الب لد ب ف وقاؿ نتنياهو إف برنامج إيراف النووي وا() ويمثؿ خطرًا  وا 
يحصؿ علو قدرات لصنف أسلحم نوويم  وقارف علو هامش زيارته إلو الياباف الخطر الذي تمثله 
إيراف ب وريا الشماليم التي  ددت مطلف هذا اضسبوع ت ديدها بإ راء ت ربم نوويم  وأ(اؼ في 

دوؿ مارقم مؤتمر صحفي مف رئيس وزراء الياباف شينزو آبي أف "إسرائيؿ" والياباف توا  اف تحدي "
 تسل) نفس ا ب سلحم نوويم".

35/7/4136الخميج، الشارقة،   
 
 تأجيل عرض قانون منع العفو عن األسرى عمى الكنيست لعدة أشير: رتسآى .23

   أنه تقرر ت  يؿ ٘-ٕٔذ رت صحيفم "هارتس" الص يونيم مساء أمس ا ثنيف ن: القدس المحتلم
 نيست لعدة أش ر بعد اعتراض حزب "هناؾ طرح قانوف منف العفو عف أسرن المؤبدات علو ال

 مستقبؿ" الص يوني عليه.
وقدـ ع(و ال نيست عف حزب "هناؾ مستقبؿ" ورئيس الشاباؾ اضسبؽ "يعقوب بيري" اعترا(ا علو 
القرار اضمر الذي مف ش نه تعطيؿ عر(ه علو ال نيست للمصادقم عليه  بعد يـو مف إقرار  نقانوف 

 دات  عبر الل نم الوزاريم الص يونيم لشؤوف التشريف.منف العفو عف أسرن المؤب
و اء في نص  تاب ا عتراض الذي قدمه بيري أف قبوؿ ه ذا قانوف مف ش نه المس بقدرة الح ومم 
الص يونيم علو اتخاذ القرارات فيما يتعلؽ باستمرار المسيرة السلميم  حيث اعتبر بيري أف هدؼ 

 لميم.القانوف هو فقط تعطيؿ المسيرة الس
35/7/4136، المركز الفمسطيني لإلعالم  

 
 يادة عدد زيارات العائالت الفمسطينية لألسرىعدم ز  يقرريعمون  .24

"هآرتس" أف وزير اضمف موشي يعلوف قرر يوـ أمس عدـ زيادة عدد زيارات العائالت  ذ رت
 روؼ السياسيم واضمنيم".ظالفلسطينيم لألسرن  وذلؾ بذريعم "ال

  التماسا إلو ٖٕٔٓياؿ شن ر قد قدـ باسـ "المر ز لحريم الفرد"  في أيار/ مايو و اف المحامي دن
يشار إلو أف الزيارات  المح مم العليا باسـ ثالث عائالت فلسطينيم طالب فيه بزيادة عدد الزيارات.

بسبب ا نتفا(م الثانيم. ومنذ ذلؾ الحيف تفرض  ٖٕٓٓ انت ممنوعم حتو آذار/مارس مف العاـ 
عاما  حيث يستطيف  ٖ٘حتو  ٙٔاضمف اإلسرائيليم قيودا علو زيارات أبناء العائلم مف  يؿ  أ  زة
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أبناء اضسرن في هذا ال يؿ دخوؿ إسرائيؿ مرتيف في العاـ  بينما يسم) ضشقاء اضسرن في هذا 
 ال يؿ بالدخوؿ مرة واحدة.

نيم  وهناؾ مف يمنعوف مف وفي  ؿ الحا ت فإف التصري) بالزيارة يصدر بعد إ راء فحوصات أم
وفي المقابؿ  فإف زيارات ا،باء واضم ات وال دود واضبناء  ممف هـ أصرر  الدخوؿ إلو إسرائيؿ.

عاما  ت ري بدوف قيود  ول ن ا تبقو مرتبطم بنقليات الصليب  ٖ٘عاما أو أ بر مف  ٙٔمف 
 اضحمر التي تتحرؾ مرتيف فقط في الش ر.

35/7/4136، :6عرب   
 
 ش اإلسرائيمي ييدد بوقف تدريباتو ما لم يحصل عمى ممياري شيكل إضافيةالجي .25

هدد ال يش اإلسرائيلي بوقؼ تدريبات القوات البريم وقوات سالح ال و ما لـ يحصؿ علو : راـ اهلل
مليار شي ؿ. وفي المقابؿ فإف وزارة الماليم تصر علو أف ميزانيم اضمف  ٕميزانيم إ(افيم بقيمم 

ي هي أ بر ميزانيم تحصؿ علي ا وزارة اضمف. وفي المقابؿ تشير التقديرات إلو أف رئيس للعاـ الحال
 الح ومم اإلسرائيليم سيدعـ مطالب ال يش ويوافؽ علو زيادة الميزانيم.

اف ال يش وبعد أف طلب زيادة عامم في ميزانيم  أمسالصادرة « يديعوت أحرونوت»وذ رت صحيفم 
 مليار شي ؿ  وا   سيوقؼ التدريبات العس ريم. ٕقاـ محددة تصؿ إلو اضمف  بدأ يطالب ا،ف ب ر 

نتس الصمت  فإف  بار ال(باط في ال يش صرحوا  اوفي حيف التـز رئيس أر اف ال يش بيني غ
اوؿ مف أمس  ب نه في حاؿ عدـ زيادة الميزانيم  فال مناص مف وقؼ تدريبات القوات البريم  وربما 

 قوات سالح ال و أي(ا.
ف   ته قاؿ وزير الدفاع ا سرائيلي موشيه يعلوف الذي وصؼ ب نه يدير الحملم اإلعالميم لل يش  م

مليار شي ؿ  فإف الميزانيم  ٘.ٗانه في  لسم الح ومم التي تقرر في ا إ راء تقليص الموازنم بقيمم 
 المقلصم ست وف  افيم حتو ن ايم نيساف فقط.

منيم ي داف صعوبم في إقناع وزارة الماليم ب ف هذ  الزيادة و تبت الصحيفم أف ال يش واض  زة اض
 ندي نظامي  في  ٓٓٓٔ(روريم  وأف ال يش قاـ بإ راءات تقشؼ ملموسم  وب(من ا فصؿ نحو 

ألويم  ٙ ندي نظامي خالؿ عاـ  وأنه تـ وقؼ أحد اضسراب ال ويم و ٓٓ٘ٗإطار مخطط لفصؿ 
ا حتياط   ي ري تدريبات »ف. وبحسب ال(باط فإف مدرعم و تيبتي مدفعيم و تيبتيف لو ستيتي

 «.صدئا وأصب)
35/7/4136المستقبل، بيروت،   
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 ةفي سوري التدخل عسكرياً  "إسرائيل": عمى يدلين .26

عاموس يدليف  الرئيس السابؽ ل  از ا ستخبارات العس ريم  أف "علو  : قاؿاضنا(وؿ –القدس 
وريا في حاؿ استخداـ نظاـ الرئيس السوري بشار إسرائيؿ أف تدرس تو يه (ربم عس ريم إلو س

 اضسد اضسلحم ال يميائيم (د مواطنيه المدنييف بمستون  بير".
وقاؿ يدليف في مقابلم مف موقف "تايمز أوؼ إسرائيؿ" نشر  اليوـ "لدينا خطوط حمراء  تشمؿ م ا مم 

نشطم المتعلقم باضسلحم ال يميائيم  إسرائيؿ  نقؿ اضسلحم المتطورة إلو منظمم حزب اهلل اللبنانيم واض
وأعتقد أنه يتو ب أف ن(يؼ إلو هذ  الخطوط الحمراء قتؿ المدنييف بمستون   يم ننا مف الوقوؼ 

ل نه أشار إلو أف "العمؿ اضحادي   ي ب أف ي وف خيار إسرائيؿ اضوؿ"  قائال إف  صامتيف".
تو  بقيادة الو يات المتحدة وو ود تر يا "المف(ؿ هو عمليم يقودها حلؼ شماؿ اضطلسي نالنا

 عنصر رئيسي به مف أ ؿ تطبيؽ منطقم حظر  وي علو سوريا  حد أدنو  وهذا التحرؾ الدولي 
ي ب أف يشمؿ فت) ممرات إنسانيم وقياـ سالح طيراف الناتو بتو يه (ربات  ويم منتقاة لمواقف 

 استراتي يم للنظاـ السوري".
 تشفت إسرائيؿ أنه تـ استخداـ  ميات  بيرة مف المواد ال يميائيم (د الس اف  واعتبر يدليف أنه إذا ا

فإف  التسعينيات مثؿ عمليات  رائـ اإلبادة ال ماعيم التي تـ ارت اب ا في البوسنم ورواندا أواسط 
وقاؿ "عند القياـ بذلؾ  فإف إسرائيؿ ستمن) اضسد  علي ا التحرؾ حتو خارج إطار ائتالؼ دولي.

الدعـ في العالـ العربي  ول ف نطاؽ القتؿ في سوريا يخلؽ وا با أخالقيا بالنسبم لنا ب ف بعض 
 نتحرؾ ب نفسنا حتو لو لـ ي ف ذلؾ أمر نف(له".

وأ(اؼ "إذا ا تشفت إسرائيؿ أف اضسد يستخدـ أسلحم  يميائيم (د شعبه في ه مات  ماعيم  فإنه 
 ي ب علي ا التدخؿ عس ريا".

35/7/4136 ،"43موقع "عربي   
 
 قوات أمنية إسرائيمية في نيجيريا تجمع معمومات استخبارية .27

قاؿ موقف "بازفيد" إف قوات أمنيم إسرائيليم تتوا د في ني يريا  وتقـو ب مف المعلومات ا ستخباريم 
لمساعدة القوات الني يريم في البحث عف مئات الطالبات المختطفات منذ ش ر  مف قبؿ منظمم 

ونقؿ الموقف عف عس ري إسرائيلي  عاد مؤخرا مف ني يريا  قوله إف هناؾ عالقات  "بو و حراـ".
أمنيم متواصلم وتعاونا بيف إسرائيؿ وني ريا. وأنه في أعقاب اضزمم فإف إسرائيؿ (اعفت 
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ورفض المسؤوؿ العس ري ال شؼ عف تفاصيؿ ما تقـو  مساعدات ا  وتقدـ  ؿ وسائؿ الدعـ المم نم.
 رائيليم في ني ريا.به القوات اإلس

في المقابؿ  قالت "يديعوت أحرونوت"  اليـو الثالثاء  إف أ  زة اضمف اإلسرائيليم   تؤ د و  تنفي 
" إسرائيليم في ني يريا للمساعدة في  وماندوسصحم التقارير التي تشير إلو احتماؿ توا د فرؽ "

 البحث عف الطالبات.
ري غود ؾ  وناثاف ش ر إسرائيؿ  يوـ أمس  علو وأشارت الصحيفم إلو أف الرئيس الني ي

 المساعدات التي عر( ا رئيس الح ومم اإلسرائيليم بنياميف نتانياهو لبالد .
وأشارت الصحيفم إلو أف هناؾ عالقات أمنيم وطيدة تربط إسرائيؿ وني ريا منذ ت ديد العالقات 

رائيلي قوله إف "هناؾ عدوا مشتر ا ونقؿ عف مصدر عس ري إس .ٖٜٜٔالدبلوماسيم بين ما في العاـ 
وقلقا مشتر ا في الصراع (د اإلسالـ المتطرؼ  وي ب علو  ؿ الدوؿ الرربيم  وليس فقط إسرائيؿ  

 تقديـ المساعدة في الحرب علو منظمم بو و حراـ".
35/7/4136، :6عرب   

 
 إلى األراضي المحتمة الفاتيكان تستبق زيارة بابا ييودية تظاىرة .28

تظاهر مئات مف الي ود المتدينيف قرب الموقف الذي ي(ـ غرفم "العشاء اضخير" بيف : نأ ؼ ب 
المسي) وتالميذ  في القدس المحتلم  أمس  مطالبيف باستمرار السيادة اإلسرائيليم علو هذا الموقف  

 حيث سيحتفؿ البابا فرنسيس بقداس بعد أسبوعيف في إطار زيارته المرتقبم لألرا(ي المقدسم.
بر الي ود أّف هذا الموقف  الذي يعرؼ لدي ـ باسـ "عليم ص يوف"  يحوي قبر الملؾ داود علو ويعت

وقاؿ أحد المشار يف في التحرؾ الحاخاـ ابراهاـ  " بؿ ص يوف" قرب سور المدينم القديمم.
ن ا غولدشتايف إّف "أمورا سيئم ستحصؿ في حاؿ المساس ب ذا الم اف"  مت مًا الح ومم اإلسرائيليم ب 

 تريد إعادة السيادة علو الموقف للفاتي اف.
35/7/4136السفير، بيروت،   

 
 إليرانميركية أسمحة أبيب يشتبو ببيعو أفي تل  سرائيميإتوقيف  .29

فادت الشرطم ا سرائيليم انه تـ ا ثنيف في مطار تؿ ابيب توقيؼ اسرائيلي أ :نأ ؼ ب  -القدس
 .إليرافليم بحقه لالشتبا  ببيعه معدات عس ريم امير يم اصدرت الو يات المتحدة مذ رة توقيؼ فدرا

اسرائيليا في الرابعم والستيف “وقالت المتحدثم باسـ الشرطم ا سرائيليم لوبا السمري لفرانس برس اف 
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مف عمر  اوقؼ في مطار بف غوريوف نتؿ ابيب  بناء علو طلب السلطات ا مير يم التي اصدرت 
 ”.في ش ؿ غير قانوني معدات عس ريم امير يم  يرافنبحقه  مذ رة توقيؼ لبيعه 

35/7/4136رأي اليوم، لندن،   
 
 4136في المئة في الربع األول من  33,5الجديدة  االستثماراتتراجع ": إسرائيل" .31

ا نا(وؿ:  شؼ تقرير صادر عف بنؾ إسرائيؿ المر زي أمس اضوؿ عف ترا ف إ مالي  –راـ اهلل 
الربف اضوؿ مف العاـ  خالؿ ” داخؿ إسرائيؿ ”ا قتصاديمي مختلؼ القطاعات ال ديدة ف ا ستثمارات

  مليار دو ر أمري ي. ٚ,ٗ  لتصؿ إلو "ٖ,ٔٔ” بنسبم”  ال اري
ال ديدة خالؿ الثالثم ش ور اضولو مف العاـ الحالي   ا ستثماراتوبحسب التقرير فقد انخفض ح ـ 
 ا ستثماراتمليوف دو ر  حيث بلرت قيمم  ٕٓٓحو   بنٖٕٔٓمقارنم مف الربف اضخير مف العاـ 

مليوف دو ر عف نفس الفترة مف العاـ الما(ي   ٓٓٙمليار دو ر  وانخف(ت بنحو  ٜ,ٗحين ا نحو 
 مليار دو ر. ٖ,٘حيث بلرت حين ا نحو 

مليار  ٘,ٔ  بقيمم بلرت نحو ا ستثماراتالقطاع الصناعي علو النسبم اض بر مف ح ـ  واستحوذ
مليوف دو ر  ٜٓٙبلرت  استثماراتو ر أمري ي  فيما  اء القطاع البن ي في المرتبم الثانيم بح ـ د

مليوف دو ر أمري ي  وتوزعت باقي  ٓٓٗفي اضس ـ  قرابم  ا ستثمارأمري ي  بينما بلغ 
ترا ف  ولـ يذ ر بنؾ إسرائيؿ المر زي في تقرير  أسباب مختلفم. اقتصاديمعلو قطاعات  ا ستثمارات

 .ا ستثماراتح ـ 
35/7/4136القدس العربي، لندن،   

 
  تقاضي شركة فمسطينية لعدم سدادىا ديونيا اإلسرائيميةالكيرباء  .30

أ ؼ ب: قامت شر م ال  رباء اُ سرائيليم برفف ق(يم (د شر م فلسطينيم خاصم لتوزيف  –القدس 
المفاو(ات بيف  ان ياردفوعم  وذلؾ بعد مليوف دو ر  فواتير غير م ٓ٘ٔال  رباء  للمطالبم بسداد 

وقاؿ بياف صادر عف الشر م  مسؤولوف أمس اإلثنيف. أعلفالشر تيف لتسويم الديوف  بحسب ما 
القدس يوـ الخميس الما(ي (د شر م   رباء في اإلسرائيليم ان ا قامت برفف دعون ق(ائيم 

  دو ر .مليوف  ٖ٘ٔمليوف شي ؿ ن ٖٔ٘محافظم القدس للحصوؿ علو مبلغ 
مف شر م ’ الم ثفم اتصا ت ا‘وأ دت الشر م اإلسرائيليم ان ا قررت التو ه إلو الق(اء بعد فشؿ 
   رباء محافظم القدس ومسؤوليف فلسطينييف والتي لـ تؤد إلو نتي م.
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وقاؿ مصدر مطلف اف الديوف المستحقم ل ؿ مف السلطم الفلسطينيم وشر م   رباء محافظم القدس 
عمر  تانم  رئيس سلطم الطاقم  أ دومف   ته  مليوف دو ر . ٖٗٗمليار شي ؿ ن ٘.ٔحاليا هي 

 الفلسطينيم في راـ اهلل  اف ال انب الفلسطيني لـ يحصؿ علو اي تبليغ ق(ائي رسمي حتو ا،ف.
35/7/4136، القدس العربي، لندن  

 
 دد إقامتو ورقياً : قرار لبناني غير معمن بتوقيف كل فمسطيني سوري لم يج"العمل مجموعة" .32

غير معلف يتـ تداوله في  قالت "م موعم العمؿ مف أ ؿ فلسطينيي سوريم" إف هناؾ قراراً  :لندف
أروقم اضمف اللبناني يق(ي بتوقيؼ  ؿ مف لـ ي دد إقامته ورقيًا مف الال ئيف الفلسطينييف السورييف 

وذ رت الم موعم في تقرير ل ا يـو  حتو الذيف لـ تت اوز مدة إقامت ـ في لبناف العاـ المسموح به.
  أرسلت نسخم منه لػ"قدس برس"  أف السلطات اللبنانيم تعامؿ السورييف في أرا(ي ا ٘/ٕٔا ثنيف 

معاملم الال ئيف وتمنح ـ إقامم لستم أش ر قابلم للت ديد  في حيف تعامؿ الال ئ الفلسطيني السوري 
 ف فقط  قابلم للت ديد  ذلؾ.القادـ مف سوريم  سائ)  وتمنحه إقامم ضسبوعي

وأشار التقرير إلو أف السلطات اضمنيم اللبنانيم أفر ت عف عدد مف الال ئيف الفلسطينييف السورييف 
ساعم مف اعتقال ـ عند مدخؿ ن ر البارد بح م انت اء مدة إقامت ـ في  ٖٙاضحد بعد قرابم الػ  يوـ

اللبناني أخذ من ـ هواتف ـ النقالم ومنع ـ مف لبناف  وبحسب ش ادة أحد المفرج عن ـ فإف اضمف 
ا تصاؿ ب ي   م أو منظمم حقوقيم  وأخذ من ـ توقيعا علو تع د لت ديد اإلقامم خالؿ خمسم 

 عشر يوما.
 34/7/4136قدس برس، 

 
 قضوا تحت التعذيب في السجون السورية فمسطينياً  الجئاً  ::3: ناشطون .33

طينيوف في مخيمات الال ئيف الفلسطينييف بسوريم   شفت معطيات نشرها ناشطوف فلس :دمشؽ
ق(وا تحت التعذيب في س وف النظاـ السوري منذ بدايم  فلسطينياً    ئاً  ٛٛٔالنقاب عف أف 

وذ رت "م موعم العمؿ مف أ ؿ فلسطيني سوريم" في  اضحداث في سوريم قبؿ نحو ثالث سنوات.
  أف غالبيم ال ثث لـ يتـ تسليم ا ٘/ٕٔ بياف صحفي تلقت "قدس برس" نسخم عنه يوـ ا ثنيف

لذوي ا  وأنه تـ ا تصاؿ فقط ب حد أفراد عائلم ال(حيم إلبالغه بالتو ه لمقرات اضمف  ستالـ 
 متعلقات ال(حيم دوف أف يسمحوا لذوي الش يد بالسؤاؿ عف  ثمانه.

 34/7/4136قدس برس، 
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 غزةإطالق حممة إلنياء حصار  .34

اضحد حملم تت(مف سلسلم  يوـالشعبيم لموا  م الحصار علو قطاع غزة  أطلقت الل نمالو ا ت: 
 فعاليات شعبيم ومؤسساتيم داخؿ اضرا(ي الفلسطينيم وخار  ا للمطالبم بإن اء الحصار.

وقاؿ  ماؿ الخ(ري النائب الفلسطيني المستقؿ ورئيس الل نم خالؿ مؤتمر صحفي عقد  في ميناء 
"أسطوؿ الحريم" الت(امني في  "إسرائيؿ"مف مف الذ رن الرابعم لم ا مم غزة إف حملم الفعاليات ستتزا

وذ ر الخ(ري أف الحملم  .ٕٓٔٓ مايو /الميا  الدوليم وقتؿ تسعم مت(امنيف أتراؾ ن ايم أيار
ستنطلؽ بحملم توقيعات محليم ودوليم للمطالبم بإن اء الحصار تحت عنواف "الحريم لرزة وفلسطيف"  

لم التوقيعات ستقدـ إلو اضميف العاـ لألمـ المتحدة باف  ي موف والدوؿ الدائمم مشيرا إلو أف حم
الع(ويم في م لس اضمف وا تحاد والبرلماف اضوروبييف واضميف العاـ ل امعم الدوؿ العربيم نبيؿ 

يم ل ؿ وبّيف أف التوقيعات ست وف إل ترون العربي واضميف العاـ لمنظمم التعاوف اإلسالمي إياد مدني.
 المت(امنيف والمحبيف للشعب الفلسطيني عبر وسائؿ التوقيف والمواقف التي ستطلق ا الل نم الشعبيم.

 35/7/4136 ،الجزيرة نت، الدوحة
 
 من أىالي األسرى بزيارة ذوييم في معتقل "رامون" 99غزة: االحتالل يسمح لـ  .35

مف  لسبعم وسبعيف شخصاً   ٘/ٕٔسمحت سلطات ا حتالؿ اإلسرائيلي  صباح يـو ا ثنيف  :غزة
 أهالي اضسرن في قطاع غزة بزيارة أبنائ ـ وذوي ـ في معتقؿ "راموف".

وقاؿ متحدث باسـ الل نم الدوليم للصليب اضحمر أف سبعم وسبعيف مف أهالي اضسرن الفلسطينييف 
 أسيراً  ٔٗرة في قطاع غزة  بين ـ عشرة أطفاؿ دوف سف العاشرة  تم نوا صباح يوـ ا ثنيف مف زيا

 مف ذوي ـ وأقارب ـ مف قطاع غزة يقبعوف في معتقؿ "راموف".
 34/7/4136قدس برس، 

 
 مستوطنين بعد قياميم بأعمال استفزازية في القرية ثالثةىالي بورين يحتجزون أ .36

احت ز أهالي قريم بوريف قرب نابلس في ال(فم الرربيم صباح أمس ثالثم مستوطنيف : سما –نابلس 
وأفاد ش ود ب ف ثالثم مستوطنيف اقتحموا القريم  القريم  وقاموا ب عماؿ استفزازيم لألهالي.اقتحموا 

صباح أمس  وبدأوا ب عماؿ استفزازيم لألهالي  ما أدن إلو محاصرت ـ واحت ازهـ في المنطقم 
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نيف الثالثم  الشرقيم مف القريم. وقالت القناة الثانيم اإلسرائيليم إنه تـ ا ستيالء علو أسلحم المستوط
 فيما تـ حرؽ العربات التي  انوا يستقلون ا. 

  35/7/4136 ،الحياة، لندن
  
 المنظمة الدولية لمدفاع عن األطفال: "إسرائيل" تسجن أطفااًل فمسطينيين انفرادياً  .37

الفرنسيم: ذ رت المنظمم الدوليم للدفاع عف اضطفاؿ أف إسرائيؿ تعتقؿ أعدادا متزايدة مف اضطفاؿ 
وقالت المنظمم في تقرير نشر ا ثنيف إنه مف بيف حا ت ا عتقاؿ  لسطينييف في س وف انفراديم.الف

  فإف طفال مف بيف  ؿ خمسم يعتقل ـ  يش ا حتالؿ  ست واب ـ يتـ س نه ٖٕٔٓالتي وثقت ا في 
 .ٕٕٔٓ% مقارنم بعاـ ٕانفراديا  وأو(حت أف ذلؾ يمثؿ ارتفاعا بنسبم 

في اضرا(ي الفلسطينيم إياد أبو قطيش أف استخداـ الس ف ا نفرادي (د  وأو() ممثؿ المنظمم
اضطفاؿ الفلسطينييف   داة است واب "أصب) ظاهرة متناميم في إسرائيؿ"  واعتبر ذلؾ انت ا ا لحقوؽ 

 اضطفاؿ  ودعا الم تمف الدولي للمطالبم بتطبيؽ "العدالم والمحاسبم".
طفال فلسطينيا تتراوح أعمارهـ بيف  ٜٛالذي ت(مف إفادات -ا وذ رت المنظمم الدوليم في تقريره

أنه "علو نطاؽ العالـ يتـ احت از اضطفاؿ والفتياف في س ف انفرادي إما  إ راء  -عاما ٚٔو ٕٔ
ما لفصل ـ عف البالريف"  وأ دت أف "استخداـ السلطات اإلسرائيليم الس ف ا نفرادي    ت ديبي وا 

 يبيم أو حمائيم أو طبيم".عالقم له ب ي دواٍع ت د
 34/7/4136الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 ىدم منازل واعتقاالت بالجممة شمال الضفة .38

هدمت قوات ا حتالؿ اإلسرائيلي يوـ ا ثنيف منازؿ ومرافؽ صحيم : عاطؼ دغلس -نابلس 
ل(فم وصادرت خيما لمواطنيف يقطنوف في قريم الطويؿ بالقرب مف بلدة عقربا  نوب نابلس شماؿ ا

 الرربيم  في خطوة هي الثانيم مف نوع ا خالؿ أقؿ مف أسبوعيف.
وقاؿ نائب رئيس م لس بلدي عقربا إف المواطنيف فو ئوا باقتحاـ مئات مف  نود ا حتالؿ عبر 

 حافالت وناقالت  ند للقريم في ساعات صباح اليـو ا ثنيف  والشروع بال دـ دوف سابؽ إنذار.
ل زيرة نت أف ال دـ طاؿ ثالث غرؼ س نيم تعود لثالث عائالت وأربعم وأ د بالؿ عبد ال ادي ل

مرافؽ صحيم متنقلم وخزانا للميا    ما صادرت قوات ا حتالؿ خمس خيـ تقدمت ب ا الل نم الدوليم 
 للصليب اضحمر للمواطنيف بعد عمليم هدـ تعر(وا ل ا خالؿ اضياـ القليلم الما(يم.
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ا ستيطاف بشماؿ ال(فم الرربيم عمليات ال دـ التي تعر(ت ل ا  مف   ته  استن ر مسؤوؿ ملؼ
 قريم الطويؿ  وأ د أن ا ت تي في سياؽ الت  ير واإلبعاد للس اف الفلسطينييف عف أر( ـ.

وعلو صعيد آخر  اقتحـ أ ثر مف مائتي  ندي إسرائيلي ترافق ـ آليات (خمم قريم  فر قدوـ شرؽ 
 ٖٔاعات ف ر اليوـ اضولو  وشنوا حملم اعتقا ت بال ملم شملت مدينم قلقيليم شماؿ ال(فم في س

 مواطنا مف القريم.
  34/7/4136 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 مستوطنون يدمرون أشجار زيتون في نحالين .39

مس  العشرات مف أش ار الزيتوف في أاضياـ"  "وفا": دمر مستوطنوف يوـ  -نابلس  بيت لحـ 
وذ ر المواطف عبد المطلب فنوف  ب ف  يؼ الرربي لمحافظم بيت لحـ.أرا(ي قريم نحاليف   في الر 

 .عاماً  ٖٓش رة زيتوف يزيد عمرها عف  ٓ٘م موعم مف المستوطنيف قامت بتدمير حوالي 
  35/7/4136، األيام، رام اهلل

 
حياًء لذكرى النكبة الحركات الشبابية تعمن نشاطات مشتركة ضدا  .41  التجنيد وا 

مساء أمس بيانًا أ د في ا رف( ا  ٜٛٗٔلفلسطينيي  بيم والحزبيم واضهليمأصدرت الحر ات الشبا
صرارها علو إحياء الن بم.  لمخططات الت نيد ل يش ا حتالؿ اإلسرائيلي وا 

و اء في البياف: نحيي ذ رن الن بم  نؤّ د انتماءنا ونرفض مخططات الت نيد. نحُف الحر ات 
الفاعلم علو الساحم الوطنّيم وبيف الشباب العربي الفلسطيني  نؤ د الشبابّيم واضطر الحزبّيم واضهلّيم 

بوحدة الصّؼ   التزامنابمشروعنا الوطني ونقوـ بإحياء ذ رن الن بم معلنيف  التزامنافي ذ رن الن بم 
 بالتنسيؽ والعمؿ المشترؾ نحو إسقاط  اّفم أش اؿ الت نيد المفرو(م علو شبابنا العرب. 

علو انتمائنا الوطني وعلو رف(نا المطلؽ ل افم مخططات تشويه ُهوّيم شبابنا  وأ(اؼ: إننا نؤّ د
الو قريم لوبيم الم ّ رة  ٚٔالقومّيم ونعّوؿ علو هذا الن ر البشري الذي طرو علو مسيرة العودة اؿ 

بلغ أف يتصدن ل افم مشاريف تفتيت نسي نا الفلسطيني   ما ونؤّ د أّف هذا الن ر الشبابي  اف الرد اض
وخلص البياف  علو مخططات الفتنم الطائفّيم والخدمم العس رّيم والمدنّيم وقوانيف "ي ودّيم الدولم".

 .نشاطات في اضياـ القريبم المقبلموالوإلن اح الفعاليات  لالشتراؾ " افم أبناء شعبنا اضحرار" دعوةب
 35/7/4136 ،:6عرب 
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 أزمة يشتع : الطبقة السياسية اإلسرائيميةقدورة فارس .40
مصادقم ] قاؿ رئيس نادي اضسير الفلسطيني في راـ اهلل  قدورة فارس: إف القانوف اإلسرائيلي ال ديد

ل نم وزاريم إسرائيليم علو مشروع القانوف الذي يق(ي بعدـ ا فراج عف اضسرن الفلسطينييف في 
ف ري واضخالقي للطبقم "انع اس لحالم ا نحدار السياسي وال [إطار أي صفقات أو مبادرات سياسيم

وأ(اؼ فارس في تصري) صحفي  "هذا المقترح يؤ د و ود أزمم تعيش ا  السياسيم في نإسرائيؿ ".
الطبقم السياسيم اإلسرائيليم  منبع ا مواقؼ م زومم عنصريم ومتطلبات إدارة صراع غايم في 

 التعقيد".
  34/7/4136 ،فمسطين اون الين

 
 بين الييود والُمسممين "اإلبراىيميا "عمى غرار  "األقصى"يم مشروع قانون إسرائيميا لتقس .42

إلو رئيس اإلثنيف  اعتبر النائب طلب أبو عرار  في رسالم و   ا يـو زهير أندراوس: -الناصرة 
بنياميف نتنياهو  وتسيبي ليبني وزيرة الق(اء  وعدد مف الوزراء  أّف اقتراح قانوف اإلسرائيلي الوزراء  

 ثنيف ميري ريرؼ  رئيسم ل نم الداخليم في ال نيست  والذي ستطرحه  حًقا علو  شفت عنه يوـ ا
  وم لس الوزراء "إسرائيؿ"الح ومم وال نيست حوؿ المس د اضقصو  ب نه خط احمر  وحّذر ح ومم 

المصرر للشؤوف التشريعيم مف قبوله  وحّذر مف تمرير  في ال نيست  ضّف هذا القانوف ت اوز ل ؿ 
ر  ومس صارخ بالمس د اضقصو  وسيشعؿ المنطقم  وسيثير  ؿ مسلـ علو و ه هذ  خط احم
 اضرض.

وي دؼ مشروع القانوف الذي طرحته ريرؼ علو أع(اء ال نيست  وطالبت با ن(ماـ إليه لتقدمه 
بش ؿ رسمي لبدء سف القانوف  إلو تقسيـ المس د اضقصو علو غرار الحـر اإلبراهيمي في الخليؿ  

ح للي ود بالصالة فيه  ومعاقبم  ؿ مف يعيؽ دخوؿ الي ود للمس د اضقصو حتو برفف والسما
 الصوت  وللحد مف السيادة اضردنّيم علو المس د اضقصو.

وخُلص النائب أبو عرار إلو القوؿ إنّني ُأناشد العالـ العربّي واإلسالمّي بالتحرؾ لو(ف حد ل ذ  
اضردنيم ال اشميم  ملً ا  وح ومًم  وبرلماًنا بالعمؿ علو إن اء مثؿ الم زلم اإلسرائيليم  وأتو ه للمل م 

 هذ  التصرفات غير المسؤولم مف ال انب اإلسرائيلّي.
  34/7/4136 ،رأي اليوم، لندن
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 أنتم واىمون إْن ظننتم في يوم أنا آباءنا سيموتون وأنا أبنائنا سينسون فمسطينرائد صالح:  .43
 ّد الشير رائد صالح  رئيس الحر م اإلسالميم في الداخؿ الفلسطيني  أ زهير أندراوس: -الناصرة 

علو أّف الباطؿ م ما طرو وت ّبر  إ  أّنه زائؿ ب ذف اهلل مستد  علو ذلؾ بالعديد مف المواقؼ لقادة 
 مسلميف مثؿ عبد الحميد الثاني الذي رفض التنازؿ عف فلسطيف مقابؿ إقامم وطف قومي للي ود.

مؤسسم القدس  نظمت االتي و صالة علو أرا(ي قريم نعمواس  الم  رة   خالؿ صالحوو ه الشير 
رسالم إلو  ؿ النخب اإلسرائيلّيم العس رّيم والسياسّيم واضمنّيم قائاًل: أنتـ واهموف إْف ظننتـ   للتنميم

ضولئؾ في يوـ أّف آباءنا سيموتوف وأّف أبنائنا سينسوف فلسطيف. وختـ الشير خطبته مو  ا  لمم 
الذيف يفلسفوف الباطؿ  وخططه قائاًل: إّف إلراء حؽ العودة يعني إلراء فلسطيف  هذ  هو الميزاف 

 الحؽ.
  34/7/4136 ،رأي اليوم، لندن

 
 يقتحمون المسجد األقصى تحت حماية إسرائيمية مشددة مستوطناً  45 .44

ثنيف  ساحات المس د مستوطنًا إسرائيليًا  صباح أمس اإل ٖٕعالء الريماوي: اقتحـ  –القدس 
اضقصو  بالقدس الشرقيم  مف   م باب المراربم  إحدن بوابات اضقصو في ال دار الرربي له  

فلسطينيا  شاباً  ٕ٘تحت حمايم أمنيم إسرائيليم مشددة  بحسب أحد حراس المس د فيما أصيب 
معم القدس ببلدة أبو بحا ت اختناؽ  إثر اند ع موا  ات مف قوات ال يش اإلسرائيلي في محيط  ا

 ديس شرقي القدس  بحسب ش ود عياف.
 35/7/4136 ،القدس العربي، لندن

  
 النيابة اإلسرائيمية تطالب بالسجن الفعمي ثمانية أشير لمشيخ رائد صالح .45

عالء الريماوي: طالبت النيابم العامم اإلسرائيليم  أمس اإلثنيف  بالحبس الفعلي ثمانيم –الناصرة 
عمؿ الشرطم   "إعاقم"لحر م اإلسالميم داخؿ إسرائيؿ  الشير رائد صالح  بت مم أش ر لرئيس ا

. وقالت الحر م اإلسالميم في ٕٔٔٓعاـ  "أحداث معبر ال رامم"وذلؾ في الق(يم المعروفم بػ
الطلب مف النيابم العامم  اء خالؿ  لسم استماع مح مم الصل) اإلسرائيليم  ‘تصري) صحافي  إف 

  دعاءات اضطراؼ حوؿ العقوبم التي ي ب أف تفرض علو الشير صالح في ملؼ أمس اإلثنيف  
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وأشارت إلو أف المح مم حددت يوـ اإلثنيف المقبؿ  موعدًا ل لسم قادمم للنطؽ بالح ـ في  ."ال رامم"
 الق(يم المذ ورة.

  35/7/4136 ،القدس العربي، لندن
  
 شيراً  36 االحتالل يفرج عن األسير "حالحمة" بعد اعتقال .46

عف اضسير ثائر حالحلم مف  ٘/ٕٔأفر ت سلطات ا حتالؿ الص يوني مساء أمس ا ثنيف  :الخليؿ
 .ش راً  ٗٔمدينم الخليؿ شماؿ ال(فم الرربيم المحتلم بعد اعتقاؿ داـ 

و ات باستقباؿ حالحلم القيادي بال  اد اإلسالمي الّشير خ(ر عدناف وعائلم حالحلم وأسرن 
ويعاني اضسير المحرر مف اإلهماؿ الطبي  حيث أصيب بفيروس  ف ا حتالؿ.محرروف مف س و 

 الت اب ال بد الوبائي داخؿ الس ف.
  35/7/4136 ،المركز الفمسطيني لإلعالم

  
 لمنكبة 88إلحصاء" يستعرض أوضاع الشعب الفمسطيني من خالل األرقام والحقائق بالذكرى "ا .47

ء الفلسطيني  أو(اع الشعب الفلسطيني مف خالؿ استعر(ت السيدة عال عوض  رئيس اإلحصا
اضرقاـ والحقائؽ اإلحصائيم عشيم الذ رن السادسم والستيف لن بم فلسطيف  والذي يصادؼ يـو 
الخامس عشر مف أيار  الذ رن السادسم والستيف لن بم فلسطيف  مشيرة أف ذ رن اقتالع وت  ير 

ر عرقي منظمم ومدبرة قامت ب ا العصابات الشعب الفلسطيني مف أر(ه ووطنه في عمليم تط ي
 الص يونيم المسلحم.

مليوف نسمم  في حيف  ٗ.ٔقد بلغ  ٜٛٗٔتشير المعطيات اإلحصائيم أف عدد الفلسطينييف عاـ و 
مليوف نسمم  وهذا يعني أف عدد  ٛ.ٔٔوالي بح ٖٕٔٓقدر عدد الفلسطينييف في العالـ ن ايم عاـ 

. وفيما يتعلؽ بعدد الفلسطينييف ٜٛٗٔمرة منذ أحداث ن بم  ٗ.ٛالفلسطينييف في العالـ ت(اعؼ 
المقيميف حاليا في فلسطيف التاريخيم نما بيف الن ر والبحر  فإف البيانات تشير إلو أف عددهـ قد بلغ 

مليوف وذلؾ  ٕ.ٚف يبلغ عددهـ نحو أمم  ومف المتوقف مليوف نس ٜ.٘حوالي  ٖٕٔٓفي ن ايم عاـ 
 وذلؾ فيما لو بقيت معد ت النمو السائدة حاليًا. ٕٕٓٓبحلوؿ ن ايم عاـ 

% ٕ.ٗٗوتظ ر المعطيات اإلحصائيم أف نسبم الال ئيف الفلسطينييف في فلسطيف تش ؿ ما نسبته 
   ما بلغ عدد الال ئيف ٖٕٔٓاـ مف م مؿ الس اف الفلسطينييف المقيميف في فلسطيف ن ايم الع

مليوف   ئ  ٖ٘.٘  حوالي ٖٕٔٓثاني للعاـ الوؿ مف  انوف المس ليف لدن و الم الروث في اض
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مخيمات  ٓٔمخيمًا تتوزع بواقف  ٛ٘% مف الال ئيف الفلسطينييف في ٓ.ٜٕفلسطيني. يعيش حوالي 
 ٛخيمًا في ال(فم الرربيم  وم ٜٔمخيمًا في لبناف  و ٕٔ  وفي سوريممخيمات  ٜفي اضردف  و

 مخيمات في قطاع غزة.
 وتمثؿ هذ  التقديرات الحد اضدنو لعدد الال ئيف الفلسطينييف باعتبار و ود   ئيف غير مس ليف.

ألؼ فلسطيني   ٗ٘ٔبحوالي  ٜٛٗٔ ما قدر عدد الس اف الفلسطينييف الذيف لـ يرادروا وطن ـ عاـ 
 .ٖٕٔٓن ايم  في نسمم مليوف ٖٗ.ٔحو نفي حيف يقدر عددهـ 

مليوف  ٛ.ٕمن ـ  ٖٕٔٓمليوف نسمم في ن ايم عاـ  ٘.ٗ ما قدر عدد الس اف في فلسطيف بحوالي 
 مليوف في قطاع غزة. ٚ.ٔفي ال(فم الرربيم وحوالي 

آ ؼ نسمم في ن ايم العاـ  ٛٓٗمف  انب آخر بلغ عدد الس اف في محافظم القدس حوالي 
عنوة  "إسرائيؿ"موف في ذلؾ ال زء مف المحافظم والذي (مته % يقئ.ٕٙ  من ـ حوالي ٖٕٔٓ

  .J1ن ٜٚٙٔبعيد احتالل ا لل(فم الرربيم في عاـ 
وتعتبر الخصوبم في فلسطيف مرتفعم إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حاليًا في الدوؿ اضخرن  فقد 

في  ٓ.ٗبواقف  مولود  ٗ.ٗ  في فلسطيف ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓوصؿ معدؿ الخصوبم ال ليم للفترة ن
 في قطاع غزة. ٕ.٘ال(فم الرربيم و

 ٚٛٗبواقف  ٕفرد/  ـ ٘ٗٚحوالي  ٖٕٔٓبلرت ال ثافم الس انيم في فلسطيف في ن ايم العاـ 
في قطاع غزة  أما في إسرائيؿ فبلرت ال ثافم  ٕفرد/ ـ ٕٗٚ,ٗفي ال(فم الرربيم و ٕفرد/ ـ

 رب والي ود.مف الع ٕفرد/ ـ ٖٙٚحوالي  ٖٕٔٓالس انيم في العاـ 
في ال(فم الرربيم  ٖٕٔٓوالقواعد العس ريم اإلسرائيليم في ن ايم العاـ  بلغ عدد المواقف ا ستعماريم

مستعمرًا ن ايم العاـ  ٙٗ٘,ٖٙ٘موقعًا  أما عدد المستعمريف في ال(فم الرربيم فقد بلغ  ٕٛٗ
القدس حيث بلغ % مف المستعمريف يس نوف في محافظم ٕ.ٜٗ. ويت() مف البيانات أف ٕٕٔٓ

مستعمرًا في شرقي القدس  وتش ؿ نسبم  ٙٚٔ,ٖٕٓمستعمرًا من ـ  ٔٓ٘,ٕٚٚعػددهـ حوالي 
فلسطيني  في  ٓٓٔمستعمر مقابؿ  ؿ  ٕٔالمستعمريف إلو الفلسطينييف في ال(فم الرربيم حوالي 

 فلسطيني. ٓٓٔمستعمر مقابؿ  ؿ  ٜٙحيف بلرت أعالها في محافظم القدس حوالي 
ف المساحم المزروعم في المستعمرات اإلسرائيليم في ال(فم أنات ا حصاء اإلسرائيلي تشير بياو 

 ٖمليوف ـ ٓ٘معظم ا زراعات مرويم  مسترلم حوالي  ٕؾ ـ ٙٛحوالي  ٕٕٔٓالرربيم خالؿ العاـ 
سنويًا للزراعم مف الميا  ال وفيم الفلسطينيم  بينما لـ تت اوز المساحم اضر(يم المزروعم المرويم 

 ٖٓو  تزيد  ميم الميا  المست ل م للزراعم في ال(فم الرربيم عف  ٕ ـٛٚمف قبؿ الفلسطينييف 
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بسبب القيود اإلسرائيليم ال بيرة علو الفلسطينييف في  ٕٔٔٓسنويًا حسب بيانات عاـ  ٖمليوف ـ
 استخراج مياه ـ ال وفيم.

% مف ٘ٛأ ثر مف  "ائيؿإسر "وتسترؿ  ٕؾ ـ ٓٓٓ,ٕٚتبلغ مساحم فلسطيف التاريخيم حوالي و 
% فقط مف مساحم اضرا(ي  في ٘ٔالمساحم ال ليم لألرا(ي  بينما يسترؿ الفلسطينيوف حوالي 

ظؿ إ راءات ا حتالؿ اإلسرائيلي في تقسيـ اضرا(ي الفلسطينيم الو عدة مناطؽ بلرت نسبم 
ستنتاج باف الفرد % مف إ مالي الس اف في فلسطيف التاريخيم  مما يقود الو ا ٛٗالفلسطينيوف 

 الفلسطيني يتمتف ب قؿ مف خمس المساحم التي يستحوذ علي ا الفرد اإلسرائيلي مف ا رض.
لتر/فرد/يوـ عاـ  ٗ.ٙٚبلرت حصم الفرد الفلسطيني مف الميا  المست ل م في القطاع المنزلي و 

عيف ا عتبار اف لتر/فرد/يوـ في قطاع غزة مف ا خذ ب ٘.ٜٛفي ال(فم الرربيم بينما  انت  ٕٕٔٓ
% مف ميا  قطاع غزة   تنطبؽ علي ا معايير منظمم الصحم العالميم لميا  الشرب  ٜ٘ما يزيد عف 

فإف نسبم الميا  التي يحصؿ علي ا الفلسطينيوف مف ميا   ٕٕٔٓوبناء علو المعلومات المائيم للعاـ 
في حيف     المسترلم من ا% مف م موع الميا٘ٔاضحواض ال وفيم في ال(فم الرربيم   تت اوز 
 بر الفلسطينييف وأ % مف ميا  اضحواض ذات ا.٘ٛيحصؿ ا حتالؿ اإلسرائيلي علو ما يزيد عف 

 ٙ.ٙ٘حيث وصلت  ميم الميا  المشترا    علو شراء الميا  مف شر م الميا  اإلسرائيليم "مي روت"
لمزودة للقطاع المنزلي % مف الميا  إٛوالتي تش ؿ ما نسبته  ٕٕٔٓمليوف متر م عب عاـ 

 مليوف متر م عب (ر  ائر مف الحوض الساحلي في قطاع غزة. ٖٓٔباإل(افم إلو 
وحتو  ٕٓٓٓ/ٜٓ/ٜٕش يدًا  خالؿ الفترة  ٕٕٛ,ٚبلغ عدد الش داء منذ بدايم انتفا(م اضقصو و 

ش يدًا  من ـ  ٖٕ٘,ٚقد بلغ  ٜٕٓٓ  ويشار إلو أف عدد الش داء ن ايم العاـ ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٖٔ
ش يدًا مف اإلناث  وفي  ٕٗٔش يدًا مف الذ ور و ٜ٘ٓ,ٕش يدًا في ال(فم الرربيم بواقف  ٖٛٔ,ٕ

ش يدًا مف اإلناث. والباقي مف  ٗٔٗش يدًا مف الذ ور و ٔٓٙ,ٗش يدًا بواقف  ٘ٔٓ,٘قطاع غزة 
مف  ٕٗمف بين ـ  ٖٕٔٓش يدًا خالؿ العاـ  ٙ٘واستش د  وخارج فلسطيف. ٜٛٗٔأرا(ي عاـ 

 مف قطاع غزة. ٗٔلرربيم وال(فم ا
تشير بيانات وزارة شؤوف اضسرن والمحرريف إلو أف قوات ا حتالؿ اإلسرائيلي اعتقلت منذ عاـ و 

ألؼ حالم  ٓ٘آ ؼ فلسطيني  من ـ أ ثر مف  ٘ٓٛحوالي  ٕٗٔٓوحتو مطلف نيساف/ابريؿ  ٜٚٙٔ
ألؼ  ٕٗو  من ـ أ ثر مف ألؼ حالم اعتقاؿ منذ بدايم انتفا(م اضقص ٕٛاعتقاؿ إداري  وحوالي 

 ما  آ ؼ طفؿ. ٓٔ  وأ ثر مف ألؼ أسيرة  ونحو ٕٓٓٓأسير فلسطيني اعتقؿ إداريا منذ عاـ 
آ ؼ حالم اعتقاؿ منذ تنفيذ صفقم تبادؿ اضسرن مف ال ندي  ٓٔوتو() البيانات أف هناؾ حوالي 
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وما  ٖٜٜٔاؽ أوسلو عاـ أسيرًا اعتقلوا قبؿ اتف ٖٓ  ويشار الو اف هناؾ ٕٔٔٓ/ٓٔ/ٛٔشاليط في 
زالوا يقبعوف داخؿ الس وف اإلسرائيليم  و اف مف المفترض أف يتـ إطالؽ سراح ـ (مف الدفعم 

 .ٕٗٔٓ/ٖٓ/ٜٕالرابعم بتارير 
ويت() مف بيانات وزارة اضسرن أف عدد المعتقليف في الس وف ومرا ز التوقيؼ اإلسرائيليم قد بلغ 

طفؿ  ويشار إلو أف إسرائيؿ اعتقلت أ ثر مف  ٕٓٓ  وقرابم أسيرة ٜٔآ ؼ أسير  من ـ  ٘حوالي 
ع(و م لس تشريعي باإل(افم  ٔٔع(و م لس تشريعي وعدد مف الوزراء السابقيف   يزاؿ  ٓٙ

 معتقاًل إداريًا. ٘ٛٔالو وزير سابؽ رهف ا عتقاؿ  باإل(افم الو و ود 
س ف المؤبد نمدن الحياة   وتشير أسيرًا يق(وف أح امًا بال ٙٚٗ ما تشير البيانات الو و ود 

امرأة   ٘ٚطفال  و ٖٜٔ  من ـ ٖٕٔٓأسيرًا خالؿ العاـ  ٗٚٛ,ٖالبيانات الو أف إسرائيؿ اعتقلت 
اعتقلت نحو ألؼ فلسطيني منذ بدايم العاـ الحالي. بلغ عدد الش داء مف  ؿإسرائيويشار الو أف 

العمد بعد ا عتقاؿ أو اإلهماؿ الطبي بسبب التعذيب أو القتؿ  ٜٚٙٔأسرن منذ عاـ  ٕ٘ٓاضسرن 
 ٕٚٓٓ  وقد ش د العاـ ٕٓٓٓأسيرًا منذ أيلوؿ عاـ  ٕٛبحؽ اضسرن  وتشير البيانات إلو استش اد 

أعلو نسبم  ستش اد اضسرن داخؿ الس وف اإلسرائيليم حيث استش د سبعم أسرن  خمسم من ـ 
أيلوؿ/ سبتمبر  ٕٛانتفا(م اضقصو ن وبدايم ٜٚٙٔنتي م اإلهماؿ الطبي. وفي الفترة ما بيف 

% مف إ مالي الش داء مف ٓٙش يدًا أي ما نسبته  ٖٕٔ  بلغ عدد الش داء مف اضسرن ٕٓٓٓ
اضسرن  هذا باإل(افم الو مئات اضسرن الذيف استش دوا بعد تحررهـ مف الس ف مت ثريف ب مراض 

 ورثوها عف الس ف والتعذيب واإلهماؿ الطبي.
حتالؿ ب دـ المنازؿ الفلسطينيم وو(ف العراقيؿ والمعوقات إلصدار تراخيص البناء تقـو سلطات ا و 

مبنو في  ٖٕٓ,ٔتـ هدـ  ٖٕٔٓوحتو  ٕٓٓٓللفلسطينييف وحسب مؤسسم المقدسي فمنذ العاـ 
امرأة   ٖٕٗ,ٔطفؿ و ٕٖٛ,ٕشخصًا من ـ  ٜٔٗ,٘القدس. مما أسفر عف تشريد ما يقارب شرقي 

 ٘.ٖلتي ت بدها الفلسطينيوف  راء عمليات ال دـ لمباني ـ في القدس بنحو وتقدر إ مالي الخسائر ا
مليوف دو ر ن  تشمؿ مبالغ المخالفات الماليم الطائلم التي تفرض علو ما يسمو بمخالفات البناء . 

حيث  ٕٓٓٓوتشير البيانات الو تزايد وتيرة عمليات ال دـ الذاتي للمنازؿ في القدس منذ العاـ 
 ٕٓٔٓمواطنًا علو هدـ منازل ـ ب يدي ـ  وش د العاـ  ٕٖٓطات ا حتالؿ علو إ بار أقدمت سل

 عمليم هدـ.  ٜٗبلرت  ٜٕٓٓعمليم  وفي العاـ  ٓٚأعلو عمليم هدـ ذاتي والتي بلرت 
قد  ٖٕٔٓوتشير البيانات الو أف إ مالي مساحم المنازؿ التي تـ هدم ا في القدس خالؿ العاـ 

حيث بلرت إ مالي مساحم المباني الس نيم الم دومم  ٕٕٔٓفي العاـ ت(اعفت عما هي عليه 
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  بالمقابؿ بلرت إ مالي مساحم المنشآت الم دومم نحو ٕـ ٜٙٔ,ٙنحو  ٖٕٔٓخالؿ العاـ 
. وتشير بيانات مؤسسات حقوقيم إسرائيليم الو أف سلطات ا حتالؿ قد قامت ب دـ أ ثر ٕـ ٓ٘ٔ,ٔ

 .ٜٚٙٔلعاـ ألؼ مس ف في فلسطيف منذ ا ٕ٘مف 
% بيف ٛ.ٕٗن ٖٕٔٓ% خالؿ العاـ ٙ.ٖٗبلرت نسبم القون العاملم المشار م في فلسطيف 

% ٓ.٘ٗ% لرير الال ئيف   حيث بلرت نسبم المشار م في ال(فم الرربيم ٕ.ٗٗالال ئيف و
% بيف ٓ.ٔٗ% في قطاع غزة نٕ.ٔٗ% لرير الال ئيف  وٛ.ٗٗ% بيف الال ئيف وٗ.٘ٗن

فقد بلرت نسبت ا  ٖٕٔٓر الال ئيف . أما فيما يتعلؽ بالبطالم خالؿ العاـ % لريٗ.ٔٗالال ئيف و
% لرير الال ئيف   حيث بلرت نسبم البطالم ٔ.ٕٓ% بيف الال ئيف وٖ.ٕٛ% نٗ.ٖٕفي فلسطيف 

% في ٙ.ٕٖ% لرير الال ئيف  وٚ.ٚٔ% بيف الال ئيف وٕ.ٕٔ% في ال(فم الرربيم نٙ.ٛٔ
 % لرير الال ئيف . ٗ.ٖٓ% بيف الال ئيف وٚ.ٖٖقطاع غزة ن

مقارنم مف عاـ  ٕٕٔٓتشير البيانات إلو زيادة في قيمم الواردات والصادرات الفلسطينيم لعاـ و 
مليار دو ر أمري ي بزيادة  ٚ.ٗحوالي  ٕٕٔٓ. وقد بلغ إ مالي قيمم الواردات السلعيم لعاـ ٕٔٔٓ
مليوف دو ر  ٕٛٚسلعيم حوالي .  ما بلرت قيمم الصادرات الٕٔٔٓ% مقارنم مف عاـ ٗ.ٚمقدارها 

  وعليه فقد س ؿ الميزاف ٕٔٔٓ% مقارنم مف عاـ ٜ.ٗبزيادة مقدارها  ٕٕٔٓأمري ي خالؿ عاـ 
بزيادة مقدارها  ٕٕٔٓمليار دو ر أمري ي خالؿ عاـ ٜ.ٖالت اري السلعي ع زًا بقيمم حوالي 

% ٜ.ٙٔي فقد تـ تصدير . أما مف حيث التصدير إلو العالـ الخار ٕٔٔٓ% مقارنم مف عاـ ٜ.ٚ
فقط مف إ مالي الصادرات الفلسطينيم إلو العالـ الخار ي أما باقي الصادرات والتي تبلغ نسبت ا 

% ف انت إلو إسرائيؿ وذلؾ بسبب القيود المفرو(م علو تصدير المنت ات الفلسطينيم إلو ٔ.ٖٛ
 العالـ الخار ي وخاصم مف قطاع غزة.

  34/7/4136 ،طينيالفمس لإلحصاءالجياز المركزي 
 
 : البطريرك الماروني سيعزز صمودنا في وجو التيويد والتجنيد"الحياة"صباح لـ .48

الس اؿ الذي تش د  زيارة البطريرؾ الماروني  ال ارديناؿ بشارة : آماؿ شحادة -القدس المحتلم 
ة وال ليؿ  ما ف المسيحيم الفلسطينيم المقدسم في القدس وبيت لحـ والناصر لو اضإبطرس الراعي  

لو القدس وداخؿ الخط ا خ(ر. ل نه  س اؿ مف نوع آخر  ف نا يترلب إت اوز الحدود اللبنانيم  
لو اإلفادة مف هذ  الزيارة لخدمم الق(يم الوطنيم وعدـ ا  تفاء ب ا إالصوت الفلسطيني الداعي 

س  ويش د المسيحيوف  زيارة دينيم مح(م. ففي هذ  ا ياـ  تش د ا ما ف المقدسم  بخاصم ال نائ
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ه مم إسرائيليم متعددة ا ت اهات: عمليات ت ديد متصاعدة ل بار ر اؿ الديف المسيحييف تطالب ـ 
بالرحيؿ   تابم شعارات عنصريم تمس العرب عمومًا بمف في ـ المسيحيوف  علو  دراف ال نائس  

رائ) شعب ـ وممارسم ا راءات يتخذها ال يش اإلسرائيلي لسلر الشباف المسيحييف عف بقيم ش
ال(روط علي ـ للتطوع للخدمم العس ريم  التعرض للقون الوطنيم في الطوائؼ المسيحيم واعتقاؿ 
بعض الشباف ومالحقم آخريف ممف اتخذوا خطًا وا(حًا في مقاومم محاو ت ت نيد شباب ـ. وفي هذا 

 م اإلسرائيليم.السياؽ  ي تي الدعـ لزيارة البطريرؾ والمطلب باسترالل ا لصد ال  م
مالم) الخطم اإلسرائيليم ل(رب المسيحييف بالمسلميف بدأت تظ ر في السنم الما(يم وتفاقمت 
خالؿ ا ش ر ا خيرة مف إرساؿ رسائؿ مف قيادة ال يش الو الشباب المسيحي تدعوهـ في ا الو 

مسيحي لـ يت خر  اذ ب ن ا ستقيـ ل ـ وحدة خاصم في ال يش اإلسرائيلي. الرد ال« تبشرهـ»الت نيد و
اف القيادات السياسيم والدينيم  و ل ا معروفم بمواقف ا الوطنيم تاريخيًا  رأت في هذ  الدعوة محاولم 
لتشويه حقيقيم موقؼ المسيحييف وت ريدهـ مف هويت ـ و يان ـ وقوميت ـ الفلسطينيم. وهذا ما  عؿ 

 قون في الس اؿ الذي تش د  البلدات ا صوات الداعمم والمرحبم بزيارة البطريرؾ الراعي هي ا
عمومًا يتابعوف نشاط غبطته وتحر اته الواسعم  ٛٗالعربيم داخؿ الخط ا خ(ر  إذ إف فلسطينيي 

 علو المستون العربي وعلو المستون اللبناني فطمحوا الو اإلفادة من ا في معر ت ـ المت ددة.
شخصيم الفلسطينيم الوطنيم المعروفم بمواقف ا  البطريرؾ الالتيني السابؽ في اضرا(ي المقدسم  وال

ميشيؿ صباح اعتبر معار(م زيارة الراعي انطالقًا مف ان ا تطبيف مف إسرائيؿ  خط   بيرًا ودعا الو 
حياتنا اليوميم  واقف معاناة ومقاومم و   أصب)نحف نعيش واقعًا "التف ير بعمؽ في هذا الموقؼ قائاًل: 

ؤنا العرب مف الخارج  مسيحييف  انوا او مسلميف  نظرة غريبم ويرف(وف ي وز أف ينظر الينا أشقا
التعامؿ معنا حتو   يتـ التطبيف مف إسرائيؿ. ف ذ  و  م نظر مرلوطم ضننا نحف نعيش معاناة اوً  
ضننا فلسطينيوف ومف ا ؿ الق(يم الفلسطينيم  وهي ق(يم عربيم فلسطينيم  ولذلؾ نحف بحا م الو 

 ." انبنا ويساندنا في معر تنا الدينيم والسياسيم والقوميم هنا في الداخؿ مف يقؼ الو
  المسلموف ٛٗالػ  اء في أوج الحملم الشعبيم التي يقوـ ب ا فلسطينيو  "الحياة"حديث صباح مف 

 نبًا الو  نب المسيحييف  للتصدي لسياسم إسرائيؿ في ت نيد الشباب المسيحي لل يش والتي يقـو 
خاص أقامه أحد ال  نم المنبوذيف  ويدعو  برائيؿ نداؼ  ويتـ تمويؿ نشاطاته مف  "نمنتد"ب ا 

  ات سلطويم. وأماـ هذا الو(ف يرن صباح اف زيارة الراعي تش ؿ سندًا قويًا للمسيحييف ب امؿ 
قدوـ شخصيات  بيرة ي وف رمزها هو رمز حياة  هو قوة " هويت ـ  فلسطينييف و عرب اي(ًا. ويقوؿ:

الناس المو وديف هنا. فالسياسم اإلسرائيليم ادخلت ـ في حاؿ مف اإلرباؾ. البعض من ـ اخذ ل ؿ 
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يحتار في أمر  بيف مف يقوؿ نذهب الو ال يش و  نذهب ومف يقوؿ نحف مسيحيوف فقط ولسنا 
عربًا... اماـ  ؿ هذ  الحيرة ت تي زيارة شخصيات ورموز مف هذا النوع وت(ف ا مور في نصاب ا 

البابا و  البطريرؾ الراعي يسم) ب ف يقوؿ انا مسيػػػحي فػػقط... ف ؿ مسيػػػحي له شعبه وقوميته  فال 
الفرنسي فرنػػػسي واللبناني لبناني والفلسطيني فلسطيني ومف ثـ و ود الراعي هنا هو عودة الو 

 ."الحقيقم
ؿ  تتحوؿ الو رسالم قوميم. الرسالم الدينيم عندما ت تي في م اف معاناة مثؿ إسرائي"وأ(اؼ صباح: 

ورسالم دينيم   يم ف اف تتحوؿ الو رسالم قومػػػػيم منحرفم فرسالم دينيم صحيحم معناها ا خالص 
للذات والرسالم المسيحيم التي يحمل ا البطريرؾ الراعي ستعبر عف هذا اإلخالص وعف (رورة 

حالم معاناة ون(اؿ ومقاومم. البقاء في الداخؿ العربي والمسيحي والفلسطيني  الذي هو في 
والبطريرؾ الراعي يعرؼ م انته ويعرؼ رسالته ان ا رسالم دعـ لشعب في حالم معاناة ومف ثـ رسالم 

. وصوؿ البطريرؾ الراعي الو القدس سي وف الرسالم والزيارة بحد ذات ا تش ؿ تحديًا  بيرًا  "قوميم
 ا  تست دؼ تقليص وربما تصفيم معالم ا فالقدس تعاني مف أ(خـ وأبشف عمليم ت ويد في تاريخ

العربيم  أ انت مسيحيم اـ اسالميم  ما تعاني هذ  المدينم المقدسم مف عمليم سلر عف ال(فم 
الرربيم   سابؽ ل ا. وست وف زيارة بيت لحـ محط أنظار العالـ لما تعانيه هذ  المدينم مف حصار 

 احتاللي يست دؼ  عؿ العيش في ا مستحياًل.
البلدات الفلسطينيم داخؿ الخط اضخ(ر فاضياـ الثالثم التي سيق(ي ا البطريرؾ الراعي في حيفا اما 

 أبرزهاو فربرعـ والناصرة وغيرها مف هذ  البلدات  لف تقتصر علو الصلوات بؿ علو لقاءات هامم 
يعيش ا  مف الشباب المسيحي  وهذ  اللقاءات ستش ؿ الر ف ا قون ل ذ  الزيارة. فاضو(اع التي

المسيحي وانع ست عليه سلبًا علو مدار سنوات دفعت بال ثيريف مف الشباب الو ال  رة والخلفيم 
نفس ا اي(ًا دفعت الو الخدمم العس ريم في ال يش اإلسرائيلي  مف طرؼ بعض أصحاب النفوس 

لت الو حد ال(عيفم. واليوـ مف تصعيد الحملم (د ا ما ف وال نائس المسيحيم والت ديدات التي وص
ألزمت ال نيسم ال اثولي يم في القدس بإزالم  تابات ترحيب بالبابا وزيارته ومف ثـ الت ديدات المباشرة 
التي تصؿ الو ر اؿ ديف وأخطرها تمثؿ في الرسالم التي وصلت الو مطراف الالتيف في الناصرة  

(عيم  المقلقم والمحبطم بولس مار وتسو  ويطالب  اتبوها بطرد المسيحييف... اماـ  ؿ هذ  الو 
لعؿ ح(ور البطريرؾ الراعي يدعـ (رورة "احيانًا  ست وف لزيارة الراعي  اهميم. و ما أ د صباح: 

اف نقؼ  مسيحييف فلسطينييف بقوة اماـ الم موعات الي وديم العنصريم التي ت دد باعتداءات ا 
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ض لمثؿ هذ  ا عتداءات قويًا و تابات ا  وتخرج مف هنا رسالم ب ف ي وف المسيحي و ؿ مف يتعر 
 ."وعاقاًل وح يماً 

يقوؿ الباحث في الشؤوف اإلسرائيليم  نظير م لي إف هذ  الزيارة تحمؿ أبعادًا  بيرة للمصلحم 
نحف المسلميف  وليس فقط المسيحييف  نتابف الدور الذي "الوطنيم الفلسطينيم والعربيم. وي(يؼ: 
ويتسف أي(ًا ليشمؿ عالمنا العربي  و  شؾ في انه يرفف مف  يؤديه غبطم البطريرؾ الراعي في لبناف

المسيحي في موا  م التحديات العربيم.   ي وز لنا اف نخاؼ مف زيارته   -ش ف التالحـ ا سالمي
. ولفت الو اف ال  مم اإلسرائيليم "فح(ور  يعزز الو ود العربي والفلسطيني في اضرا(ي المقدسم

في عاـ "تست دؼ بالتالي تو يه (ربم للقدس. ويقوؿ:  ٛٗييف مف أرا(ي علو المسيحييف الفلسطين
ش دنا ه مم شبي م  في ما يعرؼ بق(يم ش اب الديف في الناصرة. ففي حينه أي(ًا  ما هو  ٜٜٚٔ

فلسطينيم و انت  -الحاؿ اليوـ  اف رئيس الح ومم بنياميف نتنياهو و انت ت رن مفاو(ات إسرائيليم
لو الطاولم. وقد افتعؿ نتانياهو تلؾ اضزمم في الناصرة وتطوع ا سالـ تطرح ق(يم القدس ع

 ٓٚالسياسي ممثاًل بالحر م ا سالميم  لخدمم ال دؼ. فراحوا يطالبوف ببناء مس د ذي مئذنم بطوؿ 
مترًا حتو تصب) اعلو مف  نيسم البشارة. وهدؼ نتانياهو أف يظ ر المسلميف الفلسطينييف  مف 

يف ليثبت اف القدس الشرقيم المحتلم ي ب اف تبقو ب يدي إسرائيؿ. وهذ  المرة أي(ًا يقمعوف المسيحي
أثيرت ق(يم ت نيد المسيحييف في عز المفاو(ات. ل ف اضمر يبدو م شوفًا وفاشاًل  ضف الوعي 
ا سالمي والمسيحي زاد وتعمؽ خالؿ هذ  السنيف. وت تي زيارة قداسم البابا وغبطم البطريرؾ لتعزز 

سالمي  الو القدس. فاضما ف ه ذا الوعي وتعمقه أ ثر وتفت) الباب أماـ ح يج عربي مسيحي وا 
 ."المقدسم تحتاج الو هذا الح(ور العربي في معر ت ا (د  رائـ الت ويد

والمعروؼ اف ح ومات إسرائيؿ منذ قيام ا  تعمؿ ب ؿ ما في وسع ا ل ي ينسو العرب تلؾ الشريحم 
  تسعو ب ؿ قواها ل ي ينسو العرب القدس وبيت ٜٚٙٔالن بم. ومنذ احتالؿ  الباقيم في وطن ا رغـ

لحـ والناصرة وغيرها مف اضما ف المقدسم المسيحيم وا سالميم والدرزيم. ف ي تريد اف ت وف هذ  
البلدات وغيرها مح ًا للي ود القادميف مف  ؿ أصقاع اضرض. وتريد اف يؤـ الح اج المسيحيوف مف 

 ٓٓٓٔتش يف السياحم  اذ إف  ؿ سائ) يصرؼ في إسرائيؿ  إطارسيا هذ  اضما ف في اوروبا وآ
مليارات دو ر علو أقؿ تعديؿ. ول ن ا   تريد  ٖمالييف سائ) سيدخؿ الو خزينت ا  ٖدو ر  وقدوـ 

دو ر  وذلؾ خوفًا مف اف يترير  ٕٓٓٓٓزيارات العرب والمسلميف حتو لو صرؼ الواحد من ـ 
 اضما ف وتعود إلو انتمائ ا العربي.طابف هذ  
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وه ذا  فإف ما ترا  مف القدس ليس  ما ترا  في بيروت  للوهلم اضولو علو اضقؿ. الحسابات 
الفلسطينيم تصب اليوـ في ات ا  تعزيز الو ود العربي في القدس. وليس صدفم اف الرئيس 

ومعتبرًا استقباله في فلسطيف  بع(ًا الفلسطيني  محمود عباس  رحب بزيارة الراعي وهاتفه مرحبًا  
 مف رد ال ميؿ الو لبناف. 

  35/7/4136 ،الحياة، لندن
 

 لقاح شمل األطفالاألطفال.. منيا غزة: الصحة تحذر من نقص حاد بتطعيمات  .49
حذرت مف تفاقـ أزمم نقص  وزارة الصحم في غزة  أف 34/7/4136 ،ون الينأفمسطين نشرت 

بعد يوـ ما ينذر ب ارثم حقيقيم باتت تداهـ الم تمف الفلسطيني مف  بعض تطعيمات اضطفاؿ يوماً 
 خالؿ حرماف اضطفاؿ مف حق ـ في تلقو ال رعات المتتابعم مف التطعيمات المختلفم.

 وذ ر الناطؽ باسـ الوزارة د. أشرؼ القدرة في تدوينم له علو صفحته علو الفيسبوؾ  يوـ ا ثنيف
ؿ   سيما التطعيـ الثالثي ن الن اؼ والحصبم والحصبم ا لمانيم   أف بعض تطعيمات ا طفا٘/ٕٔ

   ا(افم الو تطعيـ شلؿ ا طفاؿ المحقوف يش داف نقصا حادا في مخازف الوزارة..
وقاؿ إنه يو د لدن السلطم الوطنيم الفلسطينيم  ميات مف بعض التطعيمات  زالت محت زة داخؿ 

راج عن ا مف قبؿ سلطات ا حتالؿ اإلسرائيلي بسبب الخط ا خ(ر وحتو اللحظم لـ يتـ ا ف
 ا  راءات المعقدة في مطارها.

ل ف القدرة طم نت  ميف المواطنيف أف العمؿ  اري مف  افم ا طراؼ علو مدار الساعم لحؿ هذ  
وأ د أف مرا ز الرعايم الصحيم التابعم ل ا  ا زمم و يو د وعود قويم لحل ا خالؿ ا ياـ المقبلم.

زالت تقوـ بإعطاء ما يتوفر لدي ا مف أنواع التطعيمات ا خرن  داعيا  افم    اضونرواو الم ول
ال  ات المحليم والدوليم ذات العالقم بما في ا منظمم الصحم العالميم واليونيسيؼ لبذؿ قصار 

   دها لحؿ هذ  ا زمم.
يـو  تأعلنونروا اضو الم    نقاًل عف الو ا ت  أف35/7/4136 ،الجزيرة نت، الدوحةوأ(افت 

نفدت بش ؿ  امؿ مف   أحدها تطعيـ شلؿ اضطفاؿ  ا ثنيف أف أربف م موعات مف لقاحات اضطفاؿ
 غزة  محذرة مف التداعيات الصحيم لذلؾ.

وحذر المستشار اإلعالمي لألونروا عدناف أبو حسنم في تصري) مف  ارثم صحيم خطيرة سيتعرض 
بسبب نفاد أربف م موعات مف تطعيمات اضطفاؿ إ(افم إلو تطعيـ شلؿ ل ا اضطفاؿ في قطاع غزة 

وأو() أبو حسنم أف تطعيمات الردة  اضطفاؿ بصورة  املم  إذ وصؿ ا حتياطي إلو صفر.



 
 
 

 

 
           63ص                                     5438 العدد:     35/7/4136الثالثاء  التاريخ:

 

الن افيم وشلؿ اضطفاؿ والحصبم والحصبم اضلمانيم والتطعيـ الخماسي وتطعيـ الت اب السحايا نفدت 
خطورة في  ؿ لحظم  مؤ دا أنه علو  ميف اضطراؼ تحّمؿ مسؤوليات ا تماما  وأف الو(ف يزداد 

 الفوريم ت ا  ما يحدث ا،ف.
 
 : تصرفات حماس األخيرة جعمت المصريين يفقدون التعاطف معياالسيسي .51

أحمد عبد العظيـ عامر: قاؿ عبد الفتاح السيسي  المرش)  نتخابات رئاسم ال م وريم  إف موقؼ 
المسلحم   يم ف المزايدة عليه  مشيًرا إلو أف مصر حريصم علو تحقيؽ  مصر الداعـ للقوات

 السالـ بالمنطقم مف خالؿ و ود دولم فلسطينيم عاصمت ا القدس الشرقيم.
وأو() السيسي خالؿ حوار  مف ف(ائيم "س اي نيوز/ عربيم"  أف مواقؼ حماس أفقدت ا التعاطؼ 

بسياسات ا ومحاولم تحميؿ مصر أزمم حصار  مف  انب الشعب المصري  مشيًرا إلو أف حماس
قطاع غزة وبناء اضنفاؽ التي استرلت في القياـ بعمليات إرهابيم (د مصر أوصؿ التعاطؼ مف 

 الق(يم الفلسطينيم ضدنو مستون بالشارع.
ولفت السيسي  إلو أف دعـ مصر للق(يم الفلسطينيم سيتواصؿ وسيستمر مف خالؿ دعـ السلطم 

شيًرا إلو أف هناؾ فرصم حقيقيم لتحقيؽ السالـ في المنطقم وأف تعيش إسرائيؿ بش ؿ الفلسطينيم  م
 طبيعي بالمنطقم مف خالؿ قبول ا بالمبادرة العربيم.

وأشار السيسي إلو أف قوة الدوؿ اضخرن بمنطقم الشرؽ اضوسط تر ف ل(عؼ الدوؿ العربيم  مشيًرا 
ليه وما تحقؽ  زء منه مف خالؿ  عؿ القون العربيم إلو أف قوة العرب في وحدت ـ وهذا ما يسعو إ
 في خدمم بع( ا ولحمايم اضمف القومي العربي.

 35/7/4136األىرام، القاىرة، 
 
 وفد إسرائيمي بالقاىرة عمى متن طائرة خاصة .50

اضنا(وؿ: وصؿ إلو مطار القاهرة الدولي  ظ ر اإلثنيف  وفد مف وزارتي الخار يم  –القاهرة 
إلسرائيليتيف علو متف طائرة خاصم. و اء وصوؿ الوفد بعد يوـ مف وصوؿ السفير والداخليم ا

 اإلسرائيلي ال ديد لدن مصر "حاييـ  ورف" إلو القاهرة.
وقالت مصادر أمنيم بمطار القاهرة الدولي إف الوفد اإلسرائيلي ي(ـ مسؤوليف مف وزارتي الخار يم 

ب ـ   مشيرا إلو أنه  اف في استقباؿ الوفد عناصر والداخليم نلـ يت() علو الفور عددهـ أو مناص
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مف   از المخابرات العامم المصري. وفيما لـ يت() سبب الزيارة أو مدت ا  قالت المصادر إف 
 الوفد سيبحث "ملفات مشتر م بيف ال انبيف".

 ورف"  يذ ر أف مطار القاهرة استقبؿ  ظ ر أمس اضحد  السفير ا سرائيلي ال ديد لدن مصر "حاييـ
قادما مف تؿ أبيب لتسلـ م اـ منصبه ال ديد خلفا للسفير السابؽ ''يعقوب أميتاي" بعد انت اء فترة 
عمله. وقاؿ مصدر دبلوماسي مصري   اف في استقباؿ السفير اإلسرائيلي  إف اضخير سيقدـ أوراؽ 

 اعتماد  خالؿ اضياـ القادمم تم يدا لبدء م امه رسميا.
 34/7/4136، 43موقع عربي 

 
 خرق بحري إسرائيمي لممياه اإلقميمية المبنانية .52

بيروت اف الخروقات ا سرائيليم للسيادة اللبنانيم  لبناني في أمنو شؼ مصدر  :بترا –بيروت 
 الناقورة الحدوديمرأس  في منطقمالو الميا  ا قليميم حيث اقدمت البحريم ا سرائيليم  أمسوصلت 

 داخؿ الميا  اللبنانيم أثناء تبديل ا. عشريف متًرام علو تقديـ الطفافات الحدودي
وقاؿ المصدر اف البحريم التابعم لل يش اللبناني ابلرت القوات الدوليم اعترا( ا علو هذا الخرؽ 

 ال ديد.
 اسرائيليم اضرا(يقوة  حيث اخترقتبريا اسرائيليا  ا حد خرقاو انت منطقم رأس الناقورة ش دت 

الو قطف اش ار وسحب م عبات مف  عس ريم وعمدتمتار بموا بم اليآت اللبنانيم لمئات اض
 داخؿ ا را(يالو موقف قريب لل يش اللبناني وذلؾ ب دؼ تحسيف الرؤيم مف  ا سمنت يعوداف

 ا سرائيليم.
تقديـ ش ون لدن م لس ا مف »وطلب الرئيس سليماف مف وزير الخار يم والمرتربيف  براف باسيؿ 

السيادة اللبنانيم مف ا عتداءات ا سرائيليم والحفاظ علو ا مف وا ستقرار في  مف ا ؿ حمايم
 «.ال نوب

 35/7/4136الرأي، عمان، 
 
 : السالم مستحيل في ظلا وجود "إسرائيل"أوغمو .53

اضنا(وؿ: أ د وزير الخار يم التر ي "أحمد داود أوغلو"  ا ثنيف  أف مف المستحيؿ  –و ا ت 
 شرؽ اضوسط في ظؿ استمرار ا حتالؿ اإلسرائيلي لألرا(ي الفلسطينيم.إقامم سالـ في ال
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وأو() أوغلو في ا تماع ل نم حقوؽ الشعب الفلسطيني الموثقم مف قبؿ اضمـ المتحدة  بالعاصمم 
التر يم أنقرة أنه "  يم ف ضحد أف يخ(ف القدس لسلطته المنفردة  راف(ًا القبوؿ باستمرار اضقصو 

  حتالؿ.تحت سيطرة ا
وقاؿ "بمو ب مبادئ القانوف الدولي فإف القدس تعتبر مدينم محتلم  ما يستدعي تحديد الو(ف 
القانوني للمدينم  مبينًا أف "ثمم مسؤوليات أخالقيم وسياسيم تقف علو عاتقنا ب ذا اإلطار ينبري 

 ا نتبا  ل ا".
ينيم منذ بدء م ساة الشعب الفلسطيني وتساءؿ أوغلو عف فائدة القرارات الدوليم بش ف الق(يم الفلسط

  مشيرًا إلو أف "فلسطيف محتلم منذ ذاؾ الحيف والقرارات الدوليم ذات الصلم لـ ٜٛٗٔفي عاـ 
 تطبؽ  فما ال دون مف صدورها إذًا؟".

وطالب الم تمف الدولي إلو تنظيـ حملم تبرعات مف أ ؿ مساعدة الشعب الفلسطيني الذي يعاني 
  ما اضطراؼ التي تت اهؿ أهميم القدس ب ن ا تقؼ (د ال(مير اإلنساني.تحت ا حتالؿ  مت

اضنا(وؿ: وقاؿ أوغلو  إف "الحفاظ علو مدينم القدس ومعالم ا التاريخيم  ديف علو الو داف 
واإلرث اإلنسانييف  وأف الذي يف ـ معنو مدينم القدس سيف ـ معنو اإلنسانيم  ضن ا خالصم تارير 

 اإلنسانيم".
 34/7/4136طين أون الين، فمس

  
 العربية: نكبة فمسطين يوم أسود في تاريخ البشرية الجامعة .54

واـ: وصفت  امعم الدوؿ العربيم قطاع فلسطيف واضرا(ي العربيم  -أحمد إسماعيؿ  -القاهرة 
  التي توافؽ الخامس عشر مف مايو  ٜٛٗٔالمحتلم في الذ رن السادسم والستيف لن بم فلسطيف 

اضسود في التارير البشري  ونددت بالقانوف اإلسرائيلي اضخير القا(ي بمنف اإلفراج عف أسرن باليوـ 
 فلسطينييف.

وو  ت في بياف صحافي  أمس  تحيم إ بار وا  الؿ للشعب الفلسطيني الصامد علو أر(ه  
قامم دولته الفلسطينيم المستقلم وعاصمت ا القدس    ُمطالبًم «الشرقيم»والمنا(ؿ إلن اء ا حتالؿ وا 

 الم تمف الدولي أف يرفف الظلـ عف هذا الشعب  وأف يتخذ خطوات فاعلم إلن اء ا حتالؿ.
قامم الدولم الفلسطينيم المستقلم  وأ دت أف السالـ لف يتحقؽ في المنطقم إ  بإن اء هذا ا حتالؿ  وا 

 وعاصمت ا القدس  وحؿ ق(يم الال ئيف.
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خالؿ المفاو(ات مف ال انب الفلسطيني  برعايم أمير يم إلن اء وات مت ال امعم إسرائيؿ بالمراوغم 
ذلؾ المسار  وذلؾ مف خالؿ مواصلت ا و(ف العراقيؿ إلفشاؿ ال  ود  خاصم اضمير يم إلن اح 
المفاو(ات  بإعالن ا عف مزيد مف التوسف ا ستيطاني  مف استباحم المس د اضقصو المبارؾ 

سؤوليف ومستوطنيف   ومحاولم فرض السيطرة اإلسرائيليم عليه  باقتحامات يوميم مف المتطرفيف نم
واست داؼ الو ود الفلسطيني في منطقم الرور  وسائر أرا(ي ال(فم الرربيم المحتلم  ون ث 
فشاؿ  ا تفاقيات المعقودة  والتي تصب  ميع ا في تحقيؽ ال دؼ اإلسرائيلي باستمرار ا حتالؿ  وا 

 ستقلم.إقامم الدولم الفلسطينيم الم
وذ رت ال امعم أف يـو الن بم ش د ت  ير الشعب الفلسطيني وتشريد  عف أر(ه  وتدمير مدنه وقرا  

 علو يد العصابات الص يونيم  وما اقترفته مف م ازر بشعم ترقو إلو حد التط ير العرقي.
ب ولفتت إلو أف ما بيف اغتصاب غالبيم اضرض  واحتالؿ ما تبقو من ا وحتو اليـو  والشع

الفلسطيني مستمر في معاناته بت  ير  مف أر(ه وشتاته خارج وطنه  إ  أنه رغـ ا نت ا ات 
اإلسرائيليم  بقي صامدًا في الحفاظ علو هويته الوطنيم  متشبثًا بحقوقه  ولـ تقدر وسائؿ القمف 

مم دولته وا نت اؾ اإلسرائيلي أف تحني هامته  وفشلت في تقويض عزيمته بتحقيؽ هدفه اضوؿ بإقا
المستقلم ذات السيادة  وأفشؿ المقولم اإلسرائيليم ب ف فلسطيف أرض بال شعب  وأثبت و ود  علو 

ا عتراؼ بدولم فلسطيف دولم غير  ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٜٕالساحم الدوليم و سدها قرار اضمـ المتحدة في 
 ع(و بصفم مراقب بإ ماع دولي  بير.

ني يعيش ظروًفا بالرم القسوة في ظؿ احتالؿ ُيمعف في وأ دت ال امعم  أنه   يزاؿ الشعب الفلسطي
استبداد   وينت ج سياسم توسف استيطاني غير مسبوقم  ين ب اضرض ويسارع في ت ويد القدس  
والمساس بمقدسات ا واست داؼ المس د اضقصو مصحوبًا بتط يٍر عرقي  خاصم في المدينم المقدسم 

وحرؽ اضش ار وشؽ الطرؽ ا لتفافيم العنصريم واعتقاؿ ومناطؽ اضغوار  واستمرار هدـ البيوت 
اضطفاؿ والشيوخ والنساء والشباب  ومواصلم التن يؿ بقرابم خمسم آ ؼ أسير مف المنا(ليف لنيؿ 

 الحريم وا نعتاؽ مف ا حتالؿ ال ائر  في محاولم  ستمرار ا حتالؿ.
 35/7/4136البيان، دبي، 
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 " مسؤولية تدىور األوضاع في القدستحمال "إسرائيل السعودية .55
نواـ : أدانت الممل م العربيم السعوديم  أمس  ا عتداءات وأعماؿ الحفريات المتواصلم في محيط 
المس د اضقصو التي تقـو ب ا سلطات ا حتالؿ وو(ف العراقيؿ واإل راءات التع يزيم (د دخوؿ 

 .المصليف ومنع ـ مف ممارسم حق ـ المشروع في العبادة
وأ د م لس الوزراء السعودي خالؿ ا تماعه في  دة أف الممل م تحمؿ "إسرائيؿ" المسؤوليم ال املم 
لتدهور اضو(اع في القدس الشريؼ وأي تداعيات سلبيم تنتج عف ا عتداءات التي تقوـ ب ا قوات 

التاريخيم ا حتالؿ والمستوطنوف  مشيرًا إلو أف الم لس حذر مف  ؿ ما مف ش نه تريير ال ويم 
 والدينيم والو(ف القانوني لألما ف المقدسم وأي عمؿ يؤدي إلو التريير الديموغرافي لمدينم القدس. 

 35/7/4136الخميج، الشارقة، 
 
 محمد صبيح: ال سالم مع "إسرائيل" إال بإطالق األسرى .56

ف اضسرن مراد فتحي: رهنت  امعم الدوؿ العربيم السالـ مف إسرائيؿ  بإخراج  مي -القاهرة 
 الفلسطينييف مف س وف ا حتالؿ.

وقاؿ اضميف العاـ المساعد لشؤوف فلسطيف واضرا(ي العربيم المحتلم بال امعم  السفير محمد 
صبي)  اليوـ ا ثنيف  إف "الح ومم اإلسرائيليم تعلـ تماما أنه   سالـ في المنطقم و  سالـ بيف 

 وأف ت وف القدس عاصمم للدولم الفلسطينيم".إسرائيؿ ودولم فلسطيف إ  بخروج اضسرن  
وعبر صبي) عف "دهشم واسترراب" ال امعم مف موافقم الح ومم اإلسرائيليم علو القانوف الذي تقدـ 
عطاء محا ـ  به النائب إيليت شا يد  مف حزب البيت الي ودي  بش ف منف اإلفراج عف المعتقليف وا 

يليم مف العفو عف الذيف ارت بوا  رائـ أو حتو تخفيؼ تؿ أبيب صالحيم منف رئيس الدولم اإلسرائ
 التعذيب عن ـ.

واعتبر أف "اضسرن الفلسطينييف   تنطبؽ علي ـ قوانيف إسرائيليم  ضن ـ تحت ا حتالؿ" م(يفا أف 
"الم تمف الدولي يعلـ  يدا أف إسرائيؿ   تريد سالما و  تريد حؿ الدولتيف  لذلؾ تصروف علو 

 ا ستيطاف".
 35/7/4136الشرق، الدوحة، 
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 "السياسة": إجراءات مرتقبة لمحدا من أنشطة حماس غير الشرعية في السعودية .57
خاص: أ دت مصادر سعوديم أهميم اإل راءات التي اتخذت ا السلطات بريم ت(ييؽ  –السياسم 

عف الخناؽ علو أنشطم  ماعم اإلخواف وحر م حماس الفلسطينيم في الممل م  عبر اإلعالف 
اإلخواف  ماعم إرهابيم وما تال  مف ف() نشاط حر م حماس في الممل م بش ؿ عاـ وأنشطت ا 

 الماليم بش ؿ خاص.
و شفت المصادر لػ"السياسم" عف بعض الخطوات التي تنوي ال  ات السعوديم المختصم اتخاذها 

نوني الذي تمارسه خالؿ اضش ر القليلم المقبلم لو(ف حد للنشاط المالي غير الشرعي وغير القا
في الممل م  بما مف ش نه  حسب وصؼ المصادر  أف يرير بش ؿ  ذري طبيعم ” حماس“حر م 

 العالقات التي ربطت بيف الممل م والحر م حتو ا،ف.
وأ دت أف با ورة ا  راءات السعوديم ستتمثؿ بطرد المسؤوؿ المالي للحر م في الممل م نـ.ص   

رات رسميم إلغالؽ شر ات الوا  م التي أسست ا حماس في السعوديم  علو اف يتلو ذلؾ إصدار قرا
 في مقدم ا شر م نس  الفنيم.

وقالت المصادر إنه مف غير المستبعد اف يتـ اإلعالف عف حر م حماس تنظيمًا إرهابيًا علو غرار 
لئال ا عالف عف تنظيـ ا خواف  وذلؾ علو الرغـ مف أف بعض ال  ات تعارض مثؿ هذا ا  راء 

 يتـ تفسير  علو أنه خطوة ت دؼ إل  اض   ود المصالحم بيف حر تي فت) وحماس.
واشارت المصادر الو اف التو ه السائد هو بات ا  تنفيذ العديد مف اإل راءات ال ادئم التي 
ستست دؼ ال  از المالي للحر م في الممل م  ل ي ت وف عبارة عف رسالم الو قيادة حماس في قطر 

غزة ب ف الممل م لف تستمر بالوقوؼ م توفم ا يدي حياؿ است تار الحر م بالقوانيف  وفي قطاع
السعوديم وقيام ا بعض اضيادي التي امتدت إلي ا علو مر السنيف بريم التحايؿ علو القانوف 

 وتبييض اضمواؿ واستخداـ الوا  ات الت اريم والتررير بمواطنيف سعودييف.
 35/7/4136السياسة، الكويت، 

 
 المجنة القطرية إلعادة إعمار غزة تتوقع زيادة مواد البناء .58

الشرؽ: توقف أحمد أبو راس مدير الم تب الفني لل نم القطريم إلعادة إعمار غزة أف تش د  -غزة 
اضياـ القليلم المقبلم تريرًا إي ابيًا علو صعيد زيادة  ميم مواد البناء الالزمم لمختلؼ المشاريف 

 ي تموؿ الل نم تنفيذها في قطاع غزة.اإلنشائيم الت
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و شؼ أبو راس النقاب عما تع دت باتخاذ  الشر م المصريم الموردة لمواد البناء "شر م أبناء سيناء" 
مف إ راءات وتس يالت تتعلؽ بزيادة  ميم مواد البناء الخاصم بالمشاريف القطريم عبر زيادة عدد 

لتصؿ إلو خمسم أو ستم أياـ أسبوعيًا وفي ذات الوقت  أياـ فت) معبر رف) أماـ دخوؿ مواد البناء
شاحنم  ٓٓٔشاحنم إلو  ٓٚالعمؿ علو زيادة عدد الشاحنات المحملم بمستلزمات مواد البناء مف 

 يوميًا.
 35/7/4136الشرق، الدوحة، 

 
 صحيفة إسرائيمية نقاًل عن متحدث باسم الجيش السوري الحر: "إسرائيل" صديقة السوريين .59

اإلسرائيليم أف إسرائيؿ باتت "بلدًا « تايمز»  لصحيفم «ال يش السوري الحر»دث باسـ أ د متح
صديقًا"  المتحدث الذي عّرؼ عف نفسه باسـ "أبو عمر الحوراني"  هاتؼ الصحيفم مف منطقم 
درعا  مشيرًا إلو أف العنايم الصحيم ومعال م المصابيف  راء القتاؿ  "دفعت السورييف في درعا إلو 

 بار إسرائيؿ بلدًا صديقًا  رغـ  ؿ الحروب السابقم بين ا وبيف سوريا".اعت
ولفت إلو أّف عنصريف مف وحدته تلقيا العالج لدي ا بعد إصابت ما ب روح خطرة  "إذ إف تعاطي 

 إسرائيؿ يختلؼ عف تعاطي الدوؿ اضخرن  فالدوؿ العربيم تمنف دخوؿ السورييف إلي ا".
 35/7/4136األخبار، بيروت، 

 
 الخارجية األمريكية: كيري وعباس يجتمعان في لندن يوم الخميس .61

محمد هميمي: قالت وزارة الخار يم اضمري يم إف وزير الخار يم  -سيؼ الديف حمداف  -واشنطف 
اضمري ي  وف  يري سي تمف والرئيس الفلسطيني محمود عباس في لندف يـو الخميس وذلؾ بعد أقؿ 

سرائيؿ.مف ش ر علو ان يار ال  و   د اضمري يم الراميم إلبراـ اتفاؽ سالـ بيف الفلسطينييف وا 
وأ(افت الخار يم اضمري يم إف المحادثات ستر ز علو العالقات اضمري يم الفلسطينيم في إشارة 
محتملم إلو ما إذا  اف بمقدور واشنطف اإلبقاء علو تمويؿ السلطم الفلسطينيم إذا نفذت اتفاؽ 

 المقاومم اإلسالميم حماس.المصالحم مف حر م 
وقالت المتحدثم باسـ الخار يم اضمري يم  يف سا ي في إفادة صحفيم يوـ اإلثنيف "بيما يبقو الباب 

 مفتوحا علو عمليم السالـ.. فإف هدؼ اللقاء هو بحث عالقتنا المستمرة مف الفلسطينييف.
دعوة و   ا إلو ال انبيف لإلبقاء  علو -وا(افت "سيؤ د الوزير  يري مثلما فعؿ خالؿ العمليم  ل ا
 علو (بط النفس وا متناع عف اتخاذ خطوات بال فائدة".
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وقاؿ المبعوث اضمري ي الخاص مارتف إنديؾ قبؿ أياـ إف اللوـ يقف علو ال انبيف مشيرا إلو النشاط 
أوؿ مرة اتفاقيم دوليم. وتلؾ  انت  ٘ٔا ستيطاني اإلسرائيلي وطلب الفلسطينييف ا ن(ماـ إلو 

 ٜٕيعلؽ في ا  يري علنا علو ال  ود التي بذل ا علو مدن تسعم ش ور مف أ ؿ إبراـ اتفاؽ بحلوؿ 
 إبريؿ نيساف.

 34/7/4136وكالة رويترز لألنباء، 
 
 سوزان رايس: الواليات المتحدة ممتزمة بقضية السالم بالرغم من انييار مساعي كيري .60

مري ي سوزاف رايس إف إدارة الرئيس باراؾ أوباما "ستبقو رويترز: قالت مستشارة اضمف القومي ا 
ملتزمم بق(يم السالـ" بيف إسرائيؿ والفلسطينييف علو الرغـ مف ان يار مسعو دبلوماسي لوزير 

 الخار يم اضمري ي  وف  يري استمر تسعم أش ر.
"رغـ إننا  ومتحدثم في حفؿ في واشنطف في ذ رن انشاء دولم إسرائيؿ أمس ا ثنيف قالت رايس

وصلنا إلي فترة توقؼ في المفاو(ات إ  اننا نواصؿ تش يف الطرفيف للعمؿ والتحرؾ نحو مستقبؿ 
 للسالـ."

 35/7/4136األىرام، القاىرة،  
 
 آشتون: مساعدات لمطرفين اإلسرائيمي والفمسطيني إذا أحرزوا تقدمًا في المفاوضات .62

عبد النبي شاهيف وو ا ت  أف وزراء خار يم  نقال عف مراسل ا 35/7/4136البيان، دبي، نشرت 
ا تحاد اضوروبي  تع دوا أمس  بدعـ ح ومم فلسطينيم  ديدة شريطم أف تلتـز بمحادثات السالـ مف 
إسرائيؿ. وتع د وزراء خار يم ا تحاد بمواصلم دعـ ح ومم الوحدة "بما في ذلؾ المساعدة الماليم 

ملتزمم بنبذ العنؼ وبحؿ علو أساس الدولتيف. وقاؿ الوزراء إف  المباشرة" لح ومم فلسطينيم مستقبليم
 الح ومم "المؤلفم مف أشخاص مستقليف" ي ب أي(ا أف تعترؼ بحؽ إسرائيؿ في الو ود.

نقاًل عف مراسل ا مف برو سؿ  عبد اهلل مصطفو أف  35/7/4136الشرق األوسط، لندن، وذ رت 
فلسطينييف واإلسرائيلييف احتؿ  زءا مف مناقشات وزراء ملؼ عمليم السالـ في الشرؽ اضوسط بيف ال

 خار يم ا تحاد اضوروبي التي انعقدت أمس في برو سؿ.
وأ دت  اثريف أشتوف  منسقم السياسم الخار يم في ا تحاد  الدعـ اضوروبي غير المحدود ل  ود 

ؿ حزمم مف وزير الخار يم اضمير ي  وف  يري في هذا الملؼ. وأ(افت: "نناقش تفاصي
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المساعدات والدعـ للطرفيف اإلسرائيلي والفلسطيني في حاؿ تحقؽ تقدـ في المفاو(ات بين ما. ولف 
نما سنحدد  يفيم الدعـ  ي ت وف هناؾ عمليم بناءة وفعالم".  ي وف اضمر م رد  لمات وا 

ف مف أبريؿ/ نيسا ٜٕو انت م لم مفاو(ات السالـ  التي استررقت تسعم أش ر  انت ت في 
 الما(ي دوف إحراز أي تقدـ.

وشددت آشتوف علو أف "هدؼ ا تحاد اضوروبي يبقو ثابتا ل  م رغبته في رؤيم الطرفيف يعوداف 
 لطاولم المفاو(ات في أقرب وقت مم ف  سعيا للبحث عف اتفاؽ".

ت مف  انبه  قاؿ  اف اسيلبورف وزير خار يم لو سمبورغ إف "عمليم السالـ في الشرؽ اضوسط وصل
إلو مرحلم هامم وحر م". وأ(اؼ أف "ا تحاد اضوروبي   يم ف أف ي وف (د المصالحم 
الفلسطينيم بيف راـ اهلل وغزة". وأو(): "مثؿ هذا اضمر له إي ابيات  ثيرة سواء علو الو(ف الداخلي 

 أو علو مسار السالـ".
 
 تحالف أسطول الحرية يقر مشاريع جديدة لكسر الحصار عن غزة .63

  ا تماعات له في العاصمم ٘/ٕٔقدس برس: أن و تحالؼ أسطوؿ الحريم ا ثنيف ن -لندف 
البريطانيم لندف بحث في ا عدة مشاريف ل سر الحصار المفروض علو قطاع غزة  وذلؾ مف خالؿ 

 عدة منافذ بريم وبحريم.
"قدس وأ د منسؽ الل نم الدوليم ل سر الحصار عف غزة زاهر البيراوي في تصريحات خاصم لػ 

برس"  أف ا تماعات تحالؼ أسطوؿ الحريم ناقش علو مدن يوميف المشروع ال ديد لفؾ الحصار 
عف غزة  وهذا المشروع يرمي ل سر الحصار مف الداخؿ عبر سفينم صيد يتـ إعدادها مف الداخؿ 
بحيث ت وف صالحم لإلبحار  وهو إبحار ي خذ بعدا اقتصاديا مف خالؿ نقؿ منتو ات مف غزة إلو 
الخارج. وهذ  السفينم  انت  اهزة قبؿ أسبوعيف ل ف تـ ا عتداء علي ا مف   ات م  ولم  نحف في 

 ل نم  سر الحصار نعتقد أف إسرائيؿ هي نفذت ا.
 34/7/4136قدس برس، 

 
 الفاتيكان يبمغ لجان مقاطعة "إسرائيل" أن البابا فرانسيس سينتصر ألطفال فمسطين .64

: تلقو نا -واشنطف  شطوف في الل نم اضمير يم لمقاطعم اسرائيؿ مف الفاتي اف تطمينات رأي اليـو
شبه رسميم اف قداسم البابا فرنسيس اضوؿ سيعلف موقفا مناه(ا  ستمرار اعتقاؿ سلطات ا حتالؿ 

 اإلسرائيلي لألطفاؿ الفلسطينييف اضسرن واستخداـ اساليب فظم عبر المداهمات الليلم لمنازل ـ.
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" اف اع(اء مف  نيسته الرسبوتاريم شنوا حملم توقيف وأبلغ الناشط ال  نسي دوف واغنر "رأي اليـو
علو عري(م تطالب بابا الفاتي اف اف يعلف موقفا راف(ا  نت اؾ إسرائيؿ لحقوؽ الطفؿ الفلسطيني 
تحديدا و معوا لألف نحو ثمانيف الؼ توقيعا علي ا بالتنسيؽ مف منظمات مقاطعم اسرائيؿ اضخرن 

  يات المتحدة.في الو 
ووفقا لمحر ات البحث يبلغ تعداد اتباع ال نيسم الرسبوتاريم نحو مليوني ع(و في الو يات المتحدة 

 اضمير يم.
مف الش ر ال اري  ٕٙو  ٕٗويزور قداسم البابا فرانسيس اضرا(ي الفلسطينيم في الفترة ما بيف 

الرئاسم في بيت لحـ حيث سيستمف  وي ري في ا استقباله مف قبؿ الرئيس محمود عباس في قصر
لشرح حوؿ التطورات السياسيم علو الساحم الفلسطينيم والصعوبات وا ش اليات ا نسانيم التي 
يعاني ا الشعب الفلسطيني مف ا حتالؿ وممارساته مف الحصار والحوا ز التي تمنف المواطنيف مف 

 وغيرها. الوصوؿ إلو اضما ف المقدسم في مدينم القدس وبيت لحـ 
 34/7/4136رأي اليوم، لندن، 

 
 "األورومتوسطي": لبنان يضيق الخناق عمى الفمسطينيين القادمين من سوريا .65

: قاؿ المرصد اضورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف إف الح ومم اللبنانيم اتخذت مؤخرًا عدة قرارات  نيؼ
ميف إلو لبناف أو المقيميف في ا  مف ش ن ا "ت(ييؽ الخناؽ علو الال ئيف الفلسطينييف مف سوريا القاد

بما يؤدي إلو طردهـ أو إعادت ـ إلو سوريا التي هربوا من ا خوفًا مف الموت"  مشيرًا إلو أف 
التعديالت علو نص القرارات والتي قالت السلطات اللبنانيم إن ا قامت ب ا "غير حقيقيم و  ترير مف 

 يا شيئًا".واقف الت(ييؽ علو الال ئيف الفلسطينييف مف سور 
وأ(اؼ اضورومتوسطي في بياف صدر عنه أمس أف طواقمه وثقت عدة انت ا ات قامت ب ا 
السلطات اللبنانيم منذ صدور القرار اضخير  ومن ا قيام ا باعتقاؿ ثالثم   ئيف فلسطينييف سورييف 

  ٔ٘و" ن  وهـ الموقوؼ "عمر عيسٕٗٔٓ/أيار نمايو  ٓٔعند مدخؿ مخيـ ن ر البارد يـو السبت 
  عاما  وهما يوا  اف خطر الترحيؿ إلو سوريا ا،ف مف أف إقامم اضب ٜٔعامًا وابنه عبد الرحمف ن

في لبناف ما تزاؿ ساريم المفعوؿ  فيما رف(ت السلطات اللبنانيم طلبًا لت ديد اإلقامم  اف تقدـ به 
مدة العاـ دوف ت ديد    عامًا  المت اوزٕٛا بف في وقت سابؽ. أما الثالث ف و حسيف أسعد ن

اإلقامم ضف السلطات ترفض ت ديدها له. و انت السلطات اللبنانيم قد أفر ت في وقت مت خر مف 
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يومًا "لتسويم أو(اع ـ  ٘ٔمساء اضحد عف ثمانيم موقوفيف مف فلسطينيي سوريم وأعطت ـ م لم 
 القانونيم".

ت ا اته بحؽ الال ئيف الفلسطينييف ودعا المرصد اضورومتوسطي لبناف إلو ال ؼ الفوري عف ان
القادميف مف سوريا  ومعاملت ـ  ال ئيف  ومنح ـ حؽ اإلقامم في لبناف بش ؿ طبيعي إلو أف تنت ي 

 حالم النزاع الدائر حاليا في اضرا(ي السوريم.
 34/7/4136، جنيف، المرصد األورومتوسطي

 
 مسار التسوية.. الى اين؟ .66

 فاروؽ القدومي
عالف اسرائيؿ وقؼ يوا ه الشعب ا لفلسطيني منعطفا حاسما بعد انسداد آفاؽ التسويم السياسيم وا 

المفاو(ات  حيث فشؿ وزير الخار يم ا مير ي وممثؿ ا دارة ا مير يم السيد  وف  يري بتقديـ 
مقترحات ومخارج مقبولم ل ال الطرفيف الفلسطيني واإلسرائيلي.  اف وا(حا مماطلم اسرائيؿ باإلفراج 

بعد ما  عن ـ قدامو المنا(ليف الفلسطينييف في الس وف اإلسرائيليم ورف( ا فيما بعد ا فراج  عف
 تع دت بذلؾ.

عف اقناع الطرفيف المتفاو(يف بقبوؿ الحلوؿ التي عر( ا  –علو ما يظ ر  –لقد ع ز السيد  يري 
تسليـ السلطم  سرائيؿورفض اومتابعم عمليم التفاوض  مما أدن الو مزيد مف التوتر بيف ال انبيف 

 مستحقات ا الماليم وح ز ا مواؿ المترتبم مف ال(رائب وال مارؾ.
بدأت قيادة السلطم تدرؾ ابعاد تعنت اسرائيؿ وعدـ التزام ا بالمواثيؽ وا تفاقات المعقودة  والتخلي 

   عف تع دات ا بح ج واهيم مرفو(م   تمت للتفاهمات ب يم صلم  ومطالب ا التع يزيم التي
تنت ي  ا(ؼ الو ذلؾ استمرارها في بناء المزيد مف المستوطنات بعد مصادرة ا را(ي المحتلم عاـ 

واقامم مئات بؿ آ ؼ الوحدات الس نيم علو ا را(ي المستلبم إلس اف الم ا ريف القادميف  ٜٚٙٔ
ر منازل ـ مف اصقاع العالـ  وبالمقابؿ تقوـ بت  ير اهلنا اصحاب اضرض اصحاب فلسطيف  وتدم

تحت مسمو مخالفم البناء والتراخيص  (اربم بعرض الحائط قرارات الشرعيم الدوليم  ومتناسيم ان ا  
 دولم احتالؿ.

هذا مف ا ستمرار في الحفريات وا عتداءات المستمرة علو المقدسات ا سالميم والمسيحيم وفي 
ابيم ولو مت خرة  التوقيف علو بعض مقدمت ا المس د ا قصو الشريؼ  لذا بدأت باتخاذ خطوات اي 

 أزعجمما  ا،خر واإلسراع بالمصالحم الوطنيم ومد ال سور مف الطرؼ  الدوليم ا تفاقات والمواثيؽ 
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العقوبات وبدأت تظ ر ردود الفعؿ السلبيم والت ديد بفرض  المتحدة ال ياف الص يوني وأحرج الو يات 
 ؿ ا  راءات التي اتخذت ا.لـ ت ب) قيادة السلطم  ماح ا وتوقؼ   اف

ا رهاب سمم مف سمات الص يونيم   ودولم ا حتالؿ مستمرة في ممارسات ا باعتقاؿ المواطنيف 
  أو الشرعيمالفلسطينييف لم رد قيام ـ بالمظاهرات السلميم احت ا ا علو الممارسات غير القانونيم 

اؽ المواطنيف باقتالع وحرؽ ا ش ار  وتش ف وتحمي المتطرفيف  رت اب ال رائـ والتعدي علو ارز 
ون ب خيرات ـ  واف وقفوا في و   ـ اعتدي علي ـ واعتقلوا   رائـ حرب ترت ب يوميا والم تمف 
الدولي مازاؿ في سباته  وا نظمم العربيم تقؼ حيرن  حوؿ ل ا و  قوة   و ا ن و مف ذلؾ ان ا 

يف قبؿ اف ي ؼ حبرها   و هيم في ربيف خادع ماتزاؿ متمس م بمبادرة احرق ا شاروف في مخيـ  ن
زاد مف مآسي شعوبنا العربيم التواقم لالنعتاؽ مف ال بت والق ر وا ستبداد وللعيش في استقرار وأماف 
وحياة  ريمم يسود م تمعات ا العدؿ والمساواة  ولتتم ف مف دعـ ومساندة شعب فلسطيف والتحرؾ 

ن اء الرزوة الص يونيم التي ت دد أمف واستقرار المنطقم العربيم الفعاؿ  سترداد ا رض المرتصبم وا
 ب سرها.

اماـ الممارسات القمعيم والموبقات التي يقوـ ب ا العدو الص يوني وتدنيس قطعانه لالما ف المقدسم 
علماء  أ دوالحفريات التي ت دد بنياف المس د ا قصو بح م البحث عف بقايا ال ي ؿ المزعـو الذي 

عاما   ٓٚر الي ود أنفس ـ اف   و ود لبقايا ال ي ؿ بعد حفريات وتنقيب استمرت ض ثر مف ا ثا
وأي(ا اماـ الحصار الظالـ علو القطاع الفلسطيني وا عتداءات ا  راميم التي   تتوقؼ علو 

 المواطنيف ا برياء
ف ور اؿ المقاومم والمطاردات الساخنم في ال(فم الفلسطينيم  عتقاؿ الناشطي هاشـ في غزة 

قامم الحوا ز الثابتم والمتنقلم بيف المدف والقرن وحتو بيف ا حياء والحارات  واغتيال ـ احيانا  وا 
للتن يؿ بالمواطف الفلسطيني ومحاربته في عيشه  ا(افم الو تدمير المنازؿ وحرؽ ا رض والش ر 

رائيلي اماـ  ؿ ذلؾ ماذا بقي واعتداءات قطعاف شذاذ ا فاؽ المستمرة بحمايم  يش العدو اإلس
 لشعب فلسطيف؟

وبدأ ر اؿ العاصفم وقوات الثورة الفلسطينيم ال فاح  ٜ٘ٙٔثورة مسلحم في مطلف  أعلناهاف ما 
خسائر بشريم وماديم ا برته علو  الم يدة  وت بديهال رامم  نمعر مالمسل) وموا  م  يش العدو 

ا وروبيم وفي مقدمت ا الو يات المتحدة حاميم اسرائيؿ الر(وخ إلرادة شعبنا المقاـو  وهرولم الدوؿ 
لطرح مبادرات خادعم ودعوات م(للم لعقد مؤتمرات سالـ  ور(وخ انظمم عربيم ل ذ  التو  ات. 

شعبنا ان ا م رد اوهاـ وسراب  أدرؾ. وتفاهماتتلت ا مف اتفاقيات  المشؤومم وما” أوسلو“و انت 
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ي اد قيادة  ٜ٘ٙٔوأيقف تماما اف ما قمنا به عاـ   بد اف يت رر وتنطلؽ المقاومم المسلحم وا 
فلسطينيم قادرة علو اخذ زماـ المبادرة لتحقيؽ ثوابتنا الوطنيم  املم بعيدا عف  ؿ المفاو(ات العبثيم 

وظ ور طبقه طفيليم تتح ـ بمصير ق(يم  والمآسي واللقاءات التي لـ ت لب لشعبنا إ  الخراب 
 وشعب.

 روثورة حتو النص
 وزير خار يم فلسطيف

 34/7/4136رأي اليوم، لندن، 
 
 اإلداري االعتقال .67

 وائؿ أبو هالؿ
تفّنف العدّو الص يوني في ابت ار أساليب عنصريٍم وحشيٍم إلذ ؿ شعبنا و سر روح المقاومم 

لت والصمود فيه  إّ  أّنه فشؿ علو مدن سبعم عقود أْف يحّقؽ هدفه هذا؛ إذ أّف رايم المقاومم ما زا
ْف َخبت  هي الرايم التي يت ّمف حول ا  ّؿ أطياؼ الشعب الفلسطيني  وما زالت شعلت ا وّقادًة حتو وا 

 حينًا أو هدأت؛ ف ي   تخبو إّ  لتزداَد سعيرًا!
برغـ هذا الصمود اضسطوري إّ  أّننا   يم ف أف نت اهؿ أّف هذا العدّو استطاع أْف يذيؽ هذا الشعب 

  وأْف يفرض عليه معاناة هائلم عّز وا  تماعيلبالغ علو الصعيد اإلنساني صنوفًا مف اضذن ا
نظيرها تاريخّيًا  سواء مف حيث قسوت ا وح ـ أذاها أـ مف حيث امتدادها عبر أ ياؿ ثالثم علو 

 اضقّؿ؛ إذ ت د العائلم الفلسطينيم: ال ّد واضب نأو اضـّ  والحفيد قد تعّر(وا  ميعًا لالعتقاؿ.
 المعاناة  ويعتبرهو العنواف اضسوأ والصورة اضبشف ل ذا اضذن وهذ   وا عتقاؿ"اَضْسر"  ولعؿّ 

 اإلداري" أشّد هذا السوء مرارًة وعنصريًم و  إنسانيم وت اوزًا ل ؿ المواثيؽ والقوانيف الدوليم. ا عتقاؿ"
ص ما مف حريته بناًء اإلداري: "حرماف شخ ا عتقاؿوحسب الل نم الدوليم للصليب اضحمر فإّف 

علو مبادرة أو أمر مف السلطم التنفيذيم وليست الق(ائيم بدوف تو يه ت ـ  نائيم (د المحت ز أو 
المعتقؿ إداريًا   ما أنه اعتقاؿ يتـ القياـ به استناداً  إلو أمر إداري فقط بدوف حسـ ق(ائي وبدوف 

ال عف دراسم للنائب عماد نوفؿ أعّدها لمر ز ننق ". ئحم ات اـ وبدوف محا مم طبقاً  للقانوف الدولي
 الزيتونم للدراسات .
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 الطوارئالتعسفي منذ اغتصابه لفلسطيف استنادا لقانوف  ا عتقاؿويمارس ال ياف الص يوني هذا 
هو ملرو أصاًل  "ذلؾ أّف البريطانييف    والذيٜ٘ٗٔالذي ورثه ا نتداب البريطاني  والصادر عاـ 

 ـ".  ٜٛٗٔ/٘/ٗٔـ. بتارير  ٜٛٗٔنظمم في عاـ قد ألرػوا هذ  اض
ـّ ذلؾ ب مر مف القادة العس رييف للمناطؽ المحتلم وبتوصيم مف   از المخابرات بعد  مف "مواد   ويت

سريم" نت(ّر أمف ال ياف   وت وف مّدة اضمر لفترة أقصاها ستم أش ر قابلم للت ديد عدة مرات  
ُيعرض اضسير علو مح مم عس ريم بدائيم للمصادقم علو وخالؿ ثمانيم أّياـ مف صدور اضمر  

 ا عتقاؿ ودوف ال شؼ للمّت ـ ولمحاميه عف الت مم وفحون مواد اضدّلم.
 ؛  ثمانيم عشر ألفا وتسعمائم ٜٜٗٔ -ٜٚٛٔهذا وقد صدر خالؿ سنوات ا نتفا(م اضولو ن

خالؿ سنوات ا نتفا(م الثانيم وثالثم وسبعوف أمر إدارّي نحسب مر ز أحرار لدراسات اضسرن   و 
 ؛ قرابم ثمانيم عشر ألؼ أمر إداري. و اف أعلو عدد لألوامر اإلداريم: التي ٕٚٓٓ  - ٕٓٓٓن

تراوح عدد اضوامر اإلداريم الصادرة خالل ا ما  إذ ٕٙٓٓ  ٕٚٓٓ  ٜٛٛٔصدرت في أعواـ 
   أمر إداري بيف  ديد وم دد.ٓٓٓٗ-ٕٓٓٓبيفن

الص يوني ما يقارب مف مئتي أسير إداري لمدد مختلفم دوف أدنو  حتالؿا ويقبف اليوـ في س وف 
محا مم ولو ش ليم. ومف أبرز هؤ ء اضسرن تعتقؿ سلطات ا حتالؿ تسعم مف أصؿ أحد عشر 
نائبًا بقرارات إداريم؛ وهؤ ء ق(وا عدة سنوات متفرقم في ا عتقاؿ اإلداري.  واضسرن النواب 

فق ا مف راـ اهلل  وياسر منصور مف نابلس  وأحمد  وعبد ال ابرالرمحي  اإلداريوف هـ: د.محمود
عطوف ومحمد أبو طير مف القدس  ومحمد  ماؿ النتشم وحاتـ قفيشم نأعتقؿ أ ثر مف مّرة  ونزار 

 رم(اف ومحمد بدر مف الخليؿ. 
انوف اإلداري ما يمارس (د لألطفاؿ نبمو ب القانوف الدولي والق ا عتقاؿومف أبشف صور 

"اإلسرائيلي" ُيعّرؼ القاصر ب نه شخص دوف سف الثامنم عشر, أما القانوف العس ري ا سرائيلي في 
اضرا(ي الفلسطينيم المحتلم يحدد القاصر ب نه شخص دوف سف السادسم عشر وهذا يعني أف 

لسبب يعاملوف معاملم البالريف بمو ب القانوف!   وا ٛٔ-ٙٔاضطفاؿ الذي تتراوح أعمارهـ بيف 
اض ثر شيوعا إللقاء القبض علو هؤ ء اضطفاؿ هو إلقاء الح ارة  ويتـ اعتقاؿ هؤ ء اضطفاؿ إّما 
مف منازل ـ أو علو حوا ز التفتيش حيث يتـ تعصيب أعين ـ و ت بيؿ أيدي ـ دوف أف يو() ل ـ 

عن ـ أو مف اضحياف ُيحـر اضطفاؿ مف الحصوؿ علو محاـ للدفاع  وفي  ثيرسبب ا عتقاؿ. 
للتحقيؽ في سبب ا عتقاؿ  وغالبا ما يتـ إ بارهـ علو التوقيف علو اعترافات م توبم باللرم العبريم  

 وهي لرم   يف مون ا  والتي يتـ استخدام ا فيما بعد   دّلم (دهـ. 
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؛ يخوض هؤ ء اضحرار معر ته مف س ان ـ ب معائ ـ الخاويم منذ ثمانيم عشر يوما بإ(راب  واليـو
فتوح عف الطعاـ  الذي   يمل وف غير   ويت(امف مع ـ آ ؼ مف إخوان ـ "المح وميف" إل بار م

 ال ياف علو إخ(اع ـ "لمحا مات عادلم" أو اإلفراج الفوري عن ـ.
وقيامًا ب قّؿ الوا ب ت ا  هؤ ء اضحرار؛ أطلؽ شباب ناشطوف حملم ت(امنيم  ديدة مع ـ عبر 

لرم عالميم وعدة أوسمم متفؽ علي ا أبرزها وسـ  ٕٔيسبوؾ" وب  ثر مف موقف التواصؿ ا  تماعي "ف
ن#مي_ومل)   وبالتزامف مع ا حملم شبي م علو موقف "توتير" نفذت مساء ال معم  ووصؿ الترريد 

 ألؼ ترريدة خالؿ أربف وعشريف ساعم. ٔٔب ا علو وسـ "هاشتاج" #مي_ومل) إلو أ ثر مف 
دات المعاناة والتمييز العنصري التي يتعّرض ل ا الشعب الفلسطيني هذ  مفردة واحدة مف آ ؼ مفر 

علو يد ا حتالؿ البريض  فالحوا ز والمستوطنات وال دار ومصادرة اضرا(ي وحرؽ اضش ار وقلف 
 المزروعات ... مفردات أخرن و ثيرة تحتاج ضسفار مف ال تابم والحديث.

 
 آخر الكالم:

" وأنصفه العالـ نوحّؽ له ذلؾ  بعد ثمانيم وعشريف عاما مف اإلعتقاؿ؛ خّلد التارير "نيلسوف مانديال
ترن  ـ ألؼ "مانديال" فلسطيني نوعربي  ما زالوا يقبعوف خلؼ الق(باف؟ و ـ سينتظروف حتو 

 ينصف ـ العالـ؟!
 35/7/4136، المركز الفمسطيني لإلعالم

 
 اإلطار القياديا المؤقات لممنظامة .68

 هاني المصري
 انت هناؾ نقطم تتحدث عف تش يؿ ل نم  ٕ٘ٓٓالقاهرة" الذي رأن النور في العاـ  في "إعالف

لتفعيؿ وتطوير منظمم التحرير  علو أف ت(ـ في صفوف ا أع(اء الل نم التنفيذّيم ورئاسم الم لسيف 
الوطني والتشريعي واضمناء العاميف وشخصيات وطنّيم مستقلم. وم(ت سنوات مف دوف تطبيؽ هذ  

  حيث  اء فيه: "تقوـ الل نم الم لفم بتطوير ٕٔٔٓإلو أف تـ توقيف "اتفاؽ القاهرة" في أيار النقطم 
 منظمم التحرير الفلسطينّيم باست ماؿ تش يل ا وعقد أوؿ ا تماع ل ا فور البدء بتنفيذ ا تفاؽ".

نم وأ(اؼ ا تفاؽ: "ولحيف انتخاب الم لس الوطني ال ديد  ومف الت  يد علو صالحيات الل 
التنفيذّيم وسائر مؤسسات المنظمم؛ تقـو الل نم الم لفم بتطوير منظمم التحرير الفلسطينّيم حسب 
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باست ماؿ تش يل ا  وعقد أوؿ ا تماع ل ا  إطار قيادي مؤقت  وت وف م ام ا  ٕ٘ٓٓإعالف القاهرة 
  التالي":

 "و(ف اضسس وا،ليات للم لس الوطني الفلسطيني. -
 لمصيرّيم في الش ف السياسي والوطني واتخاذ القرارات بش ن ا بالتوافؽ.معال م الق(ايا ا -
 متابعم تنفيذ القرارات المنبثقم عف الحوار  وتعقد ا تماع ا اضوؿ في القاهرة لتحديد آليات عمل ا". -

 ما اتفقت حر تا "فت)" و"حماس" علو أف ت وف م اـ وقرارات اإلطار القيادي المؤقت غير قابلم 
 يؿ وبما   يتعارض مف صالحيات الل نم التنفيذّيم لمنظمم التحرير.للتعط

بعد ا تفاؽ تـ تش يؿ اإلطار القيادي المؤقت و(ـ في صفوفه ممثليف عف "حماس" وال  اد 
اإلسالمي وثالث شخصيات مستقلم هي: منيب المصري  ومصطفو البرغوثي  وياسر الوادّيم. 

ورئاسم الم لسيف الوطني والتشريعي  وأصب) اسـ اإلطار  إ(افم إلو أع(اء الل نم التنفيذّيم
القيادي بقدرة قادر "ل نم تفعيؿ المنظمم"  و رن ت اهؿ النص في ا تفاؽ علو م امه وأف قراراته 

 غير قابلم للتعطيؿ.
لماذا لـ يتـ تفعيؿ اإلطار القيادي المؤقت و رن اقتصار  علو ل نم تفعيؿ المنظمم بتواطؤ مف 

صائؿ والمستقليف؟  فمف قائؿ ليس الم ـ ا سـ ل ف الم ـ الم(موف؛ وآخر يقوؿ إف الل نم  ميف الف
استشارّيم ويت اهؿ النص الذي  لماته وا(حم. والنتي م أف اإلطار حتو بوصفه ل نم تفعيؿ لـ يعقد 

مصالحم منذ "اتفاؽ القاهرة" وحتو ا،ف سون مرات قليلم متباعدة  و ّمد عملًيا ش نه ش ف اتفاؽ ال
لحاحّيم تنفيذ .  الذي لـ ينّفذ بالرغـ مف ت رار ا تفاؽ علو (رورة وا 

في "اتفاؽ مخيـ الشاطئ" اضخير  تـ ا تفاؽ علو تفعيؿ ل نم تفعيؿ المنظمم خالؿ خمسم أسابيف  
 أي خالؿ نفس الفترة التي اتفؽ علو تش يؿ الح ومم الوفاقّيم خالل ا.

القاهرة" ب ذا الش ف والتعامؿ مف ل نم تفعيؿ المنظمم  إطار قيادي  إف العودة الفعلّيم إلو "اتفاؽ
قراراته غير قابلم للتعطيؿ بما   يتعارض مف صالحيات الل نم التنفيذّيم؛ هي المدخؿ المناسب 
إلي اد قيادة موحدة تتولو موا  م التحديات والمخاطر التي تت دد الق(ّيم الفلسطينّيم  ضف المنظمم 

الفلسطينييف الذيف نصف ـ في الشتات بعيًدا عف السيطرة ا حتاللّيم المباشرة التي تمثؿ  ميف 
يتعرض ل ا نصؼ الشعب الفلسطيني ا،خر الدي يعيش داخؿ وطنه فلسطيف  علو أف تبدأ عمل ا 
 بتحديد أسس الشرا م السياسّيم الحقيقّيم والقواسـ المشتر م  و يفّيم التعامؿ مف المفاو(ات والمقاومم
والسلطم  خصوًصا بعد الفشؿ الذريف  تفاؽ أوسلو  وبعد حصوؿ الفلسطينييف علو ا عتراؼ 
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الدولي بالدولم الفلسطينّيم  ع(و "مراقب" في اضمـ المتحدة  وما يتيحه هذا ا عتراؼ مف مزايا 
 سياسّيم وقانونّيم.

ي مؤقت  خشيم مف أف يمس الرئيس و"فت)"   يريدوف التعامؿ مف ل نم تفعيؿ المنظمم  إطار قياد
هذا اضمر بالشرعّيم الدولّيم للمنظمم  بحيث تستخدـ الو يات المتحدة اضمير ّيم وأوروبا و ندا وغيرهـ 
مف دوؿ العالـ دخوؿ "حماس" وال  اد المصنفتيف (مف التنظيمات "اإلرهابّيم"  ذريعم لسحب 

أف يقود إليه هذا وذاؾ مف مقاطعم  ا عتراؼ بالمنظمم  أو لت ميد هذا ا عتراؼ  وما يم ف
 وعقوبات مختلفم.

 ما أف "فت)" تعتقد أف المنظمم هي المؤسسم الوحيدة التي لـ تدخل ا "حماس"  التي يعني دخول ا 
في ا منافسم "فت)" علو قيادة المؤسسم اضهـ واضخيرة التي تقودها "فت)" مف دوف منازع منذ فترة 

قامم سلطم خاصم ب ا في طويلم  خصوًصا بعد مشار م "ح ماس" في ا نتخابات البلدّيم والتشريعّيم وا 
 قطاع غزة.

إذا توفرت إرادة سياسّيم لترليب المصلحم الوطنّيم علو المصال) الفردّيم والفصائلّيم  ف ناؾ حؿ ل ذ  
م علو المع(لم التي تبدو مستعصيم  ومف دوف حل ا   يم ف إن اء ا نقساـ واستعادة الوحدة الوطنيّ 

 أسس وطنّيم وديمقراطّيم وشرا م حقيقّيم.
الحؿ ي مف في إعطاء اضولوّيم لتفعيؿ اإلطار القيادي حتو لو  اف اسمه "ل نم تفعيؿ المنظمم"  
شرط أف ت وف قراراته غير قابلم للتعطيؿ  ويقوـ بم مات القيادة الفلسطينّيم إلو حيف إ راء انتخابات 

الم لس المر زي والل نم التنفيذّيم. ولقطف الطريؽ علو  ؿ مف  الم لس الوطني وانتخاب أع(اء
تسوؿ له نفسه المساس بشرعّيم المنظمم؛ تستمر الل نم التنفيذّيم الحالّيم بعمل ا وتعتمد ما يتـ التوافؽ 
الوطني عليه في اإلطار القيادي المؤقت  أي أف ما يتـ ا تفاؽ عليه   يصب) ملزًما وشرعًيا إ  

 ف الل نم التنفيذّيم.بقرار م
نقطم أخرن في منت و اضهمّيم  وهي أف هذا اضمر يسحب الذريعم ممف يحاوؿ المساس بشرعّيم 

مم  ضف "حماس" لف تن(ـ إلي ا بش ؿ رسمي إ  بعد إ راء ا نتخابات  وهذا يمن) وقًتا ثميًنا ظالمن
ا،ف. فػ"حماس"   يم ف أف تشارؾ  يم ف أف ت ري فيه ميا   ثيرة يم ف أف ترير المعاد ت القائمم

مشار م  املم في المنظمم مف خالؿ اإلطار القيادي  بينما تحتفظ بسيطرت ا ال املم وا نفرادّيم علو 
ن اء حالم ا نقساـ والتفرد  غزة. فا تفاؽ ي ب أف يقـو علو مشار م  املم في السلطم والمنظمم  وا 

 وقطاع غزة. وال يمنم علو السلطم في ال(فم الرربّيم
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و  ينفصؿ عما سبؽ (رورة ا تفاؽ علو ما يم ف أف نطلؽ عليه "ر ائز المصلحم الوطنّيم العليا"  
التي تحدد اضهداؼ اضساسّيم و يفّيم تحقيق ا  وقواعد التنافس الداخلي في ظؿ مرحلم التحرر 

واللوف  واحتراـ الحقوؽ الوطني  واعتماد المساواة بيف الفلسطينييف برض النظر عف ال نس والديف 
 والحريات العامم وحقوؽ اإلنساف.

ما سبؽ يقت(ي تطبيقه اعتماد مقاربم أخرن تقوـ علو وقؼ التر يز علو ال وانب اإل رائّيم في 
هماؿ الم(موف واضهداؼ مف  ؿ ذلؾ  بما  اتفاؽ المصالحم  مثؿ تش يؿ الح ومم وا نتخابات  وا 

وأسس الشرا م  وت  يؿ فعلي لملفي المنظمم واضمف  الذي مف في ذلؾ ت اوز البرنامج السياسي 
صالح اض  زة اضمنّيم علو أساس عقيدة  دوف ا تفاؽ علي ما بما يؤدي إلو إعادة توحيد وبناء وا 

عادة بناء مؤسسات منظمم التحرير  بحيث ت(ـ مختلؼ ألواف الطيؼ السياسي   الفلسطينيوطنّيم  وا 
م؛   يم ف إن اء ا نقساـ  وأقصو ما يم ف أف نصؿ إليه إدارة علو أسس وطنّيم وديمقراطيّ 

 ا نقساـ  ومحاصصم تحت غطاء المصالحم وح ومم الوفاؽ الوطني.
بديلم مف المفاو(ات الثنائّيم والمقاومم المسلحم  طريؽ  استراتي ياتتتطلب المقاربم ال ديدة اعتماد 

عادة النظر في ش ؿ السلطم ووظائف ا و  التزامات ا وعالقت ا بالمنظمم بعد أف ت اوزت وحيد  وا 
 الح ومات اإلسرائيلّيم منذ زمف بعيد اتفاؽ أوسلو  وبعد الحصوؿ علو الدولم المراقبم.
 35/7/4136، األيام، رام اهلل

 
 خيارات إسـرائيل القادمة .69

 عريب الرنتاوي
  سوؼ ”م والقابلم للحياةالدولم الفلسطينيم المستقل“يخطئ مف يظف  أف إ  از إسرائيؿ علو خيار 

علو ” أبارت ايد“  أو أنه سي وف بمقدورها فرض نظاـ ”الدولم ثنائيم القوميم“يدفف ب ا للقبوؿ بخيار 
لو ما شاء اهلل ... إسرائيؿ  تلعب  رادة الم تمف الدولي  وا  الشعب الفلسطيني  بال(د مف إرادته وا 

رادت ـ  ورهانًا علو خروج نفٍر مف بين ـ  يقبؿ علو عامؿ الوقت  أماًل بتر يف الفلسطينييف و سر إ
بابتالع ف(الت مشروع ا التوسعي / ا ستيطاني .... وضن ا تدرؾ إف ذلؾ أمرًا   ذا  عصٌي علو 
التحقيؽ  فإن ا تف ر مف دوف شؾ  بإعادة انتاج ت ربم ا نسحاب اإلسرائيلي اضحادي مف قطاع 

 غزة.
  ”فائض الس اف”سطينيم  مف لديه ا ستعداد للقبوؿ بدولم البقايا والسياسيم الفل” النخب“ثمم مف بيف 

  ت ن) لألخذ ب ذا الخيار  بعض هؤ ء يخوض ”الواقعيم السياسيم“ولقد سمعنا أصواتًا تتدثر بلبوس 
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اليوـ معارؾ شرسم (د الرئيس محمود عباس ومنظمم التحرير وفت) والسلطم الفلسطينيم  مستقويًا 
مم مف بعض الدوؿ الشقيقم ... ل ف هؤ ء م ما عال ( ي  ـ  ليسوا مف ذوي بمواقؼ غير مف و 

القامات الطويلم  التي يم ن ا ا (طالع بدور علو هذا القدر مف القذارة ... اضر )  إف لـ نقؿ 
 المؤ د  أف طريؽ هؤ ء مسدود ... مسدود ... مسدود.
لشعب الفلسطيني  ومف  انب واحد  ستش ؿ دولم الحدود المؤقتم التي تريد إسرائيؿ فر( ا علو ا

تحديا  بيرا لمختلؼ القون الوطنيم الفلسطينيم ... وليس مستبعدًا إزاء و(ف ي د فيه الفلسطينيوف 
  أف يطلف علينا مف سيقوؿ ”ج“  وربما بعض مناطؽ “ب “و ” أ“أماـ انسحاب إسرائيلي مف مناطؽ 

دامته  أـ ن خذ زماـ    هؿ”المحررة“لنا: وماذا نفعؿ ب ذ  المناطؽ  نست دي إسرائيؿ إلبقاء احتالل ا وا 
 بقيم اضرا(ي المحتلم.” تحرير“مف أ ؿ ” الن(اؿ“المبادرة  وندير مناطقنا ب نفسنا  ونواصؿ 

أمثاؿ هؤ ء  يعلموف علـ اليقيف  أف دولم الحدود المؤقتم  ستؤوؿ بعد عمر طويؿ  إلو دولم الحدود 
ما لـ يثبت الع س ... هذ  ” دائـ“العرؼ اإلسرائيلي  سيتحوؿ إلو  في” مؤقت“الدائمم ...  ؿ 

خالصم الت ربم الفلسطينيم قبؿ أوسلو وبعد   ومف ذلؾ  ربما يف(ؿ البعض مّنا  العمؿ بقاعدة ما 
يدرؾ  له    يترؾ ُ ّله  وقد ي د هؤ ء بعض الدعـ  مف شرائ) وفئات  محبطم ويائسم  أو مستفيدة 

 علو ما هو عليه  أو مترددة وخائفم مف البدائؿ والخيارات اضخرن الم  ولم.مف بقاء الو(ف 
لنا في ت ربم ا نسحاب اضحادي ال انب مف قطاع غزة  المثؿ والعبرة ... فريؽ مف الفلسطينييف  
 بير نسبيًا  حماس علو و ه الخصوص  يصر علو وصؼ ما قاـ به شاروف مف  انب واحد  

ع غزة ... البعض ما زاؿ يعتقد أف القطاع محرر  مف أنه   يستطيف مرادرة لقطا” تحرير“علو أنه 
منزله إلو معبر رف)  و  يستطيف أف يشعؿ ال(وء في منزله  مف دوف موافقم إسرائيليم ... البعض 
ا،خر   اف أ ثر ذ اء في التعبير عف و  م النظر ذات ا  ف و يعترؼ ب ف إسرائيؿ أعادت نشر 

  علو إعادة احتالؿ القطاع  و ال ”المقاومم“ع غزة  بيد أن ا لـ تعد قادرة بفعؿ قوات ا مف قطا
المقاربتيف  ناقصتيف  و  تصمداف أماـ الوقائف العنيدة  وتت اوزاف علو حقيقم أف إسرائيؿ (اقت 
ذرعًا بالديموغرافيا الفلسطينيم ال ثيفم  دًا في قطاع غزة  المنتشرة علو شريط (يؽ للرايم مف 

 ضرض الفلسطينيم التاريخيم.ا
الملتبس هذا ... ربما يطلف علينا مف يف ر ” التحرير“وربما يطلف علينا مف سيعيد إنتاج خطاب 

ربما نوا ه بمف لديه مف اليقينيات ما ي فيه ” ... اضرض“علو حساب ” لإلنساف“بإعطاء اضولويم 
هذا النوع  تبدو مر حم اليـو  أ ثر مف أي مؤونم التف ير مليًا بمرامي وأهداؼ أيم خطوة أحاديم مف 

 وقت م(و.
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ذات تصري) غا(ب للرئيس عباس  تحدث فيه عف حؿ السلطم أو تسليـ مفاتيح ا لالحتالؿ  خرج 
بتسليـ السلطم لحماس ” أبو مازف“السيد موسو أبو مرزوؽ بتصري) غريب مف نوعه  طالب فيه 

  ”القطاع المحرر“لساف أبدًا  بؿ هي امتداد لنظريم  بدؿ إسرائيؿ  وهي ستتدبر أمرها ... ليست زّلم
في الخطاب ” الم وف الوطني“وت سيس علو نظريم أولويم اإلنساف علو اضرض  وتعبير عف (عؼ 

 اإلسالمي لصال) الم وف الديني ا عتقادي.
لم  اإلسرائيلي هو صراع علو اضرض واإلنساف معًا  أيم اختالؿ في المعاد –الصراع الفلسطيني 

تدفف بصاحب ا إلو مقارفم ما   تحمد عقبا  مف نتائج وعواقب ... إسرائيؿ ما(يم في خيارات ا 
أحاديم ال انب  وهي معنيم بو ود مف يوفر ل ا ب(اعم اضمف واضماف  بصرؼ النظر عف مر عيته 

ات ا أف وهويته الف ريم أو الدينيم  وضن ا خطوات أحاديم  ف ي   تشترط بمف يتعامؿ مف مخر 
يعترؼ بإسرائيؿ أو يقبؿ با تفاقات المبرمم مع ا  فاضحاديم في  وهرها  هي نسؼ لمنطؽ 
ا تفاقيات الثنائيم والدوليم ... ومثلما تدير إسرائيؿ ظ رها لسؤاؿ مف يدير قطاع غزة  إف  اف يوفر 

مشروع ا ” التف(“ويفي با لتزامات المطلوبم  فاضر ) أن ا لف ت ترث بمف يدير ” الب(اعم“
   وبصرؼ النظر عف طريقم ترليف ا أو تعبئت ا.”الب(اعم“العنصري  شريطم تقديـ  –ا ستعماري 

ذات يـو  زمف نظاـ مرسي في مصر  ونفوذ قطر المتزايد في المنطقم  را ت ف رة مف هذا النوع  
ة انتاج وتعميـ نموذج أقله في اضوساط السياسيم والدبلوماسيم المرلقم نسبيًا  و رن حديث عف إعاد

يونيو  وان فاء الدور القطري  وحالم  ٖٓغزة إلو بقايا ال(فم الرربيم ... ما حصؿ في مصر بعد 
  بيد أن ا لـ ”الف رة/ المشروع“ا رتياح النسبي التي تعيش ا السلطم والمنظمم وفت) والرئيس  عرقلت 

إلطاللم برأسه القبي) مف  ديد  إف هبت رياح تقطف الطريؽ عليه ن ائيًا  ولف ي وف مفا ئًا أف يعود ل
 التطورات وا نتخابات الفلسطينيم القادمم  بما تشت يه هذ  السفف وأصحاب ا.

 35/7/4136الدستور، عمان، 
 
 التطبيع وعقوبتو .71

 سمدار بيري
سنم  فورا. فاذا  انت ا تفاقات  ٖ٘بعد اتفاقات السالـ مف مصر قبؿ  "تطبيف‘أو دوا  لمم الذـ 

ولد للتشويش علو  "التطبيف‘تحدثت عف سلسلم طويلم مف التعاوف معنا لتعظيـ  و السالـ  فاف 
و ؿ مف دعا الو بيته زوارا مف اسرائيؿ أو ظ ر مف  بإسرائيلييفذلؾ. ف ؿ مف ُ(بط علو عالقم 
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تلقو اسرائيلييف في شارع أو في مطعـ أو وافؽ علو المشار م في مؤتمرات ا اديميم مف اسرائيلييف 
 فورا

العدو ‘. أي ذاؾ الذي يصر عف بواعثه المظلمم  علو إحداث تطبيف مف "ُمطبف"إسـ الذـ 
 ’.ا سرائيلي

انطباع عف التخصص في  إلحداث اء خبير ا مراض الباطنيم الراحؿ البروفيسور محمود بدر 
  ’الُمطبعيف‘ائد مستشفياتنا بعد أف ناؿ المبار م مف القصر الرئاسي في القاهرة فقط. وقد  اف ر 

السوداء  وتـ تطيير  عف اتحاد اطباء مصر. و اء بعد   "التطبيف‘وحينما عاد و د نفسه في قائمم 
ال اتب الساخر علي سالـ الذي  اء الو تؿ ابيب ف  ة وت وؿ عندنا ثالثم اسابيف وحينما عاد  لس 

ـ العربي ل ن ـ في اتحاد لي تب  تاب ت ارب شخصيم أصب) أمرا ساخنا (خما في  ؿ أنحاء العال
المسرحييف في القاهرة طلبوا أف يعتذر عف المبادرة التلقائيم  وحينما أصر علو الرفض طيرو  م انا 

 وحظروا تشريله في ا ذاعات وفي وسائؿ ا عالـ.
التطبيف?. و اف ي ب علو الملؾ ب الله وبنفسه أف ‘وفي ا ردف اي(ا بعد السالـ تبنوا عقوبات 

يخلص صحفيا أ ري معه لقاء صحافي لوسيلم اعالميم عندنا بعد السالـ  وأف يدعـ  يتدخؿ  ي
ر اؿ اعماؿ سافروا للتوقيف علو صفقات وأقاموا مصانف مشتر م برغـ معار(ي السالـ. وتلقو 

. إلسرائيؿالممثالف الساخراف مف عماف نبيؿ وهشاـ ت ديدات علو حيات ما في خالؿ زيارت ما 
 ."التطبيف‘حاد الصحفييف و  يح ـ عف عقاب مف ُ(بطوا بػ وبعدهما يحذر ات

وبلغ التناقض ذروته حينما تقرر في  و مصالحم في مؤتمر قمم بيف رئيس وزراء اسرائيؿ ورئيس 
مصر وملؾ ا ردف  تقرر نقؿ رسائؿ اي ابيم عف طريؽ مقابالت صحفيم مف وسائؿ ا عالـ. 

وعندما عاد م ري ’. ا هراـ‘ولشاروف مف ’ ونوتيديعوت احر ‘وأ ري لقاء صحفي لمبارؾ مف 
في اتحاد الصحفييف ’ محا مم اع(اء‘اللقاء الو القاهرة مف الشريط المس ؿ استدعو  أو  الو 

 ’.الخط ‘لـ يعتذر عف  إذاوهددوا بطرد  
التطبيف?  وقد ُهرب دبلوماسي اسرائيلي مف النافذة الخلفيم في ‘وفي المررب اي(ا يحذروف مف 

تصؼ مؤتمر دولي خشيم أف يرتالو . وفي هذ  ا ياـ حقا ي ري  دؿ ساخف في ح ومم تونس: من
رفاق ـ وهـ الوزراء الذيف ت رأوا علو أف يقولوا إن ـ يؤيدوف دخوؿ أصحاب  بإبعادضف وزراء ي ددوف 

التطبيف مف  وازات سفر اسرائيلييف لزيادة ا يرادات مف السياحم. والح م  ما هي دائما أنه   ي وز 
 العدو ما لـ تنش  دولم فلسطينيم.
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 اف البروفيسور محمد الد اني مف  امعم القدس الفلسطينيم ال(حيم ا خير. ففي الش ر الما(ي 
. و تب بت ثر  بير عف ال ولم ونشر بولنداطالبا  امعيا لزيارة معس رات ا بادة في  ٕٚأخذ معه 

تمويؿ فسي خذ الو هناؾ م موعات اخرن مف حصؿ علو  إذاأنه  وأعلفصورا مف اوشفيتس 
 ولم ‘الفلسطينييف مف طالب الثانويات والنساء الرائدات والمف ريف والصحفييف  وقد سمو ذلؾ 

  وأصر علو أنه ي ب علو الفلسطينييف أف يروا ب عين ـ ثمف الفظاعم النازيم. في ن ايم ’دراسيم
سوداء  فوسائؿ ا عالـ الفلسطينيم تنعته ب نه ا سبوع الما(ي وقعت علو الد اني مو م مفا آت 

التطبيف?  وداهمت م موعم ‘  وأعلف اتحاد محا(ري ال امعات أنه يطرد  بسبب ’عميؿ’و’ خائف‘
مف طالب ال امعات م اتب استاذ ال امعم فشربت وحطمت و علت الس رتيرة ت رب وتر ت رسائؿ 

ـر ال امعي. ولـ ي ب أبو مازف الذي خطب في ت ديد للد اني  ي   يخطر بباله أف يعود الو الح
 راـ اهلل خطبم التنديد بال ارثم لمساعدته.

33/7/4136يديعوت   
35/7/4136، القدس العربي، لندن  
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