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 مشعل في السعودية على رأس وفد من حماس للقاء مسؤولين رفيعي المستوى .1

 ئيس المكتن السيمسي لح ك  حممس   ما ج    أا 15/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالمذك  
ال يمض في زيم    سمي  هي ( العموم  السع  ي  7-15خمل  مةعل   ول مسمء ي   األ بعمء )
 األ لى مرذ ثالث سر ات  تستغ ق ي ميا.

 قملت موم   إعالمي  خليجي   إا مةعل ي افقه  ف  ما ح كته  حممس  سيبحث خالل زيم ته التي 
تستم  م   ي ميا  آفمق التعم ا المةت   مع ال يمض   ذل  خالل سلسل  لقمءات يج يهم مع 

 مسؤ ليا سع  ييا.
ما  ا   ف ما ال  ح   أا  سليمما حمج إب اهي   عا 16/7/2015قدس العربي، لندن، ال أضمفت 

ج اء سلسل  ما   ول ح ك  حممس يت أسه خمل  مةعل إلى األ اضي المق س  أل اء مرمس  العم    ا 
اللقمءات ال سمي   مقمبل  المل  سلمما با عب  العزيز آل سع  .  ي افق  ئيس المكتن السيمسي 

   فيع يض  عزت ال ةق  محم  رو  المكلف بملةؤ ا الع بي   أعضمء قيم ييا في للح ك   ف
الح ك .  س ف يؤ ي  ف  حممس في الب اي  مرمس  العم   في الليملي األخي   ما ةه   مضما 

 المعظ  ث  يقمبل في  قت الحق المسؤ ليا السع  ييا.
تقن أا تسجل العالقمت السع  ي  إلى أره ما الم  ” الق س الع بي“ أةم ت موم   تح ثت مع 

الحمسم ي  استعم    فئهم في الم حل  المقبل  في ظل  ج   ع ي  المؤة ات الق ي  التي تعكس ال غب  
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لري وطح  الممضي  المضي ق مم في  ع  أسس تعم ا  ائ  مبري على الت افق في خ م  قضميم 
  األم  الموي ي  في ظل التح يمت التي ت اجه   ل المررق .

 
 مع الدول الغربية يأملون دعم قضيتهم إثر االتفاق اإليراني صالح: الفلسطينيون محسن د. .2

أك  م ي  م كز الزيت ر  لل  اسمت  األبحمث  . محسا وملح  أا  أحم  المو ي: - غز  -بي  ت
 الطلسريرييا يتأث  ا بكممل مم يج ي  ي    في محيره  اإلقليمي في كمف  الج ارن.

ي اتومل همتطي مع  فلسريا : إا الطلسريرييا يأمل ا أا يون اتطمق الجمه  ي   قمل وملح ف
اإلي اري  مع ال  ل الغ بي  بو    إيجمبي  لوملح قضيته     ع  وم  ه   بقمئه  على األ ض. 
 عب  عا أمله في أا ت ظف إي اا االتطمق لوملح القضي   مضيط م  إذا كمرت الجمه  ي  اإلي اري  

السر ات الممضي  عا تق ي  ال ع  المملي رتيج  العق بمت االقتوم ي  ال  لي  المط  ض   اعتذ ت في
 عليهم فمآلا فتح المجمل لذل  .

  بيَّا وملح أا الجميع يأمل أا يك ا هرم      في  ع  القضي    وم   الةعن الطلسريري 
عم   إعمم  مم  م ه االحتالل في القرمع خالل ح  به  ع  اره الم  تالحق  مر ه م إلى أا الم اقف ا 

 اإلي اري  المب ئي   األسمسي  تسي  بمتجمه  ع  المقم م    فض  ج   الكيما على أ ض فلسريا.
 أ  ف  المأم ل ما إي اا  هي تخ ج ما حوم هم االقتوم ي أا تستجين لسيمسمتهم المعلر  في 

  ق  ترعكس سلب م على الةعن  ع  الطلسريرييا  قضيته    أال تك ا هرم  تطمهممت غي  معلر
 الطلسريري .

رسمري   الب   أا تجتمع   ذك  وملح أا الةعن الطلسريري ي ى أا قضيته قضي  م كزي    عم ل   ا 
األم  عليهم   أا أي تحسا في مسم    ل األم  الع بي   اإلسالمي  الب   أا يرعكس إيجمبي م عليه  

  على قضيته .
إي اا لسيمسمت الغ ن في تحيي هم عا  ع  القضي  الطلسريري     عم في السيمق  أا تتربه 

 محم الت احت ائهم   أا تعلي سيمسمتهم المع  ف  المعلر   مضيط م  سرت   المجمل لأليم  القم م  
 لتثبت إي اا مو اقي   عمهم للطلسريرييا    فق تعبي ه.

االتطمق بأا تتجم ن إي اا مع   قمل هرم  أمل آخ  ت غن فيه قرمعمت فلسريري  ع يض  بع  هذا
ترلعمت الةع ن الع بي   اإلسالمي  في التغيي   اإلوالح   الح ي   االستقالل  التخلص ما 

 األرظم  الطمس     أا يك ا لهم     في ذل  بم اجع  سيمستهم بمم يستجين لهذه الترلعمت. 
جمرن  عمهم للطلسريرييا لمرع  رملن وملح أا تسي  إي اا بمتجمه إيجم  ةبك  حممي   أمما إلى 

 الو اعمت الرمئطي   الع قي  في المررق   ألا الجميع ه  في محر مقيمس الخسم   في
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هذا السيمق   يون في جمرن مولح   المة  ع الوهي ري .  بيَّا أا حسمسي  بعض األر اف 
زالته   أا يك ا هذه  ال  ل الع بي  ما  ج    ع  إي اري للطلسريرييا  المقم م   بحمج  ل فعه  ا  

ال ع   افعم لقيم  هذه األر اف  ال  ل رطسهم بتأ ي  ال اجن المطت ض عليهم تجمه فلسريا   أال 
 يقتو     هم على مج   إثم   التحطظمت  تسجيل الم اقف. 

 ة   على أا قضي  فلسريا  احتالل أ ضهم هي المطول األسمس الذي الب  أا يجتمع عليه 
م  الع بي   اإلسالمي    أال يك ا خالف مرلق م بمتجمه  ج    ع  لوملح القضي  أقرم   أقرمن األ
 ما أي جه  كمرت.

 2015/7/16فلسطين أون الين، 
 
 يبحث الملف النووي اإليراني يصدر كتابا   الزيتونةمركز  .3

مج الر  ي أو   م كز الزيت ر  لل  اسمت  االستةم ات في بي  ت كتمبم  ج ي ا  بعر اا  الب رم: بي  ت
عرم محم  زه     ي ف  الم كز هذا الكتمن كممال  للتحميل المجمري.  يقع   .اإلي اري   ما تأليف 

 وطحمت ما القرع ال سر. 104هذا الكتمن في 
يب ز الكتمن كيف احتل ملف الر  ي االي اري م كزا    ليم  متق مم  ما حيث حج  اإلثم    ق اءات 

 ما عة  سر ات.ال ا سيا  البمحثيا ألكث  
 يلطت الكتمن الرظ  إلى أا ربيع  الب رممج الر  ي اإلي اري تتلخص بمعتبم  البعض أا الب رممج 

  سلمي بممتيمز   آخ  ا ي  ره  عسك يم بممتيمز  أمم الثملث في اه  حمئ ا  مت   ا  بيا االتجمهيا .
  على غ ا  بعض ال  ل مثل  أ ضح الكتمن أا إي اا تحير ب رممجهم بكثي  ما الغم ض  التعتي

 بمكستما  الهر    إس ائيل .
 يورف الكتمن  ؤى القيم   االي اري  ب بغض الرظ  عا مررلقمتهم الطك ي  ب بيا ال غب  في امتال  

 الق    الر  ي  ما جه    تر ي  الرمق  الر  ي  السلمي  ما جه  ثمري .
تتلخص في  ع  االقتوم  ال رري   اإلسهم  في  عا   افع المة  ع الر  ي ي ى مؤلف الكتمن أرهم 

الرهض  العلمي  في حممي  الرظم  اإلسالمي الجمه  ي   م اجه  التح يمت الخم جي    تعزيز مكمر  
 إي اا ال  لي .

رتمج   ي ى الكمتن أا الرةمر الر  ي مّ  بثالث  مطمول  ئيسي  هي ت في  أجهز  الر   الم كزي   ا 
  العمل على إرتمج الممء الثقيل. تخوين الي  اري    

 يحت ي الكتمن على خمس  فو ل   كزت على ت اعيمت المة  ع الر  ي  ف ض العق بمت ال  لي  
 عليه   الةك   الغ بي  ح ل ربيعته   األزم  مع المجتمع ال  لي.
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 2006 يةي  زه   أا أح  أب ز محرمت الب رممج الر  ي هي عر مم ت  تح يله لمجلس األما عم  
في سيمق مرع إي اا ما امتال  ق    ر  ي  ذات وبغ  عسك ي   حيث رج  عا ذل  ف ض عق بمت 

 اقتوم ي   فري  متومع  .
 عا  ؤي  إي اا للحل ي ى زه   أا إي اا  اغب  بتس ي  ملطهم ضما إرم  أا تسط  المطم ضمت عا 

تهم ما ال ق   الر  ي  مع إعرمئهم مرحهم حق التخوين  امتال  التكر ل جيم الر  ي  لت في  احتيمجم
 الضممرمت الخمو  بسلمي  ب رممجهم الر  ي.

أا إي اا ت فض فك   استي ا  ال ق   الر  ي البمهظ الثما ألسبمن على  أسهم  إلى لطت زه   الرظ  
ع   خض عهم مستقبال  للتقلبمت السيمس   االقتوم ي  ال  لي   مع قب لهم بماللتزاممت ال ا    في 

 عمه   مرع ارتةم  األسلح  الر  ي .م
 2015/7/15، قدس برس، ليبانون فايلزالوكالة الوطنية لإلعالم، وكالة صفا، 

 
 ...وعريقات ينفي"إسرائيل" بعد لقاءات سرية تجمد خطواتها ضدّ  ةالفلسطيني السلطة: موقع "وااله" .4

م قع أا   فم ي أب  سع ى هم رقال  عا م اسل  ا  هللا ما 16/7/2015القدس العربي، لندن،  ذك ت
عب ي كةف عا  ج   لقمءات س ي  بيا الجمربيا الطلسريري  اإلس ائيلي أ ت إلى الت ول إلى مم 

 بيا الجمربيا على أا تستم  هذه اللقمءات.  التطمهممت  وطهم بب
ضي  بيا العب ي الذي رة  الخب  إا لقمءات س ي  ج ت خالل األةه  القليل  المم   االه  قمل م قع 

س ائيلييا أ  بةكل أ ضح مسؤ ليا ما ر ف ال ئيس الطلسريري محم    مسؤ ليا فلسريرييا  ا 
 عبمس  آخ يا ما ر ف  ئيس الحك م  اإلس ائيلي  بريمميا رتريمه .

 بحسن الم قع فق  رجح الجمربما في الت ول إلى مم ت   وطه بملتطمهممت في محم ل  لتخطيف حمل  
القمت الر فيا بع  فةل المطم ضمت األخي   ب عمي  ج ا كي ي  زي  الخم جي  الت ت  التي سم ت ع

 .2014األم يكي في ريسما/ إب يل العم  
 أ    الم قع اإلس ائيلي أا االتطمق أ  التطمه  الذي ت  الت ول يق   على أسمس  قف الخر ات 

لجمرن الطلسريري بتجمي  األحم ي  الجمرن التي يق   بهم كل ر ف.  يت تن على ذل  أا يق   ا
ت جهمته إلى األم  المتح    ال خ ل في الهيئمت  المرظممت ال  لي  في مقمبل أا تق   الحك م  

 اإلس ائيلي  بتجمي  االستيرما في المست ررمت.
 رقل الم قع على لسما مو   فلسريري التأكي  على  ج   لقمءات س ي   التأكي  على الت ول إلى 

يس اتطمقم  لخلق أج اء إيجمبي  للمستقبل  فقر. كمم رقل الم قع عا مو   إس ائيلي تطمهممت فقر  ل
تأكي ه على أا عمليمت البرمء في المست ررمت مم زالت مستم    لكرهم ضما االحتيمجمت الربيعي  
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لسكما هذه المست ررمت  الزيم   السكمري  أ  بعض أعممل البرمء تج ي   ا ت اخيص  سمي  ما 
 اإلس ائيلي . الحك م 

 أك  المو   ذاته أره ال ي ج  خرر برمء ج ي   لهذه المست ررمت  رتريمه  ال ير ي ر ح خرر 
ج ي   في الطت   الحملي  بسبن االرتقم ات التي ي اجههم رتريمه  ما المجتمع ال  لي    ل االتحم  

 األ   بي على  جه الخو ص.
ي مرحتهم إس ائيل في ةه   مضما جمءت ضما هذه  رقل الم قع عا موم  ه أا  التسهيالت  الت

األج اء اإليجمبي  لتعزيز أج اء الثق  بيا الر فيا خمو  مم يتعلق بملسممح للموليا الطلسريرييا 
 بمل و ل إلى المسج  األقوى.

 اعتب  الم قع أا التطمهممت هذه جمءت في األسمس لتخطيف االحتقما الذي يس   بيا الجمربيا كمم 
لت ت  الذي تةه ه المررق  بةكل عم  في ظل تطه  الر فيا لم اقف بعضهمم البعض  ربيع  بسبن ا

 األج اء السمئ   في المررق .
 أةم  الم قع أا اللقمءات الس ي  هذه اررلقت مرذ ثالث  أةه   ال تزال مستم  . فيمم يت  الت تين 

فتح ب زي  إس ائيلي ما ر ف رتريمه  للقمء ج ي  يجمع أح  القم   الطلسريرييا البم زيا في ح ك  
 في أ   بم.

 بحسن مو   ما الجمرن الطلسريري ستك ا هرم  خر ات إضمفي  ما أجل زيم   الثق  بيا 
رتريمه   ال ئيس عبمس )أب  ممزا(.  في الجمرن الطلسريري يأمل ا ما  إس ائيل  السممح بمةم يع 

 ممح بتسليح األجهز  األمري  الطلسريري .في المرمرق المورط   ج   ل  ةمل العمئالت  الس
ما جمربه رطى مكتن بريمميا رتريمه  هذه األربمء   ا التعليق عليهم أكث  ما ذل . في حيا قمل 

 الم قع إره حم ل الت اول مع ومئن ع يقمت للحو ل على    لكره ل  يتمكا ما ذل  أيضم .
عض  اللجر  الترطيذي  لمرظم  التح ي   أا  ا  هللا ما 11/7/2112االتحاد، أبو ظبي،  جمء في 

الطلسريري  ومئن ع يقمت رطى  ج   اتومالت س ي  بيا الحك م  االس ائيلي   السلر  الطلسريري  
ال ي ج  اي اتومل بيا السلر  الطلسريري   اس ائيل في االةه  :»قمئال  في تو يح وحطي أمس 

 «. األخي    هذه االربمء عم ي  عا الوح  تمممم
 
 بغزة بقيادة الظاظا تدير األمور "حكومة ظلو" ..حقائب 5-4الحمد هللا: تعديل وزاري وشيك يطال  .2

 5-4 ا  هللا: أك   ئيس ال ز اء  .  امي الحم  هللا  أمس  أره سيك ا هرم  تع يل  زا ي  سيةمل 
بعملي  اعم   اعمم  حقمئن  مةي ا بملمقمبل إلى التزا  الحك م  بملقيم  بمهممهم السيمم فيمم يتعلق 
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فقر ما التعه ات التي التزمت بهم ال  ل الممرح   في  %26قرمع غز    غ  أره ل  تول س ى 
 المؤتم  ال  لي إلعم   االعمم   الذي أقي  في مو  العم  الممضي.

 أ ضح الحم  هللا  خالل مؤتم  وحمفي عق ه في مق   ئمس  ال ز اء ب ا  هللا  بمةم ك  ع   ما 
 16اء  الستع اض ارجمزات الحك م   أا التع يل بمت ض     السيمم أا الحك م  مك ر  ما ال ز  

 زي ا فقر  الفتم إلى أا هرم   ز اء يت ل ا ثالث حقمئن  البعض اآلخ  يت لى حقيبتيا  بملتملي فإا 
 هرم  ض     ملح  للتع يل.

    بملتملي فهذا م ض ع مه  رأمل أا  قمل: ر ي  تعزيز الحك م  بكطمءات ةمب   ألا المسؤ ليمت كبي
 ررتهي مره في أس ع  قت ممكا   أعتق  أا تعزيز الحك م  سيق يهم.

 حث ح ك  حممس على تمكيا الحك م  ما أ اء مهممهم في القرمع  مبيرم أره ليس ل ى الحك م  
 أي  أجر   س ى خ م  ال را.

  أ  حك مي   ما ي ي هم هي حك م  ظل  قمل:  ليس للحك م   ج   فعلي في غز  ما رمحي  سيمسي
 بقيم   الظمظم .

 اعتب  أا اج اء االرتخمبمت بمثمب  مخ ج ما ال ضع ال اها  مبيرم أا الحك م   لجر  االرتخمبمت 
ي مم  في حمل  90الم كزي  على أت  االستع ا  إلج اء االرتخمبمت ال ئمسي   التة يعي  في غض ا 

 ض ع   تح ي  م ع  لالرتخمبمت.اتطمق الطومئل على هذا الم  
 كمم رملن بمإلس اع بتةكيل حك م   ح    رري   معتب ا ذل  مسأل  بملغ  األهمي .

 ج   التأكي  على التزا  الحك م  بترطيذ خرتهم الستيعمن الم ظطيا الذيا عيرته  ح ك  حممس عقن 
هي ما عرلت ترطيذ  ألف م ظف  مبيرم أا حممس 23   يق   ع  ه  بب 2077االرقسم  العم  

 الخر .
 ذك  أا ح ك  حممس ل  تتح ترطيذ أي ما بر   الخر  الثالث    في مق متهم عملي  تسجيل 
الم ظطيا الم رييا المعيريا مم قبل االرقسم   م ضحم أره ل  أتمحت الح ك  للحك م  ترطيذ الخر   

 ل بمم كما م ض ع استيعمن الم ظطيا ق  أرجز بملكممل.
الحك م  ملتزم  بحل مسأل  ت حي  المؤسسمت   المضي ق مم في عملي  اعم   االعمم    أ ضح أا 

 الرم  لمتمبع  هذا الملف. إرالقمر هم إلى قيم  الحك م  بتةكيل ع   لجما عقن  قف 
 بخو ص االعتقمالت التي تمت مؤخ ا في الضط   ذك  أرهم تمت  فق القمر ا  رمفيم أا تك ا 

تت  على خلطي  المتمج   أ  حيمز  سالح  أ  ا خمل أم ال بو      أرهمسيمسي   هرم  أي  اعتقمالت 
غي  قمر ري .  أا كمف  الم ق فيا يت  ع ضه  على القضمء الم ري  مةي ا إلى أا العة ات مره  ت  

 اإلف اج عره .
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 بيا أا االعتقمالت ال تةمل أةخموم محس بيا على فويل بح  ذاته  بل مختلف الطومئل 
 ةخص مما ت  اعتقمله  مؤخ ا. 100م ارريا  مبيرم أره ت  حتى اللحظ  االف اج عا أكث  ما   

 16/7/2015األيام، رام هللا، 
 
 مليون دوالر 900السلطة تقلص دينها العام بنحو : وزير المالية الفلسطيني .1

جحت خالل قمل  زي  المملي  الطلسريري ةك ي بةم   أمس  إا السلر  الطلسريري  ر: )  يت ز(
 ملي ا   ال . 900عمميا في خطض ال يا العم  بح الي 

مليم    ال   بمعرى  5.1مليم    ال  قبل سرتيا كمرت  4.2 أضمف  مجم ع  الم ي ري  هي بح    
 ملي ا   ال  . 900إلى  800آخ  )هرم ( ارخطمض في ةتى أر اع ال ي ا بح    

مليم   1.5ما البر   المحلي  كمرت قبل سرتيا ح الي  أ ضح بةم   أا م ي ري  السلر  الطلسريري  
مليم    ال .  قمل إا م ي ري  السلر  لبر   خم جي  مثل بر  الترمي   1.2  ال  بيرمم تبلغ اآلا 

مليم .  اعت ف بةم    1.2 البر  ال  لي  الورم يق الع بي  بلغت اآلا مليم    ال  بع  أا كمرت 
مليم    ال .  1.6مع  الخمص بم ظطي السلر  الطلسريري  يبلغ رح  ب ج    يا لور  ق هيئ  التق

  قمل إره ل  يج  اإلعالا ما قبل عا حج  الم ي ري  لهيئ  التقمع .
 أضمف  رحا  ضعرم ق ا ا  ملزمم  في ال زا   أا رح ل عة   مالييا ةيكل مرذ ةه  أكت ب / تة يا 

 مليم    ال  . 1.6م ير ا له )بإجمملي( األ ل السر  الممضي  إلى ور  ق التقمع   رحا 
ملي ا   ال .  قمل بةم   إره خالفم   500 أضمف أا هرم  متأخ ات للقرمع الخمص بح    

للتو يحمت ح ل  ي ا ة كمت الكه بمء  اإلس ائيلي   بأرهم تبلغ ح الي مليم ي ةيكل فهي ال تتجم ز 
 ملي ا ةيكل.  500

 11/7/2112الخليج، الشارقة،   
 
 األشقر: الحمد هللا فاشل كبير ويجب عزله ومحاكمته النائب .7

 وف الرمئن إسممعيل األةق    ئيس لجر  ال اخلي   االما في المجلس التة يعي   امي : غز 
 الحم  هللا  ئيس  ز اء حك م  الت افق بب  الطمةل األكب  .

   ا على فةله الذ يع   عم االةق  في تو يح وحطي مكت ن  إلى عزل  محمكم  الحم  هللا ف 
 الموملح  ال رري  .  فق ق له.  لكل اتطمقمت  فسم  حك مته  عرو يتهم  ترك هم اللتزاممتهم 

 استهجا في ال قت رطسه تب ي اته األخي   لالعتقمالت السيمسي  في الضط  الغ بي    اوطم  إيمهم 
م   عبمس  مرملبم  في ال قت بملتو يحمت  ال خيو   ه فهم است ضمء االحتالل   ئيس السلر  مح
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رطسه بض     تةكيل حك م   ح    رري  حقيقي  ما الطومئل ال ازر  على السمح  الطلسريري  تحمل 
 اله  الطلسريري.

 رطى األةق  بة    ج   أي حك م  ظل تعمل في قرمع غز   مةي ا  إلى أا الحم  هللا يب   فةله 
 ما خالل إرالق مثل هذه التو يحمت.

على م قف ح ك   حممس  ال اعي إلج اء ارتخمبمت ةممل  تة يعي    ئمسي   مجلس  رري    أك  
مةي ا  إلى أا ح ك   حممس  ستقبل برتمئجهم أيم  كمرت  مرملبم  ح ك   فتح   ال ئيس عبمس بماللتزا  

حممس مة  ا  على أا المع ك  الحقيقي  لح ك   ال اقع الحقيقي بملطمت الموملح  للخ  ج ما هذا 
 مع االحتالل فقر. 

  جه األةق  ر اءه لكل الطومئل الطلسريري  لل ق ف على حقيق  األ ضمع ج اء استم ا  تعريل 
لزامهم بترطيذ  قيق  أميا التطمقمت  ح ك  فتح  ال ئيس عبمس للموملح   ترك هم لكل االتطمقمت  ا 

 الموملح  الطلسريري .
اهم مؤخ  ا أا ح ك   حممس  تعيق عمل الحك م  في غز   كما الحم  هللا قمل في ع   مقمبالت أج  

  تقي  حك م  ظل   اا المعتقليا في الضط  معتقل ا على خلطيمت أمري   ليس معتقليا سيمسييا.
 15/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وزارة األشغال: بدء توقيع عقود إعمار المنازل المدّمرة كليًّا .8

مم   اإلسكما عا ب ء ت قيع عق   إعم   اإلعمم  ألوحمن المرمزل الم م   أعلرت  زا   األةغمل الع
كليم   ذل  بمستال  ال فعمت المملي  الخمو  بإعم   االعمم    ة اء م ا  البرمء  مستلزممته   الب ء 

 الط  ي بإعم   االعمم .
ليم ت جه ا وبمح الي    ذك ت ال زا   في بيما وحطي  الي   اال بعمء  أا أوحمن المرمزل الم م   ك

إلى م ي يمت  زا   األةغمل العمم  المرتة   في كمف  محمفظمت قرمع غز    ذل  لت قيع العق   
 الخمو  بإعم   إعمم  مرمزله  الستال  ال فعمت المملي  المخوو  له   الب ء الط  ي بمإلعمم .

زل الم م   كليم  بمإلس اع بإرجمز   عم  زي  األةغمل العمم   اإلسكما مطي  الحسمير  أوحمن المرم
مخررمته  الهر سي   تسليمهم لل زا    ذل  لكي يت  تجهيزهم لإلعمم   تخويص م ا  البرمء الالزم  

 لهم.
 15/7/2015، فلسطين أون الين
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 مسؤوالن فلسطينيان: االتفاق النووي اإليراني فاتحة إلعادة االهتمام بالقضية الفلسطينية .9
أك  مسؤ الا فلسريريما أهمي  أا  يك ا االتطمق الر  ي اإلي اري فمتح  : ال يا سع  رم ي -عمما

 إلعم   االهتمم  بملقضي  الطلسريري    تسلير الض ء على السالح الر  ي اإلس ائيلي .
 قمل عض  اللجر  الترطيذي  لمرظم  التح ي  الطلسريري   اول أب  ي سف إا  األهمي  تكما في 

ى مؤخ ا  ما مسمعي تجييش الم قف ال  لي ح ل الملف الر  ي اإلي اري  و ف إيجم  حل لمم ج  
 األرظم  عا القضي  الطلسريري   غ ا  إيالء االتطمق األ ل ي  على ج  ل األعممل .

 أضمف  لب الغ   ما فلسريا المحتل    رأمل أا يك ا االتطمق ممه ا  لتسلير الض ء على الب رممج 
 أجل جعل المررق  خملي  ما أسلح  الر  ي    قف كل أةكمل التسلح  حيث ال الر  ي اإلس ائيلي ما

 يمكا ت    الر  ي اإلس ائيلي  متسّي ا   مرط  ا  في المررق  .
ب   ه؛ قمل عض  اللجر  الترطيذي  لمرظم  التح ي  ومئن ع يقمت  في مع ض تعقيبه على االتطمق 

مق فمتح  لألما  السال   االستق ا  في مررق  الة ق الر  ي اإلي اري   رأمل أا يك ا هذا االتط
األ سر  أا يك ا ممه ا  لجعل المررق  خملي  ما أسلح  ال مم  الةممل  بمم في ذل  السالح الر  ي 

 االس ائيلي .
 ر ه  في تو يح أمس  إلى ض      إلزا  االحتالل اإلس ائيلي بمالرسحمن إلى خر ر ال ابع ما 

قمم    ل  فلسريا المستقل  على ح    ال ابع ما حزي اا  عمومتهم 1967  حزي اا )ي ري ( عم    ا 
 الق س الة يف .

 اعتب  أا  إبقمء قرمع غز  خم ج إرم  الطضمء الطلسريري يأتي في قم  أ ل يمت  أجر   الحك م  
 اإلس ائيلي  التي يت أسهم بريمميا رتريمه  

 16/7/2015الغد، عمان، 
 
 : عباس ملتزم باإلجماع العربيبالكويت السفير الفلسطيني .11

بعر اا  الممضي رطى سطي    ل  فلسريا في الك يت مم رة ته وحيط  السيمس  في ع  هم الثالثمء 
 ”. سر استيمء خليجي إي ااعبمس يخرر لتحسيا العالقمت مع “

 اا  الع بي   قمل السطي  رهب ن اا سيمس    ل  فلسريا  م اقطهم ملتزم  بملكممل بق ا ات االجممع
مم ي برهم بمل  ل الع بي  كمف  هي عالقمت أخ ي  ق ي  ال تخضع للمسم م   ال للرقمش بمم فيهم   ل 

 مجلس التعم ا ل  ل الخليج الع بي.
 أضمف اا عالقمت   ل  فلسريا مع   ل العمل  االخ ى مبري  على االحت ا  المتبم ل  مبم ئ 

 العالقمت ال  لي   القمر ا ال  لي.
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 أك  السطي  رهب ن اا ال مح   ل  ل  فلسريا س ى المح   الع بي  اا اله  األسمسي الذي يةغل 
قمم  ال  ل   القيم   الطلسريري   على  أسهم ال ئيس محم   عبمس ه  إرهمء االحتالل االس ائيلي  ا 

 الطلسريري. الطلسريري   عمومتهم الق س الة قي   تحقيق آممل الةعن 

 16/7/2015ت، السياسة، الكوي
 
  تصريحات الحمد هللا مليئة بالمغالطات واألرقام الوهمية :حماسحركة  .11

تو يحمت الحم هللا غي  مسؤ ل    تؤك    ال كت   سممي أب  زه ي  الرمرق بمس  ح ك  حممس: قمل
أره مج   أ ا  لتم ي  مخرر فتحم ي ض  ح ك  المقم م  اإلسالمي   حممس    هذه التو يحمت 

ملمغملرمت  األ قم  ال همي    رستهجا مزاعمه بأره ال ي ج  أي  ج   للحك م  في غز   غ  مليئ  ب
 ز اء ما غز  يمم س ا عمله  في  زا اته  بةكل ربيعي   الحقيق  أا الحم هللا يمم س  4 ج   

سيمس  التمييز  التهميش ض  أهل غز    يحم ل تغري  ج يم  التقوي  التي تمم سهم حك مته  ه  
 .  ي  ما غز  فقر المعمب    ا أا يتحمل المسؤ لي  عا معملج  هم   غز   معمرمتهمي

أمم محم ل  الحم هللا تب ي  االعتقمالت السيمسي  فهذا يؤك  أره مت  ر في التعم ا األمري  أضمف  
مع االحتالل  ترطيذ مة  ع استئومل ح ك  حممس في الضط  ممم يجز  أررم أمم  حك م  استئومليه 

 .  فئ ي  ك ست االرقسم  بر يق  أبةع ما كل حك ممت الضط  السمبق 
 15/7/2015، موقع حركة حماس

 
 عساف: من رفض المشاركة في حكومة الوحدة هو الُمَتهرِّب من المصالحةأحمد  .12

قمل المتح ث بمس  ح ك  فتح أحم  عسمف إا ما  فض المةم ك  في حك م  ال ح   :  ا  هللا
المعم ل  التي تعمل  أايته ن ما الموملح   ال ي ي  ال ح   ال رري   مؤك ا على ال رري  ه  الذي 

تزي  ما  تي    اإلس ائيليعلى أسمسهم حممس بمتت مكة ف   فكلمم تعمقت مطم ضمتهم مع االحتالل 
 إالكل تو يحمتهم ض  ال ئيس  ح ك  فتح  مم هي  أاهج مهم على ال ئيس  األم  الذي يعري 

   لتغري  اتطمقمتهم الس ي  مع االحتالل لطول غز .قرمبل  خمري
 تسمءل عسمف في ح يث إلذاع  م رري  أمس:  ما يق   بخرف قرمع غز    يتطمخ  بمطم ضمته 

التي أ ةكت على ال و ل إلى رهميتهم هل ي ي  ال ح   ال رري ؟  هل هذه المطم ضمت  إس ائيلمع 
 رري   على أسس سيمسي   اضح ؟ هل هذه اله ر   رري؟  تت  في إرم  الة عي  ال بإجممعتت  

الطلسريري  المحتل   في مق متهم األقوى  الق س؟ الج ان ال   الحقيق  أا  األ اضيستةمل كل 
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حممس ممضي  في مة  عهم االرطوملي  تتح ث عا ال ح   ال رري  بمعتقم هم أا الةعن 
 الطلسريري ال زال يو ق مم تق له أ  يرسى مم قممت به .

 قمل عسمف:  رحا رعل  بأا قم   حممس أعم  ا برمء مرمزله  في ال قت الذي ال يزال الم ارا 
يعيش ظ  فم وعب   فهل يحق لهذه القيم   التي  اإلس ائيليالطلسريري الذي  م  مرزله في الع  اا 
سر ا عليهم  المسمع ات التي ت اإلمكمريمتعلى هذه  االستح اذتسببت في معمرم  أهلرم في قرمع غز  

 بمس  ةعبرم؟
 ح ل تو يحمت م سى أب  م ز ق الذي قمل )إا اللجر  الترطيذي  لمرظم  التح ي  ل  تع  جممعم 
لكل مك رمت الطعل الطلسريري  الملطمت ال رري  المر  ح  أكب  ما ق    الترطيذي  متمبعتهم(  قمل 

على أا أ ل ي  حممس ال و ل إلى  عسمف:  هذه اللغ  ارقالبي    لا تغي  ما ال اقع ةيء مة  ا  
 بأرهم تمثل ةعبرم للمتمج   بقضيته .  اال عمءالحك  

 16/7/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 األقصى في غزةالفوري عن قيادات كتائب شهداء  باإلفراجحماس  حركة فتح تطالبحركة  .13

الط  ي عا  بمإلف اجمي  حممس  رملبت ح ك  فتح على لسما المتح ث بمسمهم أسمم  الق اس:  ا  هللا
سبن يذك   الذيا  أيفي غز    المعتقليا مرذ ثممري سر ات   ا  األقوىقيم   كتمئن ةه اء 

فتح  أبرمءوحي  وعب  للغمي   محمال حممس المسؤ لي  الكممل  عا حيم   أل ضمعيتع ض ا 
 المرمضليا.

 16/7/2015، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 وجهدنا مستمر لتحرير فلسطين "العصف المأكول"أقوى مما كنا عليه في  مالزهار: نحن اليو  .14

قمل  محم   الزهم   القيم ي البم ز في ح ك  حممس  مسمء الي   األ بعمء  : مورطى حب ش - غز 
إا ح كته أق ى ممم كمرت عليه خالل الح ن اإلس ائيلي  األخي   على قرمع غز  ويف العم  

 الممضي.
  في كلم  له خالل حطل إفرم  ألرطمل أيتم  رظمته مؤسس  خي ي  في م ير  غز    أضمف  الزهم 

مسمء الي   األ بعمء  أا  الةعن الطلسريري لا يركس   سي اول مقم مته لالحتالل الوهي ري حتى 
 تح ي  كممل ت ان فلسريا .
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ح ي  فلسريا  أبرمئرم  تمبع  إررم الي   أق ى ممم كرم عليه في )العوف المأك ل(  جه رم مستم  لت
بملضط  الغ بي  المقم ميا يؤ  ا    ه  في م اجه  االحتالل  العمالء الذيا يتعم ر ا مع االحتالل 

 ض  القضي  الطلسريري   المقم م  البمسل  .
 15/7/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 بركة يدعو لوضع استراتيجية لمواجهة مخاطر إجراءات األونرواعلي  .12

 عم ممثل ح ك  حممس في لبرما على ب ك  إلى  ضع  است اتيجي  فلسريري  لبرمري  ع بي  ؛ لم اجه  
مخمر  إج اءات األ ر  ا  مرملبم  الحك م  اللبرمري  بتسهيل إقمم  اعتومممت ةعبي  لالجئيا على 

  ر  ا.الح    الطلسريري  اللبرمري   تأكي ا  على التمس  بحق الع     تطعيل  كمل  األ
 حذ  ب ك  ما خر    ترطيذ الق ا ات األخي   الوم    عا  كمل  األ ر  ا   تقليوهم خ ممتهم 

 اإلرسمري   التعليمي   الوحي   االجتممعي   اإلغمثي   تجمه الالجئيا الطلسريرييا.
جمء ذل  خالل إفرم  رظمته ح ك  حممس في بي  ت  بمرمسب  الذك ى السر ي  األ لى الرتوم  

لمقم م  الطلسريري  في مع ك  العوف المأك ل  أةم  فيه ب ك  بإرجمزات المقم م  الطلسريري  ا
فةمله.   تو يهم للع  اا الوهي ري  ا 

 أك  على أا المقم م  هي الر يق ال حي  لتحقيق أه اف الةعن الطلسريري بملتح ي   الع    
  االستقالل.

 الطلسريري   على السل  األهلي  اإلسالمي ل رري   لطت إلى ح ص ح ك  حممس  الطومئل  الق ى ا
 في لبرما  مةي ا  إلى تمس  حممس بتعزيز العالقمت األخ ي  اللبرمري  الطلسريري .

 15/7/2015، موقع حركة حماس
 
 أوروبيون يلتقون قادة حماس بقطر لصياغة اتفاق "تهدئة"": الخليج أونالين" .11

عا لقمءات س ي  ج ت في العموم   ي ح ك  حممسكةف قيم ي بم ز ف: رم   الوط ي -غز  
القر ي  ال  ح  بيا مسؤ ليا أ   بييا  قم   ح ك   حممس  للتبمحث في ملف الته ئ  في قرمع 

 غز .
 أك  المسؤ ل  في تو يح خمص لم اسل  الخليج أ راليا   أا األسمبيع األخي   ةه ت لقمءات 

ى ما بيره  جيمي كم ت  ال ئيس األم يكي األسبق  مكثط   بيا مسؤ ليا أ   بييا  فيعي المست  
  مسؤ ل اللجر  ال بمعي  ال  لي  السمبق ت ري بلي   بقم   الوف األ ل ما ح ك   حممس .
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 أ ضح أا اللقمءات  كزت في مجملهم على بحث ملف  الته ئ   في قرمع غز  بيا ح ك   حممس  
ت التي ج ت على السمح  في هذا الملف  مةي ا   الجمرن اإلس ائيلي   كذل  مرمقة  كمف  التر  ا

إلى أا اللقمءات جمءت إليجم  ويغ تطمه  تتممةى مع المرملن الطلسريري  المتعلق  ب فع الحوم  
رةمء ميرمء بح ي مقمبل أي اتطمق مع الجمرن اإلس ائيلي.  كممال  عا القرمع   فتح معمب ه   ا 

زالت متمسك  بكل الة  ر التي  ضعتهم مقمبل إب ا    ذك  القيم ي في ح ك   حممس  أا ح كته مم
أي اتطمق ته ئ  مع الجمرن اإلس ائيلي  الفتم  إلى أا أي اتطمق يت  الت ول إليه ستع ضه  حممس  

 على الطومئل الطلسريري  للبت فيه.
 ت قع المو   أا تةه  مةم  ات  الته ئ   في غز  بع  عي  الطر  ارط اج  لسكما القرمع 

 مو يا.المح
 15/7/2015، الخليج أونالين

 
 مقدمة لنزع السالح النووي اإلسرائيلي النووي اإليراني نأمل أن يكون االتفاقمحمد اشتية:  .17

أع ن مسؤ ل فلسريري  أمس  عا أمله بأا يك ا اتطمق إي اا  ال  ل الست   ائ  الفي: -غز  
   إلى رومبهم بةكل وحيح.الكب ى بةأا ملطهم الر  ي فمتح  التطمق ةممل يعي  المررق

عض  ال ف  الطلسريري المطم ض سمبقم  محم  اةتي   « فتح» قمل عض  اللجر  الم كزي  لح ك  
   أا يك ا جزءا  ما ت كين ةممل «اإلس ائيلي»رأمل أا يك ا االتطمق مق م  لرزع السالح الر  ي »

أا تت م  إي اا   ال ر ي  أا ر ى  ال ر ي » أضمف «. يرهي االحتالل لأل اضي الطلسريري   الع بي 
.  اته  «األجربيالمررق  ت خل في   ام   بل تخ ج ما   ام  ال   التي  خلتهم رتيج  الت خل 

ال ت ي  أا يك ا هرم  أي ح ا  سيمسي في المررق  إال فيمم يتعلق بململف »ال اليمت المتح   بأرهم 
 «.الر  ي اإلي اري

 16/7/2015الخليج، الشارقة،  
 

 اعتقال خمسة فلسطينيين من مخيم قلنديا ينتمون لـ"فتح" بتهمة قتل مستوطن وتنفيذ عمليات :الشاباك .18
مس  اعتقمل أ  ]الةمبم [ علا جهمز األما ال اخلي اإلس ائيلي )الةيا بيت(أ أ.ف.ن:  -الق س 

ضط  حزي اا ق ن مست رر  في ال 19خمس  فلسريرييا متهميا بملضل ع في مقتل إس ائيلي في 
 الغ بي  المحتل .

قبض بمةم ك   ح ات ما الجيش اإلس ائيلي على خلي  عسك ي  مك ر  » قمل الجهمز في بيما  اره 
 19تمبع  لح ك  فتح  قمم ا بسلسل  هجممت عسك ي  ما بيرهم هج   رطذ في  أعضمءما خمس  
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مقتل  إلى  أ ىةممل غ بي م ير  الق س «   لييف»حزي اا الممضي بملق ن ما مست رر  
ومب  اري ج ريا  اإلس ائيلي  «.آخ   ا 
الخمس  ه  ما مخي  قلر يم ةممل م ير  الق س   المعتقل ا خالل التحقيق معه  » أا   أضمف

 إس ائيليياحيا  و ل  إلىاعت ف ا بهجممته   بأره  كمر ا ي اقب ا المررق  المر ي ترطيذ الهج   فيهم 
 «.الرم  عليه  بإرالقيق م ا 
م ات ع    اإلس ائيلي  األماالرم  على ق ات  بإرالقالمعتقليا قمم ا » أا  اإلس ائيليالجهمز  تمبع 

رم  على  إرالقبمم فيهم  2014رالق رم  خالل العم  إفي مخي  قلر يم. كمم رطذ ا ست عمليمت 
ومبتهتة يا  14في  إس ائيليجر ي   «.بج  ح الثمري  ا 
المعتقليا ال ئيسييا كما يعمل في الممضي  أح ( 1985لعم  ةمهيا )م الي  ا أب محم  » أا  أ ضح

( التمبع للسلر   يتلقى  اتبه ما السلر  الطلسريري   ه  المسؤ ل عا 17في الجهمز العسك ي )الق   
 «.رالق الرم  على جر ي في بل   ال ا  ةممل الق سا  قتل  اا ج ريا   

ت العسك ي  الطلسريري   فيمم اعتقل اآلخ  ا معتقال آخ  يعمل في جهمز االستخبم ا» أا إلى لطت 
 اإلس ائيليالجر ي  إلى إةم  في وطق  )جلعم  ةمليت(  في  أح ه م ات ع   في السمبق  ت  تح ي  

عره في  اإلف اجقبل  أع ا  احتجز لخمس   2006ح ك  حممس في قرمع غز  العم   أس تهالذي 
 فلسريري. أسي  ألفما  أكث وطق  تبم ل ةملت 

 استخ مت في الهجممت. أسلح   بمم فيهم األسلح اك  الجهمز موم  ته ع  ا ما   
 الجيش « الةيا بيت»بريمميا رتريمه  بملعملي  التي قم  بهم جهمز  اإلس ائيلي ئيس ال ز اء   أةم 

 «.إ همبي»بأره  األخي ةمهيا   اوطم  أب اعتقمل  إلى أ ت الة ر   التي 
سرلقي القبض  إررملت في الي   رطسه الذي ا تكبت فيه ج يم  القتل ق»  أمس قمل في بيما و    

  اري ج ريا. اإلس ائيليمقتل  إلى إةم    في «على القمتل
كمرت  إذاالسلر  الطلسريري   سر ى  أجهز القمتل يعمل في  أا اآلا عر مم اتضح »   أضمف

سيرتهي به  اإل همن ما ال يهمج  ست اول ومتهم.  أرهم أ السلر  الطلسريري  ست يا عملي  القتل 
 «.اإل همن سيهمجمه أا األم 

 أ سلسل  هجممت   خو وم بملسكمكيا  األخي   األةه  ةه ت الضط  الغ بي   الق س الة قي  في 
 .إس ائيليياعسك ييا  أ و مم بسيم ات  ةرهم فلسريري ا في ةكل مرط   على م رييا 

  16/7/2015األيام، رام هللا، 
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 جنديا  إسرائيليا  قرب رام هللا طعنتفلسطينية ل اعتقا .19
أح  جر   االحتالل  أوين ظه  الي      أا همة  حم اا، من 15/7/2015، 48عرب ذك  م قع 

األ بعمء   ذل  بع  تع ضه لعملي  رعا رطذتهم فتم  فلسريري  ق ن مست ررتي  رحليئيل    بيتيل    
 الق يبتما ما مست رر   ع ف ا .

عممم( ق  أوين في ظه ه   رقل إلى مستةطى  تل هة مي   بع  تق ي  العالج  20الجر ي )  جمء أا
 األ لي له في المكما.

 بحسن أح  العممليا في رمق  اإلسعمف األ لي فق   ول إلى مكما العملي    كما الجر ي مومبم 
مم جمء أا ق ات ك بج ح في الجزء العل ي ما جس ه   رقل إلى المستةطى  ه  في حمل  مستق  .

 االحتالل قممت بمعتقمل الطتم  الطلسريري  مرطذ  العملي .
جهمز )الةمبم ( أعلا أا   عا األرمض ل ما الق س  أا 12/7/2112، رأي اليوم، لندن أضمفت 

الطلسريري  مرطذ  عملي  رعا  جر ي إس ائيلي  ة ق  ا  هللا  الي   األ بعمء  ال ترتمي ألي فويل 
 عممم. 22لغ ما العم  فلسريري   تب

مرطذ  عملي  الرعا  ة ق  ا  هللا في  قت “ قمل الةمبم  في بيما رقلته إذاع  الجيش اإلس ائيلي إا 
 ”.سمبق الي    ت عى   اا أب  مر   ما بل   )بيتل ( ة ق  ا  هللا

فويل  الطلسريري  اعت فت بريتهم قتل جر ي إس ائيلي    ا  فعهم ما قبل أي“ أضمف البيما أا 
 ”.فلسريري لترطيذ العملي 

 ولت فتم  “ قمل الجيش اإلس ائيلي في تو يح مكت ن أ سل رسخ  مره ل كمل  األرمض ل لألربمء: 
إلى رقر  للجيش  بملق ن ما رمحلئيل )مست رر  ق ن  ا  هللا   سر الضط  الغ بي (   رعرت جر يم 

  المت اج يا في الحمجز  اعتقل ا الطتم    أ ضح أا الجر    ”.في ظه ه  ت وف حملته بأرهم رطيط 
  أحمل هم للتحقيق.

 
 وليس حبا  بالموت خضر عدنان لـ"األناضول": أضربت عن الطعام حبا في الحرية .21

قمل القيم ي في ح ك  الجهم  اإلسالمي  خض  ع رما  أره خمض اإلض ان : قيس أب  سم   -جريا
 ح ي    ليس حبم للم ت.  حبم في الاإلس ائيلي عا الرعم  في السج ا 

 أضمف ع رما في ح يث مع  كمل  األرمض ل لألربمء:  ل  ُأض ن حبم في الم ت  بل حبم في 
 كةف أا السلرمت  الح ي   ألك ا إلى جمرن أبرمئي   ال تي الم يض  المقع    كمم بقي  البة  .

 .ب ئهي مم على  42اإلس ائيلي  ب أت تطم ضه على  قف إض ابه  بع  م    
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 اتولت إس ائيل بمحممي رم ي األسي  الطلسريري   ب أت عملي  التطم ض   قملت إرهم تقبل   قمل:
على اإلف اج قبل ليل    أو تبأا تط ج عري عقن ارتهمء م   االعتقمل اإل ا ي  لكرري  فضت  

 الق   .
ت بمقي الم اعي  ما ي لي / تم ز  بملتح ي     فض 12 أضمف:  أو  ت على اإلف اج عري بتم يخ الب

 أةم  إلى حملته الوحي  جي    لكره ل  يق  بأي فح ومت  التي اقت حتهم إس ائيل   ق  ارتو  .
 ربي  حتى الي  .

  عم ع رما إس ائيل إلى إرالق س اح األس ى ف  ا  قمئال   أق ل لالحتالل: أرلق ا س اح األس ى  
ا لا تطعل ا فسيق م ا على خر ات  كطمك  تلذذا بمعمرمته   أريره   ذل  لا يزي ك  إ ال عم ا   ا 

 احتجمجي  فه  يملك ا أ  اق سيستخ م رهم في حيره .
 أةم  إلى أا األس ى الم ضى  يعمر ا ما أ ضمع وحي  وعب    اوطم عيم   سجا ال مل   

 بب المقب   .
رتهمكمت  قمل   األ ضمع في السج ا محتقر    هرم  سخر ما قبل األس ى إث  الممم سمت  اال

 الي مي  .
 قملت الرمرق  بمس  الة ر  اإلس ائيلي   في تو يح وحطي  أمس  إا  ع رما يةكل خر ا على 

 أما إس ائيل   ه  ةخص إ همبي .
    ع رما عليهم خالل ح يثه ل كمل  األرمض ل:  أرت اإل همبي   جية  الذي يقتل أرطمل غز   

خي اته   خلت الق س مج  ا ما كل ةيء  ز ت ع    يقتل أرطمل الضط    يحمو  ةعبرم  يس ق 
 بي ت  ر يت الوال  في األقوى  أيا اإل همن في ذل  .

 أضمف:  ال يح ل أح  بيررم  بيا الق س  األقوى   أرم لا أعري االحتالل لذ  التمتع بتق ي  رلن 
 ا  الطول تو يح   أق ل له:  خلت الق س بخر ات متعب  متثمقل   لكرهم م يح  ل  أتسلق ج

 العرو ي   خ ل الق س أثبت فيه إخطمق أمره   الذي بمت خلف ظه  رم .
 15/7/2015، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

  
 ستشفىالشويكي إلى الم المحرر عزام تدهور صحي في حالة عدنان خضر ونقل األسير .21

ا ت ه  ا ر أ على ال ضع أعلا رم ي األسي  الطلسريري في  ا  هللا أ :فم ي أب  سع ى - ا  هللا 
الوحي لألسي  المح   خض  ع رما الذي أف ج عره قبل أيم  قليل  رقل على إث ه إلى مستةطى 
جريا لتلقي العالج   مم زال ي ق  هرم .  رمأرت عمئل  الةيخ ع رما الجميع على حملته الوحي . 
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تضممريا في ع اب .  رقلت عره  قملت عمئل  المح   ع رما إره لا يتمكا ما استقبمل المهرئيا  الم
 تحيمته للكل الطلسريري  أح ا  العمل    تهرئته للجميع بق ن حل ل عي  الطر  السعي .

في محمفظ  الخليل أمج  الرجم  إره ج ى رقل األسي   األسي  في السيمق ذاته قمل م ي  رم ي 
ضعه الوحي   ذل  بع  المح   عزا  ة يكي إلى مستةطى األهلي بم ير  الخليل رظ ا لت ه     

 اإلف اج عره بسمعمت. 
   16/7/2015القدس العربي، لندن، 

 
 تطالب باإلفراج عن المعتقلين بالضفة واإلسالمية القوى الوطنيةغزة:  .22

رملبت الق ى ال رري   اإلسالمي  في قرمع غز  بمإلف اج عا المعتقليا ضما حمل  االعتقمالت 
 ي  مرمو ي  أعضمء ح ك  حممس في الضط  الغ بي .األخي   التي رملت ع  ا  ما مرتسب

 قملت الق ى في بيما وحطي  الي   األ بعمء  إرهم ترظ  بقلق بملغ إلى حمل  االعتقمالت األخي   
 التي رملت ع  ا  ما مرتسبي  مرمو ي  أعضمء ح ك  حممس في الضط  الغ بي .

   االرتممء السيمسي  الترظيمي   اعي   عب ت عا  فضهم الة ي  ألي اعتقمالت على خلطي  االرقسم
 إلى إرالق س اح كمف  المعتقليا على هذه الخلطي  بغض الرظ  عا أي تب ي ات.

 أضمف البيما: رأمل  قف كل هذه الممم سمت   الت جه ف  ا  لح ا   رري لترطيذ كمف  ملطمت 
رهمء االرقسم  على قمع   الة اك   ال ح    عق  اإلرم  ا لقيم ي الم ح  كم جعي  م ح   الموملح   ا 

 إل ا   الو اع مع االحتالل.
 ة  ت الق ى على خر    استم ا  حمل  االرقسم   مةي   إلى ته ي ه لمجمل المة  ع ال رري 

 الطلسريري  إلى جمرن االرتهمكمت ال اضح  للق اريا  الح يمت العمم .
   المتعلق ب قف الترسيق مع االحتالل. أك ت على ض     االلتزا  بق ا ات المجلس الم كزي األخي

 15/7/2015، موقع حركة حماس
 

 "الشعبية" تدعو إلى تصفية البرنامج النووي اإلسرائيلي .23
ةّ  ت  الجبه  الةعبي  لتح ي  فلسريا  على ض     تج ي  إس ائيل ما سالحهم :  ا  هللا )فلسريا(

  ةع بهم  كمم قملت. الر  ي  لمم يةّكله ما ته ي  على أما المررق  الع بي 
(  األم  7|15  عت  الةعبي   في بيما وحطي تلقت  ق س ب س  رسخ  عره  الي   األ بعمء )

المتح    األر اف الة يك  إلى الت قيع على  اتطمق فييرم  لمالحق  الب رممج الر  ي اإلس ائيلي 
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م  في إرم  اإلعالا عا  توطيته  رظ ا  لمم يةّكله ما ته ي   مخمر  على   ل المررق   ةع به
 الة ق األ سر مررق  خملي  تمممم  ما السالح الر  ي   فق البيما.

 أع بت عا ثقتهم بأا  إي اا ستبقى سر ا    اعمم  لرضمل الةعن الطلسريري  حق قه ال رري   
  ستجعل ما رتمئج االتطمق الر  ي تعزيزا  لتق    از هم  الةعن اإلي اري الو يق .

 15/7/2015قدس برس، 

 

 حماس تصدر حصيلة باالعتقاالت السياسية بالضفةحركة  .24
أو  ت ح ك  حممس  حويل  بع   المعتقليا السيمسييا في الضط  الغ بي  مرذ مرلع :  ا  هللا

 .14/7/2015 مضما  حتى عو  ي   االثريا 
 261  بلغ  قملت الح ك  في بيما لهم األ بعمء  إا ع   المعتقليا السيمسييا في سج ا السلر

 ي لي /تم ز. 2مرذ مرلع  مضما حتى ب اي  الحمل  في  16معتقال  مره  
ت  اعتقمله  سيمسيم في حمل  األجهز  األمري  األخي   التي ب أت في الثمري ما تم ز   245 بيرت أا 

لرلب  رملب م  فيمم ع   ا 42م ضح  أا ع   الرلب  الجممعييا الذيا ت  اعتقمله  في الحمل  األخي    
 رملبم. 33الذيا تبق ا في االعتقمل 

معتقال  سيمسيًّم  مةي    13 أ ضحت حممس أا ع   المض بيا عا الرعم  في سج ا السلر  بلغ 
 معتقليا سيمسييا.  10إلى أا ع   المض بيا خالل الحمل  األخي   مما ت  ت ثيقه   

 .معتقال 261الل الحمل  ما مجم ع معتقال  سيمسيًّم اعتقل ا خ 59 لطتت إلى أره أف ج فقر عا 
 15/7/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 على مشـروع قانون يعرف "إسـرائيل دولة قومية لليهود" المصادقة .22

وببم قت اللجربب  ال زا يبب  اإلسبب ائيلي  لةببؤ ا التةبب يع علببى مةبب  ع قببمر ا أسمسببي يببرص علببى تع يببف 
 أ   ت اإلذاعب  اإلسب ائيلي  العممب  أا مةب  ع  اليه  ي . المؤسس  اإلس ائيلي  بب ال  ل  الق مي  للةعن

الق ا  الموم ق عليه يرص علبى  تع يبف إسب ائيل بمل  لب  الق ميب  للةبعن اليهب  ي إلبى جمربن ك رهبم 
 حسبن اإلذاعب     ل   يمق اري  تق   على مبم ئ الح يب   الع الب   السبال   فقبم ل ؤيبم أربيبمء إسب ائيل .

 تمرح جميع م ارريهم حق قم متسم ي .  إس ائيل  أاي عي مة  ع القمر ا 
 16/7/2015 ،الدستور، عّمان
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 يسقط قانون إعدام أسرى لعدم التنسيق مع الحكومة الكنيست .21
  مةببب  ع قبببمر ا يسبببمح 15/7 أسبببقرت الهيئببب  العممببب  للكريسبببت  يببب   األ بعبببمء: تح يببب  ببببالل ضبببمه 

عضببب  الكريسبببت ةبببم  ا غبببمل  مبببا حبببزن بطببب ض عق بببب  اإلعببب ا  علبببى أسببب ى فلسبببريرييا   ق مبببه 
   المتر ف   ذل  بسبن ع   ترسيق ر حه مع االئتالف الحك مي.مس ائيل بيترإ 

سبب ائيل إأعضببمء كريسببت  جمببيعه  مببا   6عضبب  كريسببت فيمببم أيبب ه  94مةبب  ع القببمر ا   وبب ت ضبب ّ 
 أيي همم لهذا القمر ا. .  تغين عا التو يت ال زي اا رطتملي بريت   اري  ار ا  غ  أرهمم أعلرم تمبيتر

 15/7/2015 ،48عرب 
 
 االحتالل ينفذ مناورات عسكرية في األغوار الشمالية .27

مس بترطيذ مرم  ات عسك ي   اسع  في مرمرق األغ ا  الةمملي    فقم ل كملب  أة عت ق ات االحتالل 
 فبم  إا  ل كمل   قمل  ئيس مجلس المملح  المضم ن ال ع ي  عم ف   اغم  الطلسريري  ) فم(. األربمء

االحببتالل يسببتخ   فببي ت  يبمتببه الم كبببمت الم  عبب    ق اتببه ال اجلبب   أخبب ى مؤللبب  ترتةبب  فببي مرببمرق 
متط قبب  مببا األغبب ا   السببط ح الجبليبب  المرلبب  عليهببم.  أ ضببح أرهببم ليسببت المبب   األ لببى التببي ترطببذ فيهببم 

ل ا إا هبببذه المربببم  ات تتسببب  قببب ات االحبببتالل مربببم  ات عسبببك ي  فبببي المررقببب   إال أا ةبببه   عيبببما قبببم
على مسمحمت  اسع  ما مررق  األغ ا  تحت ذ يع   بمالتسمع. يةم  إلى أا ق ات االحتالل تسير 

 مرمرق عسك ي  مغلق    تمرع م ارري المررق  ما  خ له.
 16/7/2015 ،الدستور، عّمان

 
طالق أسرىعشرين مقاتال  فلسطينيا  و  ثجث إعادةقترح ت"إسرائيل"  .28  ل جثتي شاؤل وغولدينمقاب ا 

  إا ح ك  حممس ت ي  ثمربم 15/7 قمل مو   أمري إس ائيلي مسمء ي   األ بعمء: تح ي  بالل ضمه 
مقمبل الكةف عبا معل مبمت حب ل موبي  المب ارا اإلسب ائيلي مبا أوب ل أثي بيب   أب اهبم  مرغيسبت   

ل المحم ثبببمت غيببب   أضبببمف الموببب   رطسبببه أربببه خبببال  المببب ارا الع ببببي المحتجبببزيا فبببي قربببمع غبببز .
علببى حمببمس أا تعيبب  جثببت عةبب يا   إسبب ائيل  حمببمس  اقت حببت   إسبب ائيل المبمةبب   فببي القببمه   بببيا 

 فلسريرييا ج ى أس ه  خالل الحب ن الع  اريب  علبى القربمع فبي الوبيف الممضبي   فلسريريم   مقمتال  
 جبببزتيا لببب ى حمبببمس. ذلببب  مقمببببل جثتبببي الجرببب ييا اإلسببب ائيلييا أ  ا ةبببمؤل  هببب ا  غ لببب يا  المحت

 على الرم ل  حتى الي   .  أضمف المو   أا  هذا االقت اح مم زال مر  حم  
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 تمبع المو   أره  مرذ الرة  عا القضبي  )المحتجبزي(ا( لب  رتلبق معل مبمت أخب ى  حمبمس ستسبتخ   
  اإلس ائيلييا ك  ق  مسم م .  ه  ي ي  ا أا ر فع ثمرم مقمبل معل ممت عا اإلس ائيليي(ا . 

 15/7/2015 ،48عرب 
  
 شطب مئات الماليين من ديون المستوطنات بالضفة والجوالن .29

قممبببت   ائببب   االسبببتيرما   التبببي تعمبببل بتم يبببل حكببب مي  فبببي السبببر ات األ ببببع : تح يببب  همةببب  حمببب اا
األخيبب   بةببرن مئببمت الماليببيا مببا  يبب ا المسببت ررمت المقممبب  علببى أ اضببي الضببط  الغ بيبب  المحتلبب  

مليب ا ةبيكل قب  ت اكمبت فبي  500 جمء أا هذه الب ي ا   التبي تقب   برحب   س  ي المحتل. الج الا ال
أعقببمن قبب  ض ر يلبب  األمبب   قبب مت فببي سببر ات السبببعيريمت  الثممريريببمت  للمسببت ررمت فببي الضببط  
الغ بي   الج الا  كهبمت إلقمم  برى تحتي  تخ   مست رريا أفب ا   أ  كقب  ض لجمعيبمت تعمبل علبى 

 مست ررمت في البرمء  الز اع .تر ي  ال
 علب  أا هببذه الب ي ا ال تةببمل  يبب ا المسبت ررمت التببي كمرببت مقممب  علببى أ اضببي قربمع غببز    التببي 

 بق ا  حك مي. 2010ج ى مح هم في العم  
مليب ا ةبيكل   ت اجبع  588إلبى  2010 تةي  التقم ي  المملي  إلى أا مجم ع الب ي ا  وبل فبي العبم  

 2013مليبب ا ةببيكل   فببي العببم   275إلببى  2012مليبب ا ةببيكل   فببي العببم   320 إلببى 2011فببي العببم  
 فبي تق يب  الحك مب  المبملي  البذي رةب  يب   أمبس  يظهب  أا مجمب ع الب ي ا  ملي ا ةيكل. 120إلى 

 ملي ا ةيكل فقر.  35 ول إلى  2014في العم  
 16/7/2015 ،48عرب 

 
 مة وحدةريفلين يتوسط بين نتنياهو وهرتسوغ لتشكيل حكو  .31

أكبب ت موببم   فببي  الليكبب     فببي  المعسببك  : 16/7/2015 ،48عــرب فببي م قببع  همةبب  حمبب ااكتببن 
الوببهي ري   يبب   أمببس األ بعببمء  أرببه تجبب ي مرببذ أسببمبيع معبب     عمليببمت جببس ربببض بببيا الحببزبيا 

 بحسبببن الموبببم   فبببإا الرببب فيا يج يبببما اتوبببمالت  لتةبببكيل حك مببب   حببب    ب سبببمر   ئبببيس ال  لببب .
ب اسر  الب ئيس اإلسب ائيلي  ؤ فبيا  يطلبيا  حيبث أا  ئبيس الحك مب  بريبمميا رتريبمه     ئبيس بيرهمم 

 المعم ض  يتسحم  ه تس غ يج يما اتومالت مع  يطليا   يق   األخي  برقل المقت حمت.
 رقببل عببا موبب   فببي الليكبب     وببف بأرببه مرلببع علببى االتوببمالت  ق لببه إا الجهببمز السيمسببي بببمت 

 مع إي اا  في إةم   إلى االتطمق الر  ي.  خمو  بع  التر  ات التي حولت مؤخ ا  جمهزا لل ح    
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  بحسن المو   رطسه فإا  ه تس غ ي    أا العمل  يرظ  بر يق  أخ ى إلى حك م  ال ح     مضيطم  
أا االتومالت غي  المبمة   تت اول مرذ ع   أسمبيع.  بحسن تق ي اته فإره ال ي جب  معم ضب  ج يب  

  المعسك  الوهي ري  لل خ ل إلى االئتالف الحك مي.  اخل
 يذك  أا ه تس غ رطى بة   وح  هذه اال عمءات    وطهم بأرهم  ه اء مرلق .

 قببمل مسببؤ ل فببي  المعسببك  الوببهي ري  إا رتريببمه  يسببعى لتبب   ارربببمع لبب ى ةبب كمئه فببي االئببتالف 
    جبومالت يأتي لزيم   الضغر علبى أفيبأره ي ج  ب ائل لالئتالف القمئ    أا الكةف عا هذه االت

 ليب مما    فعه إلى ال خ ل في االئتالف الحك مي  أ  لتخطيف المرملن المملي  لة كمء االئتالف.
يذك  أا ما بيا العقبمت الم كزي  التي كمربت أمبم   خب ل  المعسبك  الوبهي ري  االئبتالف الحكب مي 

 االئتالف كة ر مسبق. هي مرملب  ه تس غ بإخ اج  البيت اليه  ي  ما
 رقلبببت وبببحيط   هبببم تس  عبببا موببب   مرلبببع علبببى االتوبببمالت ق لبببه إا ه تسببب غ ألمبببح مبببؤخ ا إلبببى 

 استع ا ه للم افق  على بقمء رطتملي بريت في االئتالف.
 قمل عض  كريست في كتل  الليك   إا  خ ل المعسك  الوهي ري إلى االئتالف سب ف يتحقبق   أا 

 ا   الخم جي    زا   األما.رتريمه  سيع ض عليه   ز 
 عبم رتريبمه    أا أسبع  تلحمبي  الرموب    رقبال  عبا م اسبلهم فبي 16/7/2015 ،الحياة، لنـدن أضمفت 

ه تس غ ما على مرب  الكريست أمس  لب تةكيل جبه  م حب   أمبم  العبمل   العمبل سب ي   ضب  االتطبمق  
 مي   التبي يجبن أا يتحلبى بهبم قبم   األحبزان  لعن رتريمه  على  ت   المسؤ لي  الق ي.ي اراإلالر  ي 

الوببهي ري    قببمل فببي كلمتببه إرببه  فببي المسببمئل ال ج  يبب  ال ي جبب  ائببتالف  معم ضبب   إرمببم يجببن أا 
رك ا جبه  م ح   ما أجل تأميا  ج  رم .  ت ع  رتريمه  بم اول  محم ب  االتطبمق  اعيبم  المعم ضب  

األيببب ي ببببيا تالميبببذ جمب ترسبببكي )مؤسبببس ليكببب  (  ببببا إلبببى  عببب  م قطبببه   ألرربببم بحمجببب  إلبببى تةبببمب  
 غ  ي ا )مؤسس حزن العمل(   هذا مم ي ي ه الةعن أيضم  .

 اتطبببق ه تسببب غ فبببي كلمتبببه الج ابيببب  مبببع رتريبببمه   علبببى أا  االتطبببمق سبببي  يعبببّ ض الموبببملح األمريببب  
الخبالف مبع رتريبمه  االتطبمق.  تبمبع أربه   غب   إلس ائيل  المررق  إلى الخر     أره يجبن العمبل ضب ّ 

  جبب ن محمسبببته الحقببم  علببى سببل كه  ق ا اتببه  لكببا عليرببم أا رعتببب  االتطببمق تحبب يم  ق ميببم   أمريببم  لرببم 
 جميعم   س اء للم ى الق ين أ  البعي    مضيطم  أره يمكا القيم  بهذه المهم  ما مقمع  المعم ض .

 المعسبك  الوبهي ري  إسبحمق ه تسب غ    اتهمت زعيمب  ح كب   ميب تس  اليسبم ي  زهمفبه غبملؤ ا زعبي 
بأره يلهث   اء االرضمم  إلى الحك مب    أربه سبيج  فبي االتطبمق مبع إيب اا  الذ يعب   المرمسبب  إل خبمل 
حزبه إلى الحك م     أرم أع ف تمبم  المع فب  أا المعسبك  الوبهي ري فبي ر يقبه إلبى الحك مب  .     

 أا معلقببيا فببي الةببؤ ا الحزبيبب  ال يسببتبع  ا احتمببمل ه تسبب غ علببى هببذا الكببال   اعتببب ه  هبب اء   إال
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ارضبببمم   المعسبببك  الوبببهي ري  للحك مبببب   تببب لي ه تسببب غ مروبببن  زيبببب  الخم جيببب    هببب  مبببم ي يبببب ه 
 رتريمه   لعجزه عا تو يف األم   مع ائتالفه الحك مي الضيق  الهش.

 يبب  سيمسببتهم   ليبقببى فببي المقمبببل  فببإا موببلح  ه تسبب غ االرضببمم  إلببى الحك مبب   لعببن     فببي تح
 حزبه على قي  الحيم   يبقى ه  زعيمم  للحزن  قبل عم  ما االرتخمبمت على الزعمم .

 
 تنفي وجود اتصاالت مع مبعوثين لعباس لتجميد االستيطان "إسرائيل" .31

تل أبين: رطى رمرق إس ائيلي أا تك ا حك م  بريمميا رتريمه  ق  أج ت محم ثمت س ي  مبع السبلر  
ري   اتطق بم جبهم على تجمي  البرمء فبي المسبت ررمت.  قبمل إا سيمسب  االسبتيرما الحك ميب  الطلسري

 جمء هذا الرطي بع  رة  أربمء تطي  بأا رتريمه  تحب ث وب اح  إلبى قبم   المسبت ررمت عبا  ل  تتغي .
 ضببببب     التوببببب ف بحكمببببب  فبببببي م ضببببب ع البربببببمء االسبببببتيرمري  إذ إا عيببببب ا العبببببمل  مطت حببببب  علبببببى 

فببي مكمربب  إسبب ائيل ال  ليبب .  قبب  أثببم  هببذا الربببأ حطيظبب   ز اء  ررمت   كببل برببمء سببيلحق ضبب  ا  المسببت  
اليميا فت جه خمس  مره    جمبيعه  أعضبمء فبي حبزن الليكب   الحبمك   لزيبم   مسبت ررمت عب   الليلب  

 قبل الممضي    أعلر ا أره  سيبذل ا كل ةيء ما أجل  فع البرمء في المست ررمت.
 اء زئيبببف الكبببيا   حبببميي  كبببمتس    ارببي  ارببب ا   ا فيببب  أ كببب ريس   يبببم يف ليطبببيا   هببب   ارضبب  الببب ز 

مق ببب ا مببا رتريببمه   إلببى ج لبب  فببي إرببم  الحملبب  االرتخمبيبب  لي سببي  غببما الببذي يرببمفس علببى  ئمسبب  
 مجلس المست ررمت في مررق   هة م  ا  )ق ن رمبلس(  ما قبل الليك  .  ارض  إلى الج لب  أيضبم  

يببب  األمبببا ال ببببمي ايلبببي ببببا  هبببما )البيبببت اليهببب  ي(.  اختبببم  الببب ز اء الخببب  ج ضببب  توببب يح رمئبببن  ز 
رتريببمه  بملببذات  مببا أمببم  بيببت عمئلبب  ف غببل فببي مسببت رر  ايتمببم   حيببث قتببل فيببه خمسبب  مببا أبرببمء 

 العمئل  في العملي  التي  قعت قبل أ بع سر ات.
تجميبب  االسببتيرما  إال أا ي سببي ف غببل  مببع أا  يبب اا  ئببيس الحك مبب  كببما قبب  رطببى  أ ل مببا أمببس  

. وب   توب يح يمكبا رطيبه أ  عب   رطيبه  لكبا مبا الرمحيب  العمليب  قمل:  ح ث أمس أم  خري  جب ا  
للتوب يح. فمربذ أكثب  مبا سبر  يسب   الجمب     رحبا هربم فبي الضبط   يب   ال اقع على األ ض مرمبقبم  

لحك مببب  مبببا البربببمء فإربببه يمبببس ببببملقي  )الغ بيببب ( رةبببع  ببببذل  بةبببكل  اضبببح. عرببب مم يمرعربببم  ئبببيس ا
 الوهي ري  ل  ل  إس ائيل  يمس بمقتوم    ل  إس ائيل .

 كما م قع   اال  العب ي رة  وبمح أمس ربأ مطم ه أا محم ثمت تجب ي مربذ ةبه   بةبكل سب ي ببيا 
ا جه  مسؤ ليا كبم  إس ائيلييا  فلسريرييا   أا المةم كيا فيهم ه  ما المق بيا ج ا ما رتريمه  م

  ما  ئيس السلر  الطلسريري   محم   عبمس  ما جه  أخ ى.
 16/7/2015 ،الشرق األوسط، لندن
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 السياسيون اإلسرائيليون ينّحون خالفاتهم جانبا .. لمواجهة إيران .32

ةببب   الخالفبببمت  اخبببل الحلبببب  مبببا  غ  علبببى الببب :16/7/2015 ،الســـفير، بيـــروت حلمبببي م سبببىكتبببن 
أا المعسببببك  الوببببهي ري  بغملبيتببببه السببببمحق   التببببف حبببب ل م قببببف  ئببببيس السيمسببببي  اإلسبببب ائيلي   إال 

 أببب ت  . إسبب ائيل الحك مبب  بريببمميا رتريببمه  فببي ارتقببم ه لالتطببمق الربب  ي اإلي ارببي  اعتبببم ه خربب ا  علببى 
أ سببمر فببي محببير رتريببمه  آمببمال  بببأا هببذا االلتطببمف قبب  يسببهل عمليبب  ت سببيع الحك مبب    خلببق اسببتق ا  

السيمسي . لكا أ سمر المعلقيا تحذ  ما الخر  الكمما في م اوبل  سيمسب  رتريبمه  أكب  في الحلب  
 المتوم م  مع اإل ا   األم يكي .

 ق  اجتمعت أمس لجر  الخم جيب   األمبا فبي الكريسبت ب ئمسب  تسبمحي هرغببي   أعلبا هرغببي أا اجتمبمع 
 االتطمق. ه يبل   أ سع جبه  ض ّ ستثرمئي ق   أا الرقمش ي مي للت ول إلى ق ا  متطق علياالاللجر  

ح  مئب  مليبم    ال  رحمليم  عا مجمبه  الخر  الكمما في ت فق  أسمسم    إس ائيل  يج ي الح يث في 
 500إلى إي اا ج اء  فع رظم  العق بمت.  لكا بعضه  يةيع أا ره اا ستستطي  ما االتطمق بمم بيا 

مببا هببذه األمبب ال  أا جمرببم    إسبب ائيل بلبيا.  تببّ عي مليببم    ال  فببي العقب   روببف العقبب  المق 700إلبى 
حممس  مرظممت أخب ى.  ال  سبمل  علبى ألسبر  المسبؤ ليا اإلسب ائيلييا  ح ك سيذهن إلى حزن هللا   

س ى أا   لته  ل  ت قع االتطمق  هي غي  ملزم  ببه   ال يمكرهبم ال قب ف مكت فب  األيب ي إزاء الخرب  
 الذي يمثله.

رتريمه .  هذا مبم  االتطمق ل  يمرع االرتقم ات ض ّ  ممع السيمسييا الوهمير  ض ّ  مع ذل  فإا ةبه إج
أةم  إليبه زعبي   هربم  مسبتقبل  يبمئي  لبيب   فبي جلسب  لجرب  الخم جيب   األمبا  حبيا قبمل إا  رتريبمه  

رمببم غ لبب ا مئيب  مببم بعب  حبب ن يب   الغطبب اا.  االتطببم ق لبيس تة تةببل مبم بعبب  الحب ن العملميبب  الثمريب    ا 
مرببذ إرةببمئهم. فقبب  كببما بمل سببع     ل  إسبب ائيلب الربب  ي اإلي ارببي هبب  الطةببل األكببب  للسيمسبب  الخم جيبب  لبب

 الت وببل التطببمق أفضببل  علببى األقببل فببي مسببأل  ال قمببب  .  أضببمف  حتببى يبب   أمببس كببما العببمل  مقترعببم  
ت المتح   ليست إلى جمرن بأا إس ائيل  ال اليمت المتح   تسي اا ي ا  بي    أمس فه  العمل  أا ال اليم

 إس ائيل في الةأا الر  ي. لق  ت   رتريمه  خلطه خ ائن   يجن عليه الذهمن إلى بيته .
 فبي كببل حببمل أةببم ت  يبب يع ت اح  ربب ت  إلبى أا كبببم  المسببؤ ليا فببي المؤسسبب  األمريبب  اإلسبب ائيلي  

م يكي .  قمل بعضه  إا  السبع  ي  ارتق  ا بة   الر يق  التي أ ا  فيهم رتريمه  الو اع مع اإل ا   األ
   ل الخليج فهمت أا االتطمق حقيق  رمجز    لذل  بمةب ت فبي اتوبمالت مبع األمب يكييا علبى  زمب  
المسببمع   األمريبب . لكببا رتريببمه  لبب  يكببا مسببتع ا  للبب خ ل فببي اتوببمالت  كببي ال يطسبب  ذلبب  إضببطمء 

   الا هذا  هما على ريب  قلن أ بممم .ة عي  لالتطمق المتبل     لكره اقت ف بذل  خرأ جسيمم  
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  فض مق ب ا ما رتريمه  االرتقم   قمئليا:  ال يمكر  أا تهمج  االتطمق   أا تتحب ث عبا التعب يض 
في ال قت رطسه. إس ائيل لا ت خل في مطم ضمت إلى أا يك ا هذا االتطمق رهمئيم    هذا سيك ا فقبر 

  س .جبع  التو يت في الك ر
لت بعض الوحف اإلس ائيلي  ع   مسمي   مررق رتريمه  فبي الحملب  علبى االتطبمق. في كل حمل حم  

 أةم ت افتتمحي  هم تس إلى أا االتطمق  إرجمز  يبل ممسي همئل  معل  تبم يخي علبى ر يبق عالقبمت 
 . الغ ن مع إي اا   ألره  يضما أيضم  اعت افم  متبم ال   مسم ا  في المكمر   القيم  ببيا المب قعيا عليبه

يببب اا أفلحتبببم  لببب  مؤقتبببم   فبببي تحييببب  أحببب  أكبببب  الته يببب ات علبببى الةببب ق األ سبببر   اعتبببب ت أا أم يكبببم  ا 
 م ى رجمعب  ال قمبب .  ةب  ت علبى أا     لكا قيم  االتطمق تكما في م ى تجسي ه عمليم   إس ائيل  

مبرح ف وب  لالتطبمق  االتطمق مس بة   بملعالقمت األم يكي  ب اإلسب ائيلي    لبذل  يربغبي إلسب ائيل أا ت
  اعتبم  ال  ل الم قع  حزا  أمما يضما سالم  إس ائيل  أمرهم.

غي  أا هذا ليس فقر زما الحكم   ت جيه الروح  فهربم  مبا ال يت  عب ا عبا الةبممت  فبي رتريبمه  
 التق يب  لب   أا سل كيمت حك متبه.  هكبذا فبي  يب يع ت  كتبن كبيب  معلقيهبم السيمسبييا ربمح   ببم ريع 

  إس ائيل البت    هذا أم  مثي  للحطيظ . فمالتطمق له معرى موي ي بةأا كل ما يعيش هرم  مم يذك
يجعل تجمهل إس ائيل ليس ةبيئم مهيربم   حسبن ببل خريب  أيضبم .  يعتبب  أا هبذا  يحتمبل أا يررب ي 

 بمعرببى مببم فإرببه علبى قبب   أكببب  مببا المخببمر  إلسبب ائيل مببا  قبب ف إيب اا علببى حمفبب  القربلبب  الر  يبب   
  حيا بعبث  ئبيس ال اليبمت المتحب   آيزرهبم     ئبيس  ز اء االتحبم  السب فيمتي 1956يعي رم إلى العم  

 عليهم االرسحمن ما سيرمء . ب لغمريا لحك م  إس ائيل  سمئل ته ي   ف ضم  
م ا  إيببب اا   همربببه علبببى اسبببت  بعببب  أا يسبببتع ض ببببم ريع تببب ق رتريبببمه  لعمليببب  عسبببك ي  أم يكيببب  ضببب ّ 

العق بمت   ه  مم فةل  وم  الخر  األكب  عر ه ه  ت فق األمب ال علبى إيب اا  مخبمر  ذلب  علبى 
إس ائيل.  هكذا ل  يبق أمم  رتريمه  س ى م اوبل  الوب اع مبع اإل ا   األم يكيب  فبي الكب رج س   هب  

كمقترببع بببأا  وب اع فبب ص رجمحبه قليلبب .  يعتقب  بببم ريع أا الوبب اع مبع أ بممببم مقلبق  رتريببمه  يتوب ف
 هذا و اع  ج   بملرسب  إلس ائيل.  ه  مخر : إس ائيل ستبقى   المح ق   ليست على األب ان.

 ي اوبببل المعلبببق العسبببك ي لوبببحيط   هبببم تس  عبببمم س هم ئيبببل مبببا هبببذه الرقرببب  ليكتبببن أا  األزمببب  
  بببيا رتريببمه  الخريبب   فببي العالقببمت األم يكيبب  اإلسبب ائيلي    فببي م كزهببم العالقببمت الةخوببي  المتبب ت  

 أ بممبم  ت كببت رتريببمه  فببي م ضببع تببأثي  هممةبي فببي الم احببل األخيبب   مببا المطم ضببمت. اآلا  بعيبب ا  
عبببا االرتقبببم  العلربببي البببذي سبببي جهه  ئبببيس الحك مببب  للببب ئيس األم يكبببي  يت قبببع أا يبببب أ الوببب اع فبببي 

فع العق بمت التي ف ضهم الك رج س: محم ل  رتريمه  تقيي  أ بممم عا ر يق إفةمل ال ع  األم يكي ب  
الك رج س على إيب اا.  غب  التةبجيع البذي يحظبى ببه  ئبيس الحك مب  عرب  الجمهب  ييا    غب  حقيقب  
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أا تأجيل الت قيع علبى االتطبمق فبي فييربم قب  أربمل فتب   الموبم ق  فبي الكب رج س إلبى ةبه يا  إال أا 
لى المعسك  المعم ض لل ئيس. احتممل سيرمت  ا  يم ق اريم إ 13رجمح رتريمه  ي تبر بق  ته على رقل 

 ذل  غي  كبي  في هذه الم حل    غ  الثغ ات الكثي   في االتطمق .
 لكببا م اسببل الةببؤ ا الحزبيبب  فببي  هببم تس  ي سببي في تبب  يخلببص مببا مةببمه اته إلببى أرببه  غبب  هزيمبب  

 حب   ال رريبب  رتريبمه    جهبه الةبمحن إال أربه كملمقببمم  البذي يب اها ببمخ  مبم يملبب    هب   يرملبن بمل
 م اول  تخ يبن العالقب  مبع األمب يكييا .  يقب ل  إلبيك  إةبم   أخب ى حب ل المب ما علبى القمبم : بعب  
أا فق  س  اله فه  سيضع مالبسبه ال اخليب  علبى عجلب  ال  ليبت   هبذه خرب   يقب ل الخبب اء إرهبم لبا 

 ترجح في السيمس  األم يكي  .
الثمريبب  فببي التلطزيبب ا اإلسبب ائيلي أ  ي سببيغمل الم قببف  فببي الخالوبب  يلخببص الم اسببل السيمسببي للقرببم 

ببببملق ل  الحقيقببب  فبببي هبببذه اللحظببب  هبببي أا إسببب ائيل معز لببب  أمبببم  إجمبببمع عبببملمي. الحقيقببب  فبببي هبببذه 
اللحظببب   عم مبببم  هبببي أا رتريبببمه  يتببب ق لمروبببن زعبببي  المعم ضببب . فهببب  يبببؤ ي هبببذا الببب    العبببملمي 

بهذا الةبكل المبتحمس  البذي يبذّك  الكثيب يا مربم كب  كبما بوطته المعم ض  الومخب  ال حي   لالتطمق 
 رمجعم كمعم ض ل ابيا  لةم  ا  اخل الليك    أل لم ت .

ــان أضببمفت  قببمل عببمم س   ب هبب   ج ايسببي  رقببال  عببا م اسببلهم فببي الرموبب    16/7/2015 ،الغــد، عّم
ميب    إا الهسبتي يم س معه  أبحمث األما الق مي في جممع  تل أبين  في تو يحمت إعالئيي ليا    

  إذا مبم أفضبلإسب ائيل أا تتعبميش معبه بوب     بإمكبمااإلس ائيلي  مبملغ بهم  فهذا اتطمق سي    لكا 
ةبب عت بحبب ا  جبب ي مببع ال اليببمت المتحبب   األم يكيبب  .  ةبب   يبب ليا علببى ضبب     أا تربب ح الحك مبب  

 اإلس ائيلي  مرلن زيم   ال ع  العسك ي.
حيط   هبم تس  فقب  ارتقب  ةبكل التعممبل مبع اإل ا   األم يكيب   مهمجمتهبم  أمم المحلل العسبك ي فبي وب

ت قع زيم   ال ع  العسك ي األم يكي إلس ائيل.  كبما رتريبمه  قب  أعلبا فبي األسبمبيع القليلب  الممضبي   
أا حك مته ةب عت فبي اتوبمالت مبع اإل ا   األم يكيب  لتج يب  اتطبمق التعبم ا العسبك ي.  أا إسب ائيل 

 مليم    ال .  4.5مليم ات   ال  سر يم إلى  3ب فع ال ع  العسك ي األم يكي ما ترملن 
كببذل  ارتقبب ت هيئبب  تح يبب  وببحيط   هببم تس  اإلسبب ائيلي  فببي مقملهببم اليبب مي سيمسبب  بريببمميا رتريببمه   

أا  تعربي ف وب  رزيهب  ألا تقب   إيب اا  القب ى العظمبى بت ةبيا ر يبق   إسب ائيل  قملت إا علبى أا 
 في العالقمت بيرهمم. ج ي  
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 "الترانسفير الصامت"يواجهون خطر  المقدسيون .33
  تسم عم  كبي ا  ر أ خالل السر ات العة يا الممضي  على  تي   عمليمت  إرط ج افي  أظه   س  بيمري 

االستيرما  الته ي  التي تسته ف الةر  الة قي في م ير  الق س المحتل   مّمم رتج عرهم ارخطمض 
 سّكمرهم المق سييا األولييا  ا تطمعم  في أع ا  المست رريا اليه  .في ع   

  فإا ع   الم ارريا الطلسريرييا في الةر   إف إ  24  بحسن معريمت ال س  الذي رة ه  ا ي  
آالف  210آالف رسم   في حيا أا ع   المست رريا بلغ  310الة قي ما الق س المحتل  بلغ 

ألطم  يسكر ا خم ج  120مق سي يسكر ا  اخل الج ا   في حيا أا ألف  190يه  يم   كمم أا 
 الج ا  العرو ي.

الذي يتع ض   الت ارسطي  الوممت في ال س  الذي ترم ل حج   خر    الت حيل   إف إ  24  أضمف 
له سكما الق س  س اء عب  عزل مرمرق  اسع  ما ض احي الق س عا الم ير  ما خالل ج ا  

  ما خالل التضييق على المق سييا ما خالل مممرل   وع ب  مرحه   خص الطول العرو ي  أ
 برمء  مقمبل التسهيالت الممر ح  للمست رريا في الم ير .

 بحسن المعريمت  فإا سلرمت االحتالل اإلس ائيلي  سّرت الع ي  ما الق اريا العرو ي  التي ما 
مكما السكا الذي يح   المق سي حق اختيم  ةأرهم تط يغ م ير  الق س ما أهلهم األولييا  كقمر ا 

عملي  التهجي   مكما سكره  عكس مم تسمح به سلرمت االحتالل للمست رريا  مةي    إلى أا 
 . مستم   بحق المق سييا   التي تعتب  خر ا  حقيقيم  على الت اج  الطلسريري في الم ير 

ا خالل السر ات العة يا األخي    في آالف  خو  برمء للمق سيي 4 أةم ت إلى أا االحتالل مرح 
 ألف  خو  برمء للمست رريا اليه  . 55حيا مرح 

 2015/7/16الدستور، عمان، 
 
 ضـريبة احتاللية جاثمة على صدور المقدسيين "األرنونا" .34

تلتز  العمئالت الطلسريري  في م ير  الق س المحتل   مرذ عق   مضت  ب فع ض يب  المسقطمت 
مت االحتالل  بمإلضمف  إلى مم يلزمهم به القمر ا اإلس ائيلي ما  فعمت  ض ائن تثقل لسلر  األ ر رم 

كمهلهم  ت فع ببعضهم إلى ت   الم ير   في إرم  سيمس  إس ائيلي  ممرهج  ت مي إلى تة ي  الخرمق 
 االقتوم ي المط  ض على المق سييا  االستيالء على أمالكه   تهجي ه .

  «أب  ي سف»في تق ي ه  ال تعتب  عمئل  الم ارا المق سي أحم  ره  48  كمم ذك  م قع فلسريري 
ال حي   التي ت اجه خر  االستيالء على مرزلهم  اإللقمء بجميع أف ا هم إلى الةم ع  رظ ا  لت اك  

ألف  63) ةيكلألف  240ال ي ا المستحق  عليهم لبل ي  الق س االحتاللي    التي يط ق حجمهم الب 
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يكي(  حيث تةي  معريمت  سمي  إلى م ي ري  أكث  ما ثلثي الم ارريا المق سييا ألجهز    ال  أم  
«  التحويل اإلج اء ائ   »ألف ملف  يا في  43   ائ  االحتالل اإلس ائيلي المختلط     ج   زهمء 

 .الة اكلالمعري  بجبمي  ال ي ا المستحق  للمؤسسمت اإلس ائيلي    تقّ   بعة ات مالييا 
ض ائن االحتالل مم هي إال سيمس  احتاللي  ل فع »جمربه  يق ل المحممي أحم  ال  يضي   ما

المق سييا على ت   الم ير  المحتل  ر عم  ال إك اهم   كمم أا إس ائيل تسعى للضغر على المق سييا 
  فعه  للهج   الر عي   لذل  قممت بتجميل مرمرق تمبع  لمحمفظ  الق س مثل كط  عقن  أ  

 .«لة اير ةممل الق س المحتل   تةجعه  على البرمء فيهم بسبن ع    ج   ض ائن األ ر رما

 2015/7/16الدستور، عمان، 
 
 جنوب الخليل قرية سوسيامنزال  ب 15يأمر بهدم مدرسة وعيادة و االحتالل .32

ي ق ا ا يقض األ بعمءأو   قمئ  جيش االحتالل في الضط  الغ بي  مسمء : رجين ف اج - س سيم
 الجر ن ما م ير  الخليل. إلىمرزال ما مرمزل ق ي  س سيم  15به   

سلرمت االحتالل  أا أهلهم قمل الرمةر رو  ر اجع  مرسق حمل  مرمهض  ه   س سيم  تهجي  
به    أ ام سلمت المحممي  التي تت لى ال فمع عا ق ي  س سيم  سكمرهم  قم  مة قي   اإلس ائيلي

 .اإلعالاي مم ما تم يخ هذا  40 بهمأوحم  أمهلتهذه المرمزل 
في الق ي  ب ع   أقيمتاله   تةمل عيم   ربي   أ ام  أاالق س   ت ك    ر اجعه لم اسل  أ ضح

 حتى الوف  األ لرملبم  رملب  ما الوف  56م  س  يتعل  فيهم  إلى إضمف   إيرمليحك مي 
ةخوم ما  150تهجي  رح   لىإعمليمت اله   في حمل ترطيذهم س ف تؤ ي  أاالسمبع  مؤك ا 

 ف  ا. 350مرمزله  ه  تق يبم روف سكما الق ي  التي يقررهم رح  
 2015/7/15القدس، القدس، 

 
 لألسيرين ابراش والغصين الصحيالوضع  تدهور .31

ب اهي  الغويا    ا  هللا: قمل رم ي األسي   أمس  إا الحمل  الوحي  لألسي يا محم  اب اش  ا 
ج اء الطح ص تت ه   بمستم ا  بسب ن سيمس  اإلهممل الربي   المممرل  في تق ي  العالج   ا 
 أةم  محممي رم ي األسي   الذي تمّكا ما زيم   األسي  اب اش ما  ا  هللا    العمليمت الض   ي .

 المحك   بملسجا المؤب  ثالث م ات؛ إلى أا األسي  يعمري ما  ضع وحي وعن   ه  يحتمج 
احي  في العيريا  األذريا  الي  مرذ سر ات  علمم  أره ق ات االحتالل كمرت ق  إلج اء عّ   عمليمت ج  

 «.ايةل»أومبته قبل اعتقمله مم أ ى إلى بت  إح ى سمقيه   ه  يقبع في سجا 
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ما الروي ات في قرمع غز   لطت األسي  إلى أره   بيا الرم ي أره في زيم   لألسي  إب اهي  الغويا
سرتمت ات يتزاي  حجمه بمستم ا   يسبن له االخترمق أثرمء  عة  عرقه بر ل يعمري ما     بم ز في 

الر    كمم يعمري ما تلف في ةبكي  العيا اليس ى   و اع  ائ   مةمكل في المع    األمعمء 
  ا تطمع في ضغر ال  .

 2015/7/16األيام، رام هللا، 
 
 معتقال  سياسي ا بالضفة مع حلول عيد الفطر 250: تقرير .37

 250  إا أكث  ما في تق ي  لهم ملت لجر  أهملي المعتقليا السيمسييا في الضط  الغ بي  المحتل ق
 معتقال  سيمسي م اليزال ا يقبع ا في سج ا السلر  بملضط  المحتل    غ  حل ل عي  الطر  السعي .

لغ بي  عمئل  فلسريري  في الضط  ا 25 أ ضحت اللجر  في بيما وحطي و   عرهم  بأا أكث  ما 
عمةت ةه   مضما المبم   بال أن أ  ابا أ  ج   بسبن االعتقمل السيمسي الذي تمم سه أجهز  

 أةم ت اللجر  إلى أا ما بيا المعتقليا السيمسييا ما أض ن عا الرعم  خالل ةه   السلر .
قملت   مضما   مره  ما ُكس ت سمقه أ  فق   عيه ج اء التعذين الذي تمم سه أجهز  السلر   التي

 إره  ال ه  لهم  ال ع ف في حسمبمتهم س ى ال فمع عا االحتالل .
 2015/7/15موقع حركة حماس، غزة، 

 
 غزةب مطالبة مجلس الوزراء التراجع عن المصادقة على النظام المعدل لنظام الشركات غير الربحية .38

لت اجع عا ق ا  رملبت ةبك  المرظممت األهلي  الطلسريري   مجلس ال ز اء  بم فميز أب ع ا:
   الذي يتضما 2010( للعم  3موم قته على الرظم  المع ل لرظم  الة كمت غي  ال بحي   ق  )

قي  ا  على عمل الة كمت غي  ال بحي   ح يتهم في ممم س  رةمرهم  استقالليتهم  ك ره يجعل ما 
 مجلس ال ز اء م جعي  لتح ي  موم    ع  هذه المؤسسمت  أ جه الو ف فيهم.

يَّرت الةبك  في بيما وحمفي أو  ته في أعقمن اجتممع م سع عق ته  أمس  بمق هم بم ير  غز    ب
( 3أا الق ا  األ ل بموم ق  مجلس ال ز اء على الرظم  المع ل لرظم  الة كمت غي  ال بحي   ق  )

   يقضي ب ضع قي   على عمل الة كمت غي  ال بحي .2010لسر  
لثمري على تةكيل لجر  فري  ما ممثليا ما ال زا ات  الجهمت  أضمفت  بيرمم يرص الق ا  ا

المختو  ل  اس  اإلرم  القمر ري للجمعيمت الخي ي   الهيئمت غي  الحك مي  به ف تر ي  ق    
  زا ات االختومص على متمبع  ةؤ ا الجمعيمت.
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قمع   المحمفظ  على    عت الةبك   ئيس ال ز اء  .  امي الحم  هللا إلعم   الرظ  في الق ا يا على
ح ي   استقاللي  عمل المؤسسمت األهلي  التي كطلهم القمر ا األسمسي الطلسريري  تم يخ المجتمع 

 الم ري الطلسريري.
 2015/7/16األيام، رام هللا، 

 
 تجدد إطالق النار باتجاه الصيادين والمناطق الزراعية في خان يونس ورفح .39

تالل الح بي  المرتة   في ميمه البح  قبمل  س احل محمفظتي استأرطت الز ا ق االح محم  الجمل:
خما ي رس   فح  جر ن قرمع غز   عمليمت إرالق الرم  تجمه م اكن الويم يا خالل سمعمت ليل  
أ ل ما أمس  فج  أمس  مم تسبن في إلحمق أض ا  في ع   ما الم اكن    ا أا يسط  ذل  

 عا  ق ع إومبمت في وط ف الويم يا. 
ك ت موم   أا الز ا ق الح بي  أرلقت خالل سمعمت الليل الرم  بو    متقرع  ما ال ةمةمت  أ

 قرمبل الض ئي .الالثقيل   المت سر  المثبت  عليهم  في اتجمه م اكن الوي   قبل أا تة ع بإرالق 
معب  إلى ذل   أرلق جر   االحتالل المتم كز ا  اخل أب اج  رقمر الم اقب  المرتة   في محير 

  على خر التح ي   ةممل ة قي  فح  الرم  بو    متقرع  خالل سمعمت فج   وبمح «و فمه»
 أمس  مسته فيا مرمرق متط ق  ما بل تي خزاع   الة ك  الز اعي  الق يب  ما المعب  المذك  .

 2015/7/16األيام، رام هللا، 
 
 ابات اإلسرائيلية وتطورات المنطقة: اليرموك واالنتخ"مجلة الدراسات الفلسطينية"من  103العدد  .41

(  المررق  تعيش تح الت 2015)ويف « مجل  ال  اسمت الطلسريري »ما  103لر ا: يو   الع   
 .جذ ي  بمتجمه مستقبل غي   اضح المعمل  بع 

 ملطيا:« مجل  ال  اسمت الطسريري »ما  103في مسمهم  لق اء   تحليل مم يج ي  تضما الع   
  فيه ق اء  لل اقع كمم ه   ما   ا م ا ب .« الي م  : كم ث  أكب  ما مخي »الملف األ ل  

 يتضما الملف: مقمل  تحليلي  تبحث في أسبمن مأسم  المخي   رتمئجهم   تق ي  يلقي الض ء على 
حومءات لل قمئع  الخسمئ   المجم عمت  الق ى المسلح  العممل  في مخي  الي م     محرمت  ا 

فلسريرييا عمة ا في  لمثقطيااف المخيممت الطلسريري  في س  يم  ث  ةهم ات الرمجم  عا استه 
 الي م   ذات م     ت   ل يه  ذك ى جميل   فكتب هم ع فمرم  للي م    أهله.

   يعملج رتمئج االرتخمبمت في ض ء اتجمهمت «االرتخمبمت اإلس ائيلي   أسئل  اله ي »الملف الثمري  
 ق اء  لالرتخمبمت اإلس ائيلي  ما زا ي  األو ل االجتممعي  اإلثري   التو يت البعي   الم ى 
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لالرقسم  السيمسي في إس ائيل   تق ي  عا الو ت الع بي الطلسريري في االرتخمبمت   يتضما 
 تحليل لتةكيل  ت كيب  القمئم  المةت ك .

 2015/7/16القدس العربي، لندن، 
 
 "ميركي اإلسرائيلي الفاصلالحليف.. رحلة عبر الخط األعرض كتاب " .41

تح   قضي   ال الء المز  ج  لبل يا حليطيا على   ح الكتمن الذي يمثل  ؤي  : أمل عيسى ع ض
التي عمل فيهم  2013  2009ما ال اخل للعالقمت األمي كي  اإلس ائيلي  في الطت   بيا عممي 

 المؤلف مميكل أ  يا سطي ا إلس ائيل في ال اليمت المتح  .
ذه الطت   كمرت فت   ملتهب   لذا بذل المؤلف جه ه ليؤك  على ق    األمي كي الذي يحمل ج از  ألا ه

 سط  إس ائيليم على أا يحن البل يا معم  مهمم كما حج  مم تم  به العالقمت بيرهمم ما ةّ   جذن.
كما إسحمق رةأ أ  يا في ال اليمت المتح    أوبح عض ا في ح ك  الةبيب  الوهي ري  مرذ الوبم    

 ابيا مثله األعلى  كما كثي ا مم يتمثل مق ل  ل يس ب ار يز  أ ل قمض يه  ي للمحكم  العليم 
 لل اليمت المتح  :  كل يه  ي أمي كي يؤي  الوهي ري  ه  األمي كي األفضل لطعله ذل  .

 العر اا: الحليف..  حل  عب  الخر األمي كي اإلس ائيلي الطمول-
 ياالمؤلف: مميكل أ   -
 الرمة :  ا   ار    للرة   ري ي   -
 وطح  432ع   الوطحمت: -
 2015الربع : األ لى  ي ري /حزي اا -

يقع الكتمن في مق م   ست  فو ل هي:  ج از السط  المثقن     ال يركس   ال يتزعزع     عم  
 إلى ملحق للو  .الطتر      األفع اري       اعم أيهم الحليف     ليل  في كيب تز رمعا . إضمف  

 
 ما بين بوش وأوباما

يترم ل المؤلف سيمسمت أ بممم تجمه إس ائيل  فأ بممم ما  جه  رظ  الكمتن  كس  المب أ السمئ  في 
العالقمت األمي كي  اإلس ائيلي  القمضي بأال يك ا هرم  ف ق ت قيت بيا سيمسمت البل يا  ال 

و ا ه على أا تق   مطمجمت  كمم أا سيمسمت أ بممم القمئم  على  ض ع مسمف  مع إس ائيل   ا 
 إس ائيل بملخر   األ لى في محم ثمت السال   ق  أض ت ج ا بإس ائيل.
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هي أسمس أي مستقبل لل  ل  الطلسريري    1967يأخذ المؤلف على أ بممم أره أعلا أا ح    مم قبل 
  ما ج أ  ال ئيس محم   عبمس سممحم بتبم ل األ اضي بيا البل يا   يزع  أ  يا أا هذا اإلعالا زا
   ضع في جيبه ج لتيا ما المطم ضمت   ا أي مقمبل ما جمربه.

 
 الحليف القوي

يؤك  أ  يا على حمج  أمي كم إلس ائيل تمممم كحمج  األخي   إليهم  بملربع ليستم مترمظ تيا   لكا 
لحليف على رة  جيش  ج   حليف في المررق  التي تتقمرع فيهم الموملح الحي ي    ق    ذل  ا

حجمه أكب  ما ضعف جيةي إرجلت ا  ف رسم مجتمعتيا  أمٌ  ال يمكا تجمهله  إضمف  إلى استع ا  
 م ارريه ال ائ  للقتمل.

 ي لل أ  يا على ذل  بتعبئ  تسعيا ألطم ما ال جمل  الرسمء ما ق ات االحتيمر في ح ن  الج ف 
ممله   بي ته  لي افع ا عا بل ه   كله  يعل  أا أع -بال ت   -الومم   على غز    كله  ت ك ا 

 البعض مره  لا ي جع أب ا   ث  يتسمءل أ  يا: في ك  بل   يمق اري يمكا أا يح ث ذل ؟
 

 أوباما والربيع العربي
يرتق  الكمتن سذاج   ضعف سيمسمت ال ئيس األمي كي في الة ق األ سر ب ءا ما خرمن أ بممم 

ي أع ن فيه عا تعمرطه مع معمرم  الةعن الطلسريري ما اإلهمرمت   الذ2009في القمه   عم  
 الي مي  تحت االحتالل اإلس ائيلي  كمم أي  حق إي اا في امتال  ب رممج ر  ي سلمي.

يق ل أ  يا إا خرمن القمه   كما أ ل خرأ في سلسل  أخرمء للبيت األبيض   يزع  أره أض  
  سمل  تةي بملضعف. بملموملح األمي كي   اإلس ائيلي   أ سل

 ي اول في س   مم ي اه ما مثملن في سيمسمت أ بممم التي أض ت بإس ائيل فيق ل: أوعن تح  
كما أا رة ح لإلس ائيلييا  ع  أ بممم لإلخ اا المسلميا المو ييا. فعلى عكس مم تلقيته ما 

م جي  األمي كي    ابر مع تأكي ات ما أا اإل ا   األمي كي  لا تتعممل مع اإلخ اا  أرةأت  زا   الخ
   بع  ست  أةه  عقن ارتخمن الزعي  اإلخ اري محم  2012قم   اإلخ اا في يرمي /كمر ا الثمري 

تح لت ال  ابر إلى احتضما.  قم  ت   ري س  -ما األو ات %51بمم يزي  بقليل عا -م سي 
 ع  الحك م  الج ي   ممليم.رمئن  زي   الخم جي   ف ا ما ممئ   جل أعممل أمي كي إلى القمه   ل 

 تب   أهمي  مذك ات أ  يا في ت ضيح  ؤيته لتل  الطت   أثرمء عمله سطي ا إلس ائيل في ال اليمت 
المتح    بأا معظ  ما ذك ه  ب وطه  العبيا أسمسييا في الجمربيا األمي كي  اإلس ائيلي مم زال ا 
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ن  حيث اُتِهَ  أ  يا بأره يض ن ع ض في مرموبه   لذا أثم  الكتمن ضج  في  اةررا  تل أبي
 بملحمئر أه  تحملف لبال ه لمج   ت  يج كتمن.

 2015/7/14الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 "تقاسيم الفلسطينيّ "المجموعة القصصّية األردن: صدور  .42

« تقمسي  الطلسريريّ »عا  ا  أم اج األ  ري  للّرة   الّت زيع و  ت المجم ع  القووّي  : عمما
وطح  ما القرع الّوغي    تتكّ ا ما مئ   أ بع  سبعيا  182سرمء الّةعالا   تقع في   .لأل يب  

قّو  قوي   م ّزع  على سبع  عرم يا كب ى   هي تقمسي  ال را   تقمسي  المعتقل   تقمسي  
 المخّي    تقمسي  الّةتمت   تقمسي  الع ن   تقمسي  الع ّ    تقمسي  البعث.

قووّي  قوي   مالمح متعّ    ما رضمل الّةعن الطلسريري  اخل  تّسجل القوص في ل حمت
ال را  خم جه عب  رح  ست  عق   ما المعمرم   الّتوّ ي  اإلو ا  على االرتوم   الّتمّس  
بمل را   هي ت و  تطمويل  أفكم ا    ؤى  أحمسيس  مةمع   مكمب ات  أحال   تّو  ات الّةعن 

 يحّقق حلمه المقّ س في است  ا   رره.الطلسريرّي الذي يوّم  على أا 
 2015/7/16الرأي، عمان، 

 
 ؟" .. فيلم يطرح تعقيدات فلسطينية بلغة الكرتونمازن"مين  .43

كمرت بضع  ومومت إس ائيلي  استق ت في و   الةمن الطلسريري  ممزا  كطيل  بحمله :  ا  هللا
بال  جه حق  بمت مو   إلهم  على تغيي  رظ ته لألم   ما ح له  فمل   الذي سمل ما جس ه  

 قم ه إلى ر يق المقم م .
 ممزا    قيس  برال فيل  ك ت ري قوي  ال تتجم ز م ته ثالث   قمئق  روف  عّب ت قوتهمم عا 
حمل  الج ل السمئ  في الضط  الغ بي  ح ل خيم ات الةعن الطلسريري لتحقيق ترلعمته ال رري   

المسّلح   كمم ترمقش قو  الةمبيا التي ترم لهم الطيل  بأسل ن  المتمثل  أب زهم بمللج ء للمقم م  
ج يء سيمس  الترسيق األمري مع إس ائيل  التي تتبّرمهم السلر  الطلسريري   متجمهل  لحمل  ال فض 

 الةعبي  الطومئلي لهم.
ى  يرتقل الطيل  الذي رة ته وطح   ح يك  تي ن  المتخوو  بملطي ي همت السمخ    الرمق    إل

ع ض  س ممت س يع  ت مز لبعض أةكمل عمليمت المقم م  التي   جت في الضط  الغ بي  مؤخ ا  
رالق الرم   ليختت  آخ  مةمه ه بجل س   التي اتّطق  ممزا    قيس  على ترطيذهم كملرعا  ال هس  ا 
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المقم م  عممم   مستحض اا  ذك يمت  44المقم مما الطلسريريما أمم  أس ا  الق س  ق  تحّ  ت بع  
 التي أرجزت التح ي  .

 2015/7/15، قدس برس
 

 كشف مخطط لحماس هدفه إطالق مرسي من السجن يزعمأحمد موسى  "اإلعالمي" .44
زع  اإلعالمي أحم  م سى أا ح ك  المقم م  الطلسريري  )حممس( تحم ل اقتحم  السج ا  : القمه  

 لى   اي  بهذه الخر   بحسن ا عمئه. تح ي ا سجا ال ئيس المو ي محم  م سي  مةي ا إلى أره ع
  جه م سى في ب رممج  على مسؤ ليتي   عب  فضمئي  و ى البل   األ بعمء   سمل  إلى رمئن 

متمبعيا   الجيش عم ف إرك  عميزيا تقتحم ا  أرت حممس قمئال:  أرم بق ل  يم إسممعيل هري   
 يه   بحسن زعمه.السج ا  ته ب ا م سي   عممليا حسمن ال قت اللي هي ب ه ف

 2015/7/16، "21موقع "عربي 
 
 أسعار الطاقة الموردة لقطاع غزة في: إعادة النظر المصري الوزراء مجلس .42

أسعم  الرمق  الم     لقرمع  في افق مجلس ال ز اء الي   األ بعمء على إعم   الرظ  : هر  مختم 
   الخمص بزيم   أسعم  2014لسر   1257غز  لتت اكن مع الزيم ات المق    بق ا  مجلس ال ز اء  ق  

بيع الرمق  الكه بمئي  ت  يجيم لم   خمس سر ات  فقم لخر   زا   الكه بمء  الرمق  المتج    إلعم   
 هيكل  التع يط  الكه بمئي .

 2015/7/15، اليوم السابع، مصر
 
 بعد عطلة العيد "قضية حماس"النطق بالحكم في ّمان: ع .41

الررق بملحك  في حق  أمسأ جأت هيئ  عسك ي  ل ى محكم  اما ال  ل   :الم ايمت غمزي -عمما 
 مم بع  عرل  العي . إلى  قضي  حممس  مره  فم يا ما  جه الع ال  فيمم يع ف بب أ بع متهمم   16

ما م   لع   جمهزي  الق ا  ك ا ملف القضي  مم  ألكث ق  أ جأت الررق بملحك   الهيئ  كمرت ذات 
 أا إال  األ بعمء أمستو   الهيئ  حكمهم في القضي   أاقيق  إذ كما ما المق   زال يخضع للت 

  مم بع  عرل  العي . إلىالق ا  ل  يكا جمهزا   ت  تأجيل الجلس  
 ي اجه المتهم ا  فق الئح  االتهم  أ بع ته  هي  توريع م ا  مط قع  بقو  استعمملهم على  جه 

 ممل ما ةأرهم اإلخالل بملرظم  العم   تع يض سالم  المجتمع غي  مة  ع بمالةت ا    القيم  بأع
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  أمره للخر    تجري  أةخمص بقو  االلتحمق بجممعمت مسلح    االلتحمق بجممعمت مسلح  .
 2015/7/16، الرأي، عّمان

 
 العميد محمد سليمان هي من اغتالت المستشار األمني للرئيس السوري "إسرائيل  وثيقة أمريكية: .47

كةطت  ثيق  س ي  أم يكي  الرقمن عا أا إس ائيل   ح   الك ممر  س البح ي : م سىحلمي 
   هي ما اغتملت العمي  محم  سليمما المستةم  األمري لل ئيس الس  ي 13المع  ف  بمس   ةييرت 

 . 2008آن ما العم   2بةم  األس   عر  ةمر  م ير  ر ر س الس  ي  في 
سليمما الذي كما يخ   كمستةم  أمري لل ئيس الس  ي بةم  األس   كمرت إس ائيل ق  اتهمت العمي 

رمم بمإلة اف على مة  ع س  يم الر  ي.  بملمسؤ لي  ليس فقر عا ته ين أسلح  لب  حزن هللا   ا 
 حسن م اقع أم يكي   فإا ال ثيق  الس ي  تظه  أا  كمل  األما الق مي األم يكي  تعقبت إةم ات 

 اإلس ائيلي   عب هم علمت بترطيذ الجيش اإلس ائيلي لعملي  االغتيمل.السلكي  تمبع  للجيش 
 تعتب  ال ثيق  الس ي  التي كما م قع  ذي ارت سبت  أ ل ما كةف الرقمن عرهم ما بيا ال ثمئق 
التي كما ق  سّ بهم إ  ا  سر  ا.  تكةف ال ثيق  األم يكي  أا اغتيمل العمي  سليمما ت  إث  إرزال 

   هي 2008  ما ق ات الرخب  اإلس ائيلي  إلى الةمر  الس  ي في األ ل ما آن مجم ع  وغي  
 التي أرلقت الرم  عليه أثرمء ترم له  جب  العةمء في بيته الويطي.

 ق  أرلقت الرم  على العمي  سليمما في ظه ه   قبته في سمع  متأخ   ما الليل.  أفلحت الق   
البح .  ل  يسبق إلس ائيل أا أق ت بترطيذهم االغتيمل لكا اإلس ائيلي  بع  ذل  في الط ا  عب  

 الجميع كما يعل  أا سيمس  الغم ض هذه تستطي  مرهم إس ائيل.
 تةكل ال ثيق  األم يكي  هذه أ ل إق ا   سمي بأا اغتيمل سليمما كمرت عملي  عسك ي  إس ائيلي . 

مري  األم يكي  المع  ف بمس   توف ال ثيق  ضما م قع تبم ل المعل ممت  اخل المؤسس  األ
 ارتيليبي يم  سبن اغتيمل سليمما بت  ره في المة  ع الر  ي الس  ي   مسؤ ليته عا العالقمت مع 
ي اا.  تة ح ال ثيق  أا ثالث  ضبمر استخبم ات أم يكييا ي ضح ا أا المعل ممت   حزن هللا   ا 

ألم يكي  في المررق .  يق ل أح   ولت عب  تحليل إةم ات ت   و هم ما جمرن أجهز  ال و  ا
 الضبمر في ال ثيق   أره كمرت ل يرم إرالل  على االتومالت العسك ي  اإلس ائيلي  مرذ  قت .

 2015/7/16، السفير، بيروت
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 مسؤوالن إسرائيليان يتجوالن في دبي بالزي اإلماراتي: "21"عربي  .48
في ي  يظه  ةخويا ي ت يما الزي  ت ا ل رمةر ا على م اقع الت اول االجتممعي مقرع:  بي

اإلمم اتي   يتح ثما بمللغ  العب ي   في أح  ة ا ع  بي  حيث قملت وحف إس ائيلي  إا الةخويا 
 همم  ئيس  ح   اإلرقمذ اإلس ائيلي    إيلي بريمميا     ئيس  ح   اإلرقمذ ال  لي   بي  ميزل .

لقي     فعل سمخر  ما قبل المغ  يا الع ن الطي ي  الذي ارتة  على م اقع الت اول الثالثمء  
تجمه حك م  اإلمم ات  قمئليا إرهم  تمرع ال عم   المولحيا ما المك ث في أ اضيهم  بيرمم تستقبل 

 الوهمير  بحطم   .
 أ ضح رمةر ا أا  إيلي بريمميا  حض  إلى  بي للمةم ك  في مؤتم  ربي  حيث كما    ه رقل 

ي مجمل التعممل مع حمالت الر ا ئ   لتربيقهم في اإلمم ات الع بي   تج ب  إس ائيل الرمجح  ف
 المتح       ل آسي ي  أخ ى.

يةم  إلى أا بعض المغ  يا اإلمم اتييا كّذب ا وح  الطي ي  ابت اء  إال أا  اجه  س ق رميف 
 الةعبي الق ي    ال اقع ةممل غ ن  بي  أثبتت وح  الطي ي .

 2015/7/16، "21موقع "عربي 
 
عادة إصالح الدمار .49  غزة: وزير خارجية هولندا يدعو إلى رفع الحصار وا 

 زي  الخم جي  اله لر ي بي ت   أا فتحي وّبمح   عاغز ما  ،2015/7/16، الحياة، لندنذك ت 
 عم كل األر اف ذات الول  بملو اع الطلسريري اإلس ائيلي  األ ضمع المأسم ي  التي   ك ر ي س

ي قرمع غز  إلى  تغيي  سيمسمته  .  ة   ك ر ي س على  ج ن ارتهمج  سيمس  يعيش الطلسريري ا ف
ج ي   أ  ت جه ج ي  في غز  لكس   ائ   العرف  الت مي    هذا أم  أسمسي إليجم  حل للو اع 

 اإلس ائيلي الطلسريري .
  اعتب  ك ر ي س خالل مؤتم  وحمفي عق ه في م ير  غز  عقن ج ل  في ع   ما المرمرق أا
 ال ضع الحملي  مع برء عملي  إعم   اإلعمم   االقتوم  الم م   يةكل ت ب   أ ضي  خوب  للعرف 

  التر ف .
لى   قمل إره  لتجرن هذا يجن على كل المعرييا أا يغي  ا سيمسمته  .  أضمف:  رحتمج إلى العمل  ا 

لى األفق السيمسي حيم  مزي  ما ف ص العمل. رحتمج إلى مزي  ما الةمحرمت )التجم ي (  لإلبقمء ع
س ائيل  الضط  الغ بي  .  ل ى الرمس في غز   ا 

 زا  أا  ه لر ا  ّكبت جهمز فحص أمري على معب  ك   أب  سمل  قبل عمميا لطحص الةمحرمت في 
 ةكل أس ع  تستع  لت كين جهمز ثما ق يبم  .
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.  مع الجهمز الج ي   ائيلإس تمبع أا  هذا الجهمز كما برلن ما السلر  الطلسريري    بتعم ا ما 
 1000في حمل ت  ت كيبه رأمل بأا يول ع   الةمحرمت التي ت خل المعب  في االتجمهيا إلى 

 ةمحر  ي ميم  .
 اعتب  أا  هذا الجهمز ض   ي ج ا  لزيم   السع .  أيت الي   )أمس( الط اكه في ر يقهم ما غز  

زي  أكث . ر ي  ةمحرمت  ليس قرمبل  رحتمج أا إلى الضط  الغ بي    هذا ةيء يجن أا يتسع  أا ي
 رعمل لتمكيا الرمس في غز  ما التو ي   االستي ا  ب تي   أكب  ممم هي عليه اآلا .

أا  هرم  مح  ات  إلى رطى أا تك ا ه لر ا ُتج ي أي اتومالت مع ح ك   حممس   مةي ا  
 لي   التي تةت ر االعت اف بإس ائيل ة  ر اللجر  ال بمعي  ال  إلى إةم  لالتومل مع حممس . في 

س ائيل.   ربذ العرف  االعت اف بمالتطمقمت الم قع  بيا مرظم  التح ي  الطلسريري   ا 
   أى أره  ما المه  أا تك ا األم  المتح    اللجر  ال بمعي   غي همم على اتومل مع حممس .

  هللا عب  معب  ك   أب  سمل   كما ك ر ي س  ول إلى قرمع غز  وبمح أمس آتيم  ما م ير   ا
التجم ي ال حي  ال اقع جر ن ة قي م ير   فح أقوى جر ن القرمع  في زيم   استغ قت ست 

 سمعمت.
 تطق  ك ر ي س ربيع  العمل في المعب  الذي تسير  عليه ق ات االحتالل اإلس ائيلي   كذل  عمل 

 جهمز الطحص األمري الذي تب عت به ه لر ا.
رق  العمزل  ق ن الح    الة قي  للقرمع التي ف ضتهم ق ات االحتالل بق   الرم   مرعت كمم زا  المر

المزا عيا ما العمل فيهم  قبل أا يلتقي  ز اء ما حك م  الت افق ال رري الطلسريري في مق  
 الحك م  في غز   يبحث معه  أ ضمع القرمع اإلرسمري   تعرل عملي  إعم   اإلعمم .

 زي  عرم هللا  أا عال   عا غز   ما 2015/7/15، ، أنقرةلألنباء ألناضولاوكالة  أضمفت 
  الخم جي  اله لر ي  قمل إا س ء األح ال االقتوم ي   المعيةي  في قرمع غز   يؤ ي إلى  العرف 

   وف األ ضمع  اخل القرمع بب الوعب     القمسي  .
إلى تحسيا ال ضع االقتوم ي في غز    أره يعمل مع كمف  األر اف ذات العالق   ك ر  ز  أك  

  العمل على إعمم  مم خلطته الح ن اإلس ائيلي  األخي  .
 قمل  زي  الخم جي  اله لر ي  إره تح ث إلى عمئالت فق ت بي تهم  أبرمئهم  خالل الح ن 

 اإلس ائيلي    أع ن له  عا أمله في تحقيق السال    ع   تك ا  ح ا ث العرف.
لى ض     ت لي حك م  ال فمق الطلسريري  لمهممهم في قرمع غز   الفتم إلى أره ع ك ر  ز  أك  

أج ى أمس الثالثمء في زيم ته إلى  ا  هللا لقمءات مع مسؤ ليا فلسريرييا  أك  خاللهم على ض     
 العمل على تحسيا ال ضع االقتوم ي الطلسريري.
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عملي  السيمسي  بيا اإلس ائيلييا  الطلسريرييا  أع ن ال زي  عا أمله في  فع عملي  السال     ع  ال
 ما أجل الت ول إلى  حل ال  لتيا .

 تطق  ال زي  خالل زيم ته آثم  الح ن اإلس ائيلي  األخي   على قرمع غز    مم خّلطته ما  مم   اسع 
يمء  تجّ ل ك ر  ز في حي الةجمعي  ة قي م ير  غز    ه  ما األح في المرمزل   البرى التحتي .

 السكير  التي تع ضت ل مم   اسع خالل الح ن.
 
 تريد حالة مواجهة دائمةو لن ترضى بأي اتفاق نووي مع إيران  "إسرائيل": اوزير خارجية بريطاني .21

  إا إس ائيل لا ت ضى أمسقمل  زي  الخم جي  الب يرمري فيلين همم ر  للب لمما  : كمالت –لر ا 
 رتقم ات الم جه  لالتطمق الذي أب مته إي اا مع الق ى العملمي .بأي اتطمق ر  ي مع إي اا  افضم اال

 قمل همم ر    ا على رمئن ما المعم ض  عب  عا  فضه لالتطمق  أةم  إلى استيمء إس ائيل مره 
 السؤال الذي يجن أا تسأل ه ألرطسك  ه  مم ةكل االتطمق الذي كما سيلقى الت حين في تل أبين؟ . 

  حمل  م اجه   ائم   ال أعتق  أا هذا ما مولح  المررق . ال أظا أره ما  أضمف  إس ائيل ت ي
 مولحترم .

يعم   أاعا امله في  أع نةخويم  بع مم  إي االة ح االتطمق الر  ي مع  إس ائيل يز   همم ر   
ق قمل ارالعه الب لمما الب يرمري على االتطم  أثرمءافتتمح السطم   الب يرمري  في ره اا هذا العم . 

بريمميا رتريمه  الي   الخميس  لرقل  سملترم ح ل  اإلس ائيليهمم ر  اره سيتح ث مع  ئيس ال ز اء 
 هذا االتطمق مبمة   .

تك ا  أاقم    على  أرهم أخ ىم   تل   أظه ت إس ائيل اثق كذل  بما  أرم  أيضم قمل همم ر  
قي   ب اغممتي  للتعممل مع ال اقع الج ي  على المةم ك  بر يق  مرر إلى)...( ستسعى   أرهمب اغممتي  
 في الة ق األ سر بمم فيه فمئ   للجميع . األ ض

 2015/7/16، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 مدن في العالم 10القدس بين أجمل : مجلة التايم األمريكية .21

الزيم     رة ت مجل  التمي  األم يكي  تق ي ا عا أجمل عة  م ا بملعمل  تستحق: عبي   عمم 
 يتضح ما خاللهم تو   م ير  كي ت  اليمبمري  للقمئم    لكا أب ز مم اةتمل عليه التق ي  ه  إ  اج 

 م ير  الق س ضما أجمل م ا العمل  للعم  الجم ي.
تورف في جربمتهم المسمج  إلى ج ا  الكرمئس  المعمب   مةكليا في ظل  أضمفت التمي  تق ل: 

عم   عملمم خموم يحتضا ال يمرمت السمم ي  الثالث   المرتميا لهم  هرم م ير  عم هم أ بع  آالف 
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يمكا الوال  ل ى حمئر الب اق   التمتع بمةمه   حط يمت مة زم  ما الرمي بملق ن ما الح   
 الق سي الة يف   الوع   لمةمه   قب  الوخ   الذهبي  التي تت سر الم ير .

 2015/7/16، "21موقع "عربي 
 
 حملة إسرائيلية ضخمة إلقناع الديمقراطيين بمعارضة االتفاق النووي مع إيران: المتحدة الواليات .22

لخر  هج   ض   بمإلع ا  اةررا ب  ائ  وملح : يرهم  قم   الحزن الجمه  ي في ال اليمت المتح   
ي  ي مم لم اجع  الوطق  بع  تسل 60الك رغ س س ى  أعضمءاالتطمق الر  ي مع إي اا حيث ال يمل  

 هيل . الكمبيت لإلى   األبيضالرص التم يخي ما قبل البيت 
 60 يحم ل الجمه  ي ا حة  الك رغ س ل فض االتطمق  لكا سيك ا ما الوعن الحو ل على 

ما  أح  أيو تم للتغلن على الطيت  ال ئمسي في حيا ل  يعلا  67و تم لهذه المهم  رمهي  عا 
ى السرمت   ب ن مير يريز    غ  ذل  هرمل  اعتقم  في الحزن ال يمق اري معم ضته لالتطمق س  

سيط ز ا في مع ك  العالقمت العمم  على االتطمق الذي ي ح  إلى ح  كبي   بأره ال سر الجمه  ي 
 الحزن الجمه  ي  يه   بتمزيق الحزن ال يمق اري. 

ال ئيس األم يكي  ما ال يمق ارييا للتو يت معه  لتجم ز فيت  13 إقرمع يحتمج الجمه  ي ا إلى 
هذه بةكل  اإلقرمعإلى السرمت   تةم لز ة م  , تت لى مهم   األرظم المت قع   ما بيا هؤالء  تتجه 

  بميزاري  تط ق الملي ا   ال    قمل  إلس ائيلت عى   لجر  الر ا ئ  إلس ائيلو يح جممع  م الي  
ره رظ  في مة  ع االتطمق    س التطمويل  إذا قمل ة م  بم ر ح ب ال  الم ي  الترطيذي لهذه اللجر :

فلا يك ا هرم  أي أمل في  األسلح  استرتج بما الوطق  جي    ارهم ستمرع إي اا ما الحو ل على 
 اإل ا  ة م  رطسه فقمل بمره ي ي  ق اء  المة  ع  مرمقةته مع المسؤ ليا في  أمم  أ بمممتجم ز فيت  

 التطمق ليس ق ا ا سهال. فض ا أ  ع   أااألم يكي  مةي ا إلى 
 ايبم   حمل  ضغر  اإلس ائيلي الجممعمت اليه  ي  بقيم   لجر  الةؤ ا العمم  األم يكي    أرلقت

 اسع  الررمق ته ف إلى تغيي  قرمعمت  م اقف قم   الحزن ال يمق اري حيث قمل مو   مرلع 
همئل  مم ل  بمالييا  ق ين ما هذه الجممعمت أا جميع الجممعمت اليه  ي  تخرر لحمل  ضغر

 ال  ال ات.
 2015/7/16، القدس العربي، لندن
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 إلغاء قرار يمنح مروان البرغوثي لقب مواطن شرف لبلدة فرنسية .23
جم  القضمء الط رسي ق ا  بل ي  ا ب فيليه ق ن بم يس بمرح أميا س  ح ك  فتح المعتقل : ا ف ن

 موم   مترمبق  أمس. م  اا الب غ ثي  تب  م ارا ة ف لهذه البل     فق
ي لي  بمعتبم  أا خيم  بل ي   7 أو  ت محكم  م رت  ي اإل ا ي  في ضمحي  بم يس الق ا  في 

ا ب فيليه التي ي ي هم الحزن الةي عي ما ةأره أا يمس بملرظم  العم .  قمل القضم  إا الق ا  يرر ي 
رسم الخم جي  عب  الت خل في رزاع ألره يمس قضي   تتعلق بسيمس  ف   على  خرأ فمضح في التق ي   

   لي .
  و   الق ا  برمء على ةك ى  فعتهم جمعي  يه  ي   ض  ق ا  بل ي  ا ب فيليه الوم   في ي ري .

 كمرت البل ي  اتخذت الق ا  تك يمم لم  اا الب غ ثي المحك   عليه بملسجا المؤب  في  إس ائيل  
ت البل ي  الب غ ثي   جل سال   ح ا  يعمل ما أجل بذ يع  ت  ره في هجممت ض  الكيما.  اعتب  
 الحل السلمي للرزاع الطلسريري  اإلس ائيلي  .

 2015/7/16، الخليج، الشارقة
 

 العلماء يعثرون على "الكوارك الخماسي" .24
قمل علممء أمس إا المعل ممت المستقم  ما موم   اله   رمت الكبي  خم ج  :  يت ز –جريف 

ها على  ج   جسيممت تع ف بب  الك ا   الخممسي   مم يطّك  لغزا  مضى عليه جريف يب   ارهم تب  
سر  في ةأا ال ح ات البرمئي  للمم  .  الك ا   مكّ ا أسمس للجسيممت   ا الذ ي  مثل  50

الب  ت رمت  الريت  رمت التي يتك ا كل مرهم ما ثالث  ك ا كمت  أمم جسيممت الميز رمت األقل 
ا حيث ع   االستق ا    هي م ج    في األةع  الك ري   فتحت ي على أ بع  ةي عم   األكث  م

 ك ا كمت.
 قمل الرمرق بمس  موم   اله   رمت جمي  يلكرس ا إا  توم مم   ح ث يرب  ب ج   هذه الجسيممت 
 سر بالييا التوم ممت التي يمكا تطسي هم على ارهم ت حي ب ج   الك ا   الخممسي  مضيطم :  ر ى 

األم  است فى معميي  االكتةمف  ليس أمممرم ما سبيل آخ  لتطسي  مم ةمه رمه   سرق     ق  اا 
بحثي  إلى    ي  تت لى البحث في األم  ث  ُتحّك  األ سمر العلمي  .  لطت إلى أا ج   ق ائا على 

خ ى لب اكتةمف  الك ا   الخممسي  يطتح أب ابم   مم ر ي  أا رطعله اآلا ه  البحث عا جسيممت أ
 الك ا   الخممسي   محم ل  فه  مزي  عا ربيعتهم  ق  ي لرم ذل  على مؤة ات تبّيا ر يق  ا تبمر 

 المم    اخل أجسممرم   ق  تك ا لذل  أبعم  ك ري  لطه  مم يح ث للرج   في رهمي  حيمتهم .
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مت بس ع   موم   اله   رمت الكبي  جهمز يح ث  اخله توم   مبمة  بيا ةعمعيا ما الب  ت ر
تقم ن س ع  الض ء لتطتيت الب  ت رمت الى جسيممت أوغ  تسّمى ك ا كمت  مي  رمت  جسي  
ب ز ا هيجز االفت اضي  ه  اله ف ال ئيس ما هذه التجم ن.  ه  أيضم  مجمع ضخ  ما 
ا المغرمريسمت الحلقي  العمالق   األجهز  االلكت  ري  المعق    الحمسبمت   كلف ارةمؤه عة   باليي

 سر . 20  ال   يول عم ه االفت اضي إلى 
 15/7/2015الحياة، لندن، 

 
سرائيل.. على نار هادئة .22  تبادل األسرى بين حماس وا 

 ع رما أب  عمم 
ي لي  على لسما خمل  مةعل  ئيس مكتبهم السيمسي  أا إس ائيل  7للم   األ لى تعلا حممس ي   

اإلف اج عا أسي يا م رييا  جثتيا ل يهم  لكا رلبت مرهم  عب   سير أ   بي  ل  تكةف ه يته  
حممس امترعت عا تق ي  أي    على هذا الرلن   فقم  لح يث مةعل أمم  ع   ما الوحطييا 

 الع ن في ال  ح .
ي لي    8فيمم أعلا أب  عبي    الرمرق العسك ي بمس  كتمئن القسم   الجرمح العسك ي لحممس  ي   

تزال مطت ح    على  أسهم ملف األس ى  قمو ا  بذل  األس ى   ال 2014أا أ  اق ح ن غز  
 اإلس ائيلييا في غز .

 
 حرب غزة

   حممس تب   مرمئر  أا ل يهم أ  اقم  ق  2014مرذ ارتهمء الح ن األخي   على غز  أ اخ  أغسرس 
أل  اق تجب  إس ائيل على تحقيق مرملبهم المتعلق  ب فع حوم  غز    فتح المعمب    ما بيا هذه ا

 األس ى اإلس ائيلييا الذيا سقر ا بأي ي مقمتليهم خالل الح ن.
  2014  أبت حممس على تسمي  مم ل يهم ما أ  اق ح ن غز  بب الور  ق األس    مرذ ر فمب  

 حول الطلسريري ا على ارربمع بأا المقو   بملور  ق أ لئ  اإلس ائيلي ا األس ى ل ى حممس  
لى  لكا حممس ر ال عم  كممل مرذ ارتهمء ح ن غز  ل  تخ ج تو يحم   اح ا  س اء كمر ا أحيمء أ  قت

 يتعلق به .
أسمم  حم اا  ئيس  ائ   العالقمت الخم جي  في حممس  أك   للم ريت    أا  حممس لا تخ ض في 
مسأل  أع ا   ظ  ف الجر   اإلس ائيلييا المأس  يا ل يهم   لذل  فإا ة  ر حممس ل خ ل أي 



 
 

 
 

 

 44 ص                                               3638 العدد:         16/7/2015 الخميس التاريخ: 
  

ت ح ل الجر   اإلس ائيلييا المطق  يا  تت كز بو    أسمسي  بتق ي  إةم   إس ائيلي   اضح  مطم ضم
رالق س اح جميع األس ى الذيا ت  اعتقمله  .2011بماللتزا  بوطق  التبم ل السمبق       ا 

األس ى اإلس ائيلي ا المحتجز ا ل ى حممس ه : جثتم الجر ييا اإلس ائيلييا  أ   ا ةمؤ ل  ه ا  
   تق ل إس ائيل أرهمم قتيالا  فيمم 2014غ ل ا    ت  أس همم في ح ن غز  في ي لي   أغسرس 

 يه  ي أثي بي  أب اهم  مرغست    ول ةمر  غز  في  حممس تلتز  الومت إزاء موي همم الحقيقي 
ممي      ع بي إس ائيلي ما الرقن همة  السي    اجتمز الح    اإلس ائيلي  إلى غز  في2014سبتمب  
 الممضي.

حممس  اولت الومت بع   الكةف عا أي معل م  تتعلق بمم ل يهم ما أس ى إس ائيلييا محتجزيا 
بح زتهم  جر  ا كمر ا أ  مست رريا  أحيمء أ  قتلى   غب  مرهم كمم يب   بع   تق ي  أي معل م  

التبم ل السمبق  مع مجمري  إلس ائيل إال مقمبل  فع ثما لهم   ه    س تعلمته الح ك  ما وطق  
 إس ائيل مقمبل اإلف اج عا الجر ي اإلس ائيلي  غلعم  ةملير .

  2011حممس أج ت رقمةمت مستطيض    عق ت   ش عمل  عقن رجمح وطق   ةملير  في 
لمع ف  رقمر الضعف  الق   ل ى الح ك  في تطم ضهم مع إس ائيل    ولت لجمل  ما ال   س  

يلييا األس ى بعي ا  عا اإلعال    التة ي  على أا كل معل م  بهذا أهمهم أا ت ي  ملف اإلس ائ
 الملف لهم ثما  اجن ال فع إس ائيليم .

تعل  حممس أا بعض مم تق له إس ائيل في اإلعال  ح ل أس اهم المطق  يا بغز  جزء ما إ ا   
يل تحول على المع ك  التطم ضي   االستخبم ي  مع حممس  بإح اث إ بم  في حممس  يجعل إس ائ

 معل ممت مجمري .
ي لي   إج اء ح يث عا األس ى  9محم   الزهم  عض  المكتن السيمسي لحممس   فض ي   

   تعه  إس ائيل 2011اإلس ائيلييا إال بمإلف اج عا األس ى الطلسريرييا الذيا تح   ا في وطق  
 بع   إعم   اعتقمله .

ريم  تح   ا في وطق   ةملير   خالل حمل  اعتقمالت أسي ا فلسري 70مع العل  أا إس ائيل اعتقلت 
 مست رريا. 3  بع  اخترمف 2014 اسع  ةرتهم بملضط  الغ بي  في ي ري  

فيمم أك  اسممعيل  ض اا أح  المتح ثيا بمس  حممس   للم ريت    بملق ل  أا على االحتالل 
س ائيلييا في غز    قمو ا  بذل  اإلس ائيلي أا ي فع ثما كل معل م  خمو  بمع ف  موي  أس اه اإل

 أثممرم  تتعلق بمإلف اج عا األس ى المعتقليا في الضط  الغ بي     فع الحوم  عا غز .
 الم ريت    عل  ما أ سمر كبي   في حممس أا الح ك   تستع  لب ء اتومالت   لي  معهم بةأا إتمم  

بو    غي  مبمة   مرذ أ اخ  ي ري    وطق  تبم ل مع إس ائيل   ق  ب أت مطم ضمت التبم ل فعليم  
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  بمم تمت  فت   ر يل  ما الزما   هرم  ت جه في الح ك  لتةكيل ف يق التطم ض غي  المبمة  مع 
 إس ائيل  يتضما قيم ات عسك ي   سيمسي  كبي   ما حممس .

 
 تعيين المفاوضين

ل تيا بإ ا   ملف جر  هم المطق  يا. ي لي   تكليف الجر ال  ليؤ    9تأكي ا  لذل   أعلرت إس ائيل ي   
ي لي   يحيى السر ا  القيم ي في الح ك   مسؤ ال  عا ملف  13في المقمبل  عيرت حممس فج  

األس ى اإلس ائيلييا   ه  عض  المكتن السيمسي لحممس   أح  األس ى المح  يا   المق ن ما 
 محم  الضيف  قمئ  كتمئن القسم .

تكسن الكثي  ما أي وطق  تبم ل مع إس ائيل  بتح ي  المزي  ما األس ى  ت    حممس جي ا  أرهم ق 
الطلسريرييا الكبم  في السج ا اإلس ائيلي    تق ي   ليل على مو اقي  ر يقهم العسك ي  غ  
تضحيمت الطلسريرييا في ح ن غز  األخي  . الح ن ت كت خلطهم آالف الةه اء  الج حى  المرمزل 

 بم ل قم م  مع إس ائيل  ق  تع ض الطلسريرييا عا هذه المعمرم .المه م    أي وطق  ت
كمم أا رجمح حممس في إب ا  وطق  تبم ل ج ي   مع إس ائيل  ق  يؤك  مم ت   ه حممس  ائمم  بأا 
إس ائيل ق  تخضع لمرملن الطلسريرييا بتح ي  أس اه  عب  الق    خرف جر  هم   ليس 

  ى األحكم  العملي  في السج ا اإلس ائيلي .بملمطم ضمت التي ل  ترلق س اح أس
ي لي  في تسجيل مو   أا تح ي  األس ى الطلسريرييا ما  11 لذل  أعلرت كتمئن القسم  ي   

السج ا اإلس ائيلي  بمت مسأل   قت   احت ى التسجيل على و   قم   حممس المعتقليا في 
 إس ائيل.

لرطس الر يل  ممم ق  يعيق إب ا  أي وطق  تبم ل  لكا حممس تخةى أا تتبع إس ائيل معهم سيمس  ا
  يعمل على تأخي  أي مرملن تسعى لتحقيقهم الح ك  في غز  تتمثل ب فع الحوم   فتح المعمب .

كمم ت    حممس حج  المعم ض  اإلس ائيلي  المت قع  ألي إب ا  وطق  تبم ل محتمل   ألا بعض 
جر االت  الضبمر اإلس ائيلييا  ي  ا أا الوطق  أحزان اليميا اإلس ائيلي  قرمع ع يض ما ال

المحتمل  مع حممس ق  تعمل على تمكل ق   ال  ع اإلس ائيلي    تمرح حممس إرجمزات سيمسي  
  عسك ي  كبي  .

ي سف  زق    زي  اإلعال  السمبق في حك م  حممس   المستةم  السيمسي إلسممعيل هري   رمئن 
ل  للم ريت    أا  الطت   القم م  ستةه  تحقق األمل الق ين  ئيس المكتن السيمسي لحممس  قم

بإرالق س اح األس ى الطلسريرييا ما السج ا اإلس ائيلي  عب  وطق  تبم ل ج ي    ألا  ج   
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األس ى اإلس ائيلييا عر  حممس ما عالممت الرو  الذي تحقق في وم   الةعن الطلسريري على 
   .ي مم  خالل ح ن غز  األخي   51م ى 

أخي ا ... حممس تعل  جي ا  أا األيم   األسمبيع القم م  ستةه  اررالق م حل  ر يل   ةمق  ما 
التطم ض غي  المبمة  مع إس ائيل ح ل وطق  تبم ل ج ي     الح ك  تسعى ل فع إس ائيل لتق ي  

  العملي   ترمزالت إضمفي   تتعلق بر عي  األس ى الطلسريرييا الذيا سيط ج عره  ما ذ ي األحكم
   فع الحوم  عا غز .

 يب   أا ق ا  حممس غي  المعلا بط ض ستم  ح ي ي لمرع تس ين أي معل م  تتعلق بتق   
مطم ضمت وطق  التبم ل أ  تعث هم  ألرهم تعل  م ى أهمي   حسمسي  قضي  األس ى  ممم يترلن 

 عالمي  التي تعلرهم إس ائيل.إ ا   أمري   تطم ضي  هم ئ  ال تتعممل مع الم اقف  التو يحمت اإل
 2015/7/15المونيتور، 
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 حلمي م سى
الغ ن عم مم    أمي كم خو وم   ف ح ا إلب ا  االتطمق الر  ي مع إي اا   الذيا ي  ا أره كطيل بمرع 

 القربل  الر  ي  اإلي اري    لكا إس ائيل حزير .
بع حزا إس ائيل ج ه يم  ما  اقع إب ا  االتطمق بق   مم يربع ما إحسمسهم بملعزل  ال  لي  ج اء  ال ير

عجزهم عا مرع إب امه. فق  ثبت أا للعمل  الغ بي موملح يمكا أا تتضم ن مع الموملح 
لي  اإلس ائيلي    األه  أره إذا ح ث ذل   فملغ ن يطضل أيضم موملحه.  هرم تكما الخسم   اإلس ائي

األكب   خو وم  بع  أا أفلحت على م  عق   في إقرمع قيم ات المررق  أا ال ةيء يت  ما   ا 
  ضمهم.

 الي   بع  أا أب   االتطمق   وم  حقيق   اقع   تتعممل إس ائيل مع األم   ليس على أسمس أره 
 هي في سعيهم حقيق  ثمبت   بل أم  يمكا تغيي ه  ألره في رظ هم خمر   ال يستر  إلى أسمس. 

لم اجه  االتطمق تتح ث عا مع ك  ستخ ضهم في  همليز تل  الكمبيت ل  حيث مقم  مجلسي 
الك رغ س   في ال أي العم  األمي كي خو وم . لكرهم أيضم ال تكتطي بذل   بل عم ت إلى استالل 

 سيف الته ي  العسك ي.
ش اإلس ائيلي يستع  لكل  رقلت وحيط   معم يف  عا ضمبر  فيع المست ى ق له إا  الجي

السيرم ي همت  بمم فيهم الهج   العسك ي .  ية   هذا الضمبر على أا  إي اا تترلع لل و ل إلى 
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ق    ر  ي    الحمج  إلى ت في       ت ج  على الرم ل    ما مهمترم أا رع  ال  . على الجيش 
 اإلس ائيلي أا يك ا جمهزا  لكل سيرم ي   بمم في ذل  الهج   .

لل ضع ما  أمرى أضمف الضمبر أره ف   االرالع على تطمويل االتطمق  ستج ى عملي  تق ي  
االستخبم ات.  ق  عيا رمئن  ئيس األ كما الل اء يمئي  غ الا لترسيق عملي  تق ي   أذ ععم   

ال ضع.  مع  ف أا م قف المؤسس  العسك ي  اإلس ائيلي  ال يختلف عا م قف المؤسس  السيمسي   
همم ي يما أا كل اتطمق مع إي اا مهمم كما ه  سي    كمرم يتمريما ارهيم  المطم ضمت  تة ي    

 العق بمت على ره اا  ل  في اللحظ  األخي  .
 ما ال اضح أا جمربم ما القلق اإلس ائيلي ما االتطمق يع   إلى التق ي  بأا  ح بم عملمي   س ف 

ال ئيس األمي كي بم ا  أ بممم في أمي كم.  هرم  ما يعتق   ترطج  بيا حك م  بريمميا رتريمه   ا  ا  
أا ض   مثل هذه الح ن على إس ائيل كبي   حتى ل  أفلح رتريمه  في لي ذ اع ال ئيس األمي كي 

 عب  استخ ا  الك رغ س  ع قل  االتطمق.
إعالا  ية ح حيمي ةمليف في  هم تس  ربيع  ح ن  يمج ج  ممج ج  بيا رتريمه   أ بممم بع  

االتطمق الر  ي  لكره يؤك  أرهم ستك ا ح بم م   س    فملر فما ل يهمم مم يخس اره. رتريمه  ال 
ال ي ي    أ بمممةه ا  في السلر    18يستريع السممح بة خ كممل مع اإل ا   األمي كي  التي بقي لهم 

ملذات في سر  االرتخمبمت. ارطومال ال يمكا إوالحه بيا اليه   األمي كييا  الحزن ال يم ق اري  ب
لكا كمم يق ل الكليةيه الجميع يع ف كيف تب أ الح ن   لكا أح ا  ال يع ف كيف ترتهي  ال سيمم 

 في و اعمت تك ا فيهم الخسم   غي   ا    ما قبل الر فيا .
 بع  أا ية ح أةكمل الو اع  تجليمته يخلص إلى أره  يوعن تق ي  رتيج  مم يح ث  هل سته أ 

عممم   أ  أا األ ض ستبقى مح  ث  لطت   ر يل .  مم ُرسي  40مت إس ائيل  ال اليمت المتح   عالق
عر رم ه  أا الح يث ال ي    عا ر فيا متكمفئيا: ال اليمت المتح   ست فع ي هم عا إس ائيل إذا 

س ائيل في المقمبل ق  تخ ج ولعمء ما الجمربيا: ستخس  في الح ن  تبع  رطسهم  عا أويبت.  ا 
االتطمق .  لكا  األم  ال حي  الذي يخيف  أرةأهروف أمي كم في فت   ت اجه فيهم ال اقع الج ي  الذي 

ال ئيس  اإل ا     غيمن التأيي   إهمر أكث  ما الهزيم  ه  االرتوم . فهزيم  أ بممم تعري 
  لتحضي  القربل  ال يم ق اري  تطكي  التحملف ال  لي الذي عمل ض  ره اا   مرح اإلي ارييا الح ي

 المعم ي  إلس ائيل في أسمسهم   في هذه الم   بتةجيع   ل كثي   في العمل  .
 ال اقع أا أب اق  ئيس الحك م  اإلس ائيلي    خو وم في وحيط   إس ائيل الي     فتح ا بيت العزاء 

االتطمق   ة ع ا بملر ن.  هكذا فإا مح   الةؤ ا ال  لي  في الوحيط  ب عز بيسم ت كتن أا
ارتوم  إلي اا التي أفلحت ب همئهم في التغلن على السذاج  الغ بي .  أةم  إلى أا ره اا  حولت 
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على حق التخوين   حق االحتطمظ بأجهز  الر   الم كزي   الحق في حممي  المرةمت الر  ي  التي 
لي  تذهن مع أقيمت بملخ اع )حتى ل  ت  تم يههم بةكل مؤقت(  الحق في  ؤي  العق بمت ال   

ال يمح   الحق في التح ل إلى   ل  ربيعي   الحق في االرضمم  إلى معسك  األخيم  في الح ن 
ض   اعش. لكا لحظ : ممذا عا حق ة اء السالح ما   سيم؟ إي اا يجن عليهم ال فمع عا رطسهم 

ي اا ارتقلت إلى معسك  األخيم  .  ألا العمل  مليء بمألة ا    ا 
ى أا ال ئيس اإلي اري حسا   حمري  تجسي  للسذاج  الغ بي   ال همء اإلي اري.  يذهن بيسم ت إل

  حمري كما م افقم لزعي  الث    اإلسالمي  آي  هللا الخميري في المرطى في ر ن لي ةمت  في ف رسم 
   ه  يق ص رطسه قبل الر    ي فض التو يق أره 1979إلى أا عم  مرتو ا إلى ره اا في العم  

 ليس  –تغيي  ربيع  الرظم  المتر ف  الث  ي  اإل همبي رجحت بال ه في لي ذ اع الغ ن  ما   ا
العكس .  لذل  فإا االتطمق مع إي اا ه  مثل اتطمق مي ريخ  مخجل   أره تكطي   ؤي  ال جه 
الضمح  ل زي  الخم جي  اإلي اري )مجم  ج ا ( ظ يف على ة ف  الطر ق الذي تج ي فيه المحم ثمت 

 فييرم ما اجل مع ف  ما الذي ارتو  هرم  .في 
 مع ذل  ارب ى ع   ما المعلقيا اإلس ائيلييا لي ضح ا أا االتطمق ليس رهمي  العمل    األه  أره 
ليس كم ث  إلس ائيل.  هكذا كتن في  معم يف  معلقهم األمري ي سي ميلمما  تحت عر اا  ليست 

ممسي   األعممل التخ يبي   التوطيمت المرس ب  للم سم  مويب    أا إس ائيل أفلحت  ب سمئل ال يبل  
 ال فع رح  ف ض العق بمت  في إعمق  إي اا في الر يق إلى السالح الر  ي   اا كما ليس  اضحم 
إذا كمرت حقم أ ا ت ال و ل إلى ذل  .  أةم  إلى أره كما ب سع إس ائيل التعممل مع االتطمق على 

ا السيمس  الحكيم   العمل الس ي الج يء   التي كم ت تسقر أره  ارتوم  لهم  فيه خلير م
: إج اء مطم ضمت 2002االقتوم ي اإلي اري  تجب  إي اا على الم افق  على مم  فضت عمله مرذ 

  تقليص ة ي  لب رممجهم الر  ي .
اء   بع  أا يع ض ميلمما رقمر االتطمق  يخلص إلى أره أعمق مة  ع إي اا الر  ي عممم  إلى ال   

رتريمه  آث ت التعممل بر يق  مغمي     فق  عم ضت االتطمق في ب اي  الر يق. حم لت  إا حك م قمل 
أا ت ق إسطيرم بيا ال ئيس األمي كي  الك رغ س   هي تو   الخر  اإلي اري في مست يمت  حةي . 

ليمي   بل ذهن بعي ا  أمس ل  يكتِف رتريمه  بملتحذي ات العم ي  ما أا إي اا تسعى إلى الهيمر  اإلق
 اته  بأرهم تسعى إلى السير   على كل العمل  .  قمل إا إس ائيل ل  تكا ت ي  أي اتطمق   لكا   غ  
االتطمق  السممء لا ترهم  على إس ائيل. فهي ست اول ك رهم ق   عظمى إقليمي  ق ي   مع الجيش 

 األفضل  الذي يمتل  التكر ل جيم األكث  ح اث . 
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  ات أجربي   ت ج  تحت تو فه ت سمر  كبي   ما السالح الر  ي . حسن مرة  
 2015/7/15، السفير، بيروت

 
 نتنياهو إلحباط االتفاق اإليراني الغربي استراتيجية .27

 وملح الرعممي
ل  تكا الترمزالت الكبي   التي ق متهم ره اا في االتطمق لت قف حمل  الةيرر  التي تةرهم ممكير  

 ي  ض  مب أ الت ول لتس ي  سيمسي   بل ممسي  للخالف بةأا الر  ي اإلي اري.ال عمي  اإلس ائيل
فق  ظلت تل أبين متمسك  ب أيهم القمئل إا الحل األمثل في التعمري مع هذا الملف يتمثل في قيم  
الغ ن بقيم   ال اليمت المتح   بةا عمل عسك ي لتوطي  المة  ع الر  ي  أ  على األقل م اول  

 االقتوم ي   تة ي هم. العق بمت
ل  يأبه اإلس ائيلي ا لحقيق  أا االتطمق يضما عمليم تجمي ا ةبه مرلق للب رممج الر  ي اإلي اري  

ما كمي  الي  اري   الذي قممت بتخويبه  إلى جمرن  %98حيث  افقت ره اا على التخلي عا 
  فضال عا %3.5  أقل ما  قف العمل في مرةمتهم الر  ي   بمستثرمء عملي  تخوين  مزي  برسب

الم افق  على رظم  م اقب   تطتيش ه  األقسى في التم يخ الح يث  حيث إا هذا الرظم  لا يةمل 
 فقر الم افق الر  ي   بل سيط ض أيضم على المرةمت العسك ي  اإلي اري  التقلي ي .
االتطمق الرهمئي بمم  ل  يظه  المسؤ ل ا الوهمير  أي ق   ما التأث  بحقيق  أا إي اا قبلت في 

 فضته في االتطمق المؤقت  حيث  افقت على الكةف عا كل التجم ن الر  ي  التي أج تهم  عال   
 على قب لهم استج ان علممء الذ   ل يهم ما قبل خب اء اللجر  ال  لي  للرمق  الر  ي .

فمره  ما  وطه بأره  ق  ترمفس القم   اإلس ائيلي ا فيمم بيره  في خلع األ ومف على االتطمق  
  ثيق  خض ع  خر ع إلي اا   كمم جمء في البيما الوم   عا  ي اا  ئيس ال ز اء بريمميا رتريمه   

 في حيا اعتب ته  زي   الثقمف  مي ي  يغف بأره   خو    لي  للقتل .
 

 مسوغات القلق اإلسرائيلي
اا  فإرهم ت ى أا االتطمق يضما بقمء  غ  إ  ا  تل أبين حقيق  الترمزالت الكبي   التي ق متهم إي  

الر  ي اإلي اري ته ي ا  ج  يم لبقمئهم. فمالتطمق في رظ  إس ائيل يضطي ة عي  على مكمر  إي اا 
 ك  ل  على حمف  ق  ات ر  ي .

  غ  تخلي إي اا عا مخز رهم ما الي  اري   المخون   قف العمل في معظ  المرةمت الر  ي   
ي  اري   برسب  مرخطض  بحيث ال يمكا استخ امه في توريع سالح ر  ي  ت ى  االلتزا  بتخوين ال
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تل أبين أا مج   م افق  العمل  على بقمء المرةمت الر  ي   مم تحت يه ما أجهز  ر   م كزي   إلى 
جمرن الق  ات التكر ل جي   الكطمءات البة ي  في المجمل الر  ي يعري إا إي اا ستك ا قم    على 

لسالح الر  ي في  قت قوي  رسبيم في حمل ت ف ت الظ  ف التي تقرعهم بملت قف عا احت ا  إرتمج ا
 التزاممتهم في االتطمق.

إلى جمرن ذل   فإا رخن الحك  اليميري  في إس ائيل تعتق  أا تح ي  سقف زمري لس يما االتطمق 
الر  ي  بكل ح ي  بع  عممم يعري أا إي اا ستك ا قم    على استئرمف العمل في مرةمتهم  15بب

ارقضمء هذه الم  .  حسن المررق اإلس ائيلي  فإره ق  تح ث تح الت جذ ي  على الرظم  العملمي 
 ير أ تغيي  على م ازيا الق ى فيه  بةكل ي ف  بيئ  مرمسب  لره اا الستئرمف ب رممجهم الر  ي 

 العسك ي في ظ  ف مثملي .
مت موملح سيمسي   اقتوم ي  ج ي   تقلص مست ى  هرم  في تل أبين ما يت قع رة ء مرظ م

حسمسي  الق ى ال  لي   اإلقليمي  للب رممج الر  ي اإلي اري  ممم يعري أا إس ائيل ستك ا  ح هم 
 المرملب  مستقبال بتحمل أعبمء م اجه  هذا الب رممج.

 اا ك  ل  على  ال خالف في إس ائيل على أا الرتيج  األخر  إلضطمء ة عي    لي  على مكمر  إي
حمف  ق  ات ر  ي  تتمثل في أره ي ف  الظ  ف مستقبال إلةعمل سبمق تسلح ر  ي إقليمي يه   

 بح مما الكيما الوهي ري ما تط قه الر عي في المجمل غي  التقلي ي.
فعلى سبيل المثمل  حذ   م كز ي  ةلي  ل  اس  المجتمع  ال  ل   الذي ي ي ه    ي غ ل    كيل 

اإلس ائيلي  ما أا هرم  احتممال بأا تق   السع  ي  على ة اء أسلح  ر  ي  ما بمكستما   الخم جي 
  ا على قب ل المجتمع ال  لي بممتال  إي اا ق  ات ر  ي .  تب ي إس ائيل ارزعمجم كبي ا ألا االتطمق 

 لو ا يخ ل يهم.الرهمئي ل  يط ض قي  ا على الق  ات العسك ي  التقلي ي  لره اا   ال سيمم مرظ م  ا
  غ  الضغ ر التي مم ستهم  فإا تل أبين فةلت في إقرمع ال  ل العظمى بط ض قي   على تر ي  

   ال سيمم أا إي اا ال تت    است اتيجيمالمرظ ممت الوم  خي  إلي اا التي ت ى فيهم تل أبين ته ي ا 
 في تز ي  أر اف  معم ي   إلس ائيل بهذه الو ا يخ  مثل حزن هللا.

في ال قت رطسه  تعي إس ائيل أا االتطمق يرزع مرهم الق    على ةا هج   عسك ي على إي اا. ف غ  
أا رتريمه  ق  ه   بمستخ ا  الخيم  العسك ي ض  إي اا ما خالل تأكي ه على أا االتطمق مع إي اا 

   االتطمق ال يلز  إس ائيل  فإره ي    قبل غي ه أا ةا عمل عسك ي على إي اا في حمل ظلت تحت
يجعل الكيما الوهي ري في م اجه  العمل  بأس ه  مع العل  أا آخ  ثالث  جر االت تعمقب ا على 

  ئمس  هيئ  أ كما الجيش اإلس ائيلي ق  أك  ا أا الخيم  العسك ي ض  إي اا غي   اقعي.
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ئيل على ما رمحي  ثمري   فإا االتطمق الذي يضما  فع العق بمت عا ره اا يقلص ما ق    إس ا
ت ظيف م ا  هم ما الغمز المكتةف ح يثم في البح  األبيض المت سر في تحسيا مكمرتهم 

ست اتيجي .  الجي ا 
 يت قع اإلس ائيلي ا أا تستعي  اقتوم يمت الغمز في ره اا مكمرتهم السمبق  بع   فع العق بمت  

يضم تمرحهم الط و  لبرمء بحيث تتمكا إي اا ليس فقر ما تحسيا أ ضمعهم االقتوم ي  جذ يم  بل أ
مع ق ى عملمي    ال سيمم مع   سيم. مع العل  أا إس ائيل  اهرت على ت ظيف  است اتيجي ة اكمت 

وم  اتهم ما الغمز في برمء ة اك  مع   سيم  لتعزيز العالق  المتعمظم  مع حك م  اليميا المتر ف 
 في الهر .

 
 مصداقية نتنياهو

التي تقلق   ائ  ورع الق ا  في تل أبين  هرم  أسبمن ةخوي   إلى جمرن األسبمن الم ض عي 
تجعل رتريمه  ي ى في االتطمق ته ي ا لمستقبله السيمسي  فق   أت المعم ض   كثي  ما الرخن 

 اإلعالمي  في تل أبين في االتطمق  ليال على فةل رتريمه  في إ ا   الم اجه  ض  الر  ي اإلي اري.
   كثي  ما كبم  المعلقيا رتريمه  لتق ي  استقملته  ألره أم  بت ظيف   عت قيم ات في المعم ض

استثمم ات عسك ي   مملي  ضخم  ما أجل إحبمر الر  ي اإلي اري  في حيا أا المجتمع ال  لي في 
الرهمي  أق  بمكمر  إي اا ق   على حمف  ق  ات ر  ي . ما رمحي  ثمري   يحتمج رتريمه  إلى  ج   ته ي  

 م اول  بث الخ ف  الطزع في أ سمر المجتمع الوهي ري إلب از ةخويته قمئ ا مسؤ ال.خم جي ل
يعي رتريمه  أا الط و  ال حي   المتمح  أمممه إلحبمر االتطمق مع إي اا تتمثل في إقرمع الك رغ س 
بملتو يت ض ه عر مم ير ح عليه للتو يت  كمم التز  بذل  ال ئيس أ بممم.  ته ف حمل  الةيرر  
التي تعكف عليهم ممكير  ال عمي  اإلس ائيلي  خمو  إلى إقرمع أعضمء الك رغ س بملتو يت ض  

 االتطمق.
 تق   آليمت الةيرر  على بث  سمئل مطم هم أا إي اا ست ظف الطمئض الهمئل ما األم ال التي 

بمم يمثل  ستحول عليهم بع   فع العق بمت في  ع  الترظيممت  اإل همبي   التي ت    في فلكهم 
خر ا على موملح إس ائيل  ال اليمت المتح  . ليس هذا فحسن  بل إا القم   اإلس ائيلييا يو   ا 

مع إي اا إل ا   ةؤ ا  است اتيجي االتطمق بمعتبم ه رتمج ق ا  مسبق اتخذه أ بممم بت ةيا ة اك  
 المررق    ال سيمم بع  ظه   خر  ترظي   ال  ل  اإلسالمي  .

ذل  ب ض ح  زي  الح ن الوهي ري م ةيه يعل ا عر مم قمل إا إ ا   أ بممم ت ى في   ق  عب  عا
 إي اا جزءا ما الحل لمةمكل المررق   في حيا أرهم تمثل لن المةكل .
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  غ  أا رتريمه  يضما تو يت األعضمء الجمه  ييا في الك رغ س ض  االتطمق  فإره مرملن 
لتو يت ض ه أيضم  بحيث يةكل مجم ع األعضمء المو تيا بإقرمع ع   ما الر ان ال يمق ارييا ل

ض  االتطمق ثلثي ع   األعضمء  ممم يعري قرع الر يق على ال ئيس أ بممم الستخ ا  حق الطيت  
 الذي تعه  بمستخ امه ما أجل تجم ز رتيج  التو يت في الك رغ س.

ا ه على إلقمء خرمن في  يعي رتريمه  أا هذه المهم  ستك ا وعب  ج ا  على اعتبم  أا إو  
الك رغ س عةي  االرتخمبمت التة يعي  اإلس ائيلي  األخي   أ ج  حمل  ما االستقرمن  اخل 
الك رغ س   فعت ع  ا كبي ا ما الر ان ال يمق ارييا لمهمجم  رتريمه  بةكل غي  مسب ق.  في 

ذيا يم ل ا حمالت الر ان محم لته للرجمح في هذه المهم   ت جه رتريمه  ل جمل األعممل اليه   ال
 ال يمق ارييا   رلن مره  الضغر على هؤالء الر ان لتجري  ع   مره  للتو يت ض  االتطمق.

لكا هرم  ما ي ى أا رتريمه  ما خالل محم ل  اللعن على ترمقضمت الحلب  السيمسي  ال اخلي  في 
 ائيلي   عب  المس بملعالقمت اإلس االست اتيجي ال اليمت المتح    يتسبن في ض   كبي  للموملح 

الحي ي  مع ال اليمت المتح  .  حسن هذا المررق  فإره حتى ل  رجح رتريمه  في إحبمر تم ي  
االتطمق  اخل الك رغ س  فإا هذا التر   سي ج  جبه  أمي كي   اسع  ض  إس ائيل  على اعتبم  أا 

   الثقمفي  الم تبر  به  خلف أ بممم هذا يمكا أا يطضي إلى ت ح  ال يمق ارييا  الرخن اإلعالمي
  ض  إس ائيل.

 يكتسن هذا الهمجس أهمي  خمو  في ظل التق ي ات التي تؤك  أا ميزاا الق ى ال يم غ افي في 
ال اليمت المتح   سيك ا لوملح ذ ي األو ل األف يقي   الالتيري  الذيا يمثل ا جمه   الحزن 

سيك ر ا األ ف  حظم بملط ز في االرتخمبمت ال ئمسي  ال يمق اري  ممم يعري أا ممثلي الحزن 
  التة يعي .

 
 توظيف الموقف العربي

كمم فعل ذل  ر ال ال قت  ي ظف رتريمه  م قف ال  ل الخليجي  المعم ض المتال  إي اا ق  ات 
ر  ي  في تس يغ مرملبته للك رغ س بملتو يت ض  االتطمق. لكا م قف رتريمه  هذا يعكس ق  ا 

ما الرطمق  حيث إره بيرمم يعم  إلى ت ظيف الم قف الع بي ال افض للر  ي اإلي اري  يعمل  كبي ا
حمليم بكل ق   ما أجل مرع ال اليمت المتح   ما تز ي  السع  ي  بسالح ر عي  كمم  ع  أ بممم أثرمء 

 يمض على لقمئه بقم   ال  ل الخليجي  في  كممن  يطي   في ممي /أيم  الممضي  بحج  أا حو ل ال
 هذا السالح يه   التط ق الر عي إلس ائيل.
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 ه  مم ح ث سمبقم تمممم حيا أحبرت إس ائيل مخررم أمي كيم لتز ي  األ  ا برمئ ات ب  ا ريم   
مع الرظم   االست اتيجي غ  أا قم   تل أبين يخ ج ا عا ر  ه   ه  يةي  ا بمتمر  التحملف 

 األ  ري.
التطمق تعكس قو  الرظ   األرمري  الذي تتس  بهم القيم   اإلس ائيلي  قوم ى الق ل إا الحمل  ض  ا

التي تع  ت حس  األم   بةا الح  ن  الحمالت العسك ي    ال تستريع أا تتو   أره بمإلمكما 
حل خالف   لي بمل سمئل ال بل ممسي . ما هرم  فإا رتريمه  سيطةل في إحبمر االتطمق مع إي اا 

    على ر ح ب يل آخ  أكث  ج  ى للعمل   أقل كلط .ألره ببسمر  غي  قم
 2015/7/15، الجزيرة نت، الدوحة
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