
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 بدعوى دعمها لإلرهابالفلسطينية  أموال من ضرائب السلطةنتنياهو يوعز باقتطاع 
 لولة دون تنفيذ عمليات أخرى للحيليبرمان من الخليل: "اتخذنا خطوات صعبة" ضد الفلسطينيين 

 تطبيق الشرعية الدوليةلنتظر تقريرًا يؤدي اشعبنا تحتج على تقرير "الرباعية":  الرئاسة الفلسطينية
 حماس: المقاومة تتعرض للخذالن وللحصار ويتوجب دعمها بالمال والسالح

 ة في الخليلوحدة استيطاني 42تقّرر إقامة  "إسرائيل"

استشهاد فلسطينية بمحاولة طعن قرب 
أحد قادة الحرم اإلبراهيمي ومقتل 

صابة ثالثة آخرين بعملية  المستوطنين وا 
 إطالق نار بالخليل
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 42 :كاريكاتير

*** 
 

صابة  أحد قادة المستوطنيناستشهاد فلسطينية بمحاولة طعن قرب الحرم اإلبراهيمي ومقتل  .1 وا 
 لخليلثالثة آخرين بعملية إطالق نار با

ُقتررم مسرتوإ  اسرررا ي يب يمتبرر مرر  ، أنر  برل  ارراهر، عر  مراسرر   1/7/2016ة 48موقييع عييرب نشرر 
، جررو  أحردهما حرجرث اارر انقرلب سريار ،  آخرري  3وأصيب  القيادات في صفوف اليمي  االستيإانيب

 .مثجنوبيب مدينث الخ يم، بمد ظهر اليوم الجم جرباء اإلق نار ع يها في منإقث ب د  دورا،

وأصررريبت زوجرررث القتيرررم بفصرررابات وصرررفت بالبالررررث، نق رررت ع رررم اارهرررا، مررر  أوالدهرررا، الرررم مستشرررفم 
رررفبث الرربيبرررث  . وتمتبرررر هرررّة المم يبرررث، اصرررابث بالررررث فررري صرررميم قيرررادات المسرررتوإني  فررري الاب اسررررا ي يب

 .المحت بث عموًما، وجنوبيب الخ يم ع م وج  الخصوص، حيث عمم ونشط القتيم

ينيبث )ييشريفا   ويشار الم أ ب  ، هو المستوإ  ميخا يم مارك، وهو حاخام المدرسث الدب القتيم اإلسرا ي يب
عاًمررا، وهررو ابرر  عررمب ر رريس  48فرري مسررتوإنث عتن يررم، جنرروبيب جبررم الخ يررم. ويب ررر مررارك مرر  الممررر 

رررنث لتإرروير المج ررس اإلق يمرريب جبررم  الموسرراد، يوسرري نرروهي . وشرررم مررارك سررابًقا، منصررب مرردير االشب
رررفبث الرربيبرررث  الخ يرررما، وهررري جمميبرررث يمينيبرررث لتشرررجي  وتإررروير االسرررتيإا  اإلسررررا ي يب ع رررم أرااررري الاب

وفرض الجيش اإلسرا ي يب حصاًرا شامًل ع رم مدينرث الخ يرم ومحيإهرا،  .المحت بث، جنوبيب جبم الخ يم
 .ننوع م  المقاب الجماعيب الّي ينتهج ادب الف سإينيبي 

 .ب السيار  سيارات اسماف وقوات نبير  م  جيش وشرإث االحتل وهرعت الم موق  انقل
استشررهدت ف سررإينيث برصرراص جنرردي ، عرر  الونرراالت، أنرر  2/7/2016المسييتقبلة بيييروتة وجراء فرري 
، وفررررش الشرررررإث مفرررري الخ يرررر اإلبراهيمرررريفرررري منإقررررث الحرررررم  حاولررررت إمرررر  شرررررإيث أ بمررررد  اسرررررا ي ي
عاما  م  قريرث بنري  27الشابث تدعم سار  إراير  ) أ نيو  ف سإي أمنيو  . وقا  مسؤولو  اإلسرا ي يث

فررري منزلهرررا فررري  أميرنيرررث اسررررا ي يثنمررريم وقريبرررث محمرررد ناصرررر إرايرررر  الرررّي قرررام الخمررريس بإمررر  فترررا  
 القريبث م  الخ يم. أرب مستوإنث نريات 

إقرث المحيإرث نرامل ع رم مدينرث الخ يرم والمن اغلقاان  فرض  اإلسرا ي يالجيش  أع  وفي اار ّلك، 
نشر نتيبتي مشرا  تارما  م رات  أياابها. وقا  المتحدث باسم جيش االحتل  بيتر ليرنر ان  سيتم 

 ."2014منّ عام  األرضع م  األكبر اإلجراءوهو "الجنود حو  هّة المدينث 
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 نتائج جولتر األخيرةعباس يطلع مركزية فتح على  .2
خل  اجتماعها، مساء السبت، بمقر الر اسث في مدينث  ناقشت ال جنث المرنزيث لحرنث فتح، :رام هللا

رام هللا، بر اسث الر يس محمود عباس، عددا م  القاايا م  بينها الوا  الداخ ي وبيا  الرباعيث 
ال جنث المرنزيث، بالتهن ث م  أبناء شمبنا وامتنا  وأعااءوتقدم الر يس،  واستماد  الوحد  الوإنيث.

 . اسبث قرب ح و  عيد الفإر السميدالمربيث واإلسلميث لمن
وأإ ررر  الرررر يس، أعاررراء ال جنرررث ع رررم نترررا ج جولتررر  األخيرررر  التررري شرررم ت نرررًل مررر  المم كرررث األردنيرررث 
الهاشرررميث، والمم كرررث المربيرررث السرررموديث، ودولرررث قإرررر، ولقاءاتررر  األخويرررث والحميمرررث مررر  القررراد  المررررب، 

 .والتنسيش المستمر لما في  مص حث الشمب الف سإيني
، والنمسررا، األوروبررينمررا أإ رر ، أعارراء المرنزيررث ع ررم نتررا ج جولترر  األوروبيررث الترري شررم ت البرلمررا  

، واالسرررتقبا  الرسرررمي الرررّي حظررري بررر ، األوروبررريوالك مرررث الهامرررث التررري ألقاهرررا سررريادت  أمرررام البرلمرررا  
يرث عرزف النشريد والمواقف الداعمث لشرمبنا وقاريت  المادلرث، واالسرتقبا  الرسرمي فري مقرر البرلمرا ، ح

 .األوروبيالوإني الف سإيني م  النشيد األوروبي ألو  مر  في مقر البرلما  
المتحرد  برا  نري مرو  الرم  لألمرم، في صور  نترا ج زيرار  األمري  المرام المجتممي نما وا  الر يس، 

 ف سإي ، باإلاافث الم زيار  وزير الخارجيث المصري سامح شنري.
 3/7/2016 القدسة القدسة رام هللاة

 
 تطبيق الشرعية الدولية لنتظر تقريرًا يؤدي اشعبنا تحتج على تقرير "الرباعية":  الفلسطينيةالرئاسة  .3

أكررردت دولرررث ف سرررإي ، ا  أي تقريرررر ال يتارررم  انسرررحابا نرررامل الرررم حررردود الرابررر  مررر  : قنرررا –رام هللا 
بمرردم شرررعيث االسررتيإا ، لرر   ، بمررا يشررمم مدينررث القرردس المحت ررث، وال يتاررم  اقرررارا1967يونيررو عررام 

 .يؤدي لسلم حقيقي ودا م بم سيؤدي لمزيد م  التوتر، وعدم االستقرار في المنإقث

وقا  الناإش الرسمي باسم الر اسث الف سإينيث نبيم أبو ردينث، تمقيبا ع م التقرير الصادر ع  ال جنث 
ث ف سرإينيث مسرتق ث وعاصرمتها القردس الرباعيث الدوليث، اليروم الجممرث، أ  الحرم الوحيرد هرو اقامرث دولر

إرررلق سررررا  جميررر  األسررررك، األمرررر الرررّي يمنررر  أ  يسرررهم فررري احرررل  األمررر  واالسرررتقرار  الشررررقيث، واق
وأارراف أبررو ردينررث، أ  الشررمب الف سررإيني نررا  ينتظررر تقريرررا يررؤدي  .واالزدهررار فرري المنإقررث والمررالم

  ع يرر  المررالم ب سرررة فرري األمررم المتحررد  عنررد لتإبيررش الشرررعيث الدوليررث والمبررادر  المربيررث وفررش مررا أجمرر
 .التصويت لصالح االعتراف بدولث ف سإي 

 2/7/2016الشرقة الدوحةة 
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 إلى مستوى التوقعات : تقرير "الرباعية" لم يرق  عريقات .4
تبحث القياد  الف سرإينيث، اليروم فري رام هللا، تقريرر ال جنرث الرباعيرث الدوليرث : ناديث سمد الدي  -عما  

مت  مؤخرًا الم مج س األم  الدولي، وولدب استياًء شديدًا لدك الف سإينيي .الّ  ي قدب
وأكررد أمرري  سررر ال جنررث التنفيّيررث لمنظمررث التحريررر، صررا ب عريقررات، أ  "تقريررر "الرباعيررث" لررم يرررق الررم 
مسرررتوك التوقمرررات"، مبينرررًا أ  "الرررردب الرسرررمي سيصررردر خرررل  هرررّي  اليرررومي  بمرررد مرررداوالت ومتابمرررات 

 جريها نم م  "تنفيّيث المنظمث" وال جنث المرنزيث لحرنث "فتح".ست
وقا ، في تصريح أمس، ا  "القراء  األولم لتقرير ال جنث الرباعيث ال ي بي توقمات الشمب الف سإيني 

 الّي يميش تحت االحتل  المسنري االستمماري".
ب تحرت االحرتل "، ممتبررًا أ  "بمرض وأعربب ا  أسف  بسبب "مساوا  التقرير بي  القرو  المحت رث والشرم

أإراف المجتم  الدولي تصر ع م تجنرب المسرؤوليات القانونيرث واألخلقيرث لتنفيرّ القرانو  واالتفاقيرات 
 الدوليث، لحمايث الشمب الف سإيني واما  تحقيش حق  في تقرير المصير".

ّ جميررر  االتفاقرررات وشررردد عريقرررات ع رررم أ  "اسرررت ناف أي عم يرررث تفاواررريث ّات جررردوك يتإ رررب تنفيررر
الموقمث، وااللتزام بالشرعيث الدوليرث ومرجميرات التسرويث ارم  سرقف زمنري محردد، بمرا فري ّلرك وقرف 

 ع  األسرك وخاصث أسرك ما قبم أوس و". واإلفراجاالستيإا  بشنم نامم، 
 1967وأشار الم أ  "هدف الشمب الف سإيني ينم  في اقامث دولث ف سإينيث ّات سياد  ع رم حردود 

نجرراز الحقرروق الف سررإينيث غيررر القاب ررث ل تصرررف والممترررف بهررا دوليررًا".  وعاصررمتها القرردس المحت ررث، واق
ودعررا "المجتمرر  الرردولي الررم دعررم مبررادر  السررلم الفرنسرريث لمقررد مررؤتمر سررلم متمرردد األإررراف، ودعررم 

 مبادر  السلم المربيث".
 3/7/2016الغدة عمانة 

 
 ي الضوء األخضر لالستيطان اإلسرائيلي تقرير "الرباعية" يعط: تيسير خالد .5

قررا  عاررو ال جنررث التنفيّيررث لمنظمررث التحريررر، عاررو المنتررب السياسرري : ناديررث سررمد الرردي  -عمررا  
ل جبهررث الديمقراإيررث لتحريررر ف سررإي ، تيسررير خالررد، أ  "التوصرريات الترري تاررمنها التقريررر الررّي قدمترر  

 مجز والش م التي تميشها ال جنث"."الرباعيث" الم مج س األم  الدولي يمنس حالث ال
وأاررراف، فررري تصرررريح أمرررس، ا  ت رررك الحالرررث "مفروارررث ع رررم ال جنرررث منرررّ سرررنوات مررر  قبرررم اإلدار  

 ".اإلسرا ي ياألميرنيث وسياستها المنحاز  ل سياسث المدوانيث االستيإانيث واالستمماريث للحتل  
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ع ررم الجانررب الف سررإيني،  إلمررلءاتاوأواررح برر   "ت ررك التوصرريات غيررر متوازنررث وتمنررس س سرر ث مرر  
وتمإرري الارروء األخاررر ل حنومررث اإلسرررا ي يث لمواصرر ث األنشررإث االسررتيإانيث بمرردما رفاررت اإلدار  

 األميرنيث ادانتها ودعو  االحتل  الم وقفها دو  قيد أو شرط تحت إا  ث المسؤوليث".
لوارر  حررد لسياسررتها القاارريث  وأشررار الررم "ماررامي  تقريررر "الرباعيررث" بشرر   دعررو  سرر إات االحررتل 

ببنرراء وتإرروير مسررتوإنات، وتخصرريص أراض السررتخدام اإلسرررا ي يي  حصرررًا، ومنرر  الف سررإينيي  مرر  
 البناء والتإوير، وفقًا ل توصيات".

وبررري  أ  "ّلرررك اررروءًا أخارررر ال يمنررر  االحرررتل  مررر  مواصررر ث أعمرررا  البنررراء فررري المسرررتوإنات، بمرررا 
الشررررعيث الدوليرررث، التررري تررردعو الرررم وقرررف األنشرررإث االسرررتيإانيث فررري ينررراقض القرررانو  الررردولي وقررررارات 

الافث الرربيث، بمرا فيهرا القردس، باعتبارهرا غيرر شررعيث وتنردرج وفرش القرانو  اإلنسراني الردولي ونظرام 
 روما ل محنمث الجنا يث الدوليث في اإار جرا م الحرب".

ث، الم مج رس األمر  الردولي بمشرروع قررار وأكد ارور  "التوج  الف سإيني، بالتنسيش م  الدو  المربي
 لتجريم االستيإا  ودعو  س إات االحتل  الم وقف األنشإث االستيإانيث دو  قيد أو شرط".

ودعا الم "عدم المود  ل مفاواات الانا يث المقيمث ودوامث المناورات اإلسرا ي يث التري تختصرر المم يرث 
 مشروعها االستيإاني االستمماري".لمظ ث  ا يماسر ال تنتهي وتستخدمها  السياسيث بمفاواات

 3/7/2016الغدة عمانة 
 

 تندد بحصار الخليل والمحافظة تشكل خلية إلدارة األزمةالفلسطينية الحكومة  .6
وأدا  المتحرردث . واصرر ت سرر إات االحررتل ، أمررس، فراررها الحصررار ع ررم محافظررث الخ يررم :رام هللا

صار الرّي تسرتمر قروات االحرتل  بفرار  ع رم محافظرث الرسمي باسم الحنومث يوسف المحمود، الح
 الخ يم، وحم ث الملحقث واالعتقا  والمداهمث اد المواإني  وبيوتهم.

وأكررد فرري بيررا  صررحافي أ  مررا تقرروم برر  قرروات االحررتل  هررو فرررض عقوبررات جماعيررث اررد المررواإني  
إرا  م رات افالف، وياريش وقا : ا  هّا الحصار الجا ر وما يرافق  مر  خإروات احتلليرث ي المز .

 ع يهم سبم حياتهم، خاصث في األيام األخير  م  شهر رماا  التي تفصر نا عر  ح رو  عيرد الفإرر.
ودعرا مؤسسرات المجتمرر  الردولي والمؤسسرات الحقوقيررث المالميرث الرم الترردخم الماجرم إلرغرام االحررتل  

نهاء المقاب الجماعي الّي   يصنف جريمث حرب.ع م فك الحصار ع  محافظث الخ يم، واق
لقررررد شررررن نا خ يررررث إلدار  األزمررررث بسرررربب اإلغلقررررات، "مرررر  جانبرررر ، قررررا  محررررافي الخ يررررم نامررررم حميررررد: 

والحنومث اإلسرا ي يث تتحمم مسؤوليث التصميد الّي تمارس  بحش الخ يم تزامنًا م  ح و  عيد الفإر، 
رفررر  اإلغررلق عررر  مدينرررث وع ررم المجتمررر  الرردولي أ  يتحررررك لواررر  حررد لهرررّة الرإرسررث اإلسررررا ي يث و 
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، مواحا أ  ّلك سي حش اررًا بالمناحي الحياتيث ل ف سإينيي  نافرث، "الخ يم، وب داتها وقراها وخربها
 خاصث الناحيث االقتصاديث م  ح و  الميد.

 3/7/2016األيامة رام هللاة 
 

   الفلسطيني" يتمكن من فتح مدخل الخليل الشمالي وسعير وحلحول "االرتباط العسكري  .7
تمنرر  االرتبرراط المسررنري الف سررإيني اليرروم السرربت، مرر  فررتح مرردخم مدينررث الخ يررم الشررمالي،  :رام هللا
لفرتح مردخ ي ب ردتي سرمير وح حرو ، نمرا سراهم وبشرنم فاعرم فري رفر  الحصرار الرّي فرارت   ااافث

 قوات االحتل  ع م محافظث إولكرم منّ يومي .
مرر  أجررم فررك الحصررار عرر   اإلسرررا ي يع ررم الجانررب وأكررد االرتبرراط المسررنري برر   الاررروط مسررتمر  

 اإلفرراجوبمد جهود متواص ث تمننرت أإقرم منترب الجهراز فري نراب س مر  تر مي   محافظث الخ يم ن يا.
عامررًا  مرر  ب ررد  عقربررا قارراء نرراب س نانررت قرروات االحررتل  قررد  21عرر  المواإنررث دانررا باسررم يوسررف )

 جنوب المدينث بزعم حيازتها سنينا.اعتق تها صبا  اليوم السبت، ع م حاجز حوار  
 2/7/2016ة رام هللاة الحياة الجديد

 
 حماس: المقاومة تتعرض للخذالن وللحصار ويتوجب دعمها بالمال والسالح .8

قالت حرنث حماس ا  المقاومث الف سإينيث تتمرض لحالث م  الخّال  والحصار والتنسيش األمني م  
 هرررا بالمرررا  والسرررل  ورفررر  الحصرررار عررر  الشرررمب الف سرررإيني.االحرررتل  اإلسررررا ي ي، داعيرررًث الرررم دعم

وإالبت الحرنث في بيا  صحفي، يوم الجممث، بمناسبث اليوم المالمي ل تارام  مر  القردس، زعامرات 
األمث المربيث واإلسلميث بتجاوز خلفاتها والت ام الصف وتوجي  نرم البنرادق نحرو صردر أعرداء األمرث 

وأاررافت أ  يرروم التاررام  المررالمي مرر  القرردس  ا  والسررل  والقرررار.الصررهاينث ونررم مرر  يرردعمهم بالمرر
يحررم واألقصررم يمرراني حم ررث اسرررا ي يث منظمررث لتهويررد األرض والمقدسررات والتمرردي ع ررم حرمررات أهررم 

ونببرر  بيررا  الحرنررث الررم أ  انشرررا  األمررث بجراحاتهررا  األرض والمقدسرريي  نفيررًا وقررتًل وسررجنًا وحرمانررًا.
قايث الف سإينيث وقايث القدس تحديًدا م  قا مث األولويات، جربأ المردو الصرهيوني الداخ يث وتراج  ال

وأردف البيرا  أ  أرض ف سرإي  وأرض القردس والمقدسرات  ع م تنفيرّ هرّا المخإرط الهمجري الجبرا .
نمررا هررري قارريث نرررم المرررب والمسرر مي ، واق  واجرررب تحريرهررا ورفررر   ليسررت قارريث ف سرررإينيث فحسررب واق

 اجب مقدس يجب أ  ياإ   ب  الجمي  لكي يشارنوا في شرف التحرير.الايم ع  أه ها و 
وأكدت الحرنث أنها ع م اليقي  بحتميث االنتصار في هّة الممرنث الفاص ث م  أعداء األمث الصرهاينث 

 ع م أرض ف سإي  حتم لو تخ م عنا القريب والبميد.
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دس واألقصم، ونم م  دق ناقوسرًا نما تقدمت بالشنر والمرفا  لكم م  أحيا في نفس األمث حب الق
فررري لحظرررات الشرررد  والحصرررار، ونرررم مررر  دعرررم المقاومرررث بالمرررا  والسرررل  والموقرررف، ونرررم مررر  أحرررب 

 ف سإي  واحم م  أجم ف سإي .
 1/7/2016موقع حركة حماسة غزةة 

 
 العديد من الخيارات المتعلقة بكيفية التعاطي مع الرباعية الدولية ناأمامفتح:  مركزية .9

ناقشت ال جنث المرنزيث لحرنث فتح، خل  اجتماعهرا، مسراء السربت، بمقرر الر اسرث فري مدينرث  :رام هللا
رام هللا، بر اسررث الررر يس محمررود عبرراس، عررددا مرر  القاررايا مرر  بينهررا الوارر  الررداخ ي وبيررا  الرباعيررث 

 واستماد  الوحد  الوإنيث.
نبيم أبو ردينرث، ا  ال جنرث أكردت أ   وقا  عاو ال جنث المرنزيث لحرنث فتح والناإش الرسمي باسمها

م  األرااري المحت رث  اإلسرا ي يبيا  ال جنث الرباعيث الّي صدر يوم أمس لم يتإرق الم االنسحاب 
وأشرار أبررو ردينررث الررم أ   ، أو لوقررف االسررتيإا ، مرا يتنرراقض مرر  قررارات الشرررعيث الدوليررث.1967عرام 

 المتم قث بنيفيث التماإي م  الرباعيث الدوليث.ال جنث المرنزيث أمامها المديد م  الخيارات 
وقررا ، ا  مرنزيررث فررتح أكرردت دعمهررا ل جهررود الفرنسرريث المبّولررث لمقررد مررؤتمر دولرري ل سررلم قررا م ع ررم 
أسرراس حقرروق شررمبنا المشررروعث، داعيررًا نافررث األإررراف الحريصررث ع ررم السررلم واالسررتقرار فرري المنإقررث 

مج رس األمر  الردولي  وقرراراتوع رم أسراس الشررعيث الدوليرث  الم الممم ع م انجا  الجهود الفرنسيث،
المتحد  ّات الملقث، وسقوف زمنيث لها قرو  التنفيرّ وتشرنيم أإرار دولري جديرد  لألمموالجمميث المامث 

 .أوس وع  الدفمث الرابمث م  األسرك ما قبم  واإلفراجل متابمث ووقف االستيإا  بما يشمم القدس، 
مصررالحث، قررا ، ا  أعارراء ال جنررث المرنزيررث اسررتمموا الررم تقريررر حررو  ال قرراءات وفيمررا يتم ررش بم ررف ال

الترري تمررت برري  وفرردي فررتح وحمرراس السررتكما  االتفرراق ع ررم آليررات تنفيررّ اتفرراق المصررالحث الموقرر  فرري 
، حيث عبرت ع  اسرتمداد حرنرث فرتح السرتكما  الحروار الخراص برّلك وفقرًا 4/5/2011القاهر  بتاريخ 
 األإراف.يس محمود عباس لألمير تميم ب  حمد والقياد  المصريث ولجمي  لما أب ر  الر 

وأشار أبو ردينث، الم أ  ال جنرث المرنزيرث تنظرر بخإرور  بالررث الرم التهديردات واإلجرراءات اإلسررا ي يث 
 .التي صدرت بحش عدد م  األخو  أعااء ال جنث المرنزيث لحرنث فتح

دمررث، مؤنررد  ع ررم تمسررنها بررالنهج الررديمقراإي والتبرراد  السرر مي وناقشررت م ررف االنتخابررات الب ديررث القا
ل سرر إث، مشرردد  ع ررم ارررور  تهي ررث نررم الظررروف إلنجررا  هررّة االنتخابررات فرري قإرراع غررز  والاررفث 

 الرربيث والقدس الشرقيث.
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وع م صميد وا  الحرنث الداخ ي، قا ، ا  االستمدادات ال زالرت جاريرث لمقرد المرؤتمر المرام السراب  
 ث، نما تم بحث المديد م  الم فات الداخ يث لحرنث فتح.ل حرن

نررّلك قرردمت ال جنررث المرنزيررث، التمررازي باررحايا اإلرهرراب الررّي  سررقإوا فرري تفجيررر مإررار اسررإنبو ، 
الشررهيد  سررندس الباشررا وابنهررا الشررهيد ريررا  محمررد شررريم، وعا  ررث الشررهيد  نسررري  حمرراد، ولكررم اررحايا 

 التفجير اإلرهابي الراشم.
 3/7/2016القدسة رام هللاة  القدسة

 
 : المقاومة مطالبة بالرد على إعدام الشهيدين طرايرة وحبشحماس .11

ماس حسام بدرا ، فصا م المقاومث بتشرنيلتها نافرث فري الارفث الرربيرث، حإالب الناإش باسم حرنث 
سرر  تيسررير بررالرد ع ررم جريمترري االحررتل  اليرروم بفعرردام الشررهيد  سررار  داوود عإررا إرايررر ، والشررهيد الم

ودعرررا بررردرا  فررري تصرررريح صرررحفي، شرررباب االنتفاارررث الرررّي  أبررردعوا بمقررراومتهم إي رررث األشرررهر  حررربش.
 الماايث م  عمر انتفااث القدس، بالرد ع م تصميد جيش االحتل  بحش حرا رنا ونبارنا.

 وقرررا  ا  مشرررهد اعررردام الشرررهيد  إرايرررر  وهررري األم الحامرررم، ونرررّلك األلرررم الرررّي تجرعررر  الشرررهيد المسررر 
 تيسير حبش بمد اختناق  بالراز، يؤند ارور  الرد بشتم وسا م المقاومث.

وأشررار برردرا  الررم أ  سياسررث االغتيرراالت الترري تنتهجهررا قرروات االحررتل ، باسررتهداف الكبررار والصرررار 
والنسررراء مررر  أبنررراء شرررمبنا، سرررتواج  بررررد قررروي مررر  المقررراومي ، وسرررتجبر جررريش االحرررتل  ع رررم وقرررف 

دد ع ررم أ  االحررتل  سرريدف  امًنررا باهًظررا جررراء تصررميد جرا مرر  خررل  شررهر وشرر عنجهيترر  ووحشرريت .
 رماا ، منوهًا الم أ  االنتفااث عادت بقو  في رماا  الّي نا  دا ًما شهر الجهاد والمقاومث.

 1/7/2016موقع حركة حماسة غزةة 
 
 أوساط إسرائيلية تحذر: البرغوثي سيكون مانديال الفلسطيني .11

اود : نشررف النقرراب فرري اسرررا يم أ  قيررادات نايررر  فرري المؤسسررث الحاكمررث ترردعو وديرر  عررو  –الناصررر  
إلإلق سرا  النا ب األسير مروا  البرغواي الّي أكد مجددا التزام  بتسويث الدولتي  ورغبت  بترشيح 
نفسر  لخلفررث الررر يس الف سررإيني محمرود عبرراس، لكنرر  حاليررا ينتظرر ويقارري أوقاترر  بررالقراء  نمررّنرات 

قررا  البرغررواي مرر  سررج  هررداريم انرر  نررا  بفمنررا   "هررترتس"شررارو . وفرري حررديث مرر  صررحيفث أر يررم 
تكررو  واحرردا مرر  االتجرراهي  امررا أدا  ل تحرررر مرر  االحررتل  أو أدا   أ  2002السرر إث الف سررإينيث منررّ 

لتشري  االحتل . موارحا أ  وظيفتر  ارجراع السر إث الف سرإينيث لوظيفتهرا نر دا  تحررر وإنري. وقرا  
 سيقدم ترشيح  في حا  جرت انتخابات ل ر اسث الف سإينيث. ان 
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مر   2002ويقو  ايل  باز، اابط نبيرر فري جريش االحتيراط الرّي قراد عم يرث خإرف البرغرواي عرام 
يدي  م إخترا  بردم اليهرود.. فالسرلم يصرن  مر  أعرداء "رام هللا، ان  ينبري تحريرة دو  شروط رغم أ  

ّا موقف وزير األم  األسبش بني مي  ب  اليمازر الّي ينشرف أنر  أرسرم وه"أقوياء نرامتهم ال تداس. 
 ل برغواي رسا م وهو بالسج  مفادها أن  يريد التفاوض مم .

وع م هو افخر دعوت  لإلفراج ع  البرغواي بالقو  ا  السلم يصن  م  األعداء األقوياء. أما أر يم 
  آخرررر مررررتبط برررفإلق الواليرررات المتحرررد  سررررا  شرررارو  فنرررا  قرررد أبررردك اسرررتمدادة لإلفرررراج عنررر  برررداف

الجاسرروس اإلسرررا ي ي جوناررا  برروالرد. وتنقررم الصررحيفث عرر  ر رريس المخررابرات السررابش يوفررا  ديسررني  
قول  في أحاديث م  أصدقا   ا  اإلفراج ع  البرغواي ممن  إبما نخإو  فري اإرار مفاوارات مر  

ا  ب  موشي  يم رو  أ  منرا  البرغرواي هرو السرج ، الف سإينيي . في المقابم يمتقد وزير األم  المإ
األسرربش عاررو الكنيسررت آفرري ديختررر )ال ينررود .  "الشرراباك"متفقررا بررّلك مرر  ر رريس جهرراز األمرر  المررام 

. ويررك فير  عارو "ع م مساممي وصف سياسي اسرا ي ي نبيرر البرغرواي بمانرديل الف سرإيني"وتاب  
الف سررإيني. لهررؤالء جميمررا ق ررت ا  البرغررواي اقتنررم  مسررتقبم الشررمب"الكنيسررت السررابش حرراييم أورو  

 ."قيادت  بدم اليهود
أ  يتفاقم الجد  في اسرا يم حو  اإلق البرغواي بمد تنحي الر يس عباس  "هترتس"وترجح صحيفث 

ع  الر اسث. وتمتقد الصحيفث أ  الر يس الف سإيني فقد شمبيت  في الشارع الف سإيني. وتقتبس حتم 
قبم سنوات ويقو  ا  الر يس الف سإيني اليوم "عباس –لّي وقب  م  عباس اتفاق بي ي  يوسي بي ي  ا

يحتفي بحنم  نما في أنظمث ممروفرث أخررك بواسرإث أوامرر ر اسريث وقروك أمنيرث مخ صرث لر  وتارييش 
نبيررر ع ررم حقرروق اإلنسررا . فرري المقابررم تشررير الررم شررمبيث البرغررواي نمررا تمنسررها اسررتإلعات رأي 

بري  الف سرإينيي . وتشرير الصرحيفث الرم أ   % 40هر أنر  يتمتر  بردعم واسر  يتجراوز الرر ف سإينيث تظ
البرغواي حتم لو بقي نم أيام  باألسر ففن  يإر  بديل فنريا نامل ل ر يس عباس جوهرة: مصالحث 
مررر  حمررراس، وقرررف فررروري ل تنسررريش األمنررري وقيررراد  السررر إث الوإنيرررث الحتجاجرررات شرررمبيث سررر ميث ارررد 

 مقاإمث منتوجاتها.اسرا يم و 
وتررردعي الصرررحيفث اإلسررررا ي يث نقرررل عررر  موفرررد زار البرغرررواي فررري سرررجن  قبرررم أيرررام قولررر  انررر  يمرررارض 

عبرر منردوب خراص ا  االنتفاارث الشرمبيث تمنري مشرارنث م رات  "هترتس"انتفااث السناكي . وقا  لر 
اارث الشرمبيث السر ميث افالف م  نم الفصا م بما في ّلك حماس والجهراد. ويشرير الرم حيويرث االنتف

المنهجررث الماررابر  بهرردف انترراج ارررط دولرري اقيررم ع ررم اسرررا يم حتررم تمررود لما ررد  المفاواررات وتنهرري 
لدك الشمب الف سإيني جاهزيث ل ناا  وهو يحتاج م  يقودة ومرا زلرت مؤيردا جردا "االحتل . ويتاب  

 ."لتسويث الدولتي 
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ومسررير  البرغررواي وتقررو  ا  أوسرراإا اسرررا ي يث وتسررترج  الصررحيفث فرري م ررف مإررو  فرري م حقهررا سررير  
اتهمترررر  بقيرررراد  االنتفااررررث الاانيررررث، واق  وزيررررر خارجيررررث اسرررررا يم وقتررررّاك شررررناة ع ررررم مسررررام  الررررر يس 

 ."الف سإيني الراحم ياسر عرفات واقتر  ع ي  نقم البرغواي ألالسنا لمد  شهور ني يبرد
اراك أ  اعتقا  ومحاكمرث البرغرواي نانرت خإر  ويتفش يوسي بي ي  م  ر يس الحنومث األسبش ايهود ب

سررا ي يث  فادحا بمدما تحو  لمانرديل الف سرإيني فري سرجن . وتنقرم الصرحيفث عر  مصرادر ف سرإينيث واق
قولهررا ا  البرغررواي رغررب بترشرريح نفسرر  ل ر اسررث غرردا  مرروت ياسررر عرفررات لكرر  زوجترر  فرردوك وصررديق  

 قدور  فارس منماة م  ّلك. 
 2/7/2016نة القدس العربية لند

 
 االحتالل يستهدف مواقع لي"حماس" و"الجهاد"غزة:  .12

مواقرر  تابمررث  أربمررثشرر  الإيرررا  اإلسرررا ي ي فجررر أمررس غررارات جويررث عررد  اسررتهدفت  ونرراالت: –غررز  
ف سرررإينيي  بجررررو   أربمرررث اصرررابثلحرنتررري حمررراس والجهررراد اإلسرررلمي وورشرررث ل حرررداد  مرررا اسرررفر عررر  

سرا ي يثنيث إفيفث، حسبما أفادت مصادر ف سإي  .واق
وقا  مصدر أمني ف سإيني ا  الاربات اإلسرا ي يث استهدفت ورشث ل حداد  وموقمي  تابمي  لكتا ب 
عز الدي  القسام الجنا  المسنري لحرنث حماس وموقما ل تدريب تابما لسرايا القدس الجنا  المسرنري 

   في بيت الهيا.. ووقمت اانتا  م  الرارات في مدينث غز  واانتااإلسلميل جهاد 
 خاليث في ب د  بيت حانو  شما  القإاع. أراا أخرك واستهدفت غار  

مستشرفم الشرفاء بمدينرث غرز  اارر الررار  التري  الرممصرابي  مردنيي  نق روا  أربمرث" ا وقا  مصدر إبي 
 بر"الإفيفث". اصاباتهماستهفت ورشث الحداد " واصفا 

مواقر  تشرنم جرزءا مر  البنيرث التحتيرث المملنيرث  أربمث" وأع   الجيش اإلسرا ي ي في بيا  ان  استهدف
 صاروخ ف سإيني. اإلقلحماس في شما  قإاع غز  ووسإ "، ردا ع م 

 3/7/2016الغدة عمانة 

 
 قوى رام هللا والبيرة تدعو إلى الوحدة الوطنية إلفشال مخططات االحتالل .13

 والبير ، الم الوقوف صفًا واحدًا فري مواجهرث دعت القوك الوإنيث واإلسلميث لمحافظث رام هللا: رام هللا
المرردوا  اإلسرررا ي ي المفتررو ، الررّي يسررتهدف تصررفيث القارريث الوإنيررث برمتهررا، وفرررض الح ررو  الجز يررث 
والمؤقتث م  جانب واحد، عبر تصميد االستيإا ، وتقويض أي امنانيث لقيام دولث ف سإينيث، والممم 

فقادها  مقومات القو  والهبيث. ع م استمرار ااماف الس إث واق
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ودعت القوك الم ابط النفس والممم بنم الإرق الممننث لمواجهث موجث الفوام والمنرف الرداخ ي، 
التي يحاو  االحتل  فراها واالستفاد  منها، عبر اشاعث أجواء م  عردم االسرتقرار واألمرا م تمهيردا 

 إلدخا  المواإني  في أتو  ممارك جانبيث داخ يث.
وك في بيرا  صرادر عنهرا فري أعقراب اجتماعهرا بررام هللا، أمرس، ع رم أ  الحروادث األخيرر  وشددت الق

نمرا هري مؤشررات ع رم  المؤسفث التي شهدتها المديد مر  المحافظرات ليسرت صردفث وليسرت حروادث، واق
خإررور  الوارر  الررّي يتإ ررب ممالجررات جديررث، وقيررام السرر إث برردورها فرري ارربط وحمايررث أمرر  المررواإ  

لبث بمحاسبث نم م  يابت تورإ  في أي حروادث مر  شر نها زعزعرث االسرتقرار الرداخ ي، ونرامت ، مإا
 وارب النسيج المجتممي، بمشارنث جمي  المنونات م  قوك ومؤسسات أه يث ونافث القإاعات.

 3/7/2016األيامة رام هللاة 
 
 سبعة شهداء وخمسة قتلى إسرائيليين خالل شهر حزيران/ يونيو الماضيتقرير:  .14

رأك تقريرررر صرررادر عررر  حرنرررث "حمررراس"، أ  "انتفاارررث القررردس" اسرررتمادت زخمهرررا فررري شرررهر : م هللارا
حزيرا / يونيو المااي، بمد فتر  م  الهدوء النسبي التري سرادت األرااري الف سرإينيث المحت رث خرل  

قرير، وأشار الت .2015األشهر األخير  التي أعقبت اندالع االنتفااث الشمبيث في تشري  أو / أكتوبر 
الم أ  الشهر المااي شهد ارتفاعًا في حجم خسا ر االحرتل  بفمرم عم يرات اإرلق النرار والمبروات 

 الناسفث والقنابم اليدويث الصن  "مولوتوف".
عم يث ُنفرّت خرل  الشرهر التاسر  لرر "انتفاارث القردس"، مر  بينهرا عم يترا إمر   23وبي  أ  أكار م  

الرم عم يررث دهرس واحرد  وعشررر عم يرات القرراء عبروات ناسررفث،  وعشرر عم يرات اإررلق نرار، باإلاررافث
وارتقررررم خررررل  الشررررهر المنصرررررم سرررربمث مررررواإني   عم يررررث خررررل  أيررررار/ مررررايو الماارررري.18مقارنررررث بررررر 

آخررري  فرري شررهر حزيرررا / يونيررو، فرري انخفرراض جديررد ع ررم صررميد عرردد  44ف سررإينيي ، فيمررا أصرريب 
شررهدت زيرراد  نبيررر  خررل  الشررهر الماارريم حيررث  ولفررت التقريررر، الررم أ  خسررا ر االحررتل  الجرحررم.

قتررم خمسررث مسررتوإني ، وهررو أكبررر عرردد مرر  القت ررم منررّ شررهر تشررري  ارراني/ نرروفمبر الماارري، والررّي 
مستوإًنا في  37مستوإًنا، مقارنث بفصابث  44وشهد الشهر المااي اصابث  مستوإًنا. 11شهد مقتم 

لقرراء الزجاجررات الحارقررث،  الشررهر الررّي سرربق ، باإلاررافث لخسررا ر ماديررث نبيررر  نتيجررث عم يررات الحرررق واق
هجوًمرا بالشرهر الرّي  59هجوًما بالزجاجات الحارقث والمفرقمات، مقارنث م   65حيث سجم أكار م  

 328نقإررث فرري شررهر أيررار/ مررايو، الررم  368ورصررد التقريررر تراجرر  عرردد نقرراط المواجهررات مرر   سرربق .
 نقإث في شهر حزيرا / يونيو.

 2/7/2016ينة فلسطين أون ال
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 سديروت دون إصاباتفي  صاروخيةسقوط قذيفة  .15

ر  مر  يروم الجممرث،  سقإت: الإيب غنايم قّيفث صاروخيبث، انإ قرت مر  قإراع غرزب ، فري سراعث متر خب
صرررافرات اإلنررررّار، فررري ب ررردات مررررا يسرررمبم برررراغلف غررررزب ا،  فررري مدينرررث سرررديروت اإلسرررررا ي يبث، لتنإ رررش

 .ع غزب المحاّيث ل شريط الحدوديب م  قإا

وقالت مصادر اسرا ي يث ا  مواإني  سرمموا دوي انفجرار لتمارر قروات األمر  الحقرا ع رم القّيفرث قررب 
 .بينما لم يم   ع  أيب اصابات مرنز تربوي في الب د 

 1/7/2016ة 48عرب 
 
 ويواصل إضرابر عن الطعام مقابل إطالق سراحر إلبعادهاألسير بالل كايد يرفض عرضًا إسرائيليًا  .16

 18لت هي ث شؤو  األسرك والمحرري  في ف سإي  ا  األسير بل  نايد المارب ع  الإمام منرّ قا
يومًا، رفض عراًا باإلبماد قدمت  س إات االحتل  اإلسرا ي ي، وأكرد اسرتمرارة فري اإلارراب المفترو  

البالررث  ع  الإمام حتم الرراء قررار االعتقرا  اإلداري الرّي صردر فري حقر  بمرد انهراء مرد  محنوميتر 
 عامًا ونصف المام. 14

وأوارررحت الهي رررث فررري بيرررا  أمرررس أ  ارررباإًا مررر  مصررر حث األمررر  المرررام اإلسررررا ي يث "شررراباك" وجهررراز 
االستخبارات في السجو  اإلسرا ي يث اجتمموا م  نايد في سج  "هولي نيردار" وعراروا ع ير  اإلبمراد 

 في مقابم اإلق ، في محاولث للبتزاز والمساومث.
الم أ  األسير نايد، القيادي في "الجبهث الشمبيث لتحرير ف سرإي " رفرض اإلبمراد، ممتبررًا أ   وأشارت

قرار ابقا   داخم السج  تمسفي وغير شرعي ويستند الم ادعاءات ناّبث، وأ  تحوي   ع م االعتقرا  
جراء تمسفي غير قانوني، وينتهك أب سرط الممرايير اإلداري استنادًا لما يسمم مم ومات سريث، منيد  واق

 الدوليث لحش أي أسير.
 3/7/2016الحياةة لندنة  

 
 لثالثة أيام تضامنًا مع رفيق لهم تحذيرياً  يخوضون إضراباً  "الشعبية"أسرى  .17

رام هللا : أكررردت قيررراد  الجبهرررث الشرررمبيث لتحريرررر ف سرررإي  فررري سرررجو  االحرررتل  ع رررم مواصررر ث ممرنرررث 
لررر  يتوقبرررف اال بب ررروا األهرررداف التررري سرررينتزعها  األسرررير برررل  نايرررد وتصرررميدها وفرررش برنرررامج نارررالي

ا . وأوارحت الجبهرث فري بيرا  رقرم )   الصرادر عر  قيادتهرا فري سرجو  االحرتل  5األسرك م  السرجب
وحصرر ت ع يرر  القرردس المربرري أ  الشررا مات الترري تررروبج أ  أسرررك الجبهررث ع بقرروا اارررابهم وخإررواتهم 
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سرجو  االحرتل  بردأوا ااررابا عر  الإمرام لمرد   النااليث غير صحيحث، مؤند  أ  األسررك فري نافرث
 الاث أيام اعتبارًا م  الجممث وحتم األحد.

وبحسب البيا  فف  محاوالت مص حث السجو  فتح قنا  حوار م  أسرك الجبهث سرتتم مجابهتهرا بمزيرد 
شررط. م  التشببث باألهداف المنشرود  التري ع رم رأسرها اإرلق سررا  األسرير برل  نايرد دو  قيرد  أو 

ودعررت الجبهررث وسررا م اإلعررلم المخت فررث ل تمامررم برروعي وحررّر شررديدي  ازاء مررا يرردور داخررم السررجو ، 
التمرراإي مرر  األخبررار مرر  مصررادرها الرسررميث، مشرردد  ع ررم ارررور  أ  ت خررّ وسررا م اإلعررلم دورهررا 

فقرط، برم الحقيقي في مساند  ممرنث األسرك، فدورها ال يقتصر ع م نشرر األخبرار المتم بقرث باألسررك 
 تس يط الاوء ع م مماناتهم وواقمهم االعتقالي الصمب ونق   ل مالم.

 2/7/2016القدس العربية لندنة 
 
 بدعوى دعمها لإلرهابالفلسطينية  أموال من ضرائب السلطةنتنياهو يوعز باقتطاع  .18

، أمرس أ  األنااو : أع   المتحدث باسم ر يس الوزراء اإلسررا ي ي أوفيرر جنردلما  –القدس المحت ث 
ر رريس الرروزراء بنيرر مي  نتنيرراهو، أوعررز الررم الجهررات المختصررث باقتإرراع أمرروا  مرر  ايرررادات الارررا ب 

 التي تحو  شهريًا ل ف سإينيي  )ايرادات المقاصث ، بزعم "دعم الس إث الف سإينيث لإلرهابيي ."
تقروم بهرا قروات جريش  وجاء في بيا  صادر ع  منتب ر يس الوزراء، "الحقًا ل مم يات الميدانيرث التري

الردفاع واألجهرز  األمنيررث، أوعرز ر ريس الرروزراء نتنيراهو بخصرم نامررم المبرالر الماليرث )لررم ترّنر قيمتهررا  
الترري ترردفمها السرر إث الف سررإينيث لإلرهررابيي  ولمررا لتهم، مرر  الموا ررد الاررريبيث الترري تحولهررا اسرررا يم 

يررررررادات المقاصرررررث، هررررري األ ل سررررر إث الف سرررررإينيث شرررررهريا". مررررروا  التررررري تجبيهرررررا اسررررررا يم نيابرررررث عررررر  واق
الف سررإينيي  ع ررم الباررا   الرروارد  الررم ف سررإي ، وتسررتخدم الحنومررث الف سررإينيث هررّة األمرروا  بشررنم 

وأشررررار جنرررردلما  فرررري البيررررا  الررررم أ  "السرررر إث  ر يسرررري لترررروفير فرررراتور  رواتررررب المرررروظفي  الممرررروميي .
خت فث م  غسيم األموا ، ون ما نانت المم يات الف سإينيث تحو  ت ك األموا  الم اإلرهابيي  بإرق م

اإلرهابيث التي ارتكبها هؤالء اإلرهابيو  أكار خإور ، ن ما نانت المبالر التري يرتم دفمهرا أع رم"، ع رم 
حررد زعمرر . وترراب ، "تمتقررد اسرررا يم أ  قيررام القيرراد  الف سررإينيث بتشررجي  اإلرهرراب مرر  خررل  التحررريض 

  يهم، يشنم حاًا وتشجيمًا ع م ارتكاب عم يات قتم".ودف  األموا  لإلرهابيي  ولّو 
م يرو  دوالر أمرينري وفرش أرقرام  180ويب ر متوسط قيمث ايرادات المقاصرث )الاررا ب الشرهريث ، نحرو 

وزار  الماليرررث الف سرررإينيث، وبررردونها لررر  تسرررتإي  الحنومرررث اإليفررراء بالتزاماتهرررا الماليرررث تجررراة المررروظفي  
 تصريح سابش لر يس الوزراء الف سإيني رامي الحمد هللا.والمؤسسات الحنوميث، وفش 

 2/7/2016القدس العربية لندنة 
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 إلى أفريقيا لعقد تحالفات جديدةيتوّجر نتانياهو  .19
يسرررتمد ر ررريس الررروزراء اإلسررررا ي ي بنيرررامي  نتانيررراهو لبررردء جولتررر  الرسرررميث : أ ف ب -القررردس المحت رررث 

حياء الّنرك الراألولم في أفريقيا، بهدف الماور ع م ح فا لمقتم شقيق  فري  40ء تجاريي  ااافيي ، واق
وهررّة الزيررار  األولررم لررر يس حنومررث اسرررا ي ي الررم القررار  السرروداء، منررّ  .أوغنررداعم يررث نومانرردوس فرري 

. ولرررم يم ررر  مسرررار جولرررث نتانيررراهو الرسرررمي، لكررر  مررر  1994زيرررار  اسرررحش رابررري  ل ررردار البياررراء عرررام 
ايوبيا ورواندا. أوغنداالمفترض أ  يتوقف في   ونينيا واق

الترري  األربمررثوأقررر مج ررس الرروزراء اقترررا  فررتح مناتررب الونالررث اإلسرررا ي يث ل تنميررث الدوليررث فرري الب رردا  
هّة الونالرث تتشراإر مر  الردو  الناميرث التكنولوجيرات والخبررات اإلسررا ي يث.  أ يزورها نتانياهو، ع مًا 

والر "لتمزيز الملقات االقتصاديث والتماو  م  الدو  م يو  د 13نما أع   منتب نتانياهو تخصيص 
 األفريقيث"، تشمم خصوصًا تدريبًا في مجاالت "األم  الوإني" والصحث.

وأارراف منتررب ر اسررث الرروزراء أ  "التميبررز النسرربي إلسرررا يم فرري هررّة المجرراالت يحظررم باهتمررام نبيررر 
"القرار  األفريقيرث لرديها قردرات  أ  الرم، الفترًا التدرب لدك اسرا يم" الملدك الدو  األفريقيث التي تسمم 

 نامنث نبرك إلسرا يم".
"أفريقيرا التري تتمتر  اليروم  أ وأواح مساعد المدير المام ل شؤو  األفريقيث فري الخارجيرث يرورام الررو  

بفحرردك نسررب النمررو األع ررم فرري المررالم، تشررتمم ع ررم فرررص تجاريررث نايررر  فرري مجرراالت تشررنم الخبررر  
 ث فيها مرجمًا، نالزراعث واالتصاالت والإاقث المتجدد  والبنم التحتيث".اإلسرا ي ي

 الرماما  ت ييد الدو  األفريقيرث فري المؤسسرات الدوليرث حيرث تتمررض  الم أياالك  اسرا يم تسمم 
-النرزاع الف سرإيني  أ أنشإتها النوويث، ع مرًا  أوانتقادات حاد  بسبب احتللها األرااي الف سإينيث 

الملقات م  دو  أفريقيث ناير  في الستينات قرررت أخرّ مسرافث مر   الموج  اربث قاسيث   ي ياإلسرا
 الدولث المبريث. 

 3/7/2016الحياةة لندنة 
 

 لولة دون تنفيذ عمليات أخرى للحي : "اتخذنا خطوات صعبة" ضد الفلسطينيينالخليلليبرمان من  .21

اتخرّ  اإلسررا ي ييبرما ، مسراء يروم السربت، أ  الجريش قا  وزير الدفاع اإلسرا ي ي، أفريدور ل :رام هلل
 خإوات صمبث لم تتخّ م  قبم اد الف سإينيي  لردعهم والحي ولث دو  تنفيّ أي عم يات أخرك.

ونقم موق  )والل  المبري ع  ليبرما  قول  خل  تفقدة منا  المم يث التي وقمت جنوب الخ يم أمس 
 متنا األساسيث تترنز اف  في اعتقا  منفّي الهجوم اإلرهابي".الجممث وأدت الم مقتم مستوإ : "مه
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نفتالي بينيت القرارات التي اتخّت مر  قبرم نتنيراهو وليبرمرا  ب نهرا  اإلسرا ي يم  جهت  اعتبر الوزير 
 "اميفث" وبماابث اعاد  تدوير ل قرارات القديمث التي تتخّ منّ نحو عامي  دو  أ  تحقش أي رادع.

المصررر  اإلسررا ي يالم أن  سيقدم ال ي ث خإتر  األمنيرث خرل  اجتمراع المج رس الروزاري وأشار بينيت 
 )الكابنيت  والمخصص لبحث األوااع األمنيث.

 2/7/2016القدسة القدسة 
 

 الكابينتعلى التي سيعرضها  "الفلسطيني خطتر لي "مكافحة اإلرهاببينيت يعلن عن  .21
نفتالي بينيت، ع  خإت  لر "منافحث اإلرهراب" التري سيمرارها  أع   وزير التم يم اإلسرا ي ي: الناصر 

ع ررم المج ررس الرروزاري اإلسرررا ي ي المصرررر ل شررؤو  األمنيررث والسياسرريث الررر "نابينررت"، يرروم السرربت، فرري 
، 2015محاولث إلخماد االنتفااث المندلمث في األرااري الف سرإينيث المحت رث منرّ تشرري  أو / أكتروبر 

صا  بث اسرا ي يي .وأسفرت ع  مقتم واق
نرررت القنررا  الاانيررث فرري الت فزيررو  المبررري، أ  خإررث بينيررت تشررمم اعتقررا  وتهجيررر عررا لت منفررّي  ّو
المم يررات عرر  منرراإش سررنناهم، وهرردم منررازلهم والمبرراني الف سررإينيث الواقمررث بررالقرب مرر  المسررتوإنات 

نريرررات أربرر " اليهوديرررث اليهوديررث، الررم جانرررب بنرراء اانرري  مررر  األحيرراء السررننيث فررري محرريط مسررتوإنث "
 المقامث ع م أرااي المواإني  الف سإينيي  في مدينث الخ يم.

" جنروب الارفث الرربيرث 60نما تشمم الخإث وقف حرنث تنقم ومرور الف سإينيي  ع رم الإريرش رقرم "
صرابث الاررث  المحت رث، والرّي شرهد أمرس تنفيررّ عم يرث اإرلق نرار أسرفرت عرر  مقترم حاخرام متإررف واق

 آخري . مستوإني 
ويقتررر  ر رريس حررزب "البيررت اليهررودي" اليمينرري، فرررض حصررار شررامم ع ررم المنرراإش الترري يخرررج منهررا 
منفّو الهجمات، وحرما  أهالي الخ يم م  خدمات االنترنرت أو امنانيرث الردخو  الرم مواقر  التواصرم 

 .االجتماعيث، بدعوك أنها تمابم "عامم تحريض ع م تنفيّ عم يات اد أهداف اسرا ي يث"
وتتاررم  الخإررث أياررا اعتقررا  جميرر  نشررإاء حرنررث "حمرراس"، ومنرر  السرر إث الف سررإينيث مرر  صرررف 
مستحقات عا لت األسرك والشهداء م  منفّي المم يات، وتكايف عمم قوات الجيش اإلسرا ي ي فري 
المناإش "أ، ب" في الارفث الرربيرث، ونرّلك تكايرف األعمرا  المسرنريث فري جنروب الخ يرم ع رم غررار 

 يث "السور الواقي" في جني  قبم أعوام.عم 
 2/7/2016قدس برسة 
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 لبحث األمن في الشرق األوسط الروسي في موسكوبمستشار األمن القومي يلتقي رئيس الموساد  .22
التقررم ر رريس جهرراز االسررتخبارات الخارجيررث اإلسرررا ي ي، يوسرري نرروهي ، بمستشررار األمرر  : رامرري حيرردر

بيتروشررريف ور ررريس جهررراز االسرررتخبارات الروسررريث، فررري الماصرررمث القرررومي ل رررر يس الروسررري، نينررروالي 
 موسنو يوم أمس الجممث، لبحث موااي  تتم ش بالوا  األمني في الشرق األوسط. 

وعمم منتب بيتروشيف بياًنا مقتاًبا حو  ازيار ، قا  في  ا  الإرفا  تباحاا بموااي  تتم ش بالشرق 
 ررف السرروري والتنسرريش برري  اسرررا فم وروسرريا فيرر ، نونرر  األوسررط، ومرر  المرررجح أنهمررا تباحاررا حررو  الم

 الم ش الحارق المشترك بي  الدولتي ، والّي إرم ع م محاداات نتنياهو وبوتي  الكاير . 
ويمتبررر تممرريم بيررا  حررو  زيررار  ر رريس جهرراز اسررتخباري أمررًرا مسررتهجًنا ونررادر الحرردوث، أل  ماررم هررّة 

انررر  مررر  المحتمرررم أ  سررربب تممررريم البيرررا  هرررو  "هرررترتس"الزيرررارات تكرررو  سرررريث جرررًدا، وقالرررت صرررحيفث 
الملقررث القريبررث برري  بيتروشرريف ونرروهي ، نررو  األخيررر شرررم منصررب مستشررار نتنيرراهو لألمرر  القررومي 

 قبم تولي ر اسث الموساد. 
وترربط اسررا يم وروسريا علقرث وايقرث، وبينهمرا تنسريش عرا  المسرتوك ع رم عرد  أصرمد ، أهمهرا الم ررف 

ث السياسيث بري  اسررا يم والف سرإينيي ، ويروم الالاراء المااري. بحرث نتنيراهو وبروتي ، السوري والمم ي
 ."الجوانب الر يسيث في التسويث بي  الف سإينيي  واإلسرا ي يي "في اتصا  هاتفي 

 2/7/2016ة 48عرب 
 
 يكشف عن تعاون مع بعض دول المنطقة لمكافحة "اإلرهاب" اإلسرائيليقائد سالح الجو  .23

قا  قا د سل  الجو اإلسرا ي ي، الجنرا  آمير ايشيم، أ  األوااع فري المنإقرث عرززت لردك  :رام هللا
قواتررر  القررردر  ع رررم التكيرررف واالعتمررراد ع رررم نفسرررها عبرررر تنفيرررّ عم يرررات ممقرررد  انمنسرررت ع رررم قررردرات 
الجندي حتم وص ت اسرا يم الم نجا  نبير تمام في تحقيرش جسرر جروي يرربط دو  المنإقرث بهردف 

 حث "اإلرهاب".مناف

ونق ررررت صررررحيفث )هررررترتس  المبريررررث عرررر  ايشرررريم فرررري رسررررالث سررررريث لقيررررادات سررررل  الجررررو ولمسررررؤولي  
اسررا ي يي  قولر  أ  اسررا يم تصررر ع رم علقرات أمنيررث جيرد  مر  مصررر واألرد  رغرم ممارارث بمررض 

رنث ناجحرث القيادات المسنريث في الجيش اإلسرا ي ي لّلك، مشيرا الم أنر  أجريرت منراورات جويرث مشرت
 م  األرد  في شهر آب )أغسإس  المااي.

وأشرررار ايشررريم الرررم أنررر  فررري شرررهر شرررباط )فبرايرررر  المااررري تبادلرررت اسررررا يم الكايرررر مررر  المم ومرررات 
 االستخباريث م  الدو  األعااء في التحالف اد تنظيم )داعش .

 2/7/2016القدسة القدسة 
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 "  ت: الفلسطينيون ال يخافون من قرارت "الكابينتيبين .24
قالررت مصررادر مقربررث مرر  وزيررر التم رريم بحنومررث االحررتل ، نفتررالي بينررت برر   قرررارات : القرردس المحت ررث

المج رس األمنري المصررر والتري اتخرّت فري أعقرراب المم يرات األخيرر  تمردب قررارات قديمرث، اتخرّت قبررم 
 عام ونصف، مؤندا أ  الف سإينيي  ال يخافو  منها.

مبريرث عرر  المصررادر قولهرا، ا  القرررارت ع رم أرض الواقرر  والترري ونق رت صررحيفث يرديموت أحرونرروت ال
يقوم بها الجيش الصهيوني ال تكفي وهي مت خرة جدا، ولفتت الم أ  منفّي المم يات لم يتم ردعهرم، 

 وهم ال يخافو  م  قرارات م  هّا القبيم.
اارهررررا وأاررررافت المصررررادر ا  هنرررراك ع ررررم أرض الواقرررر  عم يررررات تتإ ررررب مرررر  الجرررريش القيررررام ع ررررم 

 بر"عم يات مشدد " اد سنا  الافث الرربيث.
 3/7/2016ة المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لضرب حماس ونزع سالحها يدعوكنيست في العضو  .25

دعررا عاررو الكنيسررت اإلسرررا ي ي عرر  حررزب "هنرراك مسررتقبم"، حرراييم يررالي ، يرروم السرربت، الررم  :رام هللا
قإرراع غررز  بمررد اإررلق الصرراروخ يرروم أمررس  توجيرر  اررربات لحرنررث حمرراس والفصررا م الف سررإينيث فرري

 الجممث، ع م مستوإنث سديروت.

ونق ت وسا م اعلم عبريث ع  يالي  قول  "قبم عامي  أإ قت صواريخ ع م أشنو  ع م اارر خإرف 
األوالد الالاث في الخ يم، وهّة ال ي رث أإ رش الصراروخ ع رم سرديروت بمرد حصرار الخ يرم مررً  أخررك، 

 د وارب اإلرهاب بنم ما أوتينا م  قو ".ال بدب لنا م  تحدي

وأاررراف "وفررري الوقرررت نفسررر  يجرررب الشرررروع فررري اتفررراق اق يمررري يشرررمم نرررزع سرررل  غرررز  مقابرررم اعررراد  
 اإلعمار".

 2/7/2016القدسة القدسة 

 
 كاتس: إطالق الصواريخ يزيد من احتمالية شن عملية عسكرية جديدة ضد غزة .26

المصرررر )الكابنيررت  الرروزير يسرررا يم نرراتس، مسرراء يرروم  اإلسرررا ي يقررا  عاررو المج ررس الرروزاري  :غررز 
السرربت، أ  اإررلق الصررواريخ مجررددا مرر  غررز  يزيررد مرر  فرررص واحتماليررث شرر  عم يررث عسررنريث جديررد  

 .2014اد قإاع غز  ع م غرار ت ك التي نفّت في صيف 
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لث تمزيز ونق ت صحيفث )يديموت أحرونوت  المبريث ع  ناتس قول : "نح  في حاجث الم ارسا  رسا
لررر  تقبرررم باسرررتمرار اإرررلق  اإلسررررا ي يثالرررردع ارررد اإلرهرررابيي  فررري غرررز "، مشرررددا ع رررم أ  الحنومرررث 

 الصواريخ م  غز .
 2/7/2016القدسة القدسة 

 
 بتأجيج األوضاع في الضفة" فيسبوك"ومؤّسس وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي يتهم عباس  .27

ررر  وزيرررر األمررر  الرررداخ ي اإلسررر: احمرررد دراوشرررث را ي ي، غ مررراد اردا ، اتهامرررات الرررم ر ررريس السررر إث وجب
س موقر  فيسربوك، مرارك تسرونربيرا، بتر جيج األواراع فري الارفث  الف سإينيبث، محمود عبباس، ومؤسب

ع رررم القنرررا  الاانيرررث فررري  "واجررر  الصرررحافث"الرربيبرررث المحت رررث، خرررل  مقاب رررث أجراهرررا اردا  مررر  برنرررامج 
 ت.الت فزيو  اإلسرا ي ي، مساء يوم السب

عًيا أ  "عهد ر يس الس إث الف سإينيبث، محمود عبباس، ولبم"فقد قا  اردا  ا   رأس المحرباي  "، مدب
 ."هو أبو ماز ، ع ينا تقييد تحرنات ، والتوقبف ع  التإربق الي  نشخص مهم

ا  فيسربوك تخرربب جهرود الشررإث "نما تإرربق اردا  الرم موقر  التواصرم االجتمراعي، فيسربوك، قرا ًل 
القرربض ع ررم المخرررببي  )فرري اشررار  الررم منفررّي المم يررات والشررهداء ، دم قت ررم اسرررا يم ع ررم أُكررفب   فرري

ظرررر أو محرررو "تسرررونربيرا، ع ينرررا أ  نتمرررربد ع رررم فيسررربوك ، حيرررث يرررزعم اردا  أ  فيسررربوك تررررفض ح 
 اد االحتل  في الافث الرربيبث المحت ث. "تحريايبث"منشورات اعتبرها 

 2/7/2016ة 48عرب 
 

 لدى أجهزة األمن للعمليات التي ينفذها الفلسطينيون  حل ال: إسرائيليون  عسكريون للون مح .28

ال يوجرد لردك أجهرز  األمر    أكد مح  و  عسرنريو  اسررا ي يو  اليروم، الجممرث، ع رم أنر: بل  ااهر
ات اإلسرررا ي يث أي حررم لوقررف المم يررات الترري ينفررّها الشرربا  الف سررإينيو ، الررّي  يواصرر و  تنفيررّ عم يرر

 .يسقط فيها شهداء ف سإينيو  أكار م  قت م اسرا ي يي 

االلكتروني، أمير بوحبوط، أ  الممم األو  الّي أمرر وزيرر  "والل"ونتب المح م المسنري في موق  
وقت هرا،  "نريرات أربر "األم  اإلسرا ي ي، أفيردور ليبرما ، بتنفيّة بمد عم يث إم  فتا  في مستوإنث 

لك  يبدو أن  ليس هّا "ث بني نميم، التي جاء منها منفّ المم يث محمد إراير . أمس، نا  تإويش قري
مررا سرريردع الفتيررث فرري القريررث، الررّي  يترر ارو  مرر  التحررريض فرري الشرربنات االجتماعيررث والمقوبررات الترري 

م  الصمب ممارسث ارروط ع رم هرؤالء "وأااف بوحبوط أن     ."تشمم هدم بيت عا  ث منفّ عم يث
بدو أ  الماامي  في الميديا هي األب الروحي ل فتيث وليس الما  ث أو الحمولث، وهّا أمرر الشبا . وي
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. ويمنرري ّلررك أ  األسرراليب الترري اعترراد االحررتل  ع ررم ممارسررتها مرر  "يزيررد مرر  صررموبث تحقيررش الررردع
 .أجم ردع الف سإينيي  لم يمد باإلمنا  استخدامها اف 

مر  اعتقرد أنر  فري "، يوسي يهوشواع، أ  "يموت أحرونوتيج"نّلك نتب المراسم المسنري لصحيفث 
أعقرراب المم يترري  أمررس، سرريجد الجرريش اإلسرررا ي ي حررل عملنيررا أو سرريرير إبيمررث عم ياترر ، ع يرر  أ  

فري ترم  "سرارونا"ولفرت يهوشرواع الرم أنر  حترم ليبرمرا ، الرّي أع ر  بمرد عم يرث مرنرز  ."يميد التفنيرر
لرررر أدرك أ  الحرررديث يررردور عررر  أمرررور جررررك "اء تصررراريح عمرررم، أبيرررب، عررر  ترييرررر سياسرررث الإررروق واق

 ."تنفيّها خل  موجث اإلرهاب الحاليث، ولّلك لم ُيسم  صوت  أمس

باسررتاناء "ونتانيررا،  "نريررات أربرر "وشرردد يهوشررواع ع ررم عرردم وجررود علقررث برري  عم يترري األمررس، فرري 
 ."عامم التق يد، وال يظهر في األفش حم عملني حقيقي لهّة المشن ث

يقرود عم يرث فصرم بري  القررك التري تخررج مخرربي  والقررك غيرر الارالمث )فري "وأشار الم أ  ليبرمرا  
عم يررات . وسرريوافش جهرراز األمرر  ع ررم خإررو  نهررّة اّا لررم ينرر  الارررر اللحررش بالسررنا  أكبررر ممررا 

 ."ينبري وال يشج  آخري  ع م االنامام الم موجث اإلرهاب

االحررتل  سرروك محاولررث تهد ررث األوارراع. واعتبررر يهوشررواع أ   ففرري هررّة الناحيررث، لررم يبررش أمررام جرريش
سياسرررث ر رررريس أرنرررا  الجرررريش اإلسررررا ي ي، غررررادي آيزننررروت، بتبريررررد الميررردا  واالمتنرررراع عررر  فرررررض "

بادعاء أ  عدد المم يرات انخفرض إرديرا منرّ بدايرث المرام الحرالي وحترم نهايرث  "اغلقات أابتت نفسها
 .عم يث اإلق نار وستث عم يات دهس 25عم يث إم  و 45حزيرا  الفا ت، ووقمت خللها 

 1/7/2016ة 48عرب 
 

 المتدينين ما زال يحافظ على نفوذه في الشارع اليهودي  -معسكر اليمين : استطالع .29
الرم أ   ،أمرس اإلسرا ي يث أشار استإلع جديد ل رأي نشرت  اإلّاعث المامث:  أسمد ت حمي -الناصر  

نر  لرو جرررت المتردين -ممسرنر اليمري   ة فري الشرارع اليهررودي برم يمرززة، واق ي  مرا زا  يحررافي ع رم نفرّو
 ينرود" وزعيمر  ر ريس الحنومرث الانتخابات عامث اليوم لنجح بسهولث فري تشرنيم حنومرث أخررك بقيراد  "

  تتروزع ع رم نرم مر : "لينرود" 120نا بًا )م  مجموع  68نتانياهو، اّ يحصم ع م غالبيث مإ قث م  
في الكنيست الحالي ، حزب المستوإني  "البيت اليهرودي" بزعامرث وزيرر التم ريم نفترالي  30مقمدًا ) 26

حاليررًا ،  6مقاعررد ) 9حاليررًا ، "اسرررا يم بيتنررا" بقيرراد  وزيررر الرردفاع أفيرررور ليبرمررا   8مقمرردًا ) 12بينيررت 
ًا ، و"شراس" حالير 6مقاعرد ) 8"يهدوت هتوراة" الديني األشننازي بقياد  وزيرر الصرحث يمقروب ليتسرما  

حاليرًا ، و"ن نرا" بقيراد  وزيرر المرا  موشري   7مقاعد ) 7الديني الشرقي بقياد  وزير الداخ يث اري  درعي 
 حاليًا . 10مقاعد ) 6نح و  



 
 
 
 

 

 22 ص             3982 :العدد        3/7/2016-2 األحد التاريخ: 

                                    

ز نفررّو الحررزبي  األكاررر تإرفررًا فرري السرراحث اإلسرررا ي يث: "البيررت اليهررودي" ب ربمررث  وتواررح األرقررام تمررزب
سررررا يم بيتنرررا" بالارررث مقاعرررد ع رررم حسررراب "ن نرررا" الرررّي يمتبرررر أكارررر مقاعرررد ع رررم حسررراب "لينرررود"، و"ا

 األحزاب اليمينيث اعتدااًل.
في المقابم، يتواصم تراج  قا مث يسار الوسرط "الممسرنر الصرهيوني" بقيراد  اسرحش هرتسروا )تحرالف 

فقرط. وتررّهب  13مقمرردًا فري الكنيسررت الحرالي الررم  24"الممرم" مرر  "الحرنرث" بقيرراد  تسريبي ليفنرري  مر  
المقاعد التي يخسرها لمص حث حزب يمي  الوسرط "يرش عتيرد" )هنراك مسرتقبم  الممرارض بقيراد  ي يرر 

 5. ويحصرم حرزب "ميررتس" اليسراري ع رم سرتث مقاعرد )20مقمدًا الرم  11لبيد الّي يرتف  تماي   م  
 .13حاليًا ، في حي  تحافي "القا مث )المربيث  المشترنث" ع م مقاعدها الر 

 2/7/2016الحياةة لندنة 
 
 وحدة استيطانية في الخليل 42تقّرر إقامة  "إسرائيل" .31

قرر ر يس الوزراء اإلسرا ي ي بنيامي  نتنياهو، ووزير الدفاع أفيردور ليبرما ،  ":األنااو " - القدس
نث وحد  استيإانيث جديد  في مستوإنث نريات أرب ، المقامث ع م أرااي الف سإينيي  بمدي 42اقامث 

الخ يم، جنوبي الافث الرربيث، ردًا ع م مقتم اسرا ي يي  ااني  خل  األيام الالاث الماايث، في 
 هجمات نفّها ف سإينيو .

وقا  منتب ر يس الوزراء اإلسرا ي ي، في بيا  منتوب أرسم نسخث من  لر "األنااو "، مساء يوم 
وحد  سننيث  42ما   المصادقث ع م بناء السبت، "قرر ر يس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع )ليبر 

 جديد  في نريات أرب .
وأشار الم أن  "تقرر اقامث مقبر  لجاث اإلرهابيي  الف سإينيي "، في اشار  الم جاامي  شهداء 
ف سإينيي  تحتجزهم تم أبيب، سبش أ  استشهدوا برصاص الجيش أاناء تنفيّ هجمات اد أهداف 

 اسرا ي يث.
لوزراء الم أن  سبش ّلك "س س ث م  المشاورات األمنيث م  رؤساء األجهز  وأشار منتب ر يس ا

قامث المقبر  ".  األمنيث، تم فيها اتخاّ القرارات )بناء الوحدات االستيإانيث واق
، وقا  "تقرر فرض إوق أمني ع م منإقث الخ يم، وسحب تصاريح الممم م  سنا  ب د  بني نميم

 "، بحسب البيا .تصريح 2800ويقدر عددها بحوالي 
وأ ااف منتب ر يس الوزراء "وأوعز ر يس الوزراء نتنياهو أمس بزياد  المبالر الماليث التي ستق ص 

 م  الما دات الاريبيث التي تدف  ل س إث الف سإينيث".
 3/7/2016القدس العربية لندنة 
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 والبلدات المحيطة بها الحصار على الخليلتشدد قوات االحتالل  .31
شددت قوات االحتل  اإلسرا ي يث، يوم السبت، الحصار الّي تفرا  ع م مدينث : رامي حيدر

الخ يم والب دات المحيإث بها، في أعقاب المم يات التي وقمت مؤخًرا، ونّلك قررت الحنومث 
 .اإلسرا ي يث سرقث قسم م  عا دات الارا ب المخصصث لألسرك وأسر الشهداء

 يم ومحيإها يوم الجممث، نسياسث عقاب جماعي إالت نحو وبدأ الحصار اإلسرا ي ي لمدينث الخ
صابث آخري   700 ألف مواإ ، في أعقاب مقتم مستوإ  ومستوإنث في عم يتي  مخت فتي ، واق

 .بجرا  متفاوتث، فيما استشهدت صبيتي  وشاب ف سإينيي  برصاص قوات االحتل  اإلسرا ي ي
ب د  بني النميم بمد تنفيّ محمد الإراير  عم يث إم  فرات قوات االحتل  إوًقا أمنًيا محنًما ع م و 

صابث آخر بجرا  بالرث، قبم اعدام  برصاص  في مستوإنث "خارسينا" وأسفرت ع  مقتم مستوإنث واق
مستوإ ، ونّلك بمد أ  أعدمت هّة القوات الشهيد  سار  الإراير  ع م أحد الحواجز المسنريث قرب 

 .الحرم اإلبراهيمي
تصريح عمم م  سنا  الب د ، نّلك أغ قت مداخ ها  2700حتل  نحو وسحبت س إات اال

ومخارجها ومنمت ممظم الناس م  الدخو  والخروج، وحاو  جنود االحتل  استفزاز السنا  وبدء 
  .مناوشات ممهم قد تؤدي لمواجهات عنيفث، بحسب ما أورد شهود عيا 

لتر ش مداخم ومخارج ب دات جنوب وشما  استر ت قوات االحتل  عم يث اإلق النار يوم أمس، 
 .الخ يم، بّريمث البحث ع  المنفّي 

 2/7/2016ة 48عرب 
 
 األقصى  المسجد منظمات "الهيكل" تدعو إلى اقتحام .32

دعت قياد  منظمات "الهينم" المزعوم، أنصارها الم المشارنث الواسمث في اقتحام : القدس المحت ث
 المسجد األقصم المبارك يوم األحد.

ستكو   األحدأ  اقتحامات يوم  الموجاء في الدعوات التي عممتها عبر مواقمها اإلعلميث المتنوعث 
نث م  "نريات أرب " في الخ يم.  انتقاما لمقتم مستوإ 

ونانت شرإث االحتل  قررت اغلق المسجد األقصم م  جهث باب المراربث أمام المستوإني  في 
 جهات عنيفث واقتحامات استفزازيث ل مسجد.األيام الالاث الماايث عقب موا

 2/7/2016ة فلسطين أون الين
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 ربعهم من القدس / أكتوبرمنذ تشرين األول فلسطينياً  6,730"هيئة األسرى": اعتقال  .33
قالت هي ث شؤو  األسرك والمحرري ، ا  عدد حاالت االعتقا  التي نفّتها قوات االحتل ، : رام هللا

 حالث. 6,730م  المام المااي، وحتم اف ، ب ر  أكتوبر /منّ مإ   تشري  األو 
مواإنًا منّ مإ    3,445وأشارت الهي ث في تقريرها نصف السنوي، أمس، الم أ  االحتل  اعتقم 

المام الجاري وحتم نهايث حزيرا  المااي، م  محافظات الوإ  نافث، وب رت النسبث األكبر م  
، نما %25.1ي محافظات الافث، ي يها القدس المحت ث بنسبث ف %71االعتقاالت، والتي ُتقدر بر 

 مواإنًا م  قإاع غز ، والباقي م  داخم الخط األخار. 113شم ت االعتقاالت 
وا بتجربث االعتقا  خل  هّة الفتر  وبنسبث   %100وأكدت أ  نافث الشواهد بيبنت أ  جمي  م  مرب

أو النفسي، أو اإليّاء الممنوي واإلهانث أمام  تمراوا لشنم أو أكار م  أشنا  التمّيب الجسدي
الجمهور وأفراد الما  ث، ما يشنم انتهاكا جسيما لقواعد القانو  الدولي اإلنساني والقانو  الدولي 

 712وقالت الهي ث في تقريرها: انها سج ت خل  النصف األو  م  المام اعتقا   لحقوق اإلنسا .
ع   %83.5عاما، وهّة تشنم زياد  نبير  جدا تصم الم  18و 11إفل قاصرا تتراو  أعمارهم بي  

فتا  وامرأ  خل  نفس الفتر  المستمراث بزياد   102، ااافث الم اعتقا  2015ّات الفتر  م  عام 
 .2015ع  عام  %13قدرها 

 3/7/2016األيامة رام هللاة 
 
 طفاًل الشهر الماضي 65فلسطينيًا بينهم  440عتقل ت ": قوات االحتاللمركز أسرى فلسطين" .34

 أكد مرنز أسرك ف سإي  ل دراسات أ  قوات االحتل  واص ت خل  حزيرا /: را د الفي - غز 
يونيو المااي عم يات االقتحام ل مناإش الف سإينيث، خاصث في مد  وقرك الافث الرربيث المحت ث، 

ي إاولت نم شرا ح الشمب ودهم المناز  وتفتيشها، واستمرت في حملت االعتقا  التمسفيث، الت
   امرأ  وفتا .23  إفًل قاصرًا، و)65  حالث اعتقا  م  بينهم )440الف سإيني، راصدًا )

وقا  الناإش اإلعلمي ل مرنز رياض األشقر ا  س إات االحتل  صمدت بشنم نبير جدًا خل  
أصدرت محاكمها  الفتر  نفسها م  اصدار القرارات اإلداريث بحش األسرك الف سإينيي ، حيث

  قرارا بتجديد 150  قرارًا اداريًا ألسرك جدد ل مر  األولم، و)65  قرارًا اداريًا، منهم )215الصوريث )
 ستث أشهر. المالفترات االعتقاليث ألسرك اداريي  لمرات جديد ، تراوحت ما بي  شهري  

 ستثالمؤبد المتراكم ع م  وأااف أ  الفتر  نفسها شهدت اصدار محاكم االحتل  أحنامًا بالسج 
 أسيرًا. 489م  األسرك، ما رف  أعداد األسرك المحنومي  بالمؤبد الم 

 3/7/2016الخليجة الشارقةة 
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 طالب بهدم منازل القتلة  يخضير  في ذكراه الثانية: والد الشهيد أبو .35
الفجر  أكدت شخصيات وإنيث ودينيث، مساء السبت، أ  شهيد: دياال جويحا  - القدس المحت ث

 محمد أبو خاير شاهد ع م جرا م االحتل  في القدس واألرااي الف سإينيث.
جاء ّلك خل  احياء الّنرك الاانيث الستشهاد الإفم محمد أبو خاير م  سنا  شمفاط شما  

لك 2014-7-2القدس بمد أ  اخُتإف وُأحرق ع م يد مجموعث م  المتإرفي  اليهود بتاريخ  ، ّو
ومحافي القدس المهندس عدنا  الحسيني، ومفتي القدس الشيخ محمد حسي ،  بحاور وزير القدس

نس، والدنتور النا ب أحمد الإيبي،  والمإرا  عإا هللا حنا ر يس أساقفث سبسإيث ل روم األراّو
والمحامي أسامث السمدي ع  القا مث المشترنث "قا مث القدس"، وحاتم عبد القادر ع  القوك الوإنيث 

دس، وأمي  سر اق يم القدس لحرنث فتح عدنا  غيث، وممام منظمث التماو  اإلسلمي في مدينث الق
لدك ف سإي  المحامي أحمد الروياي، وحشد م  أقرباء وأصدقاء عا  ث الشهيد الإفم محمد أبو 

ق يم القدس في حرنث فتح.  خاير، ونا  حفم الت بي  برعايث الر يس محمود عباس واق
ير التحيث واإلجل  لرو  الشهداء، مستميدًا قصث اختإاف وتمّيب وحرق وج  والد الشهيد أبو خاو 

قا ًل:" الروايث م ي ث باألدلث،  2014-7-2إف   محمد في األيام الفاي ث م  شهر رماا  بتاريخ 
 وهي الشاهد ع م جريمث المستوإني  أمام المالم".

اإلسرا ي يث بإ ب هدم مناز  المتإرفي  وأواح أ  محامي الما  ث توج  لوزير الجيش ووزار  الداخ يث 
الالاث وسحب الجنسيات ولك  قبم عشر  أيام قوبم الإ ب بالرفض بحجث أن  ال يمن  هدم بيوت 
اليهود أل  ما حدث عمم فردي وليس ظاهر  منتشر  في الوسط اليهودي، مشيرًا الم أ  الشهيد 

 ويحتجز جامان  ويهدم ، الف سإيني يقتم بدم بارد
 ب الف سإيني.الشم

 3/7/2016ة رام هللاة الحياة الجديدة
 
 األقصىالمسجد في  السابع والعشرين من رمضانليلة  يحيون ألف  400نحو  .36

ألف مصم، ال ي ث الماايث، لي ث القدر في رحاب المسجد األقصم  400أحيا نحو : رامي حيدر
 .رم القدسيالمبارك، في تواجد عشرات آالف أخرك في الب د  القديمث وحو  الح

وزحف م ات افالف م  الف سإينيي  في الداخم والافث الرربيث وقإاع غز  الم القدس منّ فجر 
الجممث، ألداء صل  الجممث األخير  "اليتيمث" ولي ث الساب  والمشري  م  رماا ، وسط انتشار نبير 

 لقوات االحتل  في محيط المسجد وإرقات الب د  القديمث.
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ألف مصم أحيوا  400ألف الم  380د األقصم، الشيخ عمر الكسواني، ا  "ما م  وقا  مدير المسج
لي ث القدر في رحاب المسجد األقصم الّي شهد زحفا بشريا قبيم صل  التراويح إلحياء لي ث القدر 

 ". وقيام ال يم حتم مإ   الفجر
لقدر، رسالث للحتل  ع م في ُجم  رماا  ولي ث ا األقصمت واعتبر الكسواني هّة الحشود التي أم  

أ  المواإني  يرسخو  هويث مسجدهم المبارك المستهدف ويابتو  اسلميت  الخالصث وأن  ل مس مي  
 دونًما. 144وحدهم بمساحت  الكام ث الر

القدس ع م الرغم م  اجراءات االحتل  وحواجزة  الموعبر المص و  ع  اصرارهم ع م الوصو  
 مدينث.ال المالتي تصمب الوصو  

 2/7/2016ة 48عرب 
 
 خالل نصف عام ومزيد من االستيطان والتهويد شهيًدا  78: مركز عبد هللا الحوراني .37

قا  مرنز عبد هللا الحوراني ل دراسات والتوايش التاب  لمنظمث التحرير الف سإينيث، في : رامي حيدر
 620مواإًنا، وهدمت  78قت ت  تقريرة حو  االنتهاكات اإلسرا ي يث، ا  قوات االحتل  اإلسرا ي ي

 .2016منزاًل ومنش   خل  النصف األو  م  عام 
اعدموا ع م  78وأواح المرنز في تقريرة النصفي الّي صدر يوم السبت، أ  ممظم الشهداء الر

سيدات، ما  9إفًل و 22الحواجز المنتشر  في الافث الرربيث والقدس وحدود قإاع غز ، وم  بينهم 
لشهداء منّ انإلق الهبث الشمبيث مإ   تشري  الااني/ أكتوبر م  المام المنصرم الم يرف  حصي ث ا

 .شهيًدا، وال تزا  س إات االحتل  تحتجز جاامي  عشر  شهداء، ستث منهم م  محافظث القدس 223
 3230وقا  مرنز عبد هللا الحوراني ل دراسات والتوايش، ا  قوات االحتل  اعتق ت خل  الفتر  ّاتها، 

ممتقًل خل  نفس الفتر  م  المام  2156سيد  وفتا ، مقارنث بر 84إفًل، و 712مواإنًا م  بينهم نحو 
 68إفم ونحو  400م  بينهم  أسير 7000المااي، فيما ال يزا  يقب  في سجو  االحتل  قرابث 

، وارتف  عدد أسيرا 489الّي  يقاو  حنمًا بالمؤبد واكار  األسرك صحفيا، فيما ب ر عدد  22، وأسير 
 .خل  نفس الفتر  م  المام المنصرم 300ممتقًل مقارن  بر 750 المالممتق ي  اإلداريي  

منزاًل  279منزاًل ومنش   م  بينها  620وأشار المرنز الم أ  س إات االحتل  هدمت في الفتر  ّاتها 
 .مواإ  2500كار م  منش   تجاريث وزراعيث وصناعيث ما أدك الم تشريد أ 341ومسننا و

ولفت الم أ  س إات االحتل  استهدفت في عم يات الهدم التجممات الصرير  والبدويث ومناز  
عوا م الشهداء واألسرك مم  تتهمهم اسرا يم بتنفيّ عم يات، ااافث الم مدرستي  في خربث إانا 

 .شرق ناب س وتجم  أبو النوار شرق القدس
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شهد زياد  في  2016ل دراسات والتوايش، أ  النصف األو  م  عام وبي  مرنز عبد هللا الحوراني 
 .وتير  بناء وتوسي  المستوإنات وشرعنث بؤر استيإانيث جديد 

ولفت الم أ  االحتل  اإلسرا ي ي وم  خل  أّرع  المخت فث المسؤولث وافش ع م خإط بناء وإر  
صدار تراخيص بناء لنحو   .بماها نفّ وأخرك قيد التنفيّوحد  استيإانيث،  8849عإاءات واق

وحد  سننيث ل يهود  ألف 15ونانت س إات االحتل  أع نت عزمها اقامث مستوإنث جديد  منونث م  
لك حسب ما صر  ب  نا ب  المتإرفي  في منإقث "مإار ق نديا" التي بات يإ ش ع يها "عإروت"، ّو

 .جنث التخإيط والبناء في المدينثر يس ب ديث االحتل  في القدس ما ير ترجما ، الّي يرأس ل
وأشار المرنز الم أن  جرك الكشف ع  قرار  بفنشاء مستوإنث جديد  في الافث الرربيث ستحمم 
اسم "ليشم" وهي باألساس عبار  ع  حي تاب  لمستوإنث "عالي  زهاف" المقامث ع م ارااي 

توإنث "مخماش مزرا "، المواإني  بمحافظث س فيت، نما تم الكشف ع  مخإط هين ي جديد لمس
يهدف لتحويم مستوإنات "ممالي  مخماش"، و"ريمونيم"، و"بساجوت" و"نوخاف ي ير" الم "ااحيث 

ألف  77دونمًا، لصالح  790وحد  سننيث جديد  ع م مساحث تصم الم  2500سننيث نبير "، وبناء 
 .2040مستوإ  بح و  عام 

يش في تقريرة النصفي، ا  س إات االحتل  استولت وقا  مرنز عبد هللا الحوراني ل دراسات والتوا
دونمًا م  أرااي المواإني  في الافث الرربيث والقدس ومنإقث البحر الميت،  10315ع م أكار م  

 .وأع نت عنها ن رااي دولث
دونما م  أرااي المواإني  الزراعيث في نم م  قرك  180وجرفت س إات االحتل  أكار م  

ّنا، وبديا، وسرإث، ودير ب وط،  بروقي ، ونفر قدوم  .واق
وأواح مرنز عبد هللا الحوراني أ  س إات االحتل  تواصم اجراءاتها التهويديث في مدينث القدس 

س س ث  2016بهدف تهجير سنانها وتريير إابمها التاريخي المربي، وشهد النصف األو  م  عام 
غير مسبوقث اد المسجد األقصم، ورصدت م  اإلجراءات بحش المدينث المقدسث ومواإنيها وهجمث 

 .م ات مليي  الشواقم لتهويد المدينث
ولفت المرنز في تقريرة النصفي أ  لجنث وزاريث يرأسها وزير الماليث في الحنومث اإلسرا ي يث موشي  

م يو  سنويا ع م  20م يو  سينم، سيتم اخها بمقدار  100نح و ، أقربت مؤخرا ميزانيث قدرها 
 .س سنوت لما يسمم بر"صندوق ارث المبنم"مدار خم

وأااف أن  جرك الكشف ع  مخإإات لتحويم محيط المسجد األقصم الم مجم  م  الكنس 
اليهوديث وإمس وتهويد الممالم اإلسلميث المريقث، م  خل  التخإيط إلقامث ننيس يهودي نبير 

ما تم الكشف أياا ع  مشروع أسفم وقف "حمام المي " ع م بمد أمتار غربي المسجد األقصم، ن
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لبناء ننيس آخر قرب حا ط البراق وبدء اقامث الإابش الراب  م  "بيت شترواس" جنوب األقصم، 
 -عير دافيد –والمصادقث ع م مخإط جمميث "الماد" االستيإانيث الممروف باسم "مجم  نيدم 

س وا ، الّي يهدف إلقامث حوض الب د  القديمث"، المنوي اقامت  ع م مدخم حي وادي ح و  بب د  
 .إوابش الستخدام ع ماء ودا ر  افاار اإلسرا ي يث 6مبنم اخم م  

وفي اإار الحم ث التهويديث المستمر ، أشار المرنز الم قيام وزار  السياحث اإلسرا ي يث بفعداد خارإث 
ليهوديث وتخفي سياحيث لمدينث القدس تظهر عشرات الكنس والممابد واألماك  الدينيث والسياحيث ا

اإلسلميث والمسيحيث في تزوير وااح ل واق  اإلسلمي والمسيحي في المدينث، وواص ت س إات 
األنوار الدولي" في مدينث القدس، في  -االحتل  ل مام الاام  ع م التوالي تنظيم "مهرجا  األاواء

را ي يث، التي تننر الحش محاولث إلظهار المدينث بوج  يهودي م  خل  محإات لتسويش الروايث اإلس
 التاريخي المربي واإلسلمي في القدس

وفي اإار اإلجراءات المقابيث بحش المواإني  المقدسيي ، بينت المرنز أ  ب ديث االحتل  في القدس 
ااعفت تمرفث "األرنونا " فيما يتم ش "بالمقارات الفارغث " نحو خمس مرات في نيث مبيتث  لتفرير 

المدينث، وقإمت مخصصات الت مي  الوإني ع  مرابإي  ومرابإات في المسجد الف سإينيي  م  
األقصم تمراوا للعتقا  وأبمدوا ع  باحات ، وقررت شرإث االحتل  من  دف  شهداء القدس 

 .المحتجزي  لديها داخم قراهم  وب داتهم
وغم افليات وأواح المرنز أ  قوات االحتل  تواصم اعتداءاتها ع م قإاع غز  م  خل  ت

المسنريث داخم أرااي القإاع والقيام ب عما  تجريف وتخريب في األرااي الزراعيث في المناإش 
 .الحدوديث

وأشار الم أ  الزوارق الحربيث فتحت النيرا  اتجاة مراكب الصيادي  بشنم متكرر، ما أدك الم 
 ي يث س س ث م  الرارات اصابث واعتقا  عدد م  الصيادي ، نما شنت الإا رات الحربيث اإلسرا

صابث عدد م   الجويث، وقصفت الدبابات أنحاء متفرقث م  القإاع، ما أدك الم استشهاد امرأ  واق
المواإني ، ااافث الم اعتقا  المشرات أاناء مرورهم ع م حاجز بيت حانو  "ايرز"، وما زالت 

دخو  الباا   خاصث مواد اسرا يم تفرض حصارًا مشددًا ع م سنا  القإاع وتقيد حريث الحرنث و 
 .البناء

 2/7/2016ة 48عرب   
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 ال االتجاهينمصر تستأنف فتح معبر رفح في ك   .38
است نفت الس إات المصريث، صبا  يوم السبت، فتح ممبر رفح البري، في نل : وناالت –غز  

عقب  االتجاهي ، لسفر الحاالت اإلنسانيث في قإاع غز ، وعود  المالقي  في الجانب المصري،
 .اغلق  أمس الجممث

وقررت الس إات المصريث فتح ممبر رفح "استانا يا" في نل االتجاهي ، لخمسث أيام غير متص ث 
منّ األربماء المااي وحتم بمد غد  اإلاني ، حسبما أفادت هي ث "الممابر والحدود"، التابمث لوزار  

 .الداخ يث برز 
 بث، والمرام، وحم ث اإلقامات بالخارج، وأصحاب وأواح البيا ، أ  السفر سينو  مخصصا ل إ

وتجم  م ات "المسافري  منّ ساعات الصبا  الباكر في صالث االنتظار بالجانب  .الجوازات األجنبيث
 .الف سإيني م  الممبر، فيما بدأت الحافلت في اجتياز البوابث الفاص ث بي  غز  ومصر

 2/7/2016الشرقة الدوحةة 
 
 إلصابتنا بالترهل  "إسرائيل"ل إفطار فتح في البداوي: الزمن أقوى أسلحة المفتي الشعار خال  .39

في مخيم البداوي، حارة  "فتح"دعا مفتي إراب س والشما  الشيخ مالك الشمار في افإار لحرنث 
دراك أ  نم الّي جرك ع م أرض  الممما و  لفصا م وأحزاب ف سإينيث ولبنانيث،  التتخي والوحد  واق

الزم  أقوك "، ممتبرًا أ  "حرف البوص ث ع  ف سإي  وبيت المقدس الممي  يهدف المرب والمس 
 ."أس حث المدو الصهيوني، الّي يصيب بماهم بالي س والترهم

، مامنًا "ال حرج ا  تمددت تنظيماتنا، ولك  أ  تكو  في اإار تحرير ف سإي "وقا  الشمار: 
الوإ  األم  الماإلنسا  المتمسك بحش المود  رباإث ج ش الشمب الف سإيني الفاقد ألبسط حقوق "

 ."ف سإي 
 3/7/2016الحياةة لندنة 

 
 التعاون اإلسالمي تدين االعتداءات اإلسرائيلية باألراضي الفلسطينيةمنظمة  .41

أدانت منظمث التماو  اإلسلمي االعتداءات اإلسرا ي يث المتكرر  التي تستهدف حيا  ": قنا" –جد  
ي  في األرااي الف سإينيث المحت ث، واستمرار عم يات اإلعدام الميدانيث بحش المواإني  الف سإيني

 الف سإينيي ، واالقتحامات اليوميث ل مسجد األقصم المبارك.
وأكد األمي  المام ل منظمث اياد ب  أمي  مدني، يوم السبت، أ  استمرار بناء المستوإنات واإلرهاب 

د القدس وعزلها ع  محيإها الف سإيني، واستمرار الّي يمارس  المستوإنو ، وسياسات تهوي
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االحتل  اإلسرا ي ي لألرااي الف سإينيث، والسياسات المنصريث التي تمارسها يوميًا الس إات 
اإلسرا ي يث تجاة نم المواإني  الف سإينيي م وعجز المجتم  الدولي ع  تإبيش قرارات الشرعيث 

ث, هي البي ث التي ترّي المنف والتوتر، وتممش احساس الدوليث ّات الص ب ث بالقايث الف سإيني
الف سإينيي  بالرب  والمجز والظ م والقهر، وتديم حالث م  عدم االستقرار، وتجمم م  قرارات 

 الشرعيث الدوليث حشًوا ال إا م م  ورا  .
محتم وعبر مدني في بيا ، ع  أسف  لمامو  تقرير ال جنث الرباعيث الدوليث الّي ساوك بي  ال

اإلسرا ي ي والشمب الف سإيني، واستخدم تمبير "المنف الف سإيني"، بينما الف سإينيو  شمب محتم 
ف سإينيًا، بماهم حرقًا، خل  المامي  الماايي ، وهدمت منازل م  2420قتم م  أبنا   أكار م  

الماليث والإبيميث، ودمرت بنيت  التحتيث، وقإ  عن  الماء والكهرباء نمقوبث جماعيث، وسرقت مواردة 
 ويرز  تحت احتل  عنصري منّ خمسي  عامًا.

 2/7/2016الشرقة الدوحةة 
 
محو الكيان  حتىسيبقى في الساحة  اإليراني: الشعب اإليرانية رئيس مجلس خبراء القيادة .41

 الصهيوني
 أ نتي حمد جأ اإليرانيث اإلسلميثأ: أكد ر يس مج س خبراء القياد  في الجمهوريث .ب.د –إهرا  
 رض ف سإي .أم   "الكيا  الصهيوني التام"محو  حتمسيبقي في الساحث  اإليرانيالشمب 
في تصريح ل صحافيي  ع ي هامش مشارنت  في مسير  يوم القدس المالمي في محافظث قم  وأااف

الصا م وم  خل  المشارنث في مسير  يوم القدس  اإليرانيالشمب  ا جنوب إهرا  أمس الجممث، 
سرا يم الواليات المتحد  ال يلمي بمث برسا م الما ، مؤندا فيها ب ن  يداف  ع  المبادئ الف سإينيث واق

 .األخو ومبادئ  واألخلقيث اإلسلميثانإلقا م  التماليم 
نانت المسيرات بمناسبث يوم القدس المالمي قد انإ قت في الماصمث إهرا  ونافث المد  في 

 صبا  أمس الجممث. يثاإليران اإلسلميثالجمهوريث 
، دعم االنتفااث الف سإينيث والبراء  اإلسلميث األمثوحد  "وانإ قت المسيرات هّا المام تحت شمار 

 .اإليرانيث، بحسب قنا  المالم "التكفيري  واإلرهابم  الكيا  الصهيوني 
ب رسالث الشم أ حس  روحاني  اإليرانيوفي تصريحات ع م هامش المسيرات، أع   الر يس 

جانب  المالشمب الف سإيني ليس وحيدا وان  سيبقم  أ البلد هي  أنحاءالمس م في نافث  اإليراني
سنحقش النصر بالت كيد في ظم الصمود "مظ ومي المالم والم جانب الشمب الف سإيني، وأكد 

 ."والمقاومث
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 الواليات المتحد  ب ن  بات قاعد  للستكبار وع م راسها "الكيا  الصهيوني"ووصف الر يس روحاني 
 في المنإقث.

 3/7/2016القدس العربية لندنة 
 
 تختتم توزيع وجبات إفطار الصائمين في المسجد األقصى المبارك ة"خليفة اإلنساني"  .42

تنفيًّا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خ يفث ب  زايد آ  نهيا  ر يس الدولث، ": وام" –القدس المحت ث 
، اختتمت المؤسسث توزي  وجبات رماانيث ع م أبو ظبيي عهد محمد ب  زايد آ  نهيا ، ولو 

 الصا مي  في المسجد األقصم المبارك.
آالف وجبث م  البرنامج  خمسثتم ال ي ث قبم الماايث تقديم "وقا  مصدر مسؤو  في المؤسسث: 

الرمااني ل مؤسسث المخصص ل مسجد األقصم، حيث غصت الساحات وأرنا  المسجد بالمص ي  
 ."مي  والممتكفي  في لي ث القدر والمشر األواخر م  رماا الصا 

ونانت مؤسسث خ يفث ب  زايد آ  نهيا  لألعما  اإلنسانيث قد خصصت ألهالي القدس آالف الإرود 
والوجبات الرّا يث ام  برنامجها الرمااني هّا المام، وتماو  المرنز الف سإيني ل تواصم 

إرد غّا ي ع م سنا  امانيث أحياء في الب د  القديمث  1500 اإلنساني م  المؤسسث في توزي  نحو
م  القدس، نما سيتم اليوم توزي  آالف الإرود الرّا يث ع م أهالي القدس، وخصصت المؤسسث 

 ألف إرد غّا ي، تم توزيمها ع م سنا  خمس محافظات في قإاع غز . 15نحو 
 3/7/2016ة االتحادة أبو ظبي

 
 طفاًل فلسطينيًا على االستقرار األسري  424ساعد ت "القلب الكبير"مؤسسة  .43

في اإار جهودها المستمر  لدعم األإفا  المحتاجي  في مخت ف أنحاء المالم، أع نت مؤسسث الق ب 
الكبير، المبادر  اإلنسانيث التي تتخّ م  الشارقث مقرًا لها، ع  مساهمتها في توفير الرعايث األسريث لر 

قإاع غز  مم  فقدوا أحد والديهم أو ن يهما، أو يميشو  بميدًا عنهما، نتيجث إفًل ف سإينيًا في  424
 الظروف السياسيث واالجتماعيث.

م مؤسسث الق ب الكبير م  خل  هّة المبادر ، الدعم اللزم لتمويم مشروع  س أو أقرك األإفا  "تقدب
الميش م  عا لتهم،  في ف سإي  المخصص ل حاالت التي ال تسمح لألإفا  باالستمرار في "سأ

حيث يوفر المشروع عنايث بدي ث لألإفا  تحافي ع م نموهم النفسي والماإفي، وتممم ع م تمزيزة، 
 ممبا يوفر بي ث مستقر  وآمنث لهم تساعدهم ع م التنش ث الس يمث.



 
 
 
 

 

 32 ص             3982 :العدد        3/7/2016-2 األحد التاريخ: 

                                    

شهرًا، حيث توفر  12وتستمر رعايث مؤسسث الق ب الكبير لقرك األإفا  اس أو اس في غز  لمد  
، 2016ألف دوالر أمريني لتموي ها م  شهر يناير/نانو  الااني الم ديسمبر/نانو  األو   750

ويشمم المب ر تمويض النقص في تمويم أنشإث محدد  مخإط لها ام  برامج اس أو اس في 
ف سإي  ع م مدك عام نامم، مام انشاء منإقث لممارسث النشاإات المامث، وشراء األااث لبرنامجها 

 الفتيات.الخاص ب
 3/7/2016ة الشارقةة الخليج

 
 تكرمان األيتام المتفوقين "الشبان المسلمين بالخليل"و "ألعمال الخيريةا" .44

في  "جمميث الشبا  المس مي "، و"األعما  الخيريث اإلماراتيث"نرمت هي ث : منتصر حمدا  - رام هللا
لك خل  افإا ر تكريمي في مدرسث بنات الحاج مدينث الخ يم، أمس األو ، األيتام المتفوقي ، ّو

لك تحت رعايث وزير التربيث والتم يم "يوم زايد ل ممم اإلنساني"مصبا  أبو حنك ام  فماليات  ، ّو
 المالي، الدنتور صبري صيدم.

م  شهر رماا  المبارك، بحاور محافي الخ يم، ال واء  23ونظم اإلفإار التكريمي في اليوم الر
ث األعما  الخيريث اإلماراتيث في الافث الرربيث، ابراهيم راشد، ووزير نامم حميد، ومفوض عام هي 

التنميث االجتماعيث، الدنتور ابراهيم الشاعر، ووزير الصحث، الدنتور جواد عواد، ور يس غرفث تجار  
، شادي سدر، ومما ي  "جمميث الشبا  المس مي "وصناعث الخ يم، محمد غازي الحرباوي، ور يس 

نسانيث عد ، ااافث الم األيتام المنرمي  ومما ي  ع  عا لتهم.ع  مؤسسات خي  ريث واق
 2/7/2016الخليجة الشارقة 

 
 ةماليين دوالر لدعم الالجئين الفلسطينيين في سوريأربعة الدنمارك تتبرع بي .45

مليي   أربمثونروا أنها ت قت م  الدنمارك تبرًعا بقيمث األ م  علء عإا هللا: أع نت –األنااو  
 .ثفي سوري "أنشإتها"والر أمريني، لدعم د

م يو  نرو   30قدمت الدنمارك تبرعا بقيمث "وقالت الونالث األمميث، في بيا ، نشر مساء أمس، 
هّا التبرع يمإي حريث ". وأاافت أ  "م يو  دوالر  لدعم مناشدات األونروا الإار ث لسوريا 4.46)

 " ي ف سإي  المتارري  جراء النزاع في سوريثلقدر  الونالث ع م االستجابث الحتياجات الج
ألف الجئ  100، فف  أكار م  2015أصدرت  في أغسإس/ آب  الّي ونروااأل وبحسب بيا 

 .2011ف سإيني، نزحوا م  سوريا الم دو  عربيث وأوروبيث، منّ اندالع األزمث السوريث، عام 
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اعا قاسيث، في الوقت الراه ، في ظم ألف  أوا 500ويميش اللج و  الف سإينيو  في سوريا )نحو 
األحداث الداميث الدا ر  هناك. وتقو  الونالث األمميث ا  التبرعات الماليث م  الدو  المانحث ال تواكب 
مستوك الإ ب المتزايد ع م الخدمات، الّي تسبب ب  المدد المتزايد للج ي ، وتفاقم الفقر 

 واالحتياجات اإلنسانيث.
 2/7/2016نة القدس العربية لند

 
صالح وبناء للمتضررين في غزة .46  األونروا توزع مليوني دوالر بدل إيجار وا 

أنها ستشرع قبم ح و  عيد الفإر بمد أيام، بتوزي  مبالر ماليث نبد  ايجار  اغز : أع نت األونرو 
 .2014ألصحاب المناز  المدمر ، خل  الحرب األخير  ع م غز  في صيف 

ألونروا عدنا  أبو حسنث ان  قبم دخو  عيد الفإر ستدف  منظمت  الدوليث ل وقا  المستشار اإلعلمي
عا  ث، م  الّي  لم يتس موا بد  ايجار خل  الفتر   659 لحواليألف دوالر نبد  ايجار  569بدف  

عا  ث، م  أجم اصل   133 لحواليألف دوالر  478السابقث. وأشار الم أن  سيتم أياا دف  مب ر 
جسيمث التي أصيبت بها بيوتهم. وأواح أ  عم يث الدف  الجديد  لمتارري الحرب، األارار ال
 عا  ث دمرت بيوتها بصور  شام ث. 90ألف دوالر لر  830تشمم دف  

 2/7/2016القدس العربية لندنة 
 

 كالم عن عملية السالم! .47
 جيمس زغبي

ت التمديم الّي اقترح  األسبوع المااي، قدم "الحزب الديمقراإي"في اجتماع صياغث برنامج 
بيرني ساندرز ع م الفصم الخاص بالقايث الف سإينيث، والّي يدعو إلنهاء االحتل  واالستيإا ، 

 وفيما ي ي تصريحاتي التي أدليت بها أاناء الحديث ع  التمديم:
اإي، في الحزب الديمقر  "ال جنث الوإنيث"، ر يسث "وازرما  شولتز"أاناء ن متها االفتتاحيث، تحدات 

، وهّا هو بالتحديد ما نحاو  أ  نفم   م  خل  تمدي نا. "وا  أنفسنا منا  افخري "عما سمت  
فنح  في ناير م  األحيا  ال ننظر ل صراع الف سإيني اإلسرا ي ي م  عيو  الف سإينيي . وما ما 

 ."البد م  فهم آالم الشمب الف سإيني واالعتراف بها": "ساندرز"أواح السينتاتور 
، اال أن  يستخدم لرث بش   الدولتي  ال تقر بواق  أ  "حم الدولتي "وفي حي  يدعو البرنامج الم 

الف سإينيي  يميشو  تحت جور االحتل . واألرااي الف سإينيث تتم مصادرتها لبناء المستوإنات. 
مسف، وُيحرمو  ويتحمم الف سإينيو  مرار  المرور بنقاط التفتيش، التي يتجرعو  خللها القم  والت
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م  حريث التنقم والممم وفرصث منح أبنا هم مساحث م  الحريث ليميشوا فيها. وهّا هو الوا  في 
 الافث الرربيث والقدس.

في الم ث م  سنانها م  البإالث، والنسبث أع م بي  شبابها.  60وأما غز  فقصث أخرك، اّ يماني 
اي  م  عمرهم لم يحص وا ع م وظيفث م  قبم وع ينا أ  نفهم في قإاع غز  أ  الشباب دو  الال

ع م األرجح، وال أمم لديهم في نيم فرصث عمم، وم  ام فل فرصث لديهم لتكوي  أسر  أو بناء 
مستقبم نريم. ويصبح الموت هو الخيار المفام لبماهم. ولّا، ارتفمت ممدالت االنتحار، 

 ع ي ، والبد م  حدوث تريير. واألمراض المق يث. وال يمن  استمرار الوا  ع م ما هو
ّا راجمتم البرامج السابقث لحزبنا  ، ستجدو  أنها توانت ع  اقرار الواق . وأتّنر عندما "الديمقراإي"واق

االعتراف "، عندما دعونا الم أ  يتام  برنامج حزبنا عبار  1988ننت في نفس الجدا  عام 
.. حين ّ، ردب بمض الناس نما لو أ  "مبي المتباد  وتباد  األرااي وحش تقرير المصير لكل الش

السماء سقإت ع م األرض، وع م رغم ّلك استمرت الحيا ، ولم نمترف بدولث ف سإينيث في 
 ، بمد أ  قا  ّلك جورج بوش االب .2004برنامجنا حتم عام 

 
لم لم المرب واإلسرا ي يي  والف سإينيي ، واق جمي   واف  لدينا فرصث توجي  رسالث الم المالم واق

األميرنيي ، أننا نسم  صرخات المظ ومي ، وأ  أميرنا تريد الماي قدمًا في عم يث سلم حقيقيث، 
 ألننا ندرك أ  هناك ممانا .. ال يمن  أ  تستمر.

مايرًا ل جد م فبوش االب  قا  ا  هناك احتلاًل، وآرييم  "احتل "وال ينبري أ  ينو  مصإ ح 
هنّا فمم الر يس أوباما. وبالإب  يوجد احتل  يحرم الشمب شارو  تحدث ع  وجود احتل ، و 

الف سإيني م  حريت . ور يسنا قا  ّلك، وع ينا أ  نتمن  م  أ  نقول  في سياستنا، وال يمن  أ  
نفنر بمق ي ، ففّا ننا نؤم  ب   وجود االحتل  والمستوإنات خإ ، وأنهما يمرقل  السلم، ف ماّا 

 ياستنا؟ ان  أمر غير منإقي!ال يمن  قو  ّلك في س
وستتصرف اإلدار  األميرنيث المقب ث مام الحاليث، ولك  سياساتنا ل  تترير، وهو ما يجم ني أدعونم 
الم النظر في تمرير هّا التمديم، ألن  سيوج  رسالث أمم الم الف سإينيي  وقوك السلم في اسرا يم 

لم الشمب األميرني، ب ننا سنحدث اختلفًا هّة المر ، وأننا حقيقث سنساعد الإرفي  ع م الماي  واق
 قدمًا ع م إريش السلم.

وقدم المتحداو  باسم حم ث هيلري ن ينتو  اعترااهم، وفي محاولث زعم أ  اسرا يم ديمقراإيث 
متسامحث، قالت احدك مؤيدي ن ينتو  انها فخور  ب نها يهوديث وأنها امرأ  ما يث، وأ  اسرا يم هي 

 يد في الشرق األوسط الّي يمننها السير في شوارع  الم جانب شرينتها!المنا  الوح
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 وفي ن متي الختاميث قدمت الرد التالي:
يمننك السير في أحد الشوارع في تم أبيب الم جانب شرينتك! لكنني ال أستإي  أ  أّهب الم أي 

ف سإينيًا، أل   مإار في اسرا يم م  دو  ساعات م  الماايقث ألنني م  أصم عربي، وأنا لست
آ  "أبي ولد في لبنا ، وع م رغم ّلك يتم ايقافي. وعندما ننت أعمم م  نا ب الر يس األميرني 

ُدعيت الي  ألنني انتظرت في المإار لساعات أتمرض لماايقث  "الكنيست"، فاتني موعد في "جور
 واستجواب حو  سبب ّهابي الم هناك.
لممام ث تتااء  أمام ما يحدث ل ف سإينيي  الّي  يميشو  ونا  ّلك سي ًا بما ينفي، ولك  هّة ا

هناك، فهم يواجهو  ما هو أسوأ، ويمانو  م  تمييز مرعب. وع ينا أ  نتمن  م  وصف ّلك بما 
هو ع ي . فهو احتل  يمارس اد الف سإينيي  القم ، ويرّي االحتقار والراب والي س واإلحباط، 

 ويفاي الم المنف.
، وسيستمر النقاش 5الم 8ف، عندما تم التصويت، خسر تمدي نا بفارق أصوات وفي نهايث المإا

 عندما تجتم  ال جنث لمناقشث البرنامج الكامم في يوليو المقبم!
 3/7/2016االتحادة أبو ظبية 

 
 التركية على حماس وغزة االستدارةأثر  .48

 عريب الرنتاوي  
تقدير “م تك  أجرت بالفمم، أوس  عم يث ال شك أ  قياد  حرنث حماس الف سإينيث، تجري، ا  ل 

، بمد االستدار  التي سج تها السياسث الخارجيث الترنيث خل  األيام الق ي ث الماايث، م  ”موقف
االعتّار لروسيا، وباألخص المصالحث م  اسرا يم، فترنيا ليست العبًا اانويًا حتم تمر التحوالت 

اإلسرا ي يث،  –ل ملقات الترنيث ” التإبي  المتسارع“  في الملقث ممها، مرور الكرام، والمؤند أ
سينو  ل  انمناسات  المباشر  الحرنث، في القإاع المحاصر، أو ع م مستوك شبنث علقاتها 

 اإلق يميث.
غني ع  القو ، أ  حماس لم تموب  يومًا ع م دعم ترني يتخإم الجانبي  السياسي/ الممنوي 

لم تك  يومًا، مصدرًا م  مصادر دعم وتإوير القدرات القتاليث لحرنث واإلنساني/ ال وجستي، فترنيا 
المقاومث اإلسلميث، ال تس يحًا وال تدريبًا، نما فم ت ايرا ، بيد أنها دولث اق يميث نبرك، لديها ما 
تمرا  ع م الحرنث، وما يمن  أ  يساعد األخير ، ع م تمزيز حاورها ع م الساحتي  الف سإينيث 

 ث.واإلق يمي
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سرا يم، م  المتوق  أ  ينخفض منسوب الدعم السياسي وال وجستي الترني لحماس  بتوقي  ترنيا واق
، التواجد في ترنيا، أو استخدام ”الممم المقاوم“... ل  ينو  مسموحًا لقاد  حماس المولجي  بمتابمث 

 ي يي ، والمرجح أ  مناتب الحرنث فيها، هّا التزام قإمت  أنقر  ع م نفسها أمام المفاواي  اإلسرا
 ت تزم حنومث المدالث والتنميث بتمهداتها هّة.

ل ملقات التي ” الخاصث والمميز “أنقر  التي لم تقإ  م  الس إث الف سإينيث، ع م الرغم م  الإبيمث 
نسجتها م  حماس، ظ ت ع م الدوام ع م تواصم م  الر يس الف سإيني محمود عباس، وتام  في 

، بما ”ال ياقث الدب وماسيث“لقيام ب  وفم   ع م الساحث الف سإينيث، واق  م  باب صور  نم ما تنوي ا
وما تامن  م  أدوار ترنيث في قإاع غز  ... ترنيا ” اتفاق المصالحث والتإبي  م  اسرا يم“في ّلك 

ًل ستجنح لمقاربث أكار توازنا في علقاتها م  إرفي االنقسام الف سإيني، وقد تجد نفسها أكار تفاع
م  الس إث والمنظمث والر اسث في المرح ث المقب ث ... ت كم هي المقتايات  غير المباشر ، االتفاق 

 م  اسرا يم.
، بمد أ  ناد ”الوسيط“أما الدور الترني في المس لث الف سإينيث، فسيتج  أكار ف كار ل قيام بدور 

  االتفاق المبرم بي  األتراك في السنوات الست الفا تث ... ولقد استبإ” الإرف“يظهر بصور  
واإلسرا ي يي ، ملمح هّا الدور، عندما أون ت تم أبيب الم أنقر ، مسؤوليث الممم ع م استماد  
جنودها األسرك لدك حماس، ا  نانوا ع م قيد الحيا ، وجاامينهم وأشل هم ا  نا  قد قت وا في 

 الحرب اإلسرا ي يث األخير  ع م غز .
أنقر  جهودها اإلغاايث لمساعد  قإاع غز  المحاصر ... سف  المساعدات باتت انسانيًا، ستمزز 

جاهز  ومحمب ث، وهي في إريقها لميناء أسدود ل تفتيش، ام ستنقم حمولتها بالشاحنات الم القإاع 
سرير ...  200... محإث لتح يث مياة البحر، وأخرك لتزويد السنا  بالكهرباء، ومستشفم دا م م  

م ترنيا المزيد م  المساعدات م  هّا النوع والشاك ث، إالما أ  اسرا يم ستسمح بّلك، وربما تقد
شرافها األمنيي .  وإالما أ  المم يث برمتها، ستخا  لمراقبتها واق

ويبدو السيد أردوغا  وحنومت ، بحاجث ماسث لتكايف ارسا  هّة المساعدات ... فبها وم  خللها، 
اتفاق التإبي  والمصالحث م  اسرا يم، وسيقا  في ش   هّا االتفاق، ” مزايا“سيجري تسويش وتسوير 

اإلسرا ي يث، ب نها مهمث لجهث االستمرار في تقديم  –نما قيم في ش   مماهدات السلم المربيث 
المساعد  ل شمب الف سإيني ع م الصمود في وج  آلث الحصار والتجوي  اإلسرا ي يث ... ولقد رأينا 

يفتتح الحديث ع  أهميث المساعدات التي تقدمها بلدة لرز ، م  دو  أ  يترافم أردوغا  شخصيًا 
الّي وصف  بالمم يث االستمراايث غير ” مافي مرمر –أسإو  الحريث “ع  توجي  النقد الساخر لر 

 المجديث.
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” الوساإث“خلصث القو ، أ  الدور السياسي لترنيا في غز ، ممنوع ا  جاء م  خارج اإار 
التي يمن  أ  تبّلها أنقر  لتدوير الزوايا الحاد  في مواقف حماس، والمساعد  ” اعي الحميد المس”و

ع م حم بمض المشنلت اإلنسانيث م  نوع تباد  األسرك أو غيرها ... والدور اإلنساني لترنيا، 
ا مسمو  إالما ظم تحت أعي  اإلسرا ي يي  وم  ام  مندرجات نظريث األم  اإلسرا ي يث ... أم

، فهو لم يخإر ببا  حماس، ولم يداعب مخيب ث أكار الممجبي  ”الداعم ل ممم المقاوم“دور ترنيا 
 ومواقف  المامانيث.” الس إا “اندهاشًا بشخصيث 

ّا ما ُقدبر للستدار  الترنيث أ  تستكمم ح قاتها، وأ  نشهد قريبًا ع م مصالحث مصريث  ترنيث،  –واق
وق  حماس والقإاع، وربما ع م علقات أنقر  بنم م  الس إث فف  تداعيات أخرك ستإرأ ع م م

 يتمي  ع م قياد  الحرنث اجراءها.” تقدير موقف“والحرنث... األمر الّي سيستوجب أكار م  وقفث 
 3/7/2016الدستورة عمانة 

 
 حماس و"دفيئة غزة" .49

 برهوم جرايسي 
الترني اإلسرا ي ي م  جهث أخرك، أعاد فشم مفاواات "المصالحث" الف سإينيث م  جهث، واالتفاق 

األاواء مجددا ع م واق  ومستقبم قإاع غز ، وسيإر  حرنث حماس المإ قث ع ي ، منّ االنقلب 
قبم تس  سنوات. والسؤاال  المإروحا : الم أي مدك حرنث حماس ممنيث بالتوج  الم قرار الناخب 

بترب  "حماس" ع م ر اسث "حنومث أوس و"؟ الف سإيني، واحترام هّا القرار، نقرارة قبم عشر سنوات، 
وهم ترك "حماس" ّاتها فصيل ف سإينيا نباقي الفصا م، يحش لريرها ما يحش لها في القإاع؟ 
والسؤا  الّي يإر  نفس  أياا: هم سقف إمو  الف سإيني في قإاع غز ، والافث أياا، هو أ  

 وعربيث وترنيث؟يبقم اميفا، مرتبإا "بالمساعدات اإلنسانيث"، أوروبيث 
هّة األس  ث وغيرها، تحتاج الم ردود م  "حماس"، مقرونث ب فما  تابت صدق الردود. لك  في 
الوقت ّات ، تحتاج الم مواقف جري ث ووااحث، م  الفصا م الف سإينيث نافثم فقد قيم ويقا  الكاير 

رتباك السياسي، ع  الوا  السياسي في الافث، وع  "قدسيث التنسيش األمني"، وع  حالث اال
وخمو  الشارع الف سإيني، انمناسا لنهج جمي  الفصا م، التي م  المفترض أ  تكو  الُمحربك 
السياسي ل مقاومث الشمبيث للحتل ، الّي يبقم هو أساس ناراث الشمب الف سإينيم بينما ما ينتج  

ماهيريث الواسمث، التي م  األداء الف سإيني ع م مخت ف مستويات ، هو غياب المقاومث الشمبيث الج
ش نها أ  تحاصر االحتل  وتميد القايث الم مسارات التحرر، وُتخرجها م  أرشيف الدب وماسيث 

 المالميث، أو م  خانث هامش هّة الدب وماسيث في أحس  أحوالها.
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ال تستإي  حرنث حماس االدعاء أ  استمرار فصم القإاع ع  الافث المحت ث، واستمرار سيإرتها 
الشنم القا م ع م القإاع، يخدم القايث الف سإينيث، ويدف  باتجاة انهاء االحتل  نحو اقامث الدولث ب

الف سإينيث. نما أ  "حماس" ال تستإي  ارب الشرعيث، فقط م  جانب واحد. بممنم أ  الر يس 
خابي، في المنتخب محمود عباس، فقد شرعيت  م  انتهاء السنوات الخمس التي يحددها النظام االنت

 حي  أ  المج س التشريمي الّي ترتكز ع ي  "حماس" هو أياا مرب ع م انتخاب  عشر سنوات.
نما أ  حرنث حماس ال تستإي  أ  تهاجم "أوس و"، وهي التي قب ت بخوض انتخابات قا مث ع م 
أساس اتفاقيات أوس وم وحتم أ  اما  مشارنتها في االنتخابات نا  نتاج مفاواات ف سإينيث 
اسرا ي يث، وبتدخم جهات دوليث. نما ال تستإي  حرنث حماس االدعاء بتماي ها غالبيث الشمب 
الف سإيني، م  خل  برلما  أنتجت  اتفاقيات أوس و، ونظام انتخابي، اعتقد وااموة أنهم باتوا في 

اتاح م  دولث ف سإي  المستق ث، أفرز توزي  مقاعد ال علقث ل  بواق  تقسيم موازي  القوك، نما 
 نتا ج االنتخابات ع م مستوك األصوات.

وال تستإي  "حماس" أ  "ت م  أبو أوس و"، وفي الوقت نفس  تربط ما يسمم "المصالحث" الف سإينيث 
بحصولها ع م أموا  م  "س إث أوس و"، م  أجم دف  الرواتب لموظفي  عينتهم في الس إث وأّرعها 

سيإرتها ع م قإاع غز . فهّة االنتقا يث في التمامم م  نم المسنريث، وهم عم يا يخدمو  أجندتها و 
 ما أنتجت  اتفاقيات اوس و، ُتسقط الشرعيث ع  موقف "حماس" الرافض لهّة االتفاقيات.

نمي جيدا أ  المإ ب الوإني الف سإيني بوا  حد ل حالث القا مث، بالتوج  الم صناديش االقتراع، 
لقبو  بالنتيجث، هو مإ ب سيجد أمام  المقبث األساس: واما  انتخابات نزيهث ف سإينيا، وا

االحتل ، الّي سيا  نم المراقيم لمن  انتخابات نهّة، فينفي أ  يمترض االحتل  ع م مشارنث 
فصا م ممينث، ليمن  انتخابات نهّة. لك  م  ع منا بهّة المقبث، فل يمن  أ  تكو  بموازاتها عقبث 

 فض إرف ف سإيني، امنا، للنتخابات.ف سإينيث داخ يث، ناجمث ع  ر 
ا  الشمب الف سإيني أكبر م  "فتح" وأكبر م  "حماس". وقايث ف سإي  ال يمننها أ  تكو  
احيث عراك فصا  ي، عدا ناراث االحتل . فبوص ث حم قايث ف سإي  يجب أ  تكو  رؤيث 

يتإ ب أياا، اعاد  بناء  المشروع الوإني الف سإيني، القا م ع م الدولث وعود  اللج ي ، وهّا
تبقم المنظمث رهينث ل حسابات  وأالمنظمث التحرير الف سإينيث ع م أساس المشروع الوإني ّات ، 

 الفصا  يث، خاصث ل حرنث األكبر "فتح".
وع م المنظمث أ  تحترم تمدديث الشمب الف سإيني، غير المحصور بي  قإبي ، وأ  تستميد 

إث الوإنيث الف سإينيث تبقم س إث إلدار  الشؤو  المدنيث واليوميث في المنظمث ع ويث قرارها، فالس 
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الافث والقإاع، ولك  ال يمننها اإلقا أ  تكو  ممال ل شمب الف سإيني. فالمنظمث هي الممام 
 الشرعي الوحيد الممترف ب  عالميا، ولك  هّة الشرعيث باتت بحاجث الم تمزيز واقعاد  اعتبار.
 2/7/2016الغدة عمانة 

 
 تستيقظ من سباتها مغمضة العينين !! "الرباعية" .51

 هاني حبيب
بمد ت جيم ومماإ ث، تقدمت ال جنث الرباعيث الدوليث الخاصث بالشرق األوسط بتقريرها الم مج س 
ّ نجحت حنومث نتنياهو بهّا الت جيم في محاولث منها ل ارط ع م "الرباعيث" م  خل   األم ، واق

يس الحنومث اإلسرا ي يث ووزير الخارجيث األميرني، ففنها نجحت فمًل بفعاد  ال قاء الّي تم بي  ر 
صياغث المديد م  المبارات التي تامنتها النسخ األولم م  هّا التقرير، بفام الاروط األميرنيث 
ع م ال جنث، اجتزاء أجزاء م  التقرير عببرت اسرا يم ع  رااها ع  هّة األجزاء التي بالفمم تمت 

ها م  خل  عناصر الاروط التي مارستها مباشر  ع م األإراف األربمث وع م األخص صياغت
 الجانب األميرني ممال بوزير الخارجيث جو  نيري.

والسؤا  هنا، لماّا نشإت ال جنث الرباعيث الدوليث، التي نانت في حالث سبات إوي ث لسنوات، حتم 
انبي  الف سإيني واإلسرا ي ي قد توقفت منّ تصدر تقريرها هّا، خاصث وأ  المفاواات بي  الج

نيسا ، قبم عامي ، م  دو  أ  تسمم الرباعيث الدوليث الم المود  الم دورها المناط بها وفقًا 
الستحقاقات ت سيسها، ف ماّا اف  تدخ ت الرباعيث الدوليث لكي تدلي بدلوها، وع بر تقرير الم مج س 

 ل  اقرارة؟!األم  لكي تافي ع ي  صفث دوليث م  خ
لقد شنم اجماع دو  االتحاد األوروبي في مؤتمر برونسم قبم أيام، ع م تبني المبادر  الفرنسيث 
وعقد مؤتمر دولي بح و  نهايث المام الجاري لمناقشث الم ف الف سإيني ر اإلسرا ي ي بمشارنث 

األوروبي منفرد  الجانبي ، صفمث لحنومث نتنياهو التي بّلت اروإًا ها  ث ع م دو  االتحاد 
ومجتممث م  أجم وا  المراقيم أمام تبني المبادر  الفرنسيث م  قبم االتحاد، ويقا  ا  دعم 
واشنإ  لموقف االتحاد األوروبي، أزعج الحنومث اإلسرا ي يث م  هنا، حاولت حنومث نتنياهو، لقاء 

واشنإ  لتمديم موقفها م  وزير الخارجيث األميرني قبم صدور تقرير ال جنث الرباعيث والارط ع م 
خل  اعاد  صياغث بمض الفقرات التي جاءت في النسخ األولم ل تقرير الّي سرببت وسا م اإلعلم 
اإلسرا ي يث أجزاء مهمث من ، ما يشير الم أ  حنومث نتنياهو نانت ع م اإلع مباشر ع م 

 جنث.المداوالت والنقاشات التي جرت بي  األإراف األربمث التي تشنم ال 
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أما فيما يتم ش بالتزام  م  بيا  االتحاد األوروبي في لونسمبورا، فف  هناك م  يمتقد ع م نإاق 
واس ، أ  صحو  ال جنث الرباعيث بمد سبات إويم جاء لتإويش المبادر  الفرنسيث وااللتفاف ع يها، 

ا يمن  ملحظث أ  خاصث أ  تقرير الرباعيث يصبح موقفًا دوليًا بمد اقرارة م  مج س األم ، وهن
إلسرا يم ملحظات ع م أجزاء م  تقرير الرباعيث، لكنها ترفض بشنم نامم المبادر  الفرنسيث، حتم 
أ  البمض ّهب في اسرا يم الم القو  ا  ال جنث الرباعيث نجحت في التخريب ع م المبادر  

 جنث الرباعيث تداعت إلعداد الفرنسيث نزواًل عند الرفض اإلسرا ي ي لها! ويشير هّا البمض الم أ  ال
هّا التقرير في شباط المااي، اار اعل  باريس ع  مبادرتها مباشر ، ما يشير الم أ  الهدف م  
هّا التداعي إلعداد التقرير المشار الي ، جاء مترافقًا والتفافًا م  الجهد الفرنسي لتسويش المبادر  التي 

  يث السلم ع م الم ف الف سإيني ر اإلسرا ي ي قدمًا!!باتت عنوانًا ل حراك الدولي باتجاة دف  عم
ولممب الجزء المتم ش باالستيإا  اإلسرا ي ي في تقرير "الرباعيث" هو جوهر هّا التقرير، باعتبار 
المم يث االستيإانيث هي التي أدت الم وقف المم يث التفاوايث نظرًا لخ قها وقا   ع م األرض تمن  

ام "حم الدولتي " وهو الحم الّي بات ممتمدًا م  ال جنث الرباعيث والمنظمث م  الناحيث المم يث قي
الدوليث ع بر قراراتها المديد ، م  ّلك فف  التقرير الّي توس  في هّا الجانب، االب أن  تمامم بالمفربق 

م هنا م  المس لث االستيإانيث، اّ إالب بوقف االستيإا ، دو  المإالبث بفزالث االستيإا ، م  تمدي
وتريير هناك، خاصث فيما يتم ش بالمنإقث )ج ، ون   المس لث ال تتم ش بالبنيث االستيإانيث بشنم 
نامم، مجرد تحسي  ع م األداء اإلسرا ي ي االستيإاني، التمامم بالقإمث والتجز ث م  هّة المس لث 

 ، يمني الموافقث يشنم األساس الخإير لهّا التقرير، وربط االنسحاب بالتوصم الم حم الدولتي
امنًا ع م استمرار االحتل  واالستيإا ، الم أ  يتم التوصم الم حم، م  أ  الجمي  بات يدرك 
أن  دو  االنسحاب اإلسرا ي ي ووقف االستيإا ، أو ع م األقم اما  ّلك وفقًا لجدو  زمني 

 محدد، فف  أيث عم يث تفاوايث ل  تكو  في األفش.
مدروسث بمنايث، أ  يبدو "متوازنًا" عندما يتحدث ع  المنف والتحريض ويحاو  التقرير، بصياغث 

لدك الجانبي ، اإلسرا ي ي والف سإيني، لكن  يتمامم بشنم متممد، أ  هناك احتلال اسرا ي يا لألرض 
ّا ما نا  هناك م  عنف في الجانب الف سإيني فف  مردب ّلك الم االحتل ، وا   الف سإينيث، واق

لّي  يستهدفهم شبا  وشابات االنتفااث الف سإينيث يقيمو  ع م األرض الف سإينيث المستوإني  ا
، الف سإينيو  لم يّهبوا اليهم، بم ا  المستوإني  هم الّي  قدموا لإلقامث تحت 1967المحت ث المام 

جانب تهديد السل  في المناإش المحت ث، "التواز " هنا، يجمم م  التقرير منحازًا بشنم خإير الم ال
 المحتم، وال يوفر فرصث حقيقيث، الست ناف عم يث تفاوايث، تؤدي الم حم الدولتي !!
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 إلسرائيليااالحتالل  إلنهاءسيناريوهات  .51
 د. ناجي صادق شراب

هو األساس ألي تسويث سياسيث ل صراع المربي الصهيوني،  "اإلسرا ي ي"يبقم انهاء االحتل  
االحتل  يمن  أ  يجد حم الدولتي  إريق  ل تنفيّ، وقيام الدولث قد يشنم مرح ث جديد  لحم  وبفنهاء

القاايا الر يسيث التي يتكو  منها الصراع. وهّا يمنم الترنيز أواًل ع م انهاء االحتل ، وقيام الدولث 
منف هي التي الف سإينيث. ألن  في حا  لم ينت  االحتل ، فسيناريوهات الصراع والفوام وال

 ستسود، ويمن  أ  تجر المنإقث ن ها لمواجهث متجدد . 
وال بد م  التمهيد ببمض الملحظات: أولها أ  قيام الدولث الف سإينيث ي تي في سياق ادار  حم 
الصراع، وتحويم أدوات وأساليب ادارت  ل وسا م المتمارف ع يها بي  الدو ، وهنا االرتقاء بمستوك 

قبم الس إث، واعتماد مبدأ النديث في التفاوض بي  إرفي ، واانيها البحث في  ادار  الصراع م 
الصير اإلق يميث والدوليث لحم المديد م  القاايا وخصوصًا قايث اللج ي ، واالاها الترنيز ع م 

 إث فماليث أداء الدولث الف سإينيث اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا، ورابمها، وهو األهم، وحدانيث أداء الس
بانتفاء ظاهر  الفصا  يث والتحو  ل بنيث الحزبيث في اإار م  الشرعيث السياسيث الواحد  ع م مستوك 

 الدولث. هّة الملحظات اروريث ل تمهيد ل سيناريوهات الممننث إلنهاء االحتل .
\ 

ب كم  ، بصفتها س إث احتل ، حيث تحتم األرض وتمتقم شمبًا  "اسرا يم"السيناريو األو  أ  تكو  
وتتحنم في نم الموارد االقتصاديث والإبيميث وخصوصًا مصادر الإاقث م  مياة ونهرباء الم أ  
تم   انهاء االحتل  خل  فتر  زمنيث قصير ، وترف  يدها ع  موارد الشمب، وترف  الحواجز، وتفرج 

ال  "اسرا يم"ميد، أل  ع  األسرك، وهّا السيناريو مستبمد وغير قا م ال في المنظور القريب وال الب
تمترف ب نها س إث احتل ، بم تحاو  أ  تنزع اعترافًا باحتللها، وتشرعن  م  خل  المستوإنات 
التي قت ت حم الدولتي . والسيناريو الااني ليس فقط أ  يرفض الف سإينيو  االحتل ، بم ال بد م  

يم قاإ  ع م رفض االحتل ، والممم مقاومت  بنم الإرق المشروعث دوليًا، أل  هّة المقاومث دل
ع م بناء نظام سياسي ديمقراإي ينهي االنقسام، ام تفميم الشرعيث الدوليث وقراراتها، وتبني مشروع 
وإني مرح ي وبتليات ممترف بها، وباستماد  منانث القايث الف سإينيث عربيًا ودوليًا. وبناء مؤسسات 

قامث اقتصاد ومجتم وفاح ممارساتها  "اسرا يم"  مقاوم، ونزع نم الّرا   م  يد الشفافيث والرقابث، واق
المدوانيث المنصريث بهدف خ ش قوك ارط دوليث إلنهاء االحتل . وهّا السيناريو ممن ، ولكن  

 يحتاج الم المزيد م  الخإوات واالصلحات السياسيث واالقتصاديث.
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أ  القايث الف سإينيث قايث دوليث في منش ها أما السيناريو الاالث فهو السيناريو الدولي ع م اعتبار 
وفي استمرارها، فالمسؤوليث الدوليث تكم  في قيام القايث الف سإينيث واستمرار ممانا  الشمب 
الف سإيني بسبب قيام الكيا  الصهيوني ع م أرض ف سإي . فل تكفي المساعدات اإلنسانيث التي 

ا واستمرارها، بم األمر يحتاج أواًل، ع م مستوك هّا تقدمها الدو  والمؤسسات الدوليث ع م أهميته
السيناريو، الم االعتراف بهّة المسؤوليث الدوليث، واانيًا اإلق مبادر  سياسيث ع م غرار المبادر  
الفرنسيث التم تحتاج الم توافر اإلراد  الدوليث ب   تتحو  الم برنامج عمم دولي، وم  ام الم قرار 

نهاء االحتل  م  مج س األم  م زم  ، وخاوع  ل قرارات "اإلسرا ي ي"بقيام الدولث الف سإينيث، واق
الدوليث الم زمث. هّا السيناريو يتوقف ع م تفميم السيناريو الااني، وهو القادر ع م ممارسث ارط 

إلجبارها ع م انهاء االحتل ، وفك الرعايث األمرينيث الدا مث ل مفاواات، ولدينا  "اسرا يم"ع م 
نهاء النظام المنصري هناك.نمو   ّج جنوب افريقيا ماااًل وااحًا ل دور الدولي في تفنيك واق
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