
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 "التنفيذية": تقرير "الرباعية" األخير خروج فاضح عن القانون الدولي والشرعية الدولية
 ةعلى األقل في قصف روسي على مخيم خان الشيح بسوري شهداء ثالثة

 "ليدي ليلى" تصل ميناء "أشدود" تمهيًدا لنقلها إلى قطاع غزة المساعدات التركيةسفينة 
 جمعية ومؤسسة أهلية 16في رام هللا تلغي تسجيل وزارة الداخلية 

 في غزةالشرطة البريطانية تتراجع عن استدعاء ليفني بتهمة ارتكابها جرائم حرب 

": حماس تطالب يديعوت أحرونوت"
ا كمقدمة لصفقة أسيرً  50بإطالق 

 ل أسرى جديدةتباد
 

 4.. ص .

 

 3983 4/7/2016 اإلثنين

   عببن ادوبب   فلسطططين اليططومتحتجببن نةبب    
عيب  ادطرب  ادمببم     بمنمسبب  أيبم  دم   ثالثب 

  كل عم   أنت  بخي .  تقبل هللا رمعتك 



 
 
 
 

 

 2 ص             3983 العدد:        4/7/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 غير جاّدة في تفكيك تنظيمات المستوطنين اإلرهابية "إسرائيل": الفلسطينية" الخارجية"  2.
 6    "التنفيذية": تقرير "الرباعية" األخير خروج فاضح عن القانون الدولي والشرعية الدولية   3.
 7 تنفيذية منظمة التحرير توجه لقطع العالقة مع اللجنة الرباعية لدى :"آرتس"ه  4.
 7 تطالب بسحب السالح غير الشرعي والقضاء على "الفلتان األمني" "الهيئة المستقلة"  5.
 8 سجين بعد تسديد مؤسسة قطرية الديون المستحقة عليهم 200 تطلق سراح "الداخلية" في غزة  6.
 9 زيارته لبيوت عزاء منفذي العملياتبعد  من محافظ الخليلمتياز االحتالل يسحب بطاقة اال  7.
 9 جمعية ومؤسسة أهلية 16في رام هللا تلغي تسجيل وزارة الداخلية   8.
 9 مخاوف من عودة الفلتان األمني إلى مدن الضفة الغربية"الخليج":   9.
 10  / يونيواعتداًء خالل حزيران 273تقرير: أمن السلطة بالضفة ارتكب    10.

 
  المقاومة:

 10 وفتح معبر رفحبموقف مصر ويشيد " كة المقبلة وحرب الحسمالمعر "هنية ينفي تصريحات حول   11.

 11 حماس تنتقد السلطة الفلسطينية لرفضها جهود تركيا لتخفيف الحصار على غزة  12.

 12 ميناء غزة بشأن من تركيا تأكيدات أيالزهار يعلن عدم تلقي الحركة   13.

 12 اإلسرائيلي يريدون اإلبقاء على الحصار-البردويل: المهاجمون لط"حماس" بسبب االتفاق التركي  14.

 13 "الشعبية": السلطة ُتعطل تدويل قضية األسرى  15.

 14 الضفةأخرى برائيلي من وجود خاليا فلسطينية الجيش اإلسبمخاوف متزايدة  الصحف اإلسرائيلية:  16.

 15 "إسرائيل"مواجهة العمليات الفلسطينية تشغل صحف   17.

 17 تدعو إلى ضبط سالح االنفالت وعدم السماح بعودة الفوضى الفلسطينية جنين: الفصائل  18.

 17 "الشعبية"إدارة سجون االحتالل تواصل فرض عقوبات على أسرى   19.

طالق نار بين أنصار عباس ودحالن خالل انتخابات داخلية   20.  17 حركة فتح بغزةلإصابات في شجار وا 
 

  الكيان اإلسرائيلي:
 18 وحدة استعمارية في محيط القدس 1,360نتنياهو يصادق على بناء   21.
 18 نتنياهو: سنكثف االستيطان في الضفة الغربية ونعززه في "كريات أربع"  22.
 19 ليبرمان: أي تصعيد على جبهة غزة سيعجل بتوجيه ضربة لحماس  23.
 19 التفاق مع تركيا يوسع قدرة "إسرائيل" على التعامل مع "التهديدات اإلقليمية"عاموس جلعاد: ا  24.
 20 إردان: "الفيس بوك" تحول إلى وحش.. وال يعترف بالسيطرة اإلسرائيلية على الضفة  25.
 21 تطبيق بعضها على األرض اربة اإلرهاب تم  شطاينتس: "الكابينيت" اتخذ قرارات مهمة جدًا لمح  26.
رضاؤهم "اليمين"يحيموفتش: قرارات الحكومة "شعبوية" هدفها امتصاص غضب   27.  21 والمستوطنين وا 
 21 إلى لندن ليفني: أمر ال يتقبله العقل تهديدات االعتقال ضد قادة "إسرائيل" عندما يصلون  28.
 22 هرتزوج لوزير الخارجية البريطاني: يجب تغيير القانون الذي يسمح باعتقال ومساءلة قادة إسرائيليين  29.
 22 : نهاية ضبابية وخالف بين بينيت وليبرمان"الكابينيت"اجتماع   30.



 
 
 
 

 

 3 ص             3983 العدد:        4/7/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 23 دوميم"ألة في الكنيست لفرض "سيادة إسرائيل" على مستعمرة "معالية حم  31.

 24 "الخارجية اإلسرائيلية" تندد بطلب للشرطة البريطانية لمساءلة ليفني  32.

 24 العيد "الخارجية اإلسرائيلية": إيصال جزء من المساعدات التركية إلى غزة قبل  33.

 24 ماليين دوالر 3.2بعد جدل إعالمي واسع.. مكتب نتنياهو: تكلفة الجولة األفريقية   34.

 25 "إسرائيل" تستعد لتدريس "المحكية" المغربية ألعضاء وموظفي برلمانها  35.

 25 كسترا"إ": الجيش اإلسرائيلي يتزّود بصاروخ ""يديعوت أحرونوت  36.

 26 يهوديًا إثيوبيًا تظاهروا في تل أبيب ضد "عنف" األمن تجاههم 12الشرطة اإلسرائيلية تعتقل   37.

 26 نتفيروس "إسرائيلي" يسرق بيانات الكمبيوتر دون أن يكون متصاًل باإلنتر   38.

 27 انتقادات لط"مهرجان االستعراض" بذكرى "عملية عنتيبي" واتهام نتنياهو باستثمار مقتل شقيقه  39.

 27 " قبالة سواحل "إسرائيل"8مليون دوالر لحفر بئر "تامار  265" توافق على موازنة بقيمة إنيرجي "نوبل  40.

 28 عائالت جنود إسرائيليين تحتجزهم حماس يتظاهرون ضد سياسة نتنياهو  41.

 29 مطسطتطوططنطون يطقطيطمطون بطؤرة استعمارية جديدة جنوبي الخليل  42.

 29 ا غليكصدمة بط"إسرائيل" بسبب فيديو يحاكي محاولة اغتيال يهود  43.
 

  :األرض، الشعب
 30 حزيران/ يونيوشهر خالل وقتًا  44اإلبراهيمي المسجد منع رفع األذان في   44.
 30 الضفة بينهم فتاتان وصحافيفي مواطنًا  17قوات االحتالل تعتقل   45.
 30 شرق الخليل اناة المواطنين في بني نعيمالحصار يفاقم مع  46.
 31 االحتالل يقيم مقبرة لدفن الشهداء الذين يحتجز جثثهم  47.
 31 حالة اعتقال منذ مطلع العام 3,412تقرير فلسطيني يوثق   48.
نما سياسة ممنهجةالتفكجي: بناء وحدات استيطاني  49.  32 ة في الخليل ليس رد فعل وا 
 32 ةعلى األقل في قصف روسي على مخيم خان الشيح بسوري شهداء ثالثة  50.
 33 أسيرًا يتقدمون المتحان التوجيهي 1,061التربية: وزارة   51.
 33 اإلسرائيليارب "الصورة المتسامحة" لالحتالل حملة شبابية تح  52.
 34 خالل أسبوع "األقصى"شخًصا على خلفية أحداث  58القدس.. اعتقال   53.
 35 "للفلسطينيين"التمكين االقتصادي  برنامج"مجموعة طالل أبو غزالة" عضوا بط اختيار  54.

 
  : مصر
 35 معلق إسرائيلي: السيسي يعشق نتنياهو.. وهذا هو السر  55.

 
  عربي، إسالمي:

 36 أزعج البعض في الداخل والخارج "إسرائيل"أردوغان: تطبيع العالقات مع روسيا و  56.

 37 ى" تصل ميناء "أشدود" تمهيًدا لنقلها إلى قطاع غزة"ليدي ليل سفينة المساعدات التركية  57.

 37 جاويش أوغلو: بحثنا رفع الحصار عن غزة مع فتح وحماس  58.



 
 
 
 

 

 4 ص             3983 العدد:        4/7/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 39 الهالل األحمر التركي: سفينة المساعدات "ليدي ليلى" خطوة أولى لرفع الحصار عن غزة  59.

 39 ةإيران ترفض التدخل إلطالق سجناء فلسطينيين بسوري": مجموعة العمل"  60.

 40 ألف أسرة في غزة 26تقدم وجبات إفطار لط  "خليفة اإلنسانية"  61.

 40   مقر الجامعة العربية إلىأبو الغيط   62.
 

  دولي:
 41 الشرطة البريطانية تتراجع عن استدعاء ليفني بتهمة ارتكابها جرائم حرب في غزة  63.
 42 حل الدولتين يتالشىمشروع مسؤول باألمم المتحدة:   64.
 42 حول التحريض "لإسرائي"تدافع عن موقفها بشأن معايير المحتوى بعد شكاوى  "فيسبوك"  65.
 43 تغريدة لترامب تربط كلينتون باليهود والفساد تثير الجدل  66.
 44 تعاون أمني مع كل من األردن ومصروهناك تحمي بعض الدول العربية جًوا  "إسرائيل"هآرتس:   67.

 
  :تقارير

 44 ولة نتنياهو األفريقية.. االختراق اإلسرائيلي للقارة السمراء من عدة محاورج  68.
 

  حوارات ومقاالت:
 48 إحسمن ادطقيه... هل جاء التطبيع التركي اإلسرائيلي على حساب غزة وحماس؟  69.
 51 فهمي ه ي ي... مواالة فاضحة  70.
 53 مني  ةطيق... قطاع غزة و"األمن اإلسرائيلي"  71.
سرائيل؟ االستراتيجيهل يعود التحالف   72.  56 سعي  ادحمج... بين تركيا وا 
 60 حلمي م سى... االتفاق التركي ط اإلسرائيلي والنظام اإلقليمي الجديد  73.

 
 62 :كاريكاتير

*** 
 
 أسرى جديدة ا كمقدمة لصفقة تبادلأسيرً  50: حماس تطالب بإطالق "يديعوت أحرونوت" .1

 مبن   ا    ي  مبمة   غأك  مسؤ ل إس ائيلي أن ح ك  حممس ترمدن  عب  اتومالت : بالل ضمه 
يم من ادسج ن اإلسب ائيلي  بببل بب   مطم ضبمت ادك اديس   بأن تط ج إس ائيل عن خمسين أسي ا فلسرين

حبب ل وببطق  تبببم ل أسبب   ج يبب    تسببتعي  إسبب ائيل مببن خالدهببم جثتببي ادجنبب يين أ   ن ةببمؤ ل  هبب ا  
 غ د ين  م ارنين آخ ين  خال ادقرمع ر اعي   أس تهمم حممس.

حمببمس ت يبب  االثنببين  عببن ادمسببؤ ل اإلسبب ائيلي ب دببه إن    نقلببت وببحيط   يبب يع ت أح  نبب ت  اديبب  
رببالق سبب اف آالس ا"سبب      أن حمببمس تةببت ر ببب   مطم ضببمت علببى وببطق   2وببطق  ةببمدير  ببب    ا 
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  فبي 2014أسي ا اعتقل ا خالل حمل  اعتقمالت نطذهم جيش االحتالل في ادعبم   50ف اج عن تبم ل  اإل
  ضمت.أعقمن اخترمس  بتل ثالث  مست رنين.   وس ادمسؤ ل ة ر حممس بأنه  ب ل  خ ل  دمطم

 أضببمس ادمسببؤ ل اإلسبب ائيلي أن  ادجمهبب   فببي إسبب ائيل ببب أ بمنمبةبب   اخليبب  وببعب  بوبب    مسبببق   
ال فإننم سبن فع ثمنبم علبى أي ةب ر مسببق   نحن ال نعتز   فع ثمن مقمبل  ديل حيم  )دإلس ائيليين(   ا 

 كهذا .
ع أثمببمن عمديبب  فببي  بحسببن ادمسببؤ ل نطسببه  فببإن إسبب ائيل أ ضببحت دل سببرم  أنهببم ديسببت مسببتع   دبب ف

 وطقمت تبم ل  حيث أنه في حمد  غ د ن  ةمؤ ل ي    ادح يث بةكل مؤك  عن جثتين.
 ة   ادمسؤ ل على أنه د  يكن بمإلمكمن ةبمل وبطق  تببم ل كهبذ  فبي اتطبمق ادموبمدح  ببين إسب ائيل 

ن  ادمب ارنين  ت كيم   بمل إن  محم د  ادب بر ببين االتطبمق مبع ت كيبم  ادمطم ضبمت حب ل تح يب  ادجثتبي
 ال عالب  ده بمد ابع  ي ل على ع   فه  ادجمنن اآلخ  .

 بمل ادمسؤ ل اإلس ائيلي إن إس ائيل ت افق على ادتح ث في إرم  مطم ضمت ح ل وطق  تبم ل عبن 
 20   عبن إعببم   2014أسبي ا اعتقلب ا خبالل عب  ان  ادجب س ادوبمم   فبي ادعبم   20إربالق سب اف نحب  

 قر ا خالل هذا ادع  ان  تحتجزهم إس ائيل.جث  مقمتل فلسريني س
 أضمس ادمسؤ ل مخمربم حممس أنه  تذك  ا أنكب  دب  تحققب ا نتيجب  فبي ادمطم ضبمت مبع ت كيبم أيضبم. 
ذا د  تت ا ك ا أنطسك   أس اك  سيعمن ن.  حممس ت ي  استنزافنم  دكن ادمجتمع اإلس ائيلي تغي  أيضم   ا 

 منذ وطق  ةمدير .   
 4/7/2016، 48عرب 

 
 غير جاّدة في تفكيك تنظيمات المستوطنين اإلرهابية "إسرائيل": "الفلسطينية الخارجية" .2

بمدت  زا   ادخم جي  إن استم ا  ادمست رنين  تنظيممته  اإلج امي   بم تكمن ادج ائ    فم : -هللا ا  
ادحك م    ا"عممل ادع  اني  ض  ادم ارنين ادطلسرينيين  ي دل على عق   و  ّي  مم ت عيه

اإلس ائيلي  من إج ا ات  خر ات عقمبي  بحقه    حقيق  م اولتهم  ع   تم يل  حممي  بؤ  اإل همن 
 اديه  ي في ادمست رنمت.

 أضمفت ادخم جي  في بيمن وحطي ادي   ا"ح   دمنمسب  ادذك   ادثمني  دج يم  بتل  ح ق ادطتى 
غ  اإلج ا ات ادتي اضر ت سلرمت ادمق سي محم  أب  خضي   على ي  ادمست رنين  أنه   

االحتالل على اتخمذهم بحق ادمج مين  ادقتل   إال أن تل  ادسلرمت ديست د يهم أي  ني  حقيقي  
دتطكي  تنظيممت ادمست رنين اإل همبي    تجطيس موم   تم يلهم   محم ب  أوحمن ادطتم   

 ادعنو ي  ادتي تح ض على بتل ادطلسرينيين.
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ست رنين ال زاد ا يع ب  ن  يعت  ن بةكل ي مي على ادم ارنين ادطلسرينيين  أةم ت إدى أن ادم
 ممتلكمته    كمن آخ هم أعممل ادع ب    االعت ا ات  ادتي بمم ا بهم فج  هذا ادي    على حمجزي 
ح ا    مطت ق  يتسهم    مم تسبن في إومب  ع   من ادم ارنين ع س منه   ادم ارن يعق ن 

زم ر ة بي نمبلس   تحري  ع   من ادم كبمت ادطلسريني   كمم بممت مجم ع  و ادح  من بل   ع
من ادمست رنين ادمتر فين من  ك يمت أ بع  بإغالق م خل ب ي  بني نعي  في محمفظ  ادخليل  

  االحتةم  بةكل استطزازي على م خل ادق ي .
 3/7/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 ة" األخير خروج فاضح عن القانون الدولي والشرعية الدولية "الرباعي تقرير"التنفيذية":  .3

بمدت ادلجن  ادتنطيذي  دمنظم  ادتح ي  ادطلسريني  إن ادتق ي  ا"خي  دل بمعي  ادوم   في :  ا  هللا
ا" ل من ةه  تم ز ادجم ي  يةكل خ  جم فمضحم عن ادقمن ن اد  دي  ادة عي  اد  دي  ذات 

 مبم    ادسال  ادع بي    االتطمبمت ادم بع    يخطض سقس ادم بس اد  دي  ادعالب    خم ر  ادر يق 
من ب ا ات ادة عي  اد  دي  ذات ادول  بمدقضي  ادطلسريني   مؤك    فضهم ادحمز  دلمقم بمت ادتي 

 تضمنتهم ت ويمت ادتق ي .
ئيس محم   عبمس  جم  ذد  خالل اجتممعهم  ادليل   بمق  اد ئمس  في م ين   ا  هللا  ب ئمس  اد  

حيث استمعت من سيم ته إدى تق ي  مطول ح ل ج دته ا"خي    ادتي ةملت ادمملك  ادع بي  
 ادسع  ي    ادمملك  ا"  ني  ادهمةمي      د  بر    االتحم  ا"   بي   جمه  ي  ادنمسم.
ئمه  ع  انه  ة  ت ادلجن  ادتنطيذي  على أن ج ه  ادمةكل  يتمثل بمالحتالل اإلس ائيلي  ج ا

ادمت اول   أن أي محم د  دلمسم ا  بين )سلر  االحتالل( إس ائيل  ادةعن ادطلسريني تحت 
 االحتالل يعتب  إفالسم أخالبيم.

 ت بطت ادلجن  ادتنطيذي  أمم  ا"ح اث ادمأسم ي  ادتي  بعت في ع   من م ننم  ب انم خمو  في 
 ن بمدي    كمف  محم الت خلق ادط ضى  ادطلتمن م ينتي نمبلس  مؤك    فضهم ادمرلق "خذ ادقمن

ا"مني   أن ادقيم   ادطلسريني  ستحمسن  بال ه ا   كل من يخل  يعبث بأمن اد رن  ادم ارن في 
 هذ  ادظ  س ادموي ي   ادعويب .

  مؤك   2016  حبت بق ا  مجلس اد ز ا  إج ا  االنتخمبمت ادمحلي  في ةه  تة ين أ ل )أكت ب ( 
ذد   على ض     أن تج ي هذ  االنتخمبمت في جميع ادهيئمت ادمحلي  ادطلسريني  بجميع أهمي  

محمفظمت   د  فلسرين ادمحتل  )ادضط  ادغ بي  بمم فيهم ادق س  برمع غز (  بمعتبم هم حقم من 
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حق ق ادممم س  اد يمق اري  دلم ارن ادطلسريني ال يج ز االنتقمص منه   بمعتبم هم م خال 
 بمت اد ئمسي   ادتة يعي    انتخمبمت ادمجلس اد رني ادطلسريني.دالنتخم

 3/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 تنفيذية منظمة التحرير توجه لقطع العالقة مع اللجنة الرباعيةلدى : "هآرتس" .4
ن إي   االثنين  بمدت وحيط   هآ تس  ادعب ي   فج  : ت جم  خمو  - ادق س    ت ك   - ا  هللا

ادلجن  ادتنطيذي  دمنظم  ادتح ي  ادطلسريني  د يهم ت جه إلعالن برع ادعالبمت مع ادلجن  اد بمعي  بع  
 ادتق ي  ا"خي  بةأن اد ضع في ا" اضي ادطلسريني .

 بحسن ادوحيط   فإن ادمسؤ دين ادطلسرينيين  فض ا االنتقم ات اإلس ائيلي  دلقيم   ادطلسريني  بع   
 إ ان  ادهجممت ا"خي  . معتب ين أن اتطمق بةأن ادقضميم كمف   ح   سي بس  ادعس .

ن غمدبي  ادعمليمت ادتي تنطذ تك ن ف  ي  إ بمل أح  كبم  ادمسؤ دين في ادلجن  ادتنطيذي  دلوحيط   
 ينطذهم ادةبمن من تلقم  أنطسه . مةي ا إدى م ابس سمبق  دل ئيس محم   عبمس ح ل  فضه 

 س . دلعن
 أضمس ادمسؤ ل  ادجيش اإلس ائيلي بتل  أومن ع  ا من ادةبمن ا"ب يم    د  نسمع من بنيممين 

 نتنيمه  أي إ ان  على اد غ  من أن تو فمت ادجيش د  تكن ف  ي  . 
 بمل بيم ي من فتح دلوحيط  أن على إس ائيل إزاد   أسبمن ادعنس  ب ال من ادح يث عن اإل ان . 

ئيس عبمس  اضح من ادعنس   دكن ممذا عن نتنيمه  ادذي د  يخ ج دي ين بتل أي بمئال  م بس اد  
 فلسريني بتل ب  ن أي ذنن .

 ي   ادقيم ي أن تق ي  اد بمعي  ه فه إفةمل ادمبم    ادط نسي   أنه ي ازي بين إس ائيل  ادطلسرينيين 
 .ب ال من ادح يث عن ادع ابيل ادتي تضعهم إس ائيل أمم  عملي  ادسال 

 4/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 تطالب بسحب السالح غير الشرعي والقضاء على "الفلتان األمني" "المستقلةالهيئة " .5
  أمس  ادحك م  بمدقيم  ب   هم في   ي ان ادمظمد   ا  هللا: رمدبت ادهيئ  ادمستقل  دحق ق اإلنسمن 

وم    ادسالف غي  ادة عي من ادم ارنين  ت في  ادحممي  دلم ارنين  عب  بسر سيم   ادقمن ن  م
ادسالف  ادكةس عنه   من يقس خلطه     ضع خر   رني  ةممل  دضممن ت في    ممفيمت  محم ب  

 ا"من  ادحممي  دلم ارنين   ادمؤسسمت في ادمنمرق خم ج ادسير   ا"مني  "جهز    د  فلسرين. 
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ادعمم   ا"جهز  ادقضمئي   إدى أ ا     همم في   عت ادهيئ  ادمستقل   في بيمن وحمفي  ادنيمب  
نزال ادعق بمت ادمنمسب   تق ي  د ائح اتهم  ض  كل من يخمدس ادقمن ن  محمكمته حسن ا"و ل   ا 
بحقه  مؤك   ض     تضمف  ادجه   اد سمي   ا"هلي    مؤسسمت ادمجتمع ادم ني  دلمسمهم  في 

 ى ادسل  ا"هلي. تر يق ا"ح اث  منع ت اعيمتهم ادسلبي  عل
 أةم ت إدى متمبعتهم دألح اث ادمؤسط  ادتي  بعت في ع   م ن  بل ات  ب   بمدضط   مؤخ ًا    اف 
دحمق أض ا  كبي   في منمزل  ضحيتهم خمس  م ارنين  إضمف  إدى إومب  ع   آخ  بج  ف   ا 

  ممتلكمت ادم ارنين  نتيج  الستخ ا  ا"سلح  ادنم ي .
 4/7/2016 األيام، رام هللا،

 
 سجين بعد تسديد مؤسسة قطرية الديون المستحقة عليهم 200تطلق سراح  "الداخلية" في غزة .6

غز   وبمف أمس   ضمن ادم حل  ا" دى  فيأرلقت  زا   اد اخلي   ا"من اد رني  فميز أب  ع ن:
ين د يهم نزيل كمن ا مسج ن 200  عن  تبييض م اكز اإلوالف  ادنظم ات من ادغم مين من مة  ع 

 على ذم  ممدي   بع  تس ي  مؤسس  بر ي  اد ي ن ادمستحق  عليه  "وحمبهم.
 بمل م ي  عم  م اكز اإلوالف  ادتأهيل بغز  ادعقي  فؤا  أب  بريحمن: إن ادم حل  ا" دى من هذا 

أدس   ال .  أضمس أب  بريحمن   300ادمة  ع ادمم ل من ببل مؤسس   اس ادقر ي  تول بيمته 
   ادكتيب  ؤتم  وحمفي عق ته  زا   اد اخلي  أمس  في مق  ادم ي ي  ادعمم  دإلوالف  ادتأهيل ببفي م

ادقر ي      اس سجين: إن هذا يأتي بتم يٍل ك ي  من مؤسس   200 ادذي تخلله عملي  اإلف اج عن 
ة اس مؤسس  ر يق ادحيم  ادت كي    تنطيذ جمعي   ا  اديتي  ادطلسريني    ذد  كمك  م  دمنمسب   ا 

 دطت إدى أن م ي ي  اإلوالف تسعى جمه ً  دلتخطيس من معمنم  ادنزال   ال  حل ل عي  ادطر  ادسعي .
سيَّمم ادغم مين منه   م ضحًم أن م اكز اإلوالف  ادتأهيل عملت جمه    بكل رمبتهم من أجل 

والحه   تق ي  إرالق س اف كمف  ادغم مين على مست   ادقرمع في سبيل ادتخطيس عن ادنزال     ا 
عم    مجه  في ادمجتمع. ب      أك  م ي  عم  ب   ا"من اد اخلي ادل ا  ت فيق أب   سل كيمته   ا 
نعي   أن ادظ  س ادمعيةي   االبتوم ي  ادوعب  ادتي يعمنيهم أبنم  ادةعن ادطلسريني ادمحمو  هي 

 ادسبن في  ج   هؤال  ادنزال  في م اكز اإلوالف  ادتأهيل.
جمنبه  بمل ادمتح ث بمس   زا   اد اخلي  بغز  إيم  ادبز : إن مثل هذا ادمة  ع من ةأنه أن يعمدج  من

عمئل  فلسريني    يحمفظ على ادنسيج االجتممعي  خمو  في ظل سيمس   200مةكل  أكث  من 
 ادتضييق  ادحوم  ادتي يعمني منهم برمع غز .

   4/7/2016األيام، رام هللا، 
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 زيارته لبيوت عزاء منفذي العملياتبعد  من محافظ الخليلمتياز بطاقة اال بيسحاالحتالل  .7
أعلن مم يسمى  منسق ا"عممل ادحك م  اإلس ائيلي   يؤاس م  خمي  مسم  ي   : ت جم  - ا  هللا

من محمفظ ادخليل كممل حمي  اث  زيم ته دبي ت عزا  منطذي ادعمليمت  VIPا"ح   سحن برمب  ادب 
 ي  بعت في ادمحمفظ .ا"خي   ادت

 بين م  خمي في بيمن ده نة ته  سمئل إعال  عب ي   أنه  تق   سحن كمف  االمتيمزات ادممن ح  
 دمحمفظ ادخليل  منعه من اد خ ل إدى ادم ن اإلس ائيلي  .

م اسم  ع ائل ادةه ا  تمثل تأيي ًا دب  اإل همن   أنهم  تمثل  عمم ده ب ال من  أن اعتب  م  خمي 
 ع   إدى ادته ئ   ضبر ادنطس  على ح  ب ده.اد 

 3/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 جمعية ومؤسسة أهلية 16تلغي تسجيل في رام هللا  الداخليةوزارة  .8
جمعي  في بيت دح    أ يحم   جن ن ادخليل   16 ا  هللا: أو  ت  زا   اد اخلي   أمس  ب ا ًا بإدغم  

  ر دك     جنين   سلطيت.
  في بيمن وحمفي  أمس: إن هذا ادق ا  جم  بع  استنطم  كمف  اإلج ا ات  اد اخلي  مدت  ب

تحل ادجمعي  إذا د   ادتي تنص على أن  37من ادمم    2ادمنو ص عليهم بمدقمن ن  ال سيمم ادنقر  
 س تبمة  أعممدهم ادطعلي  خالل ادعم  ا" ل من تم يخ تسجيلهم مم د  يكن ادت بس نمةئًم عن ظ  

بمه   خم ج  عن إ ا   ادجمعي  أ  ادهيئ    في هذ  ادحمد  يلغى تسجيلهم من ببل اد زا   بع  إنذا هم 
 . بذد  خريمً 

  4/7/2016األيام، رام هللا، 
 

 مخاوف من عودة الفلتان األمني إلى مدن الضفة الغربية"الخليج":  .9
خم س حقيقي  من إعم   ادط ضى كةطت موم   فلسريني   فضت ذك  اسمهم  عن  ج   م  ا  هللا:

 ادطلتمن ا"مني في ادضط  ادغ بي  من خالل إغ اق ادم ن ادطلسريني  بمدسالف  م ضح  أن هنم  
مؤة ات دزيم   عملي  ته ين  بيع ا"سلح  ا"ت ممتيكي  بين أ سمر ادم ارنين.   فقًم دتل  ادموم   

أدس  30إدى ح  أن ادتق ي ات تؤة  إدى بيع  فإن ادح يث ي    عن تنممي ظمه   بيع  ة ا  ا"سلح 
 في م ن ادضط  ادغ بي  مم ي ف  بيئ  خوب  دع    ادط ضى  ادطلتمن ا"مني.  إس ائيلي  برع  سالف 

 بغي  استعم   ادمبم    دألجهز  ا"مني  ادطلسريني  في ادضط   بم    ئيس ادسلر  ادطلسريني  محم   
ق  اد ئمس  في م ين   ا  هللا ببل ي مين من أجل بل    خر  عبمس  إدى عق  اجتممع م سع في م
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دم اجه  إمكمني  تومع  ادطلتمن ا"مني  ادلج   إدى استخ ا  ادسالف دحس  ادخالفمت  ادمةمج ات 
بين ادعمئالت ادطلسريني   أ  استعم   هيب  ا"جهز  ا"مني  بع  تع ضهم "كث  من استه اس مثل 

"ح  أف ا  ادة ر  ادطلسريني  في م ين   ا  هللا ادةه  ادممضي   حم ث   بيم  مسلحين بخرس   اج 
 بتل اثنين من أف ا  ا"من ادطلسريني في م ين  نمبلس بإرالق ادنم  عليهمم.

   4/7/2016الخليج، الشارقة، 
 

 / يونيواعتداًء خالل حزيران 273بالضفة ارتكب  السلطةتقرير: أمن  .01
اعت اً   273عن دجن  أهمدي ادمعتقلين ادسيمسيين في ادضط  ادغ بي    أحوى تق ي  وم  :  ا  هللا

 بحق ادم ارنين نطذتهم "جهز  ا"من ادتمبع  دلسلر  ادطلسريني ؛ خالل ةه  حزي ان/ ي ني  ادممضي.
است عم   72حمد  اعتقمل   80  2016-7-3  و ت ادلجن  في بيمن وحطي دهم ي   ا"ح  

ومب  آخ   إدى جمنن اعت ا ات أخ   أب زهم االعت ا  على بعض دلتحقيق  إضمف  دمقتل ة من  ا 
 عمئالت ادمعتقلين ادسيمسيين.

معتقاًل سيمسًيم سمبًقم  حيث  52أسيً ا مح ً ا    39 أةم ت إدى أن من بين ادمعتقلين ادسيمسيين 
ينمم د  يع س من ببل  ادمخمب ات ادعمم    ب 28على ي  جهمز  ا"من اد بمئي     47اعتقل منه  

 مو   اعتقمل ادحمالت ادخمس ادمتبقي .
بنم  على  38حمد  م اهم  دلمنمزل    21 أ ضحت ادلجن  أن االعتقمالت جم ت على ادنح  ادتمدي؛ 

است عم  دلمقمبل    تسع حمالت اعتقمل من خالل االخترمس من ادةم ع  بينمم د  ت ضح ادحمالت 
  16حمد   تليهم  ا  هللا بب  23ت ادخليل أكب  نسب  اعتقمل  مسجل    فًقم دلتق ي   فق  ةه  ادمتبقي .

   جنين أ بع حمالت   ادق س  ر بمس ثالث حمالت في كل منهم  12حمد    بلقيلي  بب  14 نمبلس بب 
  حمدتين في كل من بيت دح   ر دك     حمد  اعتقمل  اح   في سلطيت.

سي في ادضط  ادغ بي    تعم    ًمم إدى تكذين  تنطي أجهز  ادسلر  ممم س  أي اعتقمل سيم
 ا"حم يث  اد  ايمت ح ل  ج   حمالت تعذين يتع ض دهم معتقل ن على خلطي  سيمسي .
 3/7/2016، فلسطين أون الين

 
 وفتح معبر رفحبموقف مصر ويشيد " المعركة المقبلة وحرب الحسم"هنية ينفي تصريحات حول  .11

ن  ئببببيس ادمكتببببن ادسيمسببببي دح كبببب  حمببببمس إسببببممعيل هنيبببب   نطببببى مكتببببن نمئبببب ادهبببب  : أةبببب س-غببببز  
   أةبم  فبي اد ببت  حب ن ادحسب    علبى غبز    بأنهبم سبتك ن  حب ن مقبلب  تو يحمت نسبت ده ح ل 

 ذاته بمدخر   ادمو ي  ادتي تمثلت بطتح معب   فح استثنمئيم دم   خمس  أيم .
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دكت  نيبب  تنم دببت توبب يحمت دببه  أةببم  مكتببن هنيبب  فببي توبب يح وببحمفي  إدببى أن بعببض ادم ابببع اإل
دبب  يبب ل بببأي توبب يحمت إعالميبب   دبب  يجبب  أي مقمبلبب   حبب ل حبب ن بم مبب  أ  مببم ةببمبه  م ضببحًم أنببه 

  وحمفي  بهذا ادمعنى أ  غي  .
 كمنبت م اببع فلسبريني  ببب  نقلبت عبن هنيبب  ادقب ل أثنبم  وببال  ادتب ا يح مبن أحبب  مسبمج  مخبي  ادببب يج 

يضبب هم تجطيبس منببمبع ادبب ع   ادحوبم  ادمطبب  ض علببى برببمع   سبر برببمع غببز   إن ح كب  حمببمس ال
نهم ال تأبه بب  أع ا  غز   حممس  ينطق ن ادممل ادكثي   .  بمل إن  مح   برع  ؤ س ادمقم م  غز    ا 

 بببمال  حسبب   علببى    مؤكببً ا أنهببم سببتك ن  مببن أجببل تبب مي  ادبيبب ت  هبب   ادمقم مبب    ادتببآم  علببى غببز 
ع أنبه اسبتع ض مبم تع ضبت دبه غبز   خبالل ادسبن ات ا"خيب    فقبمل إنبه دب   ذكب ت ادم ابب . ادمتآم ين

 . انهم ت  سقرت تع ضت ده كيمنمت عظمى دب 
  مةبيً ا إدبى أن مبم حوبل  ممضي  نحب  ادنوب   حسب  ادوب اع مبع ادعب    أضمس أنه أك  أن ح كته 

 . ةي  م عن دلع   خالل ادح ن ادممضي  
أنبه علبق علبى توب ف  زيب  ادجبيش اإلسب ائيلي أفيغب    ديب مبمن   أ ضحت ادم ابع ادتي نقلت ادخبب  

إن ةببمن غبز  بب  حرمب ا  علبى بربمع غبز   ببمدق ل   ادح ن ا"خي   ادذي بمل إن ادح ن ادقم م  هي 
ن ادمقم مبب  أبيبب  علببى االنكسببم     اوببًطم ادمع كبب   أكببب  مببن ديب مببمن  ةببم  ن  أع انببه مببن ذي ببببل   ا 

ادحبب ن ادقم مبب  هببي ادتببي  فببإن هنيبب  خببت  ح يثببه  بببمدق ل إن  ادم ابببعهببذ    حسببن  ادتتبيبب . بمع كبب  
 . ستحس  ادو اع مع ادع   اإلس ائيلي

 في م ض ع آخ  عب  هني  عن ةك   ادعميق دجمه  ي  مو  ادع بي   دقيممهبم بطبتح معبب   فبح فبي 
  في مو   أزدي  ادعالب  يعكس ا"خ    اد حم  ادتي تجمع ةعبنم بم"ةقم هذ  ا"يم   مؤك ًا أن ذد  

اسببتم ا  فببتح ادمعببب  بةببكل  .  عببب  عببن تقبب ي   دهببذ  ادخربب    متمنيببًم  بببين موبب   ادةببعن ادطلسببريني
   ائ  من أجل تخطيس ادمعمنم  عن أهلنم  ةعبنم في برمع غز .

 4/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 صار على غزةحماس تنتقد السلطة الفلسطينية لرفضها جهود تركيا لتخفيف الح .12

ادمطب  ض علبى غبز    غز : اتهمت ح ك  حممس ادسلر  ادطلسريني  بأنهبم تعمبل علبى إ امب  ادحوبم 
 منع أي جه  حقيقي إلنهم  معمنمتهم  بع  اعت اض مسؤ ل فلسريني على االتطمق ادت كي اإلس ائيلي 

 ادخمص بإعم   تربيع ادعالبمت  دمم تضمنه من بن   تخص برمع غز .
رق بمس  ح ك  حممس سممي أب  زه ي في تو يح وحمفي ادسلر  ادطلسريني  إدبى ادعمبل   عم ادنم

 انتقببب  فبببي اد ببببت ذاتبببه توببب يحمت عضببب  ادلجنببب  ادتنطيذيببب  دمنظمببب   علبببى إنهبببم  حوبببم  بربببمع غبببز .
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توب يحمت أحمب  مجب الني ببأن  ادتح ي  أحمب  مجب الني  حب ل جهب   ت كيبم دتخطيبس ادحوبم .  ببمل 
 كيبببم دلعمبببل علبببى تخطيبببس ادحوبببم   تعكبببس  غبببب  ادسبببلر  ادطلسبببريني  فبببي إ امببب  ادسبببلر  دببب  تخببب ل ت

حممس ت ع  ادسلر  دلعمل على   أضمس   ادحوم  على غز   منع أي جه  حقيقي إلنهم  معمنمتهم.
 . إنهم  حوم  غز  ب اًل من ادت  ر في حوم هم  انتقم  من يعمل ن دم اجه  هذا ادحوم 

 4/7/2016القدس العربي، لندن، 
 

 ميناء غزة بشأن من تركيا تأكيدات أيالزهار يعلن عدم تلقي الحركة  .13
عنببه ا"سببب ع ادممضببي إلعببم   تربيببع  أعلببنمببع ببب   ببب أت فعليببم خربب ات تنطيببذ االتطببمق ادببذي   ا  هللا:

س ائيل  بإ سمل ا" دى سطين  مسمع ات دسكمن غز  تحمبل مب ا  غذائيب   أدعبمن  ادعالبمت بين ت كيم  ا 
   حيث انرلقت ادسطين  ادجمع  ادممضي    ولت ظه  ا"ح  إدى مينم  أس   .دألرطمل

 في بيمن ح ك  حممس اد سمي ح ل االتطمق د  تتر ق ادح ك  ال من ب ين  ال من بعي  دالتطبمق  ال 
 بمدم افق  أ  االنتقم    اكتطت بعبم ات م يح دلنظم  ادت كي دتق يمه اد ع  دغز  ر ل ادطت   ادممضي .

غبب  بيببمن ادح كبب  اد سببمي  إال أن ذدبب  دبب  ي بببس عضبب  ادمكتببن ادسيمسببي دحمببمس محمبب   ادزهببم      
 إلعالن تخ س ادح ك  حيمل ادنتمئج ادتي ت ول دهم اتطمق ادمومدح .

 بببمل فببي تعقيبببه علببى عمليبب  إ سببمل ادمسببمع ات ادت كيبب  بأنهببم سببتك ن  فببق االتطببمق تمبب  مببن خببالل 
م    إدبى غبز   أي أنبه  فبق ادزهبم  يعنبي أنبه فبي حمدب  اخبتالق إسب ائيل مينم  أس    اإلس ائيلي ث  اد

 أي أزم  سيت  إغالق ادمعب   ادمينم  في  جه تل  ادمسمع ات.
 أك  أن حممس ستست ضح من ت كيم ح ل مم إذا كمنت ب  ت اجعت عن  ع  مرلبن إنةبم  مينبم  فبي 

 ادمع  س أن ت كيم في  اضح  بهذا ادةأن.غز    ب  أك  ادزهم  أن حممس د  تتلق حتى اآلن إجمب    
 ب اي  ادمبمحثمت رلبت إبمم  مم  ممئي ي بر برمع غز  ادمخمو  بجزي   بب ص ادت كي .

 3/7/2016، لندن، رأي اليوم

 
 اإلسرائيلي يريدون اإلبقاء على الحصار-لط"حماس" بسبب االتفاق التركي المهاجمونالبردويل:  .14

اد كت   والف ادب   يل:  إن حممس تتع ض دحمل  ظمدم  على   ممسبمل ادقيم ي في ح ك  ح: غز 
خلطيب  االتطبمق ادت كببي ب اإلسبب ائيلي  تتهمهبم بببمدتربيع مبع االحبتالل  فببي محم دب  دلتغريبب  علبى اد غببب  

 أكبب  ادب   يببل فببي توبب يحمت خموبب  دببب  ببب س ببب س    أن حمببمس ال  علببى حوببم  غببز  . اإلبقببم فببي 
 من بعي  بمالتطمق ادت كي ب اإلس ائيلي .عالب  دهم من ب ين  ال 
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 ج   ةك  ح ك  حممس دلةعن ادت كي ادتي تتضممن مع ادةعن ادطلسريني   بمل:  ادجه   ادت كيب  
تسببعى إدببى تخطيببس ادحوببم  عببن ادةببعن ادطلسببريني   تقبب   بمببم يمكببن أ ن تقبب   بببه فببي اد بببت ادببذي 

 يةت  فيه ادحوم  من ادق ين  ادبعي  .
  يل ادحمل  ادتي تسته س  حممس  على خلطي  هذا االتطبمق   ببمل:  نحبن نسبتهجن كبل  استهجن ادب  

ا"ب اق ادنمعق    ادتي مم فتئت تهمج  حممس على خلطي  االتطمق ادت كي ب اإلس ائيلي  هبذ  ا"وب ات 
ديس دهم إال ه س  اح    ه  اإلبقم  على ادحوم   ع   ادسممف بأي ف و  دلتخطيس مبن ادحوبم   

ظببن مببنه  أن ةبب   ادحوببم  سببت فعنم إدببى االستسببال  دمةبب  ع ادتسبب ي   ادببذي ضببيع ثالثبب  أ بببمع فببي 
 ثّمببببن ادب   يببببل م بببببس ادةببببعن ادت كببببي بإ سببببمل بببببمخ   مسببببمع ات إنسببببمني  إدببببى ادةببببعن  فلسببببرين .

ادطلسببريني فببي برببمع غببز    بببمل:   وبب ل بببمخ   ادمسببمع ات ادت كيبب  إدببى ادةببعن ادطلسببريني  تؤكبب  
ن ادت كي ادبرلب ادذي اختلرت  ممؤ  بميم  بح  غز   عن مم ب مت سبطين  م مب   بببل سبت  م بس ادةع

متضبببممنين  10أعبب ا   فبببي محم دبب  الختببب اق ادحوببم   فتع ضبببت دلج يمبب  ادبةبببع  ادتببي أ  ت بحيبببم  
 أت ا    على ح  تعبي  .

 3/7/2016قدس برس، 
 

 "الشعبية": السلطة ُتعطل تدويل قضية األسرى .15
ت  ادجبهببب  ادةبببعبي   دتح يببب  فلسبببرين   زا   ادخم جيببب  ادطلسبببريني  أنهبببم  ت عربببل  ادجهببب   اتهمببب: غبببز 

 ادةعبي  ادتي ت بذل من أجل ت  يل بضي  ا"س  ؛ ال سيمم في ا"م  ادمتح  .
فبببي ادجبهببب   محمببب  ادخريبببن  فبببي توببب يح وبببحطي  إن  زيببب  ادخم جيببب  ادطلسبببريني   ادقيبببم ي ببببمل 

 عمنم  ا"س    ا"سي ات في سج ن االحتالل ادوهي ني. يمض ادممدكي  ال يكت ث دم
 أةم  ادخرين ) هب  منسبق ةببك   وبمم  ن  فبي أ   ببم(  إدبى أن ادمبمدكي دب  ي وب   ت جيهًبم  احبً ا 
دسبببطم ات ادسبببلر  ادطلسببببريني  مبببن أجببببل ادتحبببّ   حبببب ل بضبببي  ا"سبببب   ادم ضببب بين عببببن ادرعبببم  منببببذ 

طم ات ادسببلر  فببي ادخببم ج  ت ؤكبب  أن مؤسسببمت ادسببلر   أضببمس:  ادتجببم ن ادسببمبق  مببع سبب أسببب عين.
 انتقلت من     ادوممت إدى     ادمةم   في ادج يم ؛ "ن ادومت بح  ذاته ج يم  .

مسببتر ً ا:  هنببم  مببن يعرّببل عببن بوبب  ربب ف بضببي  ا"سبب   فببي ادهيئببمت اد  ديبب   خ مبب  دلسيمسببمت 
 ف  بإ ان  سيمس  ادسلر  تجم  بضي  ا"س  . . مرمدًبم ادطومئل ادطلسريني  كمادوهي ني -ا"مي كي 

 ذك  ادنمةبر ادطلسبريني أن ادب    ادبذي تقب   ببه هيئب  ا"سب    ال ي ببى دلمسبت   ادمرلب ن   مةب ً ا 
 رمدبببن ببببب  تح يببب  ادقببب ا   علبببى أن ادهيئببب   مكبلببب   عبببمجز   ال تبمرهبببم بمنظ مببب  ادسبببلر  ادطلسبببريني .
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هبببذا سيضبببمن دةبببعبنم تح يببب  مؤسسبببمته مبببن ببضببب  ا"بليببب  ادطلسبببريني مبببن ببضببب  أ سبببل    مؤكبببً ا:    
 ادمتنطذ  ادتي تتحك  بموي    تبيع حق به  تعتمش على معمنمته    فًقم دق ده.

 3/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الضفةأخرى بالجيش اإلسرائيلي من وجود خاليا فلسطينية بمخاوف متزايدة  الصحف اإلسرائيلية: .16
إلسببب ائيلي  تخ فهبببم مبببن  جببب   خاليبببم فلسبببريني  مسبببلح  دببب  تكتةبببس بعببب   فبببي رببب   أبببب ت ادوبببحمف  ا

ادتحضي  دعمليمت  هجممت ج ي   فبي ادضبط  ادغ بيب   مبم يب فع بب ات االحبتالل دتكثيبس جه  هبم فبي 
 إبمم  ادح اجز  زيم   االعتقمالت   فع حمد  ادتأهن.

مز مخبم س متزايب   فبي ادجبيش اإلسب ائيلي  نقل ادم اسل ادعسبك ي دوبحيط   إسب ائيل اديب    ةبل م   يب
مبببن  جببب   خاليبببم فلسبببريني  مسبببلح  أخببب   فبببي ادضبببط  تحضببب  دعمليبببمت  هجمبببمت ج يببب    فبببي حبببين 

 تت اول مالحق  ادخلي  ادتي نطذت عملي  ادخليل ادجمع   أسط ت عن مقتل حمخم  كبي .
بحثهم عن ادخلي  ادتي تقبس  أةم  ادم اسل إدى أن ب ات معزز  من ادجيش اإلس ائيلي  اولت مؤخ ا 

خلس عملي  ادخليل   سر تق ي ات عسك ي   معل ممت أمني  من جهمز ا"من ادعم  )ادةبمبم ( ب جب   
 خاليم أخ   تنةر دض ن أه اس إس ائيلي  ج ي  .

  فعببت هببذ  ادمعل مببمت ادجببيش دتعزيببز ب اتببه  ت سببيع نرببمق عملببه   ذدبب  بمعتقببمل ادمرلبب بين  زيببم   
  فببي مطت بببمت ادربب ق حبب ل مسببت رنمت ادضببط    اسببت عم   حبب ات مببن ادهن سبب  د ضببع انتةببم  ادجنبب  

حبب اجز علبببى ادةببب ا ع ادعممببب  مببن مكعببببمت اإلسبببمنت  ادوبببخ   ادكبيبب   أمبببم  مببب اخل عةببب ات ادمببب ن 
  ادق   ادطلسريني .

  من جهته  نقل ادم اسل ادعسك ي دم ببع  يلبال اإلخببم ي أميب  ب خبب ر عبن ضبمبر إسب ائيلي فبي دب ا
 غ الني  أن اإلج ا ات اإلس ائيلي  ادجم ي  ته س إدى ادضغر على ادخلي  ادتي نطبذت عمليب  ادخليبل  

 أضبمس أن ادجبيش اإلسب ائيلي فبي ادنهميب  سب س يلقبي ادقببض    فعهم إدى ا تكمن خرأ مم دتكتةس.
أنهم مسأد   ببت  على منطذي ادعملي   من خالل تكثيطه دلعمل ادمي اني  االستخبم ي العتقمده   زاعمم

  حتى نضع أي ينم عليه  .
أمم ادخبي  ادعسك ي في وحيط  ي يع ت أح  ن ت   ن بن يةمي فقمل إن منطذي ادعملي  تمكن ا من 
ادتخطي عن أنظبم  ادجبيش ادمنتةب  فبي ادر ببمت ادعممب   مبع تأكيب  معل مبمت اسبتخبم ي   جب   خاليبم 

 ضط .أخ   ستحم ل تنطيذ ادمزي  من ادعمليمت في اد
 أضبببمس أن هنبببم  بنمعببب  فبببي ادجبببيش  ادمؤسسببب  ا"منيببب  اإلسببب ائيلي  بضببب     ادقضبببم  ادنهبببمئي علبببى 
ظببمه   ادعمليببمت ادطلسببريني  ادنمجحبب  فببي اآل نبب  ا"خيبب     بببأي ر يقبب  ممكنبب   خةببي  اد وبب ل إدببى 
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الث أ  تغييبب  مطببمج  فببي ا" ضببمع ا"منيبب  بمدمنببمرق ادطلسببريني   ادعبب    إدببى م حلبب  كمنببت تةببه  ثبب
 أ بع عمليمت كل ي  .

 3/7/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 "إسرائيل"مواجهة العمليات الفلسطينية تشغل صحف  .17
تر بت وحس إس ائيلي  وم    ي   ا"ح  إدى اإلجب ا ات ا"منيب  فبي م اجهب  ادعمليبمت ادطلسبريني   

  سر  ع ات دمزي  من ادو ام   ادتة   في ادتعممل مع ادطلسرينيين.
مل ادم اسل ادعسك ي في م بع   يلال  اإلخبم ي أمي  ب خب ر إنه ال يت بع أن تكس  إس ائيل ب اعب   ب

ادلعببب  مببع ادطلسببرينيين  بعبب  سلسببل  ادعمليببمت ادطلسببريني  ا"خيبب   ضبب  اإلسبب ائيليين  "ن بيببم   جببيش 
 ن.االحتالل نجحت على مم يب   في ادمحمفظ  على ه     زي  اد فمع أفيغ    ديب مم

 ببببّين أن هبببذا ا"مببب  يعنبببي أن تبقبببى  ائببب   ادسبببل   اإلسببب ائيلي محوببب    فبببي تنطيبببذ سلسبببل  اعتقبببمالت 
 محمو   م ين  ادخليل   تقليص منح توم يح ادعمل دلطلسرينيين  اخل إس ائيل   غ   جب    عب ات 

 من بعض اد ز ا  التخمذ إج ا ات أكث  و ام .
اإلسبب ائيلي ادموببغ  دلةببؤ ن ا"منيبب   ادسيمسببي  مسببم    أضببمس ب خببب ر أنببه اجتمببع ادمجلببس ادبب زا ي

أمس ادسبت دبحث ادت ويمت ادتي  فعتهم ا"جهز  ا"مني  دلعمل في ادضبط  ادغ بيب   عقبن ادعمليبمت 
ا"خيبب     سببر مظببمه ات نظمهببم ادمسببت رن ن فببي أنحببم  مختلطبب  مببن ادضببط  ادغ بيبب   احتجمجببم علببى 

 ت ه   اد ضع ا"مني.
ادعسك ي أن اإلج ا  ا" دي ادذي بممبت ببه بب ات ا"مبن اإلسب ائيلي  تمثبل فبي فب ض  أ ضح ادم اسل 

إغببالق كممببل علببى بلبب   بنببي نعببي  فببي م ينبب  ادخليببل ادتببي خبب ج منهببم منطببذ  ادعمليببمت ا"خيبب    حيببث 
توبب يح عمببل  دكببن ذدبب  دبب  يمنببع مخببم س فببي بيببم    2800أدببس فلسببريني   سببحن  25يقرببن فيهببم 

 ادجيش اإلس ائيلي من  ج   خاليم فلسريني  أخ   تحض  دعمليمت ج ي  . ادمنرق  اد سرى في
 أةم  إدى أن ادب يل دهذا اإلج ا  يتمثل في ادسي  خر   إضبمفي  إدبى ا"مبم   عبب  مبم ابت حبه بعبض 
ادبب ز ا  اإلسبب ائيلي ن مببن أعضببم  ادمجلببس ادبب زا ي ادموببغ  دلةببؤ ن ا"منيبب   ادسيمسببي   ادببذين رببمدب ا 

ث  ح   ض  ادطلسرينيين   اإليضمف ده  أن إس ائيل دن تم  م    ادك ا  على مم يحول بخر ات أك
 دهم من عمليمت أخي  .
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 خشية وتحمس
دكببن ادجببيش اإلسبب ائيلي يخةببى ممببم  وببطه ادم اسببل بببتحمس ادبب ز ا   أ  اتخببمذ خربب ات متر فبب  مببن 

يم   ادت بب  ادخوبب  دتنطيبذ مزيب  مبن ببل إس ائيل ب  ت فع ادجمه   ادطلسريني دلخ  ج إدى ادة ا ع   ز 
 ادهجممت ادطلسريني  ادج ي  .

 نقبببل عبببن أ سبببمر عسبببك ي  ب دهبببم إن  ئبببيس هيئببب  أ كبببمن ادجبببيش غبببم ي آيزنكببب ت  منسبببق ادةبببؤ ن 
ادطلسبريني  فبي ادحك مبب  اإلسب ائيلي  يب آس م  خببمي نجحبم فببي  فبع ديب مبمن التخببمذ خرب ات ب اغممتيبب  

ني   بحيث يت  االكتطبم  بعب   حوب ل االحتكبم  ببين ادجبمنبين   زيبم   في اد   على ادهجممت ادطلسري
مسبببت   إجببب ا ات ادحمميببب  فبببي ادتجمعبببمت االسبببتيرمني    سبببحن توبببم يح ادعمبببل مبببن ادطلسبببرينيين  
بمم  ح اجز ح ل ادمنمرق ادمةتعل    هي إج ا ات أثبتبت جب  اهم خبالل ا"ةبه    ف ض إغالبمت   ا 

 ست   ادعمليمت.ادممضي    أ ت إدى انخطمض م
 

 خطة أمنية
من جهتهم  نقلت ادم اسل  ادسيمسي  دوحيط   معم يس   ان  س مبي غ عبن  زيب  ادتعلبي  نطتبمدي بينيبت 

 تو يحه بأن د يه خر  أمني  عسك ي  متكممل  د بس سلسل  ادعمليمت ادطلسريني .
استيرمني   زاعمم أن إبمم    تةمل هذ  ادخر  إج ا  اعتقمالت  اسع   ه   منمزل  تنطيذ عمليمت بنم 

ادح اجز ادعسك ي   ف ض اإلغالق على ادمنمرق ادطلسريني  دن ي بس ادهجممت  ادعمليمت  "ن اد   
ادمبمة  على أي عملي  فلسريني  يكمن في ادمس بمدبيئ  ادمحير  بمدمنطذ  بمم في ذد  إبعم  عمئلته  

 مست رن  ك يمت أ بع.  ه   منزدهم   في ادمقمبل تنطيذ بنم  استيرمني في
 رمدببن بينيببت بتنطيببذ حمببالت اعتقببمل  اسببع  ادنرببمق فببي أ سببمر عنموبب  ح كبب  ادمقم مبب  اإلسببالمي  

  2014)حممس( في ادضط  ادغ بي   كمم حول عقن اخترمس ادمست رنين ادثالث  في ي ني /حزي ان 
يب  عسبك ي  كبيب   فبي  تج ي  اعتقمل ا"سب   ادمحب  ين ضبمن وبطق  ادتببم ل مبع حمبمس   تنطيبذ عمل

 .2002ادضط  ادغ بي  على غ ا  عملي  ادس   اد ابي ادتي نطذهم ادجيش اإلس ائيلي عم  
 زع  اد زي  أن هذ  اإلج ا ات ا"مني  ادعسك ي  مجتمع  كطيل  ب ضع ح  دهبذ  ادعمليبمت ادطلسبريني  

 ادمت اول .
 3/7/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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 تدعو إلى ضبط سالح االنفالت وعدم السماح بعودة الفوضى يةالفلسطين جنين: الفصائل .18
جنين: ثمنت فوبمئل ادعمبل ادب رني فبي محمفظب  جنبين  أمبس  بب ا  ادب ئيس محمب   عببمس بمحم بب  

 كل من يحم ل إعم   ادمنرق  إدى م بع ادط ضى  االنطالت.
ل ع بلب  عمليب  تعزيبز   عت في بيمن دهم  ا"جهز  ا"مني  دلض ن بي  من ح يب  علبى كبل مبن يحبم  

   عب   ادسبممف  االنطالت ا"مني اده     استتبمن ا"من   م اول  جه  هم اد امي  إدى ضبر سالف 
 رمدببببت  بمدتنسبببيق ببببين أذ ع ا"مبببن ادمختلطببب   منبببع ادتضبببم ن فبببي عملهبببم  بعببب    االنطبببالت مجببب  ا.

 مكله   احت امه . ضممن أن يك ن أكث  كطم    مهني   تجم بم مع ادم ارنين في حل مة
 ن   ادبيمن بة    بم"حب اث ادمؤسبط  ادتبي  بعبت بببل أيبم  فبي محبمفظتي جنبين  نبمبلس   أكب  أن مبم 
جب   مببن عنببس  أخبذ دلقببمن ن بمديبب   أعمبمل حبب ق  تخ يببن  ال يمبت بحببمل مببن ا"حب ال دتقمديبب  ةببعبنم 

 . تسممحه  بل يسي  دهمم  دقضيتنم ادعم د   يسي  دتم يخ ةعبنم ادعظي 
 4/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 "الشعبية"إدارة سجون االحتالل تواصل فرض عقوبات على أسرى  .19

  عبببن أسببب   ادجبهببب  ادةبببعبي  فبببي سبببجن حببب نقبببل محبببممي نبببم ي ا"سبببي  ادطلسبببريني يببب   ا" : ا  هللا
 ه ا ي   خالل زيم تبه دهب   أن إ ا   سبج ن االحبتالل ت اوبل فب ض عق ببمت بحقهب   تمثلبت بتقلبيص 

 يم ات ا"هل   كذد  تخطيض مستحقمت  ادكنتينم .ز 
 أ ضح ا"س   أن خر اته  االحتجمجي  ادمسمن   دألسي  بالل كمي  مستم    حيث يقب   كبل أسبي ين 

 منه  بمإلض ان عن ادرعم  بمدتنم ن كل ي مين  إضمف  إدى إ جمع  جبمت ادرعم .
حزيبب ان/ ي نيبب  ادممضببي   15درعببم  منببذ يببذك  أن ا"سببي  بببالل كميبب  ي اوببل إضبب ابه ادمطتبب ف عببن ا

 عممًم  نوس. 14 فضًم دتح يله إدى االعتقمل اإل ا ي بع  بضمئه م   محك ميته ادبمدغ  
 3/7/2016القدس، القدس، موقع صحيفة 

 
طالق نار بين أنصار عباس ودحالن خالل انتخابات داخلية  .22  حركة فتح بغزةلإصابات في شجار وا 

اخلي  في ح ك  فتح بغز   إدى ع ا  كبي  استخ مت فيه ا"سلح  ادنم ي  بين تح دت انتخمبمت  : غز 
تيم ي  ئيس ادسلر  محم   عبمس   ادقيم ي ادمطوب ل مبن ادح كب  محمب   حبالن  مبم أ   إدبى عب   

 بمدت موم   محلي  دم اسلنم  إن م ارنين أويبم بةظميم  آخ ين ب ضب ض  خبالل  من اإلومبمت.
ن أعضبببم  ح كببب  فبببتح  مبببن ادتيبببم  ادمببب ادي دعببببمس   آخببب ين ممبببم يسبببمى ادتيبببم  عببب ا  كبيببب  انببب دع ببببي

 ذكب ت ادموبم   أن االنتخمببمت ادخموب  ببإبلي  ةب ق غبز  دح كب  فبتح   اإلوالحي ادم ادي د حالن.
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كمنت تج   في إح   ادومالت بحي ادزيت ن ة ق غز   عن مم ترب  ت ادخالفبمت مبن مةبم ات إدبى 
 أةبببم ت  ا"سبببلح   ادك اسبببي  ادهببب ا ات  مبببم أ   إدبببى  بببب ع اإلوبببمبمت. عببب ا  كبيببب   اسبببتخ مت فيبببه

 ادموببم   إدببى أن ادةبب ر  تبب خلت إلنهببم  االةببتبمكمت  فيمببم تأجلببت االنتخمبببمت دم عبب  غيبب  محبب  .
  أفم ت ادموم   أن ادة ر  اعتقلت ع ً ا من ادمةم كين في ادةجم    ضبرت برع  سالف.

 3/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 في محيط القدس عماريةوحدة است 1,360نتنياهو يصادق على بناء  .21
كةطت ادقنم  ادعب ي  ادسمبع   مسم  أمس ا"ح   أن  ئيس اد ز ا  اإلس ائيلي بنيممين نتنيمه   : ا  هللا

 حبب   اسببتيرمني  ج يبب   فببي مسببت رن  معمديببه أ  مببي   مسببت رنمت أخبب   مببن  1,360 افببق علببى بنببم  
 ادق س.

سببن ادقنببم   فببإن نتنيببمه   بببع علببى ادقبب ا  مببع  زيبب  جيةببه أفغيبب    ديب مببمن علببى مخرببر بنببم   بح
أخبب   فببي هببم  ح مببم  200 حبب   فببي معمديببه أ  مببي    650اد حبب ات ادج يبب  . مبينببً  أنببه سببيت  بنببم  

  بسغمت زئيس   ام ت بمدق س.
 فم في ادق س.ةق  سكني  في حي بيت وطم 600كمم  افق نتنيمه   ديب ممن على بنم  

 جببم  ذدببب  فبببي  ببببت نظببب  فيبببه نمةبببر ن يمينيبب ن بمةبببم ك   ز ا  مبببن اديمبببين ادمترببب س حملببب   بعببب ا 
ق ادقب انين فيهبم بةبكل كممبل يبخالدهم على  سمد  ترمدن بض  معمديه أ  مبي  دلسبيم   اإلسب ائيلي   ترب

 على غ ا  م ن تل أبين  غي هم.
 4/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 "أربعهو: سنكثف االستيطان في الضفة الغربية ونعززه في "كريات نتنيا .22

بنيممين نتنيمه   أن حك مته سبتبذل جهب  ا خموب  دتكثيبس  اإلس ائيليأك   ئيس اد ز ا    فم:-هللا ا  
 االستيرمن في منمرق ادضط  ادغ بي .

 إعبببال مبببم نقلتبببه  سبببمئل ا"سبببب عي   يببب   ا"حببب   ربقبببم د اإلسببب ائيلي  أفبببم  فبببي افتتبببمف جلسببب  ادحك مببب  
  بأنه أو   ت جيهمت دل ز ا  بمدعمل معم إليجم  ادسبل ادكطيل  بمسمع   ادمست رنمت   بمل إس ائيلي 

إنببه فببي جلسبب  مجلببس ادبب ز ا  ادمقبلبب  سببت ر ف خربب  خموبب  بةببأن تعزيببز االسببتيرمن فببي مسببت رن  
  ك يمت أ بع  ة ق م ين  ادخليل.
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 ا ات مبن أجبل  ببس ادعمليبمت  منهبم فب ض حوبم  علبى م ينب    سنسبتعمل ادع يب  مبن اإلجب أضمس
ادخليببل  ضبب احيهم  سببحن تبب اخيص ادعمببل مببن جميببع سببكمن بلبب   بنببي نعببي    أن حك متببه ستسببتعمل 

  سمئل أخ    منهم إ سمل تعزيزات عسك ي  إدى خر ر ادتممس في ادضط  ادغ بي .
 3/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 د على جبهة غزة سيعجل بتوجيه ضربة لحماسليبرمان: أي تصعي .23

هب    زيبب  ادجبيش اإلسب ائيلي أفغيب    ديب مببمن  مسبم  أمبس ا"حب   بت جيببه  :ت جمب  خموب   - ا  هللا
 ض ب  دح ك  حممس في حمل عم  ادتوعي  من ج ي  على ح    برمع غز .
ادتببي عقبب ت بعبب  عوبب    نقلببت ادقنبب ات اإلعالميبب  ادعب يبب  عببن ديب مببمن ب دببه خببالل جلسبب  ادكمبنيببت

سببمع   أنببه فببي حببمل تبب  إعببم   إرببالق ادوبب ا يخ  اتسببعت  12أمببس ا"حبب  دلمبب   ادثمنيبب  فببي أبببل مببن 
ادم اجه  مج  ا  ةه ت ادح    توعي ا ج ي ا فإن حك مته ستعجل بضب ب  ب يب  دحسب  ادمع كب  مبع 

 حممس.
تحب ث فيهببم ديب مبمن خببالل اجتمببمع   بحسبن ادقنببم  ادعمةب    فببإن ادب ز ا  اسببتغ ب ا ادلهجبب  ادحبم   ادتببي

ادكمبنيت. مةي ً  ادقنم  إدى أن ديب ممن د  يتح ث عن تطمويل أي خر  عسك ي  ضب  غبز  مبم جعلهب  
 يةكك ن في تو يحمته.

 4/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 "ميةالتهديدات اإلقلي"على التعامل مع  "إسرائيل"يوسع قدرة  مع تركيا االتفاق: لعادجعاموس  .24
مببع ببب   تنطيببذ االتطببمق ادت كببي اإلسبب ائيلي إلعببم   تربيببع ادعالبببمت  بعبب  إبحببم    أي اديبب  : – ا  هللا 

اإلس ائيلي  أن هذا   فمعبمخ   مسمع ات ت كي  إدى أح  م ان  إس ائيل دتنقل إدى غز   اعتب ت  زا   اد
 ”.ادته ي ات اإلبليمي “االتطمق ي سع ب    إس ائيل على ادتعممل مع 

ادجنبب ال احتيببمر عببمم س   فمع فببي توبب يحمت أ دببى بهببم  ئببيس ادهيئبب  ادسيمسببي   ا"منيبب  فببي  زا   ادبب
االتطبببمق ادبببذي أنجبببز مبببع ت كيبببم يعمبببل علبببى ت سبببيع بببب    إسببب ائيل علبببى ادتعممبببل مبببع  إنلعبببم  ببببمل ج
م اجهببب     فهببب  مبببن توببب يحمت ادجنببب ال اإلسببب ائيلي أن ادته يببب ات دهبببم عالبببب  ب”ادته يببب ات اإلبليميببب “
 ”.ادخر  ادن  ي اإلي اني“

ادجنبب ال اإلسبب ائيلي بببمل انببه ي جبب  فببي ت كيببم بنببى تحتيببً  دإل هببمن   ببب   جببح أن تعمببل ببب ات ا"مببن 
 ”.أكث  من ادسمبق ض  ادبنى ادتحتي  اإل همبي “ادت كي  بع  اتطمق ادمومدح  
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غيب  “لي تتضبمن نقمربم أمنيب   يظه  من ح يث ادمسؤ ل اإلس ائيلي أن بن   االتطمق ادت كي اإلسب ائي
  بخبالس ادبنب   ادثممنيب  ادتبي أعلبن عنهبم فبي االتطبمق   يبب   أن هبذ  ادنقبمر دهبم عالبب  برب ق ”معلن 

 بين ادر فين.  االست اتيجي ا"منيعملي  إلعم   ادتعم ن 
لببى  هنببم أيضببم دبب  يغطببل ادمسببؤ ل ا"منببي اإلسبب ائيلي ادحبب يث عببن ببب    ت كيببم مببن ممم سبب  ادتببأثي  ع

 ”.ستق   بذد “ح ك  حممس بغي  إعم   ادمطق  ين اإلس ائيليين   ب  بمل أيضم أنهم 
بينهمبببم   ا"منبببي تضبببمن اتطبببمق ت كيبببم مبببع إسببب ائيل إعبببم   تببببم ل ادسبببط ا   عبببال   عبببن إعبببم   ادتعبببم ن 

 تمكببين ت كيببم مببن إيوببمل ادمسببمع ات دغببز   ببب ال مببن  فببع ادحوببم  بسبببن  فببض حك مبب  تببل أبيببن  
بمم    مةم يع في غز . ا 

 3/7/2016، رأي اليوم، لندن
 

 .. وال يعترف بالسيطرة اإلسرائيلية على الضفةتحول إلى وحش" بوك الفيسإردان: " .25
  يع ع ا   : في ظل تخ س إس ائيل من تج   ادهب  ادطلسريني   بع  ت جيههبم االتهممبمت  –ادنمو   

ب  .  ةن ع   من اد ز ا   م تةن ح بم على ادطيسدلطلسرينيين  اإلسال   ادعمد   ا"م  ادمتح    فإنه
ادب اخلي  ا"مبن.  ببمل  زيب   اإل هبمن  فيئب  دبب  إنهمب   االجتممعي  بم عم   هج مم على ةبك  ادطيس

.  ببب   حقببق ثبب    إيجمبيبب  فبببي ادعببمد   دكنببه دبببمدح ا"سببس تحبب ل إدببى  حبببش ادطببيس إن  أ  انلعببم  ج
يجبب ي ادقيببم  بكببل حبب ا  ادتحبب يض  أنببه    اجببه ادوببحمف   ني  أضببمس فببي توبب يحمت دلب نببممج ادتلطزيبب

كبببل ةبببي  يحببب ث هنبببم . يبببم سبببي  مببببم    .  تببببمبع  بببب    ا"كمذيبببن ادطلسبببريني  عبببب  منوببب  ادطبببيس
 تة ك ب غ   بعض  مم  ادقتلى تلرخ ي ا .

بببب   تخببب ن عمبببل ةببب ر  إسببب ائيل  تببب فض ادتعبببم ن معنبببم. يجبببن علبببيه  ادقيبببم  ب وببب  ذاتبببي   ادطبببيس
ببب    .  أ ضببح دإلذاعبب  ادعب يبب  أمببس مببم بوبب    بببمل إنببه ت جببه إدببى ادطببيس ض علببى ادةبببك دلتحبب ي

 مح ض   متر ف  بةكل خمص.  م  ن   74بقمئم  تةمل 
م  نببب  فقبببر. متجبببمهال االحبببتالل  االسبببتيرمن  ج ائمهمبببم 24 كةبببس أن ادةببببك   افقبببت علبببى ةبببرن 

 أنأن ادمةبكل  ادكبيب   فبي ادضبط  ادغ بيب  هبي  معمنم  ادطلسرينيين ادي مي  يزع   زي  ا"من اد اخلي 
 .  ب   ال يعت س بمدسير   اإلس ائيلي  هنم   ديس مستع ا دتسلي  معل ممت ادطيس

فبببي ادهجببب     زيببب  ادتعلبببي  نطتبببمدي بينبببت مبببن حبببزن ادبيبببت اديهببب  ي  ادبببذي نةببب  خرتبببه  أ  ان سببببق 
يب فع نحب  عمليبمت   إل هبمن ادطي  سبيا . مب عيم أن  اإل هبمن ادطي  سبي اد اعي  إدبى  ببس مبم يسبميه 

  يسير  عليهم عممل ادتقلي   االبت ا  ادذي يول عب  ادةبكمت االجتممعي .
 4/7/2016القدس العربي، لندن، 
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 تطبيق بعضها على األرض اتخذ قرارات مهمة جدًا لمحاربة اإلرهاب تم  شطاينتس: "الكابينيت"  .26
 فمل ةرمينتس دإلذاعب  ادعممب  أمبس إن ادحك مب  ا"منيب  بمل  زي  ادرمب  ي: أسع  تلحمي –ادنمو   

اتخبببذت بببب ا ات أخببب   مهمببب  جببب ًا  ادموبببغ   )كمبينيبببت( ادتبببي عقببب ت اجتممعبببًم رم ئبببًم مسبببم  ادسببببت 
دمحم ب  اإل همن ت  تربيق بعضهم على ا" ض  مثل ادتحقيبق مبع عبمئالت منطبذي ادهجمبمت فبي مبم 

.     ذدببب  بهببب س   ع آخببب ين عبببن تنطيبببذ هجمبببمت مممثلببب إذا ح ضببب ا ادمنطبببذين فبببي ادسبببن ات ا"خيببب  
 . يجن أن ي    سكمن ادق   ادتي يخ ج منهم منطذ  هجممت أنه  سي فع ن ادثمن جميعمً   أضمس: 

 4/7/2016الحياة، لندن، 
 

رضاؤهم "اليمين"هدفها امتصاص غضب  "شعبوية"قرارات الحكومة يحيموفتش:  .27  والمستوطنين وا 
ادمعبم ض ةبيلي يحيمب فتش بب ا ات   ادعمبل اعتبب ت ادزعيمب  ادسبمبق  دحبزن : يأسع  تلحم –ادنمو   
دكنهبم  وبط  السبت عم   ه فهم امتومص غضن اديمين  ادمست رنين  ا  ضبمؤه     ةعب ي  ادحك م  

.  تمبعت أن ادمرل ن هب  جب  ل أعمبمل سيمسبي دلحك مب    مزي  من ادهجممت  م اول  سط  اد مم 
 . ي فضه  يبقي على اد ضع اد امي نتنيمه بنيممين دكن  

 4/7/2016الحياة، لندن، 
 

 عندما يصلون إلى لندنتهديدات االعتقال ضد قادة "إسرائيل"  أمر ال يتقبله العقل: ليفني .28
ادمعسببببك   بممببببت ادسببببلرمت ادقضببببمئي  ادب يرمنيبببب  بمسببببت عم  عضبببب  ادكنيسببببت مببببن : حلمببببي م سببببى

تحقيببق فببي    هببم فببي جبب ائ  حبب ن ا تكبتهببم إسبب ائيل فببي   تسببيبي ديطنببي  دلمثبب ل أمممهببم دل ادوببهي ني
 على غز   حينمم خ مت ك زي   دلخم جي .  2008في ادعم    اد ومص ادمسك ن ع  ان 

  غببب  أن ادم ضببب ع بقبببي سببب ًا حيبببث جببب   حليبببه عبببب  ادقنببب ات اد يبل ممسبببي   إال أن ديطنبببي اضبببر ت 
  حمديًم في ادعموم  ادب يرمني . ادذي يعق   هآ تس دلتر ق إديه أمس  في مؤتم  وحيط  

 ابببع مةببم ك  بببم   ادجببيش اإلسبب ائيلي  متخببذي ادقبب ا ات فببي مسبب ف ادسببخمف  عببب    بمدببت ديطنببي إن 
أننبم نحتب   مبم تطعلبه  .  أضبمفت  ته ي ه  بأ ام  اعتقمل عن مم يول ن إدى دن ن  أم  ال يتقبله ادعقبل

سب ائيل منطتحب  أمبم  كبل  زيب  ب يربمني دزيم تهبم مبن   ن تع يضببه  ب يرمنيبم ضب  اإل هبمن ادعبمدمي   ا 
 . "ي أسئل  ح ل ب ا اته في ادكمبينت ب أنم    د  إس ائيل ننتظ  أن يحت م ا إس ائيل هنم

ادت بعمت من ب يرمنيم هي أن تةم   إس ائيل ديس فقر في ادقبي  اد يم ب اريب    أةم ت ديطني إدى أن 
نمبببم أيضبببًم فبببي اال تبببزان. فإسببب ائيل  ب يرمنيبببم   دتبببمن  يم ب اريتبببمن دببب يهمم جهبببمز  مكمفحببب  اإل هبببمن  ا 
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بضمئي يحظى بمدتق ي .  دب ينم منظ مب  بضبمئي  نطخب  بهبم  تحبمك  أيضبًم فبي حبمالت انتهبم  ادقبمن ن 
 . اد  دي  ادق اع  ا"خالبي    أنم أ ع  ذد   غ  ادثمن ادسيمسي

  سب   اسبتغالل دلجهبمز ادقضبمئي ادب يربمني. ادمسأد  ديست ةأنًم ةخويًم  "ن هنم  بمدت ديطني إن 
فبببإنني دبببن أبببببل أي مقم نببب  ببببين جنببب   ادجبببيش  .  بحسبببن كالمهبببم   نحبببن ال يمكننبببم أن نسبببمح ببببذد 

اإلس ائيلي  ريم يبه  ادبذين يحبم د ن تجنبن ادمبس بمدمب نيين  ببين اإل هبمبيين. فعنب ه  يجب ي ادتحقيبق 
 . عن نم تحقيق في كل مسمس فقر إن أخرأ ا في إومب  ادم نيين  فيمم يج ي

 4/7/2016السفير، بيروت، 
 

 تغيير القانون الذي يسمح باعتقال ومساءلة قادة إسرائيليينالبريطاني: يجب  الخارجيةهرتزوج لوزير  .29
ب سببمد  دبب زي  ادخم جيبب  ادب يرببمني  ز جاسببحق ه تبب  ادمعسببك  ادوببهي ني  جببه زعببي  : حلمببي م سببى

فبي  ز جديطني دلمث ل أمم  ادة ر  ادب يرمني .  رلبن ه تب تسيبي عم فيلين همم ن  إث  نة  نبأ است 
حبمن   سمدته ادحك م  ادب يرمني  بتغيي  ادقمن ن ادذي يسمح بمعتقمل  مسم د  ببم   إسب ائيليين.  ببمل: 

ادسببل   ادحببمدي يبب ف  ادبب ع  دقتلبب   .  أضببمس أن  اد بببت "ن تنةببغل ا بمإل هببمن  دببيس بمببن يحم ب نببه
 . ا"رطمل

عمليمت من هبذا ادنب ع تبب ز بةبكل مثيب  دلسبخ ي   عب ات ادحك مب  ادب يرمنيب   بحسن اد سمد   فإن   
دمحم ب  اإل همن اإلسالمي ادمتر س   هي أيضًم ت ف  اد ع  دقتل  ا"رطمل ادذين يطس  ن أفعماًل مبن 

 . هذا ادن ع كتس يح "عممده 
 4/7/2016السفير، بيروت، 

 
 ية ضبابية وخالف بين بينيت وليبرمان: نها"الكابينيت"اجتماع  .32

عقبب  ادمجلببس ادبب زا ي ادموببغ  دةببؤ ن ادسيمسبب   ا"مببن  مسببم  ادسبببت  اجتممًعببم رم ًئببم :  امببي حيبب  
ومب  آخ ين   بع  سلسل  عمليمت  بعت في ادضط  ادغ بي   أسط ت عن مقتل مست رن  مست رن   ا 

عببم   مببم أسببم    ادبب  ع اإل سبب ائيلي   دكببن االجتمببمع انتهببى   ن إوبب ا  فببي محم دبب  د بببس ادعمليببمت  ا 
 بيمن بمدق ا ات ادمتخذ    خالس بين بينيت  ديب ممن.

 نقلببت ادقنببم  ادثمنيبب  اإلسبب ائيلي  عببن موببم   دهببم  إن االجتمببمع كببمن عموببًطم  انتهببى بر يقبب  ضبببمبي  
م  م اوبببل    ن بببب ا ات ج يببب   ت ببببس مبببم أسبببمته  م جببب  اإل هبببمن   ببببل تبنبببى ادقببب ا ات ادمتخبببذ  مسببببقً 

بببمت ادجممعيبب   ادحوببم   ادبنببم  االسببتيرمني  االعتقببمالت   ادخربب ات ادتببي يجبب ي تنطيببذهم   منهببم ادعق
 ادتعسطي .
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 بحسن ادقنم   تبنى ادكمبينيت ب ا   بس مخوومت عمئالت ادةه ا  منطذي ادعمليمت ادتبي تمنحهبم 
ن ادتي تح دهم إسب ائيل دلسبلر  ده  ادسلر  ادطلسريني   س ا  عن ر يق خومهم من عمئ ات ادض ائ

أ  بأي ر يق  أخ    بمإلضمف  إدى هب   بيب ت منطبذي ادعمليبمت  ادمببمني  غيب  ادقمن نيب   فبي ادضبط  
 ادغ بي .

 تبنبببى ادكمبينيبببت ابتببب اف  زيببب  ادرمبببب   ي فبببمل ةبببرمينتس  ادبببذي يبببنص علبببى اعتقبببمل أب ببببم  منطبببذي 
ى منطذي ادعمليمت منذ عممين   ب أ ادتربيق ف ً ا  إذ ادعمليمت  ادتحقيق معه    ب   س يمن ادق ا  عل

اعتقلت ب ات االحتالل ال ا ر اي    ةقيق  منطذ عملي  ادرعن في مست رن   خم وينم   محم  ر اي    
 بزع  أنهم هللت دمم فعله أخيهم  ت  ت ثيق   عمهم ده  سبهم اديه   .

ادت بيب   ادتعلبي   نطتبمدي بينيبت  أ عبز ا" ل   نةن خالس بين  زي  ا"مبن  أفيغب    ديب مبمن    زيب 
في نهميته إدى ضبمر ادجيش بع   اإلجمب  على أسئل  بينيت  بحسن مبم أ   ت ادقنبم  عبن موبم  هم 
ادتي بمدت أيًضم إن ديب ممن رلن من بينيت ع   ت جيه ادمزي  من ا"سئل   ادتي كمنت بمثمب  تحقيق 

  اتهم  ادجيش بمدطةل.
انتقببم ات حببم   مببن  ز ا   أعضببم  فببي ادكمبينيببت بسبببن أ ائببه اإلعالمببي بكببل مببم يتعلببق  تلقببى بينيببت 

بم اضبببيع ا"مبببن   مهمجمتبببه ادكمبينيبببت فبببي  سبببمئل اإلعبببال   معتبببب ين أنهبببم ر يقببب  ةبببعب ي   خيوببب  
 دكسن ا"و ات على حسمن ادقي   االدتزا  بمدس ي   ا"من.

 3/7/2016، 48عرب 
 

 "دوميمأمعالية مستعمرة "على  "ادة إسرائيلسي"حملة في الكنيست لفرض  .31
ادكنيسببت  أعضببم فببي ادكنيسببت  ب ئمسبب   إسبب ائيلمببم يسببمى بببب  دبب بي ا ض  أرلببق:  كببمالت-ادقبب س 

 يبب اس كببيش  عبببن حببزن ادليكبب   ادحبببمك   عضبب  ادكنيسبببت  بتوببالل سببم ت يتش  عبببن حببزن  ادبيبببت 
هببي عبببم   عببن ع يضبب  سببيت  تقبب يمهم اديهب  ي  امببس  حملبب  ارلقبب ا عليهببم اسبب   حببمن  ببت ادسببيم      

نتنيببمه    زيبب  ادبب فمع ديب مببمن دمرمدبتببه ب بببس  تجميبب  ادبنببم   فببي مسببت رن   إدببىبعبب  جمببع ادت ابيببع 
 ادم ارنين ة ق ادق س ادمحتل . أ اضي معمدي  ا  مي   ادمقمم  على 

 يض  ادتي تحمل كنيست   ز ا  كث  على ادع أعضم  يأمل منظم  ادحمل   ه   ؤسم  ادل بي ت بيع 
ادببذي سببيزي  ادضببغر علببى  ئببيس ادحك مبب  نتنيببمه    زيبب  ادبب فمع ديب مببمن  ا"مبب اسبب   ميثببمق ادسببيم    

مببن  أسببب عين ذدبب  فببي خربب   تسبببق نقببمش مةبب  ع بببمن ن دضبب   معمديبب  ا  مببي   ادببذي سببيج ي بعبب  
 .ا"ن
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سيمح  استرالعم دل أي بنم   في ذات ادسيمق نظ  م كز استرالعمت اد أي  م غم   ب ئمس    . مينم ت
يؤيبب  ن فبب ض  إسبب ائيلمببن يهبب    %78 أنفببي ادكنيسببت  جببم  فيببه  إسبب ائيلعلببى رلببن  دبب بي ا ض 

حين ف ضبت ادقبمن ن 1981عم   إس ائيليعلى مست رن  معمدي  ا  مي  كمم فعلت  اإلس ائيلي  ادسيم    
 على هضب  ادج الن ادمحتل . اإلس ائيلي

 4/7/2016األيام، رام هللا، 
 

 ليفنيبطلب للشرطة البريطانية لمساءلة "الخارجية اإلسرائيلية" تندد  .32
نببب  ت إسببب ائيل أمبببس برلبببن دلةببب ر  ادب يرمنيببب  دمسبببم د   زيببب   ادخم جيببب  ادةببب ق ا" سبببر:  – دنببب ن

 في برمع غز . 2009  2008ادسمبق  تسيبي ديطني ح ل ةبهمت بم تكمن ج ائ  ح ن خالل نزاع 
كنم نت بع  .  أضمفت:  بقلق عميق جي  اإلس ائيلي  في بيمن أنهم تنظ  دهذا ادرلن  أعلنت  زا   ادخم  

ادمتح ثب  بمسب  ةب ر  دنب ن درلبن  .  دب  تسبتجن سل كم مختلطم من حليس ب ين مثل ادمملك  ادمتح  
سبببكتالن يم   ال تكةببس عبببن ا"ةبببخمص  بتأكيبب  أ  نطبببي ادخببب   اكتطبببت بببمدق ل: إن   ادةبب ق ا" سبببر 

 . رلن ادتح ث إديه ادذين ت
 4/7/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 : إيصال جزء من المساعدات التركية إلى غزة قبل العيد"الخارجية اإلسرائيلية" .33

أعلنببت إسبب ائيل  يب   ا"حبب   أن جبزً ا مببن ادمسببمع ات اإلنسبمني  ادتببي أ وببلتهم : أنببس كببالن-أةب    
  سبيت  نقلهبم إدبى بربمع غبز  بببل عيب  ي   ا"حب عو  ادسطين  ادت كي   دي ي ديلى  إدى مينم  أة     

 ادطر    ادجز  اآلخ  سيت  نقله ا"سب ع ادمقبل.
جبببم  ذدبببب  فبببي توبببب يحمت خموببب  دببببب ا"نمض ل   أ دبببى بهببببم مسبببمع  ادمتحبببب ث بمسببب   زا   ادخم جيبببب  

 اإلس ائيلي   أ  ين   زنبالت  خالل استقبمده ادسطين   دي ي ديلى  د    خ دهم ادمينم .
ةبمحن  تحمبل مب اً  إغمثيب    ببنطس ادر يقب  سبيت   850 أ ضح:  ي ميم ت ول إس ائيل إدى برمع غز  

 إيومل ادمسمع ات ادت كي  إدى غز  مع تل  ادمسمع ات .
 3/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة   

 
 رماليين دوال  3.2بعد جدل إعالمي واسع.. مكتب نتنياهو: تكلفة الجولة األفريقية  .34

أعلببن مكتببن  ئببيس ادب ز ا  اإلسبب ائيلي بنيببممين نتنيببمه   فببي بيببمن  زع علببى : اد يمببم ي عببال -ادقب س 
ا"ف يقيبب  ادم تقببب   تبلببح  ادج دبب يبب   ا"حبب   أن تكلطبب     ا"نمضبب ل سببمئل اإلعببال   مببن بينهببم  كمدبب   
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مبن ادجب ل اإلعالمبي ملي ن   ال  أم يكي   ذد  بع  حمد   3.25ماليين ةيكل   ه  مم يعم ل  12.5
 ح ل ادتكلط  ادم تطع  دلزيم  . 

غي  أن ادقنم  ادثمنيب  ادعب يب  مبن ادتلطزيب ن اإلسب ائيلي  بمدبت إن  بيبمن مكتبن نتنيبمه   جبم    ا علبى 
 7.2مليب ن ةبيكل؛ أي مبم يعبم ل  28مم تنمبلته  سمئل إعال  عب ي  عبن أن تكلطب  ادزيبم   ستوبل إدبى 

 سببمئل إعبببال  إسبب ائيلي  بةبببكل  اسببع ادع يببب  مببن ادتقبببم ي  ادتببي تحببب ثت عبببن  تنمبلبببت  ماليببين   ال  .
 ادتكلط  ادم تطع  دج د  نتنيمه  ا"ف يقي . 

 3/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 المغربية ألعضاء وموظفي برلمانها "المحكية"تستعد لتدريس  "إسرائيل" .35
دكنيست( دلة  ع في تق ي     س في تعل  اد ا ج  ادمغ بي  تستع  إ ا   ادب دممن اإلس ائيلي )ا :اد بمر

"عضببم  ادب دمببمن  م ظطيببه ادبب اغبين فببي ذدبب   بمعتبم هببم ادلغبب  ا"وببلي  دعبب   كبيبب  مببن اإلسبب ائيليين 
ادمز ا ين بمدمغ ن  أ  ادمنح  ين من أب ين مغ بيين. حسبن وبحي  أخببم  اديب   ادتبي أ   ت ادخبب  

 في ع   نهمي  ا"سب ع.
أ ضببحت أن وببحيط  )يبب يع ت أح نبب ت(  ادتببي نةبب ت ادخببب   بمدببت إن ادمببم   يةبب س عليهببم  ئببيس   

ادلجن  ادثقمفي  فبي ادب دمبمن اإلسب ائيلي  يبمك س مبم جي  ادبذي از ا  ببمدمغ ن  هجب    فقب  أسب ته عبم  
خببالل    عمبب   حينهببم ال يتجببم ز ادعببممين. تعلبب  اد ا جبب  ادمغ بيبب  دلبب اغبين فببي ذدبب  سببيت  مببن 1962

    ات تك يني   ست مجهم ادمكتب  اد رني  اإلس ائيلي  ضمن ادلغمت ادتي يتعلمهم أعضمؤهم.
 3/7/2016، رأي اليوم، لندن

 
 "كسترا"إبصاروخ "يديعوت أحرونوت": الجيش اإلسرائيلي يتزّود  .36

لي هذ  ا"يبم  في إرم  االستع ا  الحتممل فتح جبه  بتمدي  مستقبلي  في دبنمن  يتزّ   ادجيش اإلس ائي
كيلبب  متبب   150مبب    إدببى)زائبب ( مببن ادوببنمعمت ادعسببك ي   ادقببم   علببى اد وبب ل   اكسببت ا بوببم    

ومب  اده س ب ب   أمتم  في أبوى ا"ح ال.  ادوم    ادذي رّ    مونع جطعب ن  10على ا"بل ب  ا 
  متنّ عبب  مببن أن يحمببل جملبب  اكسببت ا أمتببم .  يمكببن دوببم     4ميلمتبب   ر دببه نحبب   300هبب  بقربب  

 أ جبم كيل  غ ا . ادوم    ادج ي  ادذي بيع حتى اآلن د  ل مختلط  فبي  120اد ؤ س ادمتطج   ب زن 
آالس ا"هبب اس دحببزن هللا ادمنتةبب   فببي دبنببمن   فببي مقبب     مسببمع   سببالف  إوببمب ادعببمد   يسببته س 

ادرلعبمت  ادقوبس ادبذكي  ادج  على تعريلهم. فمدغم ات ادج ي  تعتب  بمهظ  ادبثمن جب ًا بسببن كلطب  
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عمبق دبنبمن  تنطيبذ إربالق ادنبم  ادب بيق بعيب ًا عبن  إدبى أيضبم ادمنظ م  ادج يب   ببم    علبى اد وب ل 
 خر ادح    في إس ائيل.  ادمعنى ه  أنهم أبل تع ضًم دته ي ات و ا يخ حزن هللا.

 4/7/2016السفير، بيروت، 
 

 األمن تجاههم "عنف"تظاهروا في تل أبيب ضد  اً إثيوبي يهودياً  12الشرطة اإلسرائيلية تعتقل  .37
يه  يببم مببن أوبب ل  12اد يمببم ي: اعتقلببت ادةبب ر  اإلسبب ائيلي   مسببم  ا"حبب    عببال - ادقبب س ادمحتلبب 

ادةبب ر  تجببمهه   بحسببن ” عنببس“إثي بيبب   فببي تببل أبيببن   سببر إسبب ائيل  علببى خلطيبب  ادتظببمه  ضبب  
 ادقنم  ادعمة   اإلس ائيلي .

يه  يبببم مبببن أوبببل إثيببب بي علبببى خلطيببب   12قلبببت ادةببب ر  اإلسببب ائيلي  مسبببم  ا"حببب   اعت“ بمدبببت ادقنبببم : 
 ”.ادتظمه  ض  عنس ادة ر  تجمهه 

 ”.ةم   في ادتظمه   بم ين  تل أبين ادمئمت من اإلثي بيين اديه  “ أضمفت ادقنم : 
  مبن أوب ل غيب   يته  اديه   اإلثي بيب ن ادمؤسسبمت اإلسب ائيلي   ادةب ر  ببمدتمييز بيبنه   ببين اديهب  

 إثي بي .
ةبخص  مبنه  نحب   500أدطبم   125 تةي  إحوم ات غيب   سبمي  إدبى أن يهب   إثي بيبم يبلبح عب  ه  

أدس إثي بي في إس ائيل منه   د  ا خم جهم   82يخ م ن في ادجيش اإلس ائيلي  ذاك   أن نح   5400
 ئط  اإلثي بي  في إس ائيل.اإلس ائيلي  ادخمص بمدرم” أ ثي بيمن نمة نمل ب  جكت“بحسن م بع 

 4/7/2016، رأي اليوم، لندن
 

 يسرق بيانات الكمبيوتر دون أن يكون متصاًل باإلنترنت "إسرائيلي"فيروس  .38
عبم   مبم يلجببأ ادمسبتخ   إدبى فوببل ادكمبيب ت  ادخبمص بببه عبن اإلنت نبت دحمميتببه مبن خرب  االختبب اق 

ت وببل إدببى تقنيبب  ج يبب     اإلسبب ائيليين سببيس ب اسببر  ب اوببن  ادةبببك  اد  ديبب    دكببن ف يقببًم مببن ادج ا
دلتغلبببن علبببى هبببذ  اد سبببيل  ادمحكمببب  دحمميببب  أجهبببز  ادكمبيببب ت .  ابتكببب  ف يبببق ادببببمحثين أسبببل بًم ج يببب ًا 
السبببتخ اج ادمعل مبببمت مبببن ادكمبيببب ت  عبببن ر يبببق فيببب  س ج يببب  يسببب ق ادبيمنبببمت مبببن ادجهبببمز  يقببب   

ادكمبي ت   حسبمم أفم  ادم بع اإلدكت  ني ا"م يكي بتس يبهم دلخم ج عب  ادرنين ادمنبعث من م  ح  
   تب  ابتكبم   ب اسبر  ف يبق مبن ادببمحثين فبي  فبمنزميت  .  يحمل ادطي  س ادج يب  اسب   سمينس أدي ت 

   م كببز أبحببمث أمببن اإلنت نببت فببي ادنقببن   يمكنببه تح يببل ادم  حبب   اإلسبب ائيلي  جممعبب  بببن غ  يبب ن 
   إدى سالف ض  ادمستخ  .ادتي تستخ   في تب ي  ادكمبي ت

 4/7/2016الخليج، الشارقة، 



 
 
 
 

 

 27 ص             3983 العدد:        4/7/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 واتهام نتنياهو باستثمار مقتل شقيقه "عملية عنتيبي"ذكرى " بمهرجان االستعراض"انتقادات لط .39
ادببذي يةببه   ادمرببم    ادمه جببمن االستع اضببي انتقبب  إعالميبب ن إسبب ائيلي ن نمفببذ ن : ادحيببم  –ادنموبب   

يبب   عنببب  االحتطببمل ادببذي تنظمبببه إسبب ائيل  بحضببب    ئببيس حك متهبببم ادقبب ي  فببي عنتيببببي فببي أ غنببب ا اد
ادتي نطذهم ك ممن  س   عملي  عنتيبي بنيممين نتنيمه   مئمت م افقيه  في ادذك   ادسن ي  ا" بعين دب 

دممنيبببمن أببببم يس اخترطهبببم  إدبببى أبيبببنإسببب ائيلي دتخلبببيص  كبببمن ربببمئ   ف نسبببي  كمنبببت متجهببب  مبببن تبببل 
هم بمدت جه إدى عنتيبي   بتل فيهبم خمسب  ضببمر إسب ائيليين بيبنه  يب ني ةبقيق  فلسرينيمن  أم ا ريم  

 . سيي ت متكمل نتمنيمه   بمئ   ح   ادنخب  
أن اد ئيس ادسمبق   زي  اد فمع إبمن عملي  عنتيبي ةمع ن بي يبز  فبض   ي يع ت أح  ن ت  أفم ت 

ادق يب .  أضمفت أن مكتن نتنيبمه      فق أ سمره ادمه جمن االستع اضي ادمةم ك  في مم  وطه بب 
 د  ي ع   اديم ابن   ئيس ادحك م  في حينه ادذي أم  بتنطيذ ادعملي  اسحق  ابين.

علببى حسببمن   حملبب  تأديببه يبب ني نتنيببمه  أميبب  ا  ن مببم  وببطه   هببآ تس  انتقبب  ادمعلببق ادعسببك ي فببي 
  حم ل منذ ب   حيمته ادسيمسبي  أ بع  ضبمر كبم  آخ ين دق ا مو عه  في ادعملي .  بمل إن نتمنيمه

   عمبل كبل اد ببت مبن أجبل تعظبي  ةبقيقه  غب  أن ادحقبمئق  عمالبًم أمم  أببزا  أن ي ظِه  ةقيقه ي ني 
تةببي  إدببى فةببل يبب ني فببي عبب   مببن ادعمليببمت ادتببي بم هببم.  زا  انببه خالفببًم د ؤسببم  حك مبب  سببمبقين دبب  

 مه  استثم  هذا ادمة  ع دمولحته.  فإن نتمني مة  ع ب مي يح د ا حزنه  ادةخوي إدى 
 4/7/2016الحياة، لندن، 

 
قبالة سواحل  "8تامار "مليون دوالر لحفر بئر  265 "نوبل إنيرجي" توافق على موازنة بقيمة .42

 "إسرائيل"
ا"مي كي  دلرمب  على مة  ع بقيم    ن بل  افق ك نس  سي   تق    ة ك  : ن س أ –ادق س ادمحتل  

دحط  بئ  ج ي  في حقل دلغمز ادربيعي ببمد  سب احل إسب ائيل فبي ادبحب  ادمت سبر. ملي ن   ال   265
فبي ادبحب    تممبم    تم يبل حقبل  ن ببل اإلس ائيليتمن   همم ة يكتمن دب   أفني      يلي   أعلنت ة كتم 

 ادمت سر.
مقبب ا هم نحبب  ادةبب كم  فببي تممببم  ببب   ا ادم افقبب  علببى م ازنبب    أفببم ت ادةبب كتمن فببي بيببمن مةببت   بببأن 

 .   وله بمدبنى ادتحتي  ادقمئم  في حقل تممم  8ملي ن   ال  دحط  تممم   265
بتز يبب  ادحبب  ا"بوبببببببى مببن حقببل تممببم  خببالل ا" ببببببمت ادتبببببي  ادبئبب  ادج يبب  سيسببمح  أن أكبب  ادبيببمن 

ببببع علبببى ادغبببمز تةبببه  ذ    فبببي ادرلبببن  نظببب ًا إدبببى حجببببببب  اإلنتبببمج مبببن تممبببم   ادرلبببن ادحبببمدي  ادمت  
 . ادربيعي من ادحقل
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كيل مت  ببمدب   100 ه  ادبئ  ادسم س دإلنتمج في ادحقل سيك ن على بع  نح    8تممم    أ ضح أن 
كيل مت ات تحت بمع ادبح .  يت بع ادب   في ادحط  في اد بع ا"خي  من  3.5ادسمحل  سيك ن بعمق 

تم  حطبب  ادبئبب    برببه بةبببك  ا"نمبيببن ادقمئمبب  ادعببم  ادجببم ي.  أضببمس ادبيببمن أن مببن ادمت بببع أن يسبب
 .أةه أ بع  

 4/7/2016الحياة، لندن، 
 

 عائالت جنود إسرائيليين تحتجزهم حماس يتظاهرون ضد سياسة نتنياهو .41
تظمه ت عمئالت جن   إس ائيليين محتجزين د   حممس على ح    بربمع غبز  : زب ن كطمف-  ا  هللا

كب    ت كيب  إدبى بربمع غبز   ظهب  عةب ات مبنه  بب ن معبب  حيث مبن ادمطتب ض أن توبل مسبمع ات
  استم ا  احتجمز ح ك  حمبمس أبنبم ه  أب  سمد  ادتجم ي  نمم ا في ادة ا ع إلغالبهم احتجمجم على 

 كمم بمد ا.
 بمدببت  سببمئل إعببال  إسبب ائيلي  إن عمئلبب  ادجنبب ي أ   ن ةببمؤ ل ادتببي تزعمببت االحتجببمج كمنببت ببب  ت 

ادمومدح  بين إس ائيل  ت كيم    بسلسل  خر ات توعي ي  احتجمجي  ض  اتطمقا"سب ع ادممضي ادب 
 "ن االتطمق بين ادبل ين د  يتضمن إعم   ابنهم كمم كمنت تأمل.

ةببمحن  مببن  1000 عببب ت ادعببمئالت عببن غضبببهم بببأن أبنم هببم يبقبب ن محتجببزين بينمببم إسبب ائيل تبب ف  
 ادت كي . ني  من ضمن ذد  اإل سمدي ادمسمع ات اإلنسمني  ي ميم إدى ادقرمع ادطلسري
 ال ي جبببب  أمبببب  إنسببببمني أكثبببب  مببببن إرببببالق سبببب اف أبنمئنببببم  بمدببببت  ادبببب   ا   ن ةببببمؤ ل زهمفببببم ةببببمؤ ل: 

غيببب  ادمقبببب ل أنهببب   ادمحتجبببزين  مبببنح ف ائببب  دغبببز  بمدمقمببببل.. ادتوببب س ا"حبببم ي غيببب  مقبببب ل  مبببن
عببممين نحببن ال نعببم ض االتطببمق أ   يسببتم  ن بإهمببمل ادجنبب   اإلسبب ائيليين ادمحتجببزين فببي غببز  منببذ

دتح يبب  أبنمئنببم.  مبببن أجببل تحقيببق هببذا علبببى  ادمسببمع ات دغببز  عممبب   دكببن نعتقببب  أن االتطببمق ف وبب 
 . ادحك م    ئيس اد ز ا  ضممن ك ن هذا ادة ر م كزيم في االتطمق

نهبم ت سبيع  ه  ت ادعمئل  بإبمم  سلسل  خر ات احتجمجيب  توبعي ي  أخب   فبي ادطتب   ادقم مب   مبن بي
حببببين إعببببم   جميببببع  نةببببمرمت خيمبببب  االعتوببببم  االحتجمجيبببب  ادتببببي أبممتهببببم ادعمئلبببب  فببببي ادقبببب س إدببببى

 في غز .  ادمطق  ين 
 بمدت عمئل  غ د ين في بيمن نة ته بع  تو يت ادمجلس اد زا ي ا"مني ادموغ  علبى االتطبمق مبع 

تعببم ض مببع ادقببي  ا"سمسببي  دلجببيش ت هببذا اتطببمق بببم    ئببيس ادبب ز ا  فببي خربب   غيبب   يمق اريبب  ت كيببم 
 . اإلس ائيلي    د  إس ائيل منذ تأسيسهم
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 ئببيس ادبب ز ا  جعببل مببن حمببمس ر فببم فببي االتطببمق عببن ر يببق ت كيببم ادتببي ت عببى   أضببمفت ادعمئلبب : 
 . ادمنظم .  دذد  فإن  ئيس اد ز ا  ي عى اإل همن  يق   جمئز  دحممس

 4/7/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 جديدة جنوبي الخليل تعماريةطون يطقطيطمطون بطؤرة اسمطسطتطوططن .42
: أب   مست رن ن إس ائيلّي ن  من مست رن   نغ ه ت  ادمقمم  جن بّي م ينب  ادخليبل   كمالت-ادق س 
  علببى إنةببم  مببم أسببم    نقربب  م ابببب  ميخمئيببل   علببى اسبب  ادقتيببل ميخمئيببل مببم    ادببذي أمببسعوبب  

  ببمدق ن مبن مسبت رن   أ   ا   علبى ادّةبم ع االدتطبمفّي االسبتيرمنّي  بتل  يب   ادجمعب   جنب بّي ادخليبل
 .60 ب  

 أبببي  مببم يسببّمى بببب نقر  م ابببب  ميخمئيببل  علببى تلّبب  جنبب بّي ادخليببل  بببين مسببت رنتّي نغ هبب ت  عنتئيببل 
 ادمقممتين على أ اٍض فلسرينّي   ادتي تعتب  منرق  تعّج بمالستيرمن ادّة س.

االسبببتيرمنّي ادج يببب   دبببذك   مبببم   كمبببم وبببّ ح ا  إدبببى أّن ادببببؤ   االسبببتيرمنّي    أةبببم  منةبببئ  ادم ببببع 
ادج ي   تة س  ترّل على م ببع ادعملّيب   بينمبم  فعب ا أعالًمبم ضبخم  ادحجب   د  دب  إسب ائيل   اعب ين 

 بمدبقم  في ادمكمن   مبمة   ادمبيت فيه  إذ نوب ا خيم  دهذا ادغ ض.
 4/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 يهودا غليك بسبب فيديو يحاكي محاولة اغتيال "إسرائيلط"صدمة ب .43

انتةببب  علبببى م اببببع ادت اوبببل فيببب ي  يحبببمكي محم دببب  اغتيبببمل دعضببب  ادكنيسبببت اإلسببب ائيلي )ادب دمبببمن( 
 ادمست رن يه  ا غلي  ادمع  س ب ع اته ادمستم   البتحم  ادمسج  ا"بوى.

ومب  ثالث  آخ ين بإرالق نم  ي   ادجمعب  عنب   جم  نة  ادطي ي  بع  سمعمت من مقتل مست رن    ا 
 مست رن   عتنمئيل  جن ن ادضط  ادغ بي  حيث يسكن غلي .

 َيظهبب  غليبب  فببي ادطيبب ي   هبب   اخببل ادمسببت رن  ببببل أن يتسببلل ملثمببمن  يرلقببم عليببه ادنببم .  ينتهببي 
 ادطي ي  بمقرع غنمئي بمدعب ي  يحذ  ادمست رنين من ابتحم  ا"بوى.

بب  ت ادح اسبب  علببى غليبب  إثبب  ادطيبب ي   فببي حببين نقلببت م ابببع عب يبب  عنببه أنببه كببمن فببي م بببع   ببب  ة 
 ادعملي  بع   بت بوي .

 3/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 حزيران/ يونيوشهر خالل وقتًا  44اإلبراهيمي المسجد  فيمنع رفع األذان  .44
 بتًم   44ادق يم  بم ين  ادخليل   منعت ب ات االحتالل  فع ا"ذان في ادمسج  اإلب اهيمي في ادبل  

 خالل ةه  حزي ان ادممضي.
 استنك   زي  ا" بمس  ادةؤ ن اد يني   ي سس إ عيس هذا اإلج ا   معتب ًا إيم  تع يًم على ح ي  
ادعبم   ادتي كطلتهم كمف  ادة ائع   ادق انين اد  دي    رمدن سلرمت االحتالل ب بس ادت خل بةؤ ن 

 مي.ادمسج  اإلب اهي
 4/7/2016، رام هللا ،األيام

 
 الضفة بينهم فتاتان وصحافيفي مواطنًا  17قوات االحتالل تعتقل  .44

م ارنًم من محمفظمت  17  فم : اعتقلت ب ات االحتالل  أمس   ادليل  ببل ادممضي    - ا  هللا 
 ادضط   بينه  فتمتمن  وحمفي   ت كزت حمل  االعتقمالت في محمفظتي ادق س  ادخليل.

 ذك ت اإلذاع  ادعب ي    بينه  وحطي. م ارنين اعتقل ا من ادق س 10 أ ضح نم ي ا"سي   أن 
على م بعهم اإلدكت  ني  أنه ت  اعتقمل تسع  م ارنين بةبه  إدقم  ادحجم   على عنمو  االحتالل 

حتالل كمم اعتقلت ب ات اال. في محير ادمسج  ا"بوى   بل   سل ان جن ن ا"بوى   بمن ادعمم  
  م ارنين من ادخليل  بينه  فتمتمن. خمس 

 من بل   بيت فجم  جن ن بيت دح   اعتقلت ب ات االحتالل م ارنين    همت ع  ًا من منمزل 
 .ادم ارنين

م ارنًم ج   اعتقمده  خالل ادي مين ادممضيين  بينه  فتم  من  32 ذك  نم ي ا"سي  في بيمنه  أن 
 محمفظ  جنين.

 4/7/2016، رام هللا ،األيام
 
 شرق الخليل الحصار يفاقم معاناة المواطنين في بني نعيم .44

ن ةل ح ك  ادتنقل بين ادبل    محيرهم اكتمل بإغالق ب ات االحتالل أبل ي  بني نعي   أعلنت
ادم اخل ا" بع  اد ئيس    مس بين  ع ين  ضيقين ةممل ادبل  ؛ كمستجمب  س يع  د غب  ع   من 

 ا على أح  ادم اخل ادمغلق   أمس  احتجمجًم على  اإلغالق غي  ادكممل ؛  على ادمست رنين تظمه  
 ع   ف ض ر ق عسك ي ةممل على ادبل    بحسن مم ذك ته موم   إس ائيلي .
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 كمنت ب ات االحتالل  اولت حوم هم ادخمنق على بل   بني نعي  ة ق ادخليل  أمس   دلي   اد ابع 
أدس م ارن( بع  عملي  ادرعن ادتي نطذهم أح  ادطتي   27ا"همدي )نح  على ادت ادي  كإج ا  دمعمبب  

 في مست رن   خم وينم  ادمقمم  ةممل ة بي ادخليل 
أيم  من  ثالث  بمل  ئيس بل ي  بني نعي   محم   منمو  : إن إحكم  إغالق ادبل   أمس  بع  

ًم أن بعض ادسلع ادغذائي  ادحوم  ادمة    ينذ  بوع بمت معيةي  أكب   بخسمئ  بمهظ   م ضح
ب أت في ادنطم  من على  ف س ادمتمج   فيمم ب أت بعض ادمنةآت ادعممل  في ابتالع  تونيع 

منةأ ( في تعريل ادعممل   ذد  زيم   على تعريل مئمت ادعممل  ادتجم   50حجم   ادبنم  )نح  
 –يول ع   ا"خي ين  ممن يح ز ن توم يح عمل  تنقل تسمح ده  بتجم ز  ادخر ا"خض    حيث

 أكث  من أدطي م ارن. –كمم بمل منمو   
 4/7/2016، رام هللا ،األيام

 
 االحتالل يقيم مقبرة لدفن الشهداء الذين يحتجز جثثهم .44

بمدت  سمئل إعال  إس ائيلي   ادي   ا"ح   إن ادمجلس اد زا ي اإلس ائيلي ادموغ  : بالل ضمه 
نيت( ب   خالل اجتممعه مسم  دسبت  إبمم  مقب   ج ي   د فن دلةؤ ن ادسيمسي   ا"مني  )ادكمبي

 ادةه ا  ادطلسرينيين.
 يحتجز االحتالل جثممين ادةه ا   حتى اآلن  في ثالجمت إدى حين تسليمهم إدى عمئالته . دكن 
  ادق ا  ادج ي   بإبمم  مقب   ةه ا  ج ي    يعني أن االحتالل ال ين ي إعم   هذ  ادجثممين في ادطت  

ادق يب  ادمقبل .  حذ ت أجهز  ا"من اإلس ائيلي   ادجيش  ادةمبم   خالل ادةه   ادممضي   من أن 
 احتجمز جثممين ادةه ا  يؤ ي إدى ادتوعي   ديس ادته ئ .

 3/7/2016، 48عرب 
 
 حالة اعتقال منذ مطلع العام 3,412تقرير فلسطيني يوثق  .44

)هيئ  ةؤ ن ا"س    ادمح  ين  نم ي ا"سي   أو  ت مؤسسمت تعنى بةؤ ن ا"س    ا  هللا:
ادطلسريني  مؤسس  ادضمي  د عمي  ا"سي   حق ق اإلنسمن  م كز ادميزان دحق ق اإلنسمن(  أمس 
ا"ح   تق ي ًا نوس سن ي ح ل استم ا  ب ات االحتالل في اعتقمل ادطلسرينيين   استم ا  انتهمكمتهم 

 رينيين في ادسج ن  اإلس ائيلي  .ادجسيم   ادمنظم  دحق ق ا"س   ادطلس
 3,412 أةم  ادتق ي  إدى أن سلرمت االحتالل اعتقلت خالل ادنوس ا" ل من ادعم  ادجم ي 

 من ادنسم   ادطتيمت. 96أرطمل    706فلسرينيًم بينه  
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   أن بضي  2015 أكت ب / اعتقل ا منذ ب اي  هب  ا"بوى في تة ين ا" ل 6,326 بّين ادتق ي  أن 
أم  اعتقمل إ ا ي خالل  1,028االعتقمل اإل ا ي تو  ت اد اجه   حيث أو  ت سلرمت االحتالل 

أم ًا ج ي ًا   بذد  ي تطع ع   ا" ام  ادوم    منذ ب اي   412  بينهم 2016ادنوس ا" ل من عم  
في ادمجلس ادتة يعي  أم ًا  بينهم سبع  أ ام  بحق فتيمت   أم ان بحق نمئبين 1,471أكت ب  إدى 

أم ًا بحق أرطمل.  بذد  ي تطع ع   ا"س   اإل ا يين في سج ن االحتالل إدى مم  11ادطلسريني   
 أسي ًا. 750يقم ن 

 4/7/2016، الشارقة، الخليج
 
نما سياسة ممنهجة .44  التفكجي: بناء وحدات استيطانية في الخليل ليس رد فعل وا 

ادخ ائر  ا" اضي في ادق س ادمحتل   من ت مي  خيم  حل  ا  هللا: حذ  خليل ادتطكجي خبي  
اد  دتين عن ر يق تعزيز االستيرمن  زيم   ع   ادمست رنين.  اعتب  أن ادزيم   في اد ح ات 
االستيرمني  في مست رن  ك يمت أ بع ة ق ادخليل جن ن ادضط  ادغ بي  ديست بم"م  ادج ي  على 

الحتالل في ا" اضي ادطلسريني . فمست رن  ك يمت أ بع تسير  ادسمح  االستعمم ي  ادتي ينطذهم ا
 على أكث  من نوس مسمح  م ين  ادخليل.

 حذ  ادتطكجي خالل ح يث ده في إذاع  م رني ادمحلي  من مخرر إس ائيلي دت مي  حل اد  دتين 
 42بنم  عب  تقريع أ ومل ا" اضي ادطلسريني  بمالستيرمن  زيم   ع   ادمست رنين  مؤك ا أن 

 ح   استيرمني  ج ي   في مست رن  ك يمت أ بع ه  امت ا  دخر  االحتالل في زيم   اد ح ات 
ادسكني  في ادمست رنمت.  بمل إن  االحتالل يعمل على زيم   ادمست رنمت في ادخليل كسيمس  

 ممنهج   ديس ك   فعل . 
جحي   ف ضت عليه  حوم ًا   ح دت حك م  االحتالل حيم  أكث  من ملي ن م ارن فلسريني إدى

مة  ًا  أغلقت م اخل م نه   بل اته   ب اه  بمدح اجز ادعسك ي   ادس ات  ادت ابي    تق   بةل ح كته  
 تمنعه  من ادتنقل  ممم س  حيمته  ادربيعي    ن اكت اث بمةمع ه   ك امته  خمو   ه  على 

 أب ان عي  ادطر . 
 4/7/2016، لندن، القدس العربي

 
 ةعلى األقل في قصف روسي على مخيم خان الشيح بسوري شهداء ثةثال  .41

بتل ثالث  فلسرينيين على ا"بل نتيج  بوس ادري ان ادح بي اد  سي مخي  خمن :  كمالت – مةق 
 .االثنين-ا"ح ادةيح دالجئين ادطلسرينيين ب يس  مةق  ديل 
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الث ضحميم  كمم أ بع ع  ا  ذك ت موم   من  اخل ادمخي  أن ادقوس اد  سي أ   إدى سق ر ث
دحمق ادض   بع    من اإلومبمت بين ادم نيين.  أسط ت ادغم ات عن ت مي  م كز حممي  ادرطل   ا 

 من منمزل أهمدي ادمخي .
 أ ضحت  سمئل إعال  محلي   أن ادقوس يأتي بمدتزامن مع برع ح اجز ادجيش ادنظممي دجميع 

   مةق .  ادر بمت اد اول  بين ادمخي   م كز ادعموم 
يةم  إدى أن مخي  خمن ادةيح خمل من ادمسلحين   يةكل مالذا آمنم دألهمدي ادنمزحين من ادبل ات 

 ادمجم   .
 4/7/2016، 21موقع عربي

 
 أسيرًا يتقدمون المتحان التوجيهي 1,061التربية: وزارة  .40

   ادمح  ين  ادي   أ ضح تق ي  مةت   وم   عن  زا   ادت بي   ادتعلي  ادعمدي  هيئ  ةؤ ن ا"س  
-7-1أسي ًا يتق م ن المتحمن ادثمن ي  ادعمم  في ادسج ن ابت اً  من ي   ادجمع   1,061االثنين  أن 

 .2016-7-31   ستستم  حتى تم يخ 2016
 / أغسرس بينت اد زا    أنه من ادمت بع ادحو ل على نتمئج االمتحمنمت دألس   خالل ةه  آن

و ا  ادةهم ات ادقم    عقن االنتهم  من ا إلج ا ات ادالزم  بت بيق ادملطمت  توحيح ا"  اق   ا 
 ادمعتم  .

 2009 كمنت مولح  سج ن االحتالل ب  منعت ا"س   من ادتق   المتحمن ادثمن ي  ادعمم  منذ عم  
في إرم  حمل  منظم  دسحن إنجمزات ادح ك  ا"سي   ادتي  اكمتهم عب  ادعق     دكن ا"س   عم  ا 

 .2014زع ا هذا ادحق عم   انت
 3/7/2016، رام هللا ،الحياة الجديدة

 
 اإلسرائيليحملة شبابية تحارب "الصورة المتسامحة" لالحتالل  .45

تجم زت ادحمل  ادتي انرلقت مرلع ةه   مضمن تحت ةعم   مم تخلي : ب يع  زي ان – ا  هللا 
دتي انرلقت منهم  أدوقت فيهم  مضمن  من االحتالل  بمدلهج  ادطلسريني   ادم ن  ادة ا ع ا

 م ابع ادت اول االجتممعي  اإلذاعمت ادمحلي   مثي   فض اًل  اإلدكت  ني إعالنمتهم  دتمأل ادم ابع 
  هة  بين مختلس ادة ائح ادطلسريني .  كمن ةبمن أرلق ا ةعم    مضمن ت س  ادتي تعني بمدعب ي  

يني  في محم د  دم اجه  سلرمت االحتالل  ب اتهم بقي  ادم ن ادطلسر ع َّ   خي    من بيت دح  ث َّ 
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ادعسك ي   ادتي تحم ل أن تظه  بمظه  ادمتسممح  ا"خالبي  عب  مخمرب  ادعمب ين على ادح اجز 
 ادعسك ي  ي ميًم  بعبم     مضمن ت س   أي   مضمن ادخي    أ    مضمن مبم   .

يلي  دتس يق منتجمتهم في ا"س اق ادطلسريني   تق   ادحمل  بم اجه  مسمع حثيث  من ادة كمت اإلس ائ
ادمستبمح  أواًل   عب   كال  فلسرينيين في ادغمدن  بحمل  تخطيضمت على أسعم  ادمنتجمت 
ادمتن ع   بخمو  ادغذائي  في ادةه  ادطضيل  مة    على ض     مقمرع  منتجمت االحتالل  ادتي 

 إس ائيليينيين.  نة ت ادحمل  ملوقمت دجن ي تون في ادنهمي  في  ع  ادجيش ادذي يقتل ادطلسر
يحمل ممئ    مضمني  موغ     يق مهم بلبمسه ادعسك ي دمن يمم س ادقتل ادي مي بحقه  في د ح  

 س  يمدي  م جع .
(  BDSمن ادج ي  بمدذك  أن ادحمل  تنظ  بمدتعم ن  ادة اك  مع حمل  ادمقمرع  ادعمدمي  إلس ائيل )

و    جن ي من جيش االحتالل يحمل  ويني   عليهم منتجمت إس ائيلي    يحمل ملوقهم اد ئيس 
فرم   من االحتالل .   في ا"سطل عبم   تحمل وط  االستنكم   ويمم  حالل...  ا 

 4/7/2016الحياة، لندن، 
 
 خالل أسبوع "األقصى"شخًصا على خلفية أحداث  58القدس.. اعتقال  .45

ا تطع ع   ادمعتقلين ادطلسرينيين؛ منذ ب اي  :   ن مظل  خل  فمرم  أب  سبيتمن -ادق س ادمحتل  
ا"ح اث في ادمسج  ا"بوى ادمبم    نتيج  ابتحمممت ادمست رنين خالل ادعة  ا" اخ  من ةه  

 معتقاًل   فًقم دمعريمت ة ر  االحتالل. 58 مضمن  إدى 
دممضي )ادي   ا" ل من يذك  أن ادم اجهمت مع ب ات االحتالل في ادمسج  ا"بوى ب أت ا"ح  ا

ادعة  ا" اخ  من ةه   مضمن(  ه  ادي   ادذي اتطقت فيه  ائ   ا" بمس اإلسالمي  في ادق س مع 
ة ر  االحتالل على ع   فتح  بمن ادمغم ب   دلمست رنين  ادسيمف  إال أن ا"خي   أخلت بمالتطمق 

  سمحت بمبتحم  عة ات ادمست رنين.
مست رن خالل ي مي ا"ح   اإلثنين ادممضيين  إدى  100مم يزي  عن   و ت  ب س ب س  ابتحم  

مول مسل   نتيج  بمعه  من ببل ب ات االحتالل بع مم تو  ا دلمست رنين  67جمنن إومب  نح  
 ادمقتحمين دلمسج  ا"بوى.

 3/7/2016، قدس برس
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 "للفلسطينيين"التمكين االقتصادي  مجبرنا"مجموعة طالل أبو غزالة" عضوا بط اختيار .44
( ح ل ب نممج ادتمكين االبتوم ي إسرنب لاختم  اجتممع عق  دتنطيذ ب ا  مؤتم  ادقم  اإلسالمي )

غزاد   ضمن ادلجن  ادتحضي ي  إلرالق ادب نممج  بوطتهم  دلةعن ادطلسريني مجم ع  رالل أب 
 منين ادمو ي عن ادطلسرينيين  اخله.ممثال عن  جمل ا"عممل ادطلسرينيين  خم ج اد رن   

في مق  منظم   أخي اق  جم  ذد  في ختم  اجتممع تةم  ي  عق  بةأن تنطيذ ب ا  ادمؤتم  ادذي ع  
ادتعم ن اإلسالمي   بحض   ا"مين ادعم  دلمنظم    ئيس ادبن  اإلسالمي دلتنمي    ممثلي  ئمس  

ئي  ادخممس  )إن  نيسيم(   سطي  ادحك م  ادطلسريني  ادقم  اإلسالمي  )ت كيم(   ئمس  ادقم  االستثنم
د   ادمنظم    ممثلين عن ادقرمع ادخمص  منظممت ادمجتمع ادم ني.  يسعى ادب نممج التخمذ 

 مبم  ات ج ي   في كل مم يعين ادم ارن ادطلسريني على االستق ا  بعيش ك ي  على أ ضه.
 4/7/2016الغد، عم ان، 

 
 يعشق نتنياهو.. وهذا هو السر سيالسيمعلق إسرائيلي:  .55

بمل معلق إس ائيلي بم ز  إن زعي  االنقالن عب  ادطتمف ادسيسي  يعةق   ئيس : ومدح ادنعممي -غز 
 اد ز ا  اإلس ائيلي بنيممين نتنيمه   بكل مم دلكلم  من معنى .

 ت جمته   أعلن آ ييه ةمفيت  ادمعلق في وحيط   هآ تس  في مقمل نة   م بع ادوحيط  ا"ح  
   أن مبع ثم   ديم زا  ادقمه   مؤخ ا  ادتقى ادسيسي  فةل في إبنمعه بت جيه نق   اح  21 ع بي

 دلسيمسمت ادتي تتبعهم حك م  نتنيمه  ض  ادطلسرينيين .
 اعتب  ةمفيت أن نتنيمه  أثبت أنه أكث  بم   إس ائيل ب    على  ادتعممل مع ادرغم  ادع ن   مةي ا 

   بمت  حليطم دع   من اد  ل ادع بي  ادسني  في ح بهم على اإل همن .إدى أن نتنيمه
 بحسن ةمفيت  فإن بعض زعمم   ادمعسك  ادسني ادمعت ل في ادعمد  ادع بي مثل ادسيسي مطت ن ن 
بنتنيمه    مة  ا على أن  من يتطق مع نتنيمه  أ  يختلس معه يق  بطضله في تحسين ادمكمن  

 اإلبليمي  إلس ائيل .
 ة   ةمفيت على أن استجمب  زعمم  ادعمد  ادع بي دنتنيمه  مّكنه من بيم   إس ائيل  بةكل نمجع في 
ذ    االضر ابمت  ادتح الت ادتي تةه هم ادمنرق    منحته ادق    على ادحطمظ على ا"من    ن 

 االضر ا  إدى خ ض م اجهمت ال رمئل منهم .
يق  أن  ئيس ادحك م  اديميني  ا"كث  تر فم في تم يخ  ن   ةمفيت إدى أن ادمطم ب  تكمن في حق

 إس ائيل  ه  تح ي ا ادو يق ادس ي ادمق ن دقم   ادعمد  ادع بي .
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 استهجن ةمفيت أن يطةل ادقم   اإلس ائيلي ن  ا"كث  تأيي ا دلسال  مع ادعمد  ادع بي في ادحو ل 
 يمه  ادمتر س .على ادعالب  ادحميمي  مع ادقم   ادع ن  ينجح في ذد  نتن

 بحسن ةمفيت  فإن نتنيمه  ادمتأث  بت بي   اد   ادمؤ   ادمتر س بنتسي نتنيمه   يحن  يجي  
ادتعممل مع ادرغم    يتمكن من ادت ول إدى دغ  مةت ك  معه    معتب ا أن بو  نجمحه  ادمذهل  

 مع ادرمغي  اد  سي  ادرغم  ادوينيين أيضم ت دل على ميزاته هذ  .
مفيت على استنتمجه هذا بطةل نتنيمه  ادم  ي في ادتعممل مع اد يم ب اريمت ادغ بي   مةي ا   دل ة

إدى عالبمته ادمتأزم  مع اإل ا   ا"م يكي   االتحم  ا"   بي  على نح  ه   مومدح إس ائيل 
 االست اتيجي  .

 3/6/2016، "21موقع "عربي 
 

 أزعج البعض في الداخل والخارج "إسرائيل"مع روسيا و العالقاتأردوغان: تطبيع  .56
بمل اد ئيس ادت كي   جن رين أ   غمن  ا"ح    إن تح ل ت كيم إدى ه س : / م اسل ن إسرنب ل

مةت   "كث  ادمنظممت اإل همبي   م ي    حةي  في ادعمد  مسأد  ت ع  دلتطك     اعتب  أيضم أن 
س ائيل أزعج ادبعض ف  ي اد اخل  ادخم ج.تربيع بال   دعالبمتهم مع   سيم  ا 

من جه  أخ    أ ضح أ   غمن أن ادخر ات ادتي اتخذتهم بال   في ر يق تربيع ادعالبمت مع 
س ائيل أزعجت ادبعض  اخل ادبال   خم جهم؛ منه  أحزان ادمعم ض  ادت كي .    سيم  ا 
البمت بينهمم   اإلثنين ادممضي  أعلن ادر فمن اإلس ائيلي  ادت كي ادت ول إدى تطمه  ح ل تربيع ادع

 بمل  ئيس  ز ا  ت كيم  بن علي يل  ي   إن تل أبين  نطذت كمف  ة  ر بال   دتربيع ادعالبمت ادتي 
  على سطين   ممفي م م    ادت كي  أثنم  ت جههم 2010ت ت ت بع  اعت ا  ادجيش اإلس ائيلي عم  

  أت ا  في ادميم  نةرم 9ضمن أسر ل ادح ي  دط  ادحوم  ادمط  ض على برمع غز    بتلت 
 اد  دي    ت فى نمةر عمة  الحًقم  متأثً ا بج احه.

  ةملت هذ  ادة  ر االعتذا  دت كيم  تق ي  تع يضمت دلضحميم  تخطيس ادحوم  عن برمع غز .
 ح ل إ سمل بال   سطين  مسمع ات إنسمني  إدى برمع غز  ادي    بمل أ   غمن:  مم بمنم به في غز  

 ي ا أخ تنم هنم    ال  اعي دة حهم في ادسمحمت عب  مكب ات ادو ت . فلسرين يعلمه ج
 4/7/2016لألنباء،  األناضولوكالة 
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 "ليدي ليلى" تصل ميناء "أشدود" تمهيًدا لنقلها إلى قطاع غزة سفينة المساعدات التركية .57
مع ات إنسمني    ولت ادسطين   دي ي ديلى   ادتي تحمل على متنهم مس: بمش آ  إب اهي أة   /خليل 

مينم  أة    اإلس ائيلي  عو  ادي   ا"ح   تمهيً ا دنقلهم إدى برمع غز   بحسن م اسل  كمد  
 ا"نمض ل.

 أ ضح ادم اسل  أنه كمن في استقبمل ادسطين   ادقمئ  بأعممل ادسطم   ادت كي  بمدعموم  اإلس ائيلي  تل 
  اإلس ائيلي مئن ادمتح ث بمس   زا   ادخم جي  أبين  جم  أ تكمن   مستةم  ادسطم   يم ز كممل   ن

 أ  ين   زنبالت.
أدس  11 انرلقت ادسطين  من مينم  م ين  م سين ادت كي  )جن ن(  أ ل من أمس ادجمع   محمل  بب 

رن من ادمسمع ات اإلنسمني   مت جهً  إدى مينم  أة    اإلس ائيلي  تمهيً ا دنقلهم إدى برمع غز   
  كي إس ائيلي ت  ت بيعه مؤخً ا دتربيع ادعالبمت بينهمم.في إرم  اتطمق ت

 تةمل ادمسمع ات  ادتي ج معت ب اسر  منظم  ادهالل ا"حم  ادت كي  ا  ا   ادك ا ث  ادر ا ئ 
أرنمن سك    رّنين من اد ز   3آالس رن رحين   5ر   غذائي    775أدس   13ادت كي  )آفم (  

أدس دعب  أرطمل   13.1أدس حذا     20س برع  مالبس   أد 100رن زيت عبم  ادةمس    500 
 عب   حطمظمت أرطمل. 500 أدس 

 عقن االنتهم  من عمليمت تط يح ادمسمع ات من ادسطين   سيت دى ادهالل ا"حم  ادت كي  نقل 
 ادمسمع ات إدى غز   ت زيعهم دلمحتمجين.

 3/7/2016لألنباء،  األناضولوكالة 
 

 ع الحصار عن غزة مع فتح وحماسجاويش أوغلو: بحثنا رف .58
بمل  زي  ادخم جي  ادت كي م د   جم يش أ غل   إّن حك مته بحثت مسأد  : أنق  / سلرمن ج غمالن

 فع ادحوم  عن برمع غز   مع بم   ح كتي  حممس    فتح    اد ئيس ادطلسريني محم   عبمس  
 هذا ادةأن. ببل تربيع ادعالبمت مع إس ائيل   دقيت  عًمم ب ًيم منه  في

جم  ذد  في مقمبل  أج اهم  جم يش أ غل   مع ادتلطزي ن ادت كي  ادي   ا"ح   مةيً ا إدى  إ سمل 
ت كيم سطين  مسمع ات إنسمني  من مينم  م سين اد  دي إدى غز  كخر   أ دي  في إرم   فع ادحوم  

 عن ادقرمع .
ي مجمالت مختلط    الفًتم إدى  انهيم   أضمس جم يش أ غل   أن  فلسرين  غز  بحمج  إدى اد ع  ف

ادبني  ادتحتي    تض   ادمستةطيمت  ادم ا س   أزم  ادكه بم    ادميم   ج ا  ادهجممت اإلس ائيلي    
 مؤكً ا أن ت كيم ستق   اد ع  دلطلسرينيين في هذ  ادمجمالت.
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هن  أفم  جم يش أ غل    فيمم يتعلق بمدمسمع ات ادتي أ سلتهم ت كيم إدى فلسرين حتى اد بت اد ا 
ملي ن   ال    أن ت كيم تعمل حمدًيم على إنةم  منرق  ونمعي  في  500بأن بيم  ادمسمع ات  بلغت 

آالس ةخص  فضاًل عن إزاد  ادع ي  من ادع ائق   6محمفظ  جنين  ست ف  ف ص عمل دنح  
  خمو  فيمم يتعلق بمدتح يل ادمبمة  دألم ال .

لى أّن ادةعبين ادت كي  ادطلسريني يثقمن بمدحك م  ادت كي   ي عممنهم في  ةّ    جم يش أ غل    ع
هذا اإلرم   محّذ ا من أر اس تنتق  تربيع ت كيم دعالبمتهم مع إس ائيل    سيم   تسعى الستغالل 

 هذا ا"م  ك سيل  سيمسي  دتحقيق بعض ا"ه اس.
كننم أن ن اول ر يقنم مع أنمس )د   بمل:  نحن ال نتخذ خر اتنم بنم  على هؤال   "نه ال يم

يسمه (  يغي  ن أفكم ه  بين تم    أخ     يةق ن ر يقه  على أفكم  سلبي  تممًمم   مبيًنم أن 
 ادحك م  ادت كي   ستقّلل من ا"ع ا   تزي  ع   ا"و بم  في ادم حل  ادمقبل  .

فيمم يتعلق بعملي  ادسال  في   دطت اد زي  ادت كي  إدى أن بال   د  تتمكن من تحقيق أي مسمهم 
أع ا    أ جع سبن ذد  إدى  ت ت  عالبمتهم مع إس ائيل  أر اس أخ     مؤكً ا  6ادة ق ا" سر منذ 

 أن ت كيم ستقّ   مسمهممت همم  جً ا دتحقيق ادسال  في ادمنرق  خالل ادم حل  ادقم م .
 ائيلي بنيممين نتمنيمه   ادتي بمل فيهم  في  ّ   على سؤال ح ل تقييمه دتو يحمت  ئيس اد ز ا  اإلس

إن  ت كيم  ديس ادي نمن هي ادتي دعبت     اد سير في نقل ادغمز اإلس ائيلي إدى ادغ ن    بمل 
 جم يش أ غل  إن إس ائيل ت غن بمدتعم ن مع ت كيم في مسأد  ادغمز ادربيعي ادم ستخ ج من ادمنرق .

قل غمز ادمنرق  إدى ادس ق ا"   بي   أنهم  ت عّ  بمثمب   أةم  إدى أن ت كيم هي ادر يق ا"نسن دن
م كز دخر ر أنمبين ادغمز  ادبت  ل ادقم   من ادةممل   ادة ق   ادجن ن   مبيًنم أن ادحك م  

 ادت كي   ست افق  ائًمم على ادتعم ن مع اد  ل االخ   كب    د  ت انزيت .
دت كي إّن بال   ت ي  مو  ب ي    مستق     آمن    ح ل ادعالبمت ادت كي  ادمو ي   أ ضح اد زي  ا

 بم    على  ع  ادة ق ا" سر  ادعمد  ادع بي  اإلسالمي  فلسرين  مع ًبم عن أسطه دك نهم بعي   
عن كل هذ  ادميزات في اد بت اد اهن  مةيً ا أّن مو  تعمني حمدًيم من مةكل  كبي   من ن احي 

 ا"من   االستق ا    االبتوم .
 3/7/2016لألنباء،  األناضولالة وك

 
 الهالل األحمر التركي: سفينة المساعدات "ليدي ليلى" خطوة أولى لرفع الحصار عن غزة .59

بمل  ئيس جمعي  ادهالل ا"حم  ادت كي  ك   بنق  إن سطين  ادمسمع ات ادت كي   دي ي : أة   
تمهيً ا دنقل حم دتهم إدى برمع غز      ادي   ا"ح  اإلس ائيليديلي   ادتي  ولت إدى  مينم  أة     
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 تع  ادخر   ا" دى في سبيل  فع ادحوم  عن ادقرمع   فتح ادمجمل أمم  إيومل ادمسمع ات 
 اإلنسمني   ادتنم ي  إديه .

 أ ضح بنق  في تو يح أ دى به  في مينم  أة    د سمئل اإلعال   ادي    أن عملي  إ سمل 
 اول  مع ًبم عن أمله في أن تحمل ادم حل  ادقم م  ادسعم   ادمسمع ات ادت كي  إدى غز  ستت

  اد فمهي  دلةعن ادطلسريني.
 أك  على حمج  سكمن برمع غز  ادممس  إدى ادمسمع ات اإلنسمني   تر ي  ادبني  ادتحتي    على 

  أسهم ت في  ميم  ادة ن   تأسيس منةآت تنقيتهم.
ع   مع ب    عي  ادطر   ستت جه دجن  فني  من ت كيم  أضمس:  د ينم مةم يع دت في  ادرمب  دلقرم

إلج ا    اس  أ دي  في هذا ادخو ص  كمم أننم نمتل  مةم يع جمهز  سنب أ بتنطيذهم في أب ن 
  بت .

 عن إنةم  مستةطى ادو اب  ادت كي ادطلسريني  ادذي يع  أح  أه  ادمسمع ات ادت كي  دلقرمع  بمل 
تعمل إ ا   ادك ا ث  ادر ا ئ ادت كي  )آفم ( على ادتنسيق بخو ص بنق:  عملي  بنمئه انتهت    

 تجهيز  .
 3/7/2016لألنباء،  األناضولوكالة 

 
 ةإيران ترفض التدخل إلطالق سجناء فلسطينيين بسوري": مجموعة العمل" .62

 فض كل من إي ان  حزن هللا ادلبنمني رلبم من فومئل فلسريني  بمدت خل د   ادنظم  ادس  ي 
 نقلت مجم ع  ادعمل من أجل فلسرينيي  ق أكث  من أدس معتقل فلسريني  اخل سج نه.إلرال

ي ان  فضم حتى منمبة  أسمم  ادمعتقلين أ  ادعمل على  س  يم عن موم   فلسريني  أن حزن هللا  ا 
 تةي  اإلحوم ات إدى  كةس موي ه  بحج  ع    غبتهمم في تعكي  عالبتهمم مع ادنظم  ادس  ي.

 الج  فلسريني على ا"بل معتقل ن في سج ن ادنظم  ادس  ي. 1100أن 
 فلسرينيم تحت ادتعذين في سج ن نظم  ا"س . 450 منذ انرالق ادث    ادس  ي  بضى نح  

 حسن ادع ي  من ادم اكز ادحق بي   اإلنسمني   تتع ض ادمخيممت ادطلسريني  في س  يم السته اس 
 فلسريني منذ ان الع ا"زم  في س  يم.كبي    ه  مم خلس أكث  من أدس بتيل 

 4/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 ألف أسرة في غزة 26تقدم وجبات إفطار لط  "خليفة اإلنسانية" .61

 زعت مؤسس  خليط  بن زاي  آل نهيمن دألعممل اإلنسمني    جبمت إفرم   مضمني  على  :  ا  -غز  
 أدس أس   فلسريني  في برمع غز . 26أكث  من 
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 مضمن  بمدتعم ن مع  كمد  ا"م  ادمتح    25  24إنه ت  ي مي  ل مو   مسؤ ل في ادمؤسس :  بم
أدطًم  26 جب  إفرم  على  746  ت زيع ثممني  آالس   ا" ن  ا دغ ث  تةغيل ادالجئين ادطلسرينيين 

 . أس   محتمج  في ادقرمع  ب ابع  جب  تكطي ثالث  أةخمص 238 
  من ادب نممج اد مضمني ادذي خووته ادمؤسس  دطلسرين   ت  اختيم   ذك  أن هذ  اد جبمت جز 

 ا"س  ادطقي   في جميع أنحم  غز   اد و ل إديهم   ت زيع هذ  اد جبمت اد مضمني  اإلمم اتي  عليهم.
 خووت ك ب نمت دلمستطي ين من هذ  اد جبمت  ديحول ادجميع على حووه  ادمق    بمنتظم   

  تم  ًا  أدبمنًم. ضمت أ زًا   جمجًم 
 4/7/2016، االتحاد، أبو ظبي

 
 مقر الجامعة العربية إلىأبو الغيط  .62

مق  ادجممع  ادع بي   سر ادقمه   ادي   كأمين  إدىب خ ل أحم  أب  ادغير  محم   ادقيعي:–ادقمه   
 عم  ثممن في تم يخ ادجممع  ادع بي  ادتي تأسست منذ أكث  من سبعين عممم  يتج   ادح يث عن

في ظل غيمن تم  دثق  ادةع ن فيهم   في ظل ” جممع  اد  ل ادع بي “ج    ذد  ادكيمن ادمسمى بب 
 م ابس تم يخي  متخمذد  السيمم في ادسن ات ادعة ين ا"خي  .

ذا كمنت ادو    غي     ي  على وعي  ادجممع     فممذا عن و    أمينهم ادعم ؟ ”ادمكمن  ادمكمن “ ا 
  يخه؟  هل ثم  أمل ي  تجى منه  أ  خي  ي بتغى فيه؟ ممذا عن ةخويته  تم

ادنمظ  دتم يخ أب  ادغير يج  أن ثم  م ابس ثالث  أعرت انربمعم سلبيم عنه: ا" ل  عي   "هل غز  
بكس  أ جله  إذا عب  ا ح    مو  عقن اةتبمكمت بين ب ات ا"من ادمو ي   فلسرينيين عمدقين 

 على ادح   .
ال تزال ادذاك   ادجمعي  دلمو يين تحتطظ به تحتطظ به ه  م بطه من ث    ينمي    ادم بس ادثمني ادذي

 إدىادتي فّ  على إث هم  ئيسهم زين ادعمب ين بن علي  –حيث وّ ف عقن ان الع ث    ت نس 
مو  بأنه كال   إدى اوطم ت بع ادبعض بمنتقمل ادث      مو  ديست ت نس“بمئال:  –ادسع  ي  

 فم غ!.
"ثمفي في تم يخ أب  ادغير كمنت و    ةهي   ده  ه  يسن   زي   ادخم جي  اإلس ائيلي  تسيبي ثمدث  ا
 بمبتسم . همم يتبم الن ي ا بي   ابتسمم   بي يه ديطني 

 
 موظف مطيع
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يق ل ادسطي  إب اهي  يس ي مسمع   زي  ادخم جي  ا"سبق أب  ادغير كمن يعمل مستةم ا  أنم سطي  
  ”ضع استقمدت  في جيب “بلت ده  ادخم جي  ي   ت اول   عن مم ت دى  زا    بيننم عالب  ةخو

  ظلت في جيبه حتى  بت تغيي  .
ه  م ظس مريع  يحم ل في خجل تحقيق مولح  مو   أمم ادجممع  “ تمبع ادسطي  يس ي: 

يم  ب  ال أث  دهم  ال عميق ادع بي  فهي منذ عومت عب  ادمجي   من بع   عم   م سى في سبمت 
 ”.على ادسمحتين ادع بي   اد  دي 

 اختت  ادسطي  يس ي متذّك ا أمين عم  ادجممع  ادع بي  ا" ل عب  اد حمن عزا  ادذي كمن يوّ  على 
ال استقمل  فضح م ابس اد ؤسم    أيه تنطيذ   كذد  محم    يمض ادذي نهج منهجم   ادمل    ا 

 مممثال بحسن ادسطي  إب اهي  يس ي.
 

 يع مع إسرائيلوزير التطب
ادغير بأنه  زي  ادتربيع مع  أب أمم ادسطي  عب  هللا ا"ةعل ادم ةح اد ئمسي ا"سبق فيوس 

إس ائيل  من  ا بتو يحمته ادمعم ي  "هل غز  ادتي تنر ي على ب   كبي  من ادجطم   ع   
 اد بل ممسي 

 3/7/2016، رأي اليوم، لندن
 

 ليفني بتهمة ارتكابها جرائم حرب في غزةالشرطة البريطانية تتراجع عن استدعاء  .63
ادعب ي  على م بعهم اإلدكت  ني أمس أن   ذك ت وحيط  هآ تس: سمم  كمد -ادق س ادمحتل  

ادة ر  ادب يرمني  است عت ادنمئن اإلس ائيلي    زي   ادخم جي  ادسمبق  تسيبي ديطني إدى ادتحقيق 
ائيلي على برمع غز   مةي   إدى إدغم  االست عم  خالل ادع  ان اإلس    ج ائ  ح ن بتهم  ا تكمبهم 

د  تح  هم.  بمدت موم   إس ائيلي  أن ديطني ادم ج    في دن ن دحض     جهمت عليم بع  ت خل 
  تسلمت  سمد  من ادة ر  ادب يرمني  )سك تالن يم  ( ترمدبهم بمدمث ل أمممهم  هآ تس مؤتم  

  أثنم  فت   ت ديهم منون نمئن  زي  ادخم جي   نمئن دلتحقيق في ج ائ  ح ن ت  ا تكمبهم في غز 
.  أضمفت أن تل أبين ت خلت  أج ت 2008عم    اد ومص ادموب ن  ئيس ادحك م  في عملي  

اتومالت  يبل ممسي  أ ت إدى منح ديطني حومن  تمنع مث دهم أمم  ادقضم  ادب يرمني  مةي   إدى أن 
ض  مسؤ دين إس ائيليين كبم    أن ادةك   ض  ديطني منظممت مؤي   دلطلسرينيين ب مت ةكم   

  ولت إدى م احل متق م .
 4/7/2016، الحياة، لندن
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 حل الدولتين يتالشىمشروع مسؤول باألمم المتحدة:  .64

حذ  مبع ث ا"م  ادمتح   دلسال  في ادة ق ا" سر نيك الي مال ين س أمس ا"ح   من :   يت ز
في ادة ق ا" سر  يتالةى بع  أن  فض ادر فمن   اإلس ائيلي سريني دلو اع ادطل  حل اد  دتين أن 

 انتقم ات اد سرم  اد  ديين.
د بس سيمس  االستيرمن على   إس ائيل   عم تق ي  ادلجن  اد بمعي  اد  دي  ادذي و   ادجمع  

  سيم.ا" اضي ادمحتل .  تض  ادلجن  اد اليمت ادمتح    االتحم  ا"   بي  ا"م  ادمتح      
.   عم ادتق ي   تق يض إمكمني  تربيق حل اد  دتين تؤ ي إدى   اإلس ائيلي   بمل ادتق ي  إن ادسيمس  

  كل و   اإل همن  ا  ان    اإلس ائيليين ادسلر  ادطلسريني  التخمذ خر ات إلنهم  ادتح يض ض  
 حسن تعبي     بذل مزي  من ادجه  دم اجهته.

تق ي  ادلجن  اد بمعي  ي ق ج س  له دلوحطيين عب  ادب ي  اإلدكت  ني  بمل مال ين س في تعليق أ س
من  .  بمل  إنذا  بأننم ننزدق نح  حقيق  اد  د  اد اح   ادخر    ادتي ال تت افق مع آممل ادةعبين

هل ينك  أي ةخص أن  .  أضمس  يستريع اال عم  بأنه ديس بإمكمنه فعل ادمزي  إلنهم  ادتح يض؟
 . ي  بمن ني ادمست رنمت غ

 4/7/2016، الخليج، الشارقة
 

 حول التحريض "إسرائيل"تدافع عن موقفها بشأن معايير المحتوى بعد شكاوى  "فيسبوك" .65
ادمحت   ادمسي  من على  إزاد تق   ب   هم في  إنهم  أمسادق س ب   يت ز: بمدت ة ك  فيسب   

ادتي تتهمهم بع    اإلس ائيلي اع  م بعهم دلت اول االجتممعي  ذد  في اعت اض  اضح على ادمز 
 ادتعم ن في حذس اد سمئل ادتي  بمم تح ض ادطلسرينيين على ادعنس.

 في ظل بلق نمج  عن ف    في هجممت ادة ا ع ادتي يةنهم فلسريني ن على م   عة   أةه  تق ل 
ز ا  بنيممين اد امي   تعمل حك م   ئيس اد   ا"فعملم بع فيسب   يستخ   دتأيي  هذ   إن إس ائيل

أ ام  دم ابع ادت اول االجتممعي بحذس  إو ا نتنيمه  اديميني  على ويمغ  بمن ن يمكنهم من 
 منة  ات تعتب هم ته ي ي .

فيسب    بتخ ين  جه   ادة ر   اإلس ائيليادعم   ا"من زي   أ  ان توعي ا دلضغ ر اته  جلعم  
عن مةتبه به  محتملين في ادضط  ادغ بي  ادمحتل   بع   تعم نهم على وعي  االستطسم ات اإلس ائيلي 

 ادمحت    ادمنة  ات ادتح يضي  . إلزاد من خالل   ضع سقس عمل ج ا 
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تتعم ن بةكل  ثيق مع  إنهمدكنهم بمدت في بيمن  أ  ان د  ت   فيسب   مبمة   على اتهمممت 
 .إس ائيل
 إس ائيليمسمت ح ل ادعمد  بمم في ذد  نعمل بمنتظم  مع منظممت ادسالم   ونمع ادس ادبيمن: بمل 

دطيسب  . ال مكمن دلمحت   ادذي يةجع على ادعنس  ا"مندضممن أن يع س ادنمس كيطي  االستخ ا  
 أ  ذد  ادذي ينر ي على ك اهي  على منوتنم.  اإل همبيأ  ادته ي ات ادمبمة   أ  ادخرمن 

م اببي  إبالغادمسؤ دي  عن  آخ تخ   كمم ه  ادحمل مع أي مس إس ائيل يب   أن ادة ك  حملت 
 م بع فيسب   عن أي محت   ع ائي.

معميي  أع ت دمسمع   ادنمس على فه  مم ه  ادمسم ف به على فيسب    ن ع   ادبيمن: ح  نم بمل 
 ج  ا محت   يعتق  ن أنه يخمدس هذ  ادق اع  حتى  إذاادخمو  بنم  اإلبالغادنمس الستخ ا  خموي  

 س يع. إج ا حمد   اتخمذ  نستريع فحص كل
 4/7/2016، األيام، رام هللا

 
 تغريدة لترامب تربط كلينتون باليهود والفساد تثير الجدل .66

  نمد  ت امن االستيم  ادسبت عن مم  ا"بيض اةنرن ب أ س ن: أثم  ادم ةح ادجمه  ي إدى ادبيت 
كلينت ن بمدطسم     س  فيهم نجم   اته  في تغ ي   م كب  من نسج خيمده  منمفسته اد يمق اري  هيال ي

 من ست  أضلع.
 هذ  ادنجم  ادتي تعتب   مزا يه  يم بمس  نجم   ا     تستخ مهم ادح ك  ادممس ني  أيضم  م س م  

 100بمدل ن ا"حم  في هذ  ادتغ ي  .  تحمل ادنجم  ادتي تعل  كمي  من ا"  اق ادنق ي  من فئ  
 . سم ا على اإلرالقادم ةح  ا"كث  ف   ال   عبم   

 ب  فس  كثي  ن هذ  ادو   ادم كب  بأنهم ن ع من معم ا  ادسممي  ادتي ت تبر بطك   ثمبت  تجمع بين 
 اديه    ادممل.

 س عمن مم أدغيت ادتغ ي    استب دت بهم و    ج ي   يظه  فيهم ادةعم  ادمعم ي دكلينت ن  سر 
  ائ   حم ا   ديس على نجم   ا  .

 4/7/2016، بي، لندنالقدس العر 
 

 تعاون أمني مع كل من األردن ومصروهناك تحمي بعض الدول العربية جًوا  "إسرائيل"هآرتس:  .67
أمي  “ سمد  عممهم بمئ  سالف ادج  في ادجيش اإلس ائيلي  ادجن ال  اإلس ائيلي نقلت وحيط  هآ تس 

   بطعل ادتر  ات  ا"ح اث على جن    جم  فيهم إن إس ائيل تح دت  في ادسن ات ا"خي  ” إيةيل



 
 
 
 

 

 44 ص             3983 العدد:        4/7/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ادتي تعوس بمدمنرق   إدى جس  ج ي ي بر بين بعض اد  ل ادع بي  في ادمنرق  في ح بهم على 
 اإل همن.

  مضيط   إس ائيل تحتطظ بعالبمت تعم ن أمني مع كل من ا"  ن  مو   بحسن ادوحيط   فإن 
  هذا ا"م  حسمس دلغمي  أن  أن ادجيش ال يحبذ اإل ال  بتطمويل عن هذ  ادعالبمت  بم عم 

 تح ثت تقم ي  سمبق  عن إج ا  ت  يبمت  منم  ات مةت ك  بين سالف ادج  اإلس ائيلي  نظي   
ا"خي    في أغسرس/آن   ادعل  ا"حم  ا"  ني   أن ادسالف اإلس ائيلي ز    خالل منم  ات 

 دى اد اليمت ادمتح  .ادممضي  ادمقمتالت ا"  ني  بمد ب    هي في ادج  في ر يقهم إ
 كمن  ئيس بس  ادعمليمت في جيش االحتالل اإلس ائيلي ب  أعلن  في فب اي /ةبمر ادممضي  أن 

اد  د   )إس ائيل( تتبم ل ادمعل ممت االستخبم ي  مع اد  ل ا"عضم  في االئتالس ادذي يحم ن تنظي  
 . اإلسالمي 

 3/6/2016، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن
 

 جولة نتنياهو األفريقية.. االختراق اإلسرائيلي للقارة السمراء من عدة محاور .68
يبب أ  ئبيس ادب ز ا  اإلسب ائيلي  بنيبممين نتنيبمه   غبً ا : ت كبل محمب -منيب  منيب -أبمببم  أ يس- كمبمال

ثي بيببم  4اإلثنببين  ج دبب  خم جيبب  تةببمل  مببن   ل ةبب ق   سببر ادقببم   ا"ف يقيبب    هببي: أ غنبب ا  كينيببم  ا 
    ان ا.

ج د  خم جي  اعتب  خب ا  سيمسي ن   بل ممسي ن أفم ب   في أحم يبث منطوبل  مبع  ا"نمضب ل   أنهبم 
تببأتي فببي سببيمق ادمسببمعي ٍاسبب ائيل اد ؤ بببه دتعزيببز نط ذهببم مببع   ل ادقببم   ادسببم ا  مببن خببالل تكثيببس 

 ي   ادز اعي   ادممائي .تعم نهم في ع   مجمالت  في مق متهم ادمجمالت ادعسك ي   ا"مني   االبتوم 
 

 ** إحداث اختراق للقارة على عدة ُصعد
اد بل ممسببي  ادوبب ممدي  ادسببمبق  ةمسبب  محمبب    ادخبيبب   فببي ةببؤ ن   ل ةبب ق أف يقيببم  اعتببب ت ج دبب  
بببع ؛ سيمسبببي   ابتوبببم ي   نتنيبببمه  فبببي أف يقيبببم محم دببب  إسببب ائيلي  دبببب إح اث اختببب اق دلقبببم   علبببى عببب   و 

  أمني  .
ي سببببق دهبببم أن ت دبببت إ ا   ةبببؤ ن ادقببب ن ا"ف يقبببي فبببي جممعببب  ادببب  ل ادع بيببب  "كثببب  مبببن ةمسببب   ادتببب

عق ين من ادزممن  أضمفت  دب ا"نمض ل   أن ادعالببمت اإلسب ائيلي  ا"ف يقيب  مب ت ببب سن ات انتعبمش  
 1973فببي ادسبببعينيمت مببن ادقبب ن ادممضببي  أعقبتهببم  سببن ات عجببمس  بعبب  حبب ن أكت ب /تةبب ين ا" ل 

س ائيل. بين  مو   ا 
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استرمعت اد بل ممسي  ادع بي  أن ت حمو  ادنطب ذ اإلسب ائيلي فبي ادقبم    1973 أ ضحت أن بع  ح ن 
ادسببببم ا    انتهببببى ا"مبببب  بببببإعالن ادبببب  ل ا"ف يقيبببب  بريعبببب  ةبببببه كمملبببب  مببببع إسبببب ائيل   اتخببببمذ م ابببببس 

 متضممن  مع ادقضي  ادطلسريني .
ه دلعالبببمت اإلسبب ائيلي  ا"ف يقيبب    أت ةمسبب  أن نتنيببمه   فببي ظببل هببذا ادسببيمق ادتببم يخي ادببذي ر حتبب

يسببعى مببن خببالل زيم تببه ادخم جيبب  ادحمديبب  دتعزيببز نطبب ذ بببال   دبب   االتحببم  ا"ف يقببي   محم دبب  كسببن 
  ع    ده  خمو  أن منب  هذا االتحم   أوبح من أب   ادمنمب  ادعمدمي  د ع  ادقضي  ادطلسريني  .

نيبببمه  ج دتبببه ا"ف يقيببب  بمدعموبببم  ا" غن يببب  كمببببمال  ادتبببي يوبببلهم اديببب     مبببن ادمقببب   أن يسبببتهل نت
  تت اول حتى ي   غ  ادثالثم .

 هنم  يستعي  اد جل ذك   اغتيمل ةبقيقه ا"كبب  ادمقب    ي همنتبمن نتنيبمه ؛ حيبث يبز   ببب   ادم جب   
 في كمبمال.

 هبمئن كبمن ا عبن مبتن ربمئ   مت جهب  خبالل بيم تبه عمليب  تح يب   1976 ب تل  همنتمن في ي دي /تم ز 
 من تل أبين إدى بم يس   ت جه بهم مختر فهم إدى أ غن ا. 

 تب   ادسببطي   ةمسببه محمبب   أن  ئببيس ادبب ز ا  اإلسبب ائيلي يحبم ل مببن خببالل زيببم   بببب  ةببقيقه إيوببمل 
 هبمن   هب   سمد  دلقم   ا"ف يقي  مطم هبم أن  بلب   عبمز  علبى ادتعبم ن مبع   ل ادقبم   فبي محموب   اإل

 أب   سالف يل ف به نتنيمه ؛ حيث يثي  به ادهمجس ا"ممي د     ل ة ق أف يقيم .
 حسبن موب    بل ممسبي أف يقبي مرلبع علبى تطموببيل ادزيبم    سبيج ي نتنيبمه  محم ثبمت  سبمي  مببع 
 اد ئيس ا" غن ي  ي  ي م سطيني   تتنم ل سبل تعزيز ادعالبمت بين ادبل ين في مختلس ادمجمالت .

ادموبب    ادببذي رلببن عبب   ادكةببس عببن ه يتببه  أضببمس  دببب ا"نمض ل   أن زيببم   نتنيببمه  إدببى أ غنبب ا 
 اتطمبيمت تعم ن في مجمالت ع     أهمهم االبتوم    ادز اع    اد ي. 5ستةه   أيضم  ادت بيع على 

ه دهببم يبب مي كينيببم سببتك ن ادمحربب  ادثمنيبب  دج دبب  نتنيببمه  فببي ادقببم   ا"ف يقيبب ؛ حيببث ستت اوببل زيم تبب
 ا" بعم   ادخميس.

 بمل ادمو   اد بل ممسي ا"ف يقي إن  ئيس اد ز ا  اإلس ائيلي سيلتقي هنم  اد ئيس ادكيني  أ ه    
 كينيمتم   ستك ن  ملطمت ادتعم ن ادعسك ي  ا"مني  في و ا   محم ثمتهمم.

عالببمت ببال   بتبل أبيبن    عمل كينيمتم علبى ترب ي  2013 منذ مجيئه إدى ادسلر  في أب يل/نيسمن 
  في مم س/آذا  ادممضي أج   زيم   إدى إس ائيل.

ادعموبببم  ا"ثي بيببب  أ يبببس أبمببببم سبببتك ن ادمحرببب  ادثمدثببب  دنتنيبببمه ؛ حيبببث سبببيمكث بهبببم يببب مي ادجمعببب  
  ادسبت.
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 حسن ادمو   اد بل ممسي ذاته  من ادمق   أن ي لقي نتنيمه  خرمبم فبي مقب  االتحبم  ا"ف يقبي  فبي 
أبمبم   سي ع  من خالده إدى تأسيس ة اك   تعبم ن ببين ببال    االتحبم   ادبذي سببق أن اتهمبه  أ يس

 بم   إس ائيل بأنه  معم  دلسممي  .
 أضببمس ادموبب   أن ادبب زي  اإلسبب ائيلي سببيلتقي  فببي أ يببس أبمبببم   ئيسبب  مط ضببي  االتحببم  ا"ف يقببي  

 نك سمزانم  الميني ز مم   سيعق  مؤتم  وحطي معهم.
مبببم سبببيلتقي  ئبببيس ادببب ز ا  اإلثيببب بي  هبببميلي م يبببم   يسبببمدين    ئبببيس اد  دببب   م التببب  تةببب مي   تببب ؛ ك

 دب بحث سبل تعزيز ادعالبمت ادثنمئي  بين ادبل ين .
بينمم أكلمت سطي   إس ائيل د   إثي بيم  بالنبيش زفم يبم  اسبتع ا هم دعقب  نب    فبي مقب  االتحبم  تتنبم ل 

 ف يقي    فق ادمو   ذاته.ادعالبمت اإلس ائيلي  ا"
 9 فببي هببذا ادسببيمق  أةببم  ادموبب   إدببى أن ادمجم عبب  ادع بيبب   اخببل االتحببم  ا"ف يقببي  ادتببي تضبب  

   ل  سجلت تحطظهم على استقبمل نتنيمه  في مق  االتحم .
 

 ** تجديد مطلب عضوية المراقب في االتحاد األفريقي
ذي سببق أن ب متبه ببال   دنيبل عضب ي  ادم اببن فبي  ت بع ادمو   أن يثي  نتنيبمه  مجب  ا ادرلبن ادب

 االتحم  ا"ف يقي.
 حبب ل فبب ص االسببتجمب  دلرلببن اإلسبب ائيلي ادمت بببع  أ ضببح محمبب  حبيببن  أسببتمذ ادقببمن ن ادبب  دي فببي 
جممع  أ يبس أبمببم  أن عضب ي  ادم اببن فبي منظمب  اد حب   ا"ف يقيب  )االتحبم  ا"ف يقبي حمديبم( كمنبت 

علببى ادمنظمببمت ا"مميبب  مثببل االتحببم  ا"   بببي  ا"مبب  ادمتحبب    1963فببي عببم  مقتوبب   منببذ تأسيسببه 
  ادجممع  ادع بي .

  تب  2002 أضمس  دبب ا"نمض ل   أنبه بعب  تح يبل منظمب  اد حب   ا"ف يقيب  إدبى االتحبم  ا"ف يقبي فبي 
 فتح بمن عض ي  ادم ابن دة كم  االتحم  ا"ف يقي ادتنم يين.

   ي فض  حسن ميثمبه  بب ل عض ي   أي   د  تحتل أ اضي   د  أخ   . حبين  أ ضح أن االتحم
في ممي / أيم  ادممضي  جب   ادب ئيس اإلسب ائيلي   ؤ فبين  يطلبين  خبالل دقمئبه بب زي  خم جيب  سبمحل 
ادعببمج  عببب  هللا مببمي    بم ينبب  ادقبب س   غببب  بببال   فببي ادحوبب ل علببى عضبب ي  ادم ابببن فببى االتحببم  

 ا"ف يقي.
 .1976تحم  ا"ف يقي  فض رلبًم سمبقًم إلس ائيل في ذات ادةأن عم   كمن اال

  ان ا ستك ن آخب  محرب  فبي ج دب  نتنيبمه  ا"ف يقيب    سبيمكث فيهبم يب مي ا"حب   اإلثنبين ادمقبلبين 
 بمدتزامن مع ب  
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 ي دي /تم ز. 18  10  ادتي تستضيطهم كيغمدي خالل ادطت   بين 27فعمديمت ادقم  ا"ف يقي  ادب
 

 ** االقتصاد حاضر بقوة
 فضال عن ا"هب اس ادسيمسبي  دزيبم   نتنيبمه   تبب   ا"هب اس االبتوبم ي  حمضب   بقب   أيضبم  حسبن 

 ادمو   اد بل ممسي ا"ف يقي.
إذ يورحن اد جل في ج دته   فق ادمو     ف ا ضخمم يض  أكث  من مئتبي  جبل أعمبمل   ادبذين 

أ   بيبب    دكببنه  سببيحم د ن هببذ  ادمبب   إيجببم  أسبب اق  اعبب   كببمن ا يبب خل ن ادقببم   تحببت غرببم  ةبب كمت 
  ج ي   في منرق  تتزاي  أهميتهم االبتوم ي  عممًم بع  عم .

  ت كز إس ائيل منذ سن ات على تعزيز عالبمتهم ادتجم ي  مع كينيم  أثي بيم    ان ا  أ غن ا.
محمت ةمسبع  مبن ا" اضبي دز اعب   على سبيل ادمثبمل  تسبتثم  إسب ائيل فبي   دتبي كينيبم  أثي بيبم مسب
 ملي ن   ال  أم يكي. 300ادزه   ادتي تو  هم "   بم   تجني من   ائهم سن يم أكث  من 

كمبم تنقببل إسبب ائيل خب تهببم دهببذ  ادبب  ل فببي مجببمالت ادز اعبب    ادبب ي   ةببق ادربب ق   ادمجببمل ادعسببك ي 
  ا"مني.

ي  ادكببب   فببي كببل مببن كينيببم ادتببي ت برهببم بهببم  حسببن مبب اببين  تت كببز ادموببمدح اإلسبب ائيلي  االبتوببم 
عالبمت متين   متميز  مع   ل  سر ادقم       ان ا ادتبي تضبع تبل أبيبن عينهبم علبى ث  تهبم ادربيعب  

 ادضخم  خموً  منمج  ادمعم ن ادثمين  )ادذهن  ا"حجم  ادك يم   ادي  اني  (.
ض   ل ة ق   سر ادقم   ا"ف يقي  أهميب  كمم يمثل ملس ادتعم ن ادعسك ي  ا"مني بين إس ائيل  بع

خمو  بمدنسب  دلر فين   فق هؤال  ادم اببين؛ حيث  ت س ق تبل أبيبن دبيبع ادسبالف ادمترب     خموب  
 ادريم ات ب  ن ريم   اد   ن  ادتي تق مت في تقنيتهم بخر ات بعي   عن غي هم.

ات بليل  مضت سيمس  توعي  ع   مبن  الجتذان ادتعمرس  ادتأيي  ا"ف يقي   ةنت إس ائيل منذ سن  
  فببي سببلكهم اد بل ممسببي؛ حيببث 1984اديهبب   ا"ثيبب بيين )ادطالةببم(  ادببذين ببب أ ا فببي ادهجبب   إديهببم عببم  

أهلبببت    ببببت عببب  ا مبببنه   أدحقبببته  بببب زا   ادخم جيببب  اإلسببب ائيلي    أ فببب ت عببب   مبببنه  إدبببى   ل ادقبببم   
 ا"ف يقي .

يبب  فببي ادخم جيبب  اإلسبب ائيلي   باليببنش زفم يببم  ادتببي تبب  تعيينهببم مببؤخ ًا  مببن هببؤال  مبب ي   ادبب ائ   ا"ف يق
 سطي   دبال هم د   أ يس أبمبم.
ا"ف يقي  إدى ب اي  ادخمسبينيمت مبن ادقب ن ادممضبي؛ حيبث عمةبت هبذ   – تع   ادعالبمت اإلس ائيلي  

وببب   سببب  يم ؛ حيبببث أ   ادعببب  ان اإلسببب ائيلي علبببى م1967ادعالببببمت  بيعهبببم ادمز هببب  حتبببى حببب ن 
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 ا"  ن  آنببذا   إدببى تغييبب  وبب    إسبب ائيل   مببن   دبب  فتيبب   مسببمدم    فببي نظبب  ا"فم ببب   إدببى   دبب  
 ب ي  ع  اني   ت سعي  .

ب ايبب  م اجعبب  دبب   بعببض ادبب  ل ا"ف يقيبب    ب ايبب  مسببم  دقرببع ادعالبببمت ةببمل  1967 ةببكلت حبب ن 
 نغ  ب ازفيل.آنذا  أ بع   ل فقر هي غينيم   أ غن ا   تةم    ادك  

  عمب ت ادب  ل ا"ف يقيب  إدبى بربع عالبمتهبم اد بل ممسبي  مبع 1973 عقن حب ن أكت ب /تةب ين ا" ل 
  د  عالبتهبم  31إس ائيل بةكل جممعي بق ا  ملز  وم   من منظم  اد ح   ا"ف يقي ؛ حيث برعت 

 مع تل أبين.
ئيل بةببكل فبب  ي إثبب  ت بيببع موبب  إال أن بعببض ادبب  ل ا"ف يقيبب  ببب أت فببي إعببم   عالبمتهببم مببع إسبب ا

س ائيل على اتطمبي  كممن  يطي  دلسال  في عم    .1978 ا 
 3/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 هل جاء التطبيع التركي اإلسرائيلي على حساب غزة وحماس؟ .69

 إحسمن ادطقيه
  ج ال  اسعم  اخل  خم ج أثم  ادت جه ادسيمسي ادج ي  دلحك م  ادت كي  بتربيع ادعالبمت مع إس ائيل

ت كيم   انقسمت اآل ا  هنم  هنم  بين مؤي  دلق ا  بمعتبم   ت جم  دتع يس ادبعض دلسيمس  بأنهم  فن 
 أنه جم  كض     يط ضهم اد ابع   بين  -بغض ادنظ  عن م   وح  ادتع يس  -ادممكن  

يم   ادت كي  عن برمع غز  معم ض ي   ادق ا  ض بم من االستسال    أن ادتربيع يعكس تخلي ادق
  حممس.

ادذين اتهم ا أ   غمن بأنه  و امي    عنجهي  يونع دنطسه مج ا ةخويم على حسمن مومدح 
بال    ينتهج سيمس  تق  هم إدى عزد    دي  بم ابطه ض  ادكيمن اإلس ائيلي  ه  ادذين اتهم   ادي   

ادكيمن اإلس ائيلي ي   فيه ادبعض م افق  بمالنهزامي   بيع ادقضي  ادطلسريني   عب  ادتربيع مع 
  سمي  ت كي  على سيمس  ادحوم  اإلس ائيلي على ادقرمع.

 مع  فضي ادتم  دت جهمت ادتربيع مع   د  االحتالل  إال أن حسمبمت اد  ل  ا"م  تختلس عن 
 حسمبمتنم ادةخوي .

ن ادعزد  اد  دي   خمو  في حسمبمت ت كيم تق ل إن عليهم إعم   ادعالبمت مع إس ائيل  دلخ  ج م
ظل ادتح يمت اد اخلي   اإلبليمي  ادتي ت اجههم ادقيم   ادت كي  على كمف  ا"وع   ادسيمسي  
 االبتوم ي   ا"مني    ادتي تنذ  بتهم ي ادمة  ع ادنهض ي ادذي ينطذ  ادع اد   ادتنمي   على م   

 عممم مضت. 14
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إس ائيل سيمنح أنق   مم ا جي ا في ا"  ب  ادسيمسي   حسمبمت ت كيم تق ل إن ع    ادعالبمت مع
 دلغ ن ا"م يكي  ا"   بي يخطس عنهم ادضغر بملس ا" من.

حسمبمت ت كيم تق ل إن ع    ادعالبمت مع إس ائيل يسه  في توطي  ادمةمكل مع   سيم  حيث أن 
ح ين ا"س    ادمت سر  فق ت كيم ال ت غن في أن تك ن د يهم ع ا    ائم  مع اد  ل ادمرل  على ادب

 تعبي   ئيس اد ز ا  ادت كي بن علي يل   .
حسمبمت ت كيم تق ل إن ع    ادعالبمت مع إس ائيل سيك ن ده انعكمسمته اإليجمبي  على االبتوم  

 ادت كي   ذد  من خالل أم ين:
ن تح ل ت كيم ا" ل: أن ذد  ي عمهم في بضي  االنضمم  إدى االتحم  ا"   بي  مم يت تن عليه م

إدى م كز دلونمع   ادتجم   ا"   بي    ادحو ل على مكمسن ابتوم ي  إدى جمنن ادمكمسن 
 ادسيمسي   ا"مني .

ادثمني: ادتعم ن ادتجم ي مع إس ائيل في مجمل ادغمز ادربيعي  حيث من ادممكن أن توبح ت كيم 
 ادغمز إدى أ   بم. ادتي تست    ادغمز من   د  االحتالل منطذا حي يم دتو ي  هذا

ادبع  االبتوم ي في ع    ادعالبمت بين أنق    تل أبين ده أهمي  بو   د   ادقيم   ادت كي   ادتي 
 تع ل على االز هم  االبتوم ي في بنم  ت كيم ادج ي  .

يق ل اد كت   عب  هللا ادنطيسي:  عن مم ادتقيته )أي أ   غمن( بلت ده: أنت اآلن  ئيس  ز ا    بي   
كثي  من ادنط ذ  بينمم ة ا ع اسرنب ل فيهم ادمظمه  ادمبتذد  ادتي تج ف ادةع   اإلسالمي فممذا 
أنت فمعل بهم؟ بمل: ال ةي   نحن سن كز على أم ين: ا" ل االبتوم   كيس ننعش االبتوم  

سأ كز ادت كي بحيث يترلع إدينم ادم ارن ادت كي "نه سيز ه  في ظل حك متنم. ادةي  ادثمني ادذي 
 عليهم: إعم   ت كيم إدى ادعمد  اإلسالمي .

 ال ة  أن ت كيم بلق  ادي   بةأن ابتوم هم خمو  في ظل ادعمليمت اإل همبي  ادتي تؤث  برعم على 
 برمع ادسيمح .

تل  هي بعض ادحسمبمت ادت كي  في بضي  إعم   ادعالبمت مع إس ائيل  دكن يبقى ادسؤال: هل جم  
  مع إس ائيل على حسمن ادقضي  ادطلسريني ؟  خمو  برمع غز  بإ ا   حممس تربيع ت كيم ادعالب

ي ا  دقيم ات ادح ك   عنمو هم؟  ادتي تعتم  كثي ا على اإلسنم  ادت كي من  ع  سيمسي  مم ي  ا 
 

 بمعنى آخر: هل تخلت تركيا عن دعم قطاع غزة وحركة حماس؟
الث  ادتي  ضعتهم ت كيم إلعم   ادعالبمت مع تل ب  تب   اإلجمب   اضح  إذا انرلقنم من ادة  ر ادث

أبين بع  هج   ادجيش اإلس ائيلي على أسر ل ادح ي  ادذي كمن يحمل مسمع ات إنسمني  إدى غز  
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   ادذي أسط  عن مقتل تسع  أت ا  على متن سطين  م م    أوين عمة  2010في نهمي  ممي  
 متأث ا بج احه الحقم.

 
 الشروط الثالثة كانت:

 اعتذا  ادحك م  اإلس ائيلي . -
  فع تع يضمت مم ي  إدى عمئالت ادةه ا . -
   فع ادحوم  عن برمع غز . -

د  د  تكن غز  في بؤ   االهتمم  ادت كي الكتطت ت كيم بمدة رين ا" ل  ادثمني  أ   بمم أضمفت 
ن اد ئيس في إديهمم بعض ادة  ر ا"خ   ادم تبر  بمومدحهم  بل كمن ادة ر ادثمدث ه  ادسب

 ع بل  ادمطم ضمت ادجم ي  منذ فت   ر يل .
على اد غ  من أن ة ر  فع ادحوم  د  يتحقق إال أن ت كيم حققت خالل ادمطم ضمت أبوى مم 
يمكن تحقيقه دلقرمع  عب  االتطمق على إيومل ادمسمع ات اإلنسمني   ا"جهز   ادمع ات إدى غز   

 دي  ادكه بم  في ادقرمع  إضمف  إدى محر  تحلي    بنم   أن تسمح دهم إس ائيل ببنم  محر  دت
مستةطى   مةم يع أخ    ت بع خب ا  أنهم ستؤ ي في ادمستقبل ادق ين أ  ادمت سر إدى إبمم  

 ادمرم   ادمينم  في غز .
ادذين يزاي  ن على ادقيم   ادت كي   يرمدب نهم ب فع ةعم ات ادمممنع  مع   د  االحتالل  ال ينظ  ن 

دى اد ابع ادمأسم ي في ادقرمع ادذي تخلت عن  عمه معظ  اد  ل ادع بي   اإلسالمي   أ دئ  ب  إ
 است احت عق ده  بهذا ادتنظي .

ادح يث عن ادمقم م  بمدسالف   ن  ج   ادخبز ه  ةأن من يتح ث ن من على مكمتبه  في ادغ س 
ض  ادع   ادوهي ني  الب   أن تتجه ادمكيط   فكمم ينة  ادبعض أن تسمن  ت كيم ادمقم م  في غز  

 ترلعمته  كذد  إدى تحسين ادحمد  ادمعيةي  دلقرمع.
ضمن بن   ادمطم ضمت   -عن ر يق ادمسمع ات  -دذا كمن إ  اج تحسين اد ضع ادمعيةي في غز  

 أم ا محم  ا ي حسن دلجمنن ادت كي.
اتطمق ادر فين على ع   سممف  من ادبن   ادتي كمنت محل استنكم  في ادعمد  اإلسالمي  ادع بي 

 ت كيم دح ك  حممس بأي أنةر  عسك ي  ض  إس ائيل انرالبم من ا" اضي ادت كي .
 ه  بن  أ ا  نظ يم  "ن ادعمليمت ادعسك ي  يخرر دهم  ينطذهم كتمئن عز اد ين ادقسم  ادجنمف 

ي  ب  أبقت على مكتن ادعسك ي دلح ك    ديس  ئيس أ  أعضم  ادمكتن ادسيمسي  علمم بأن االتطمب
 حممس في ت كيم دلقيم  بم"نةر  اد بل ممسي . 
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كمم يأتي ذد  ادبن  مقمبل تنمزل إس ائيل عن ة ر ر   بم   ادح ك  من ت كيم   ه  أم  يحسن 
 كذد  دلجمنن ادت كي ادم طم ض.

حممس  إدى دق  سبق ت بيَع االتطمبي   زيم ٌ   سمي  بم  بهم خمد  مةعل  ئيس ادمكتن ادسيمسي د
ادقو  اد ئمسي في  بيةتيبه   حيث ادتقى أ   غمن  في دقم   وطته ادقنم  ادثمني  ادعب ي  بأنه  مثي  

 دلج ل   حيث تمت خالده منمبة  بن   االتطمبي .
 كلهم  الالت على أن حممس تتطه  ادم بس ادت كي من ع    ادعالبمت مع إس ائيل   أن أنق   حققت 

 قيقه دغز .أبوى مم يمكنهم تح
بل مم ةئت عن اعت اض  على ادتربيع من أوله   بل مم ت ي  عن ادمومدح اإلس ائيلي  ادمتحقق  
من ادتربيع   دكن ي حسن دلقيم   ادت كي  أنهم عن مم تح كت من أجل مومدحهم  د  ت سقر من 

وم    ال ح ك  حسمبمتهم ادقضي  ادطلسريني    ال أهل غز  ادذين يكمب  ن ادج ع  ادم ض ج ا  ادح
 حممس  مز ادمقم م   ادوم   في  جه ادع   ادوهي ني.    

 3/7/2016، "21موقع "عربي 
 

 مواالة فاضحة .72
 فهمي ه ي ي

ادسمبق  ادطلسريني ادقيم يدتنوين  ديب ممنأفيغ     ادطمةي اإلس ائيليبممذا نسمى سعى اد زي  
مخب ل أ  مجن ن مم  أييج ز. ذد  أن  محم   حالن  ئيسم دلسلر ؟ أ    أن ادسؤال ال يليق  ال

خيمل جممح أ  مختل ال يستريع أن يست عن فك   أن يك ن  أيكمن ده أن ير ف هذا االحتممل. "ن 
ت ةيح أ   في     أيد اح  من أع   أع ا  ادطلسرينيين  أكث ه  نقم  عليه   احتقم ا  ك اهي  

 تنوين  ئيس ادسلر  ادطلسريني .
يتعذ  إنكم   أن ادقو  دهم أول.  أن هنم  منمبة  جم    ادذياد ابع  دكن  وس  فيبل مم ةئت 

ت ج  مقمده ح ل ادم ض ع  ادذي   21 ع بي ذد  على م بع  فيإس ائيل دلم ض ع. اعتم   فيدهم 
ادقنم  ادتليطزي ني  ادعمة   ةل م   فيدمعلق ادةئ ن ادطلسريني  ادسمبق   يس ائيل بالس نة هم م بع 

كمنت خالو   أ  اد جل أن بيم  ديب ممن بهذ  ادمهم   غ  س   سمعته د   ادطلسرينيين من إد ا .   
يعنى أن إد ا  د  يكن معت ضم  ادذيةأنه أن يضعس م بس ادسي   حالن  ي مغه بمدعم . ا"م  

ت ةيح  ئيس ادسلر  ادطلسريني  دكن اعت اضه انون على س   سمع   فيعلى فك   إسهم  إس ائيل 
 من   بمم فضل أن يق   بمدمهم  ةخص آخ  أكث  بب ال د   ادطلسرينيين  ادع ن.ديب م
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ن تو  نم  ض بم من ادهذيمن  ادخيمل ادم يض  دتأكي   ادكال  جم  إذن  ديس فيه هزل  حتى  ا 
يبذدهم  ادتيال ينرق عن اده   ذك  أن ادجه    ادذي اإلس ائيليادعبث فيه  ادال معق دي  فإن ادمعلق 

تعتب  أن  حالن اد حي   ادتي  هين تؤي هم بعض اد  ل ادع بي  ادمخموم  دح ك  حممس. ديب مم
نهم  االنقسم   من ث  إعم   سير   ادسلر  ادطلسريني  على ادقرمع.  من  ادقم   على إسقمرهم  ا 

  هي أيه  أنه مقب ل  مؤي  من ببل إس ائيل  اد اليمت ادمتح   ا"م يكي .  فيميزاته ا"خ   
حين أنهم كمنت من ادم بقمت  فيزممننم   فيوالت بمتت تع  فضمئل تزكى ادمسئ ل أحيمنم اد

  ادط احش فيمم تعلمنم عليه  ابتنعنم به ر ال ادستين عممم ادممضي .
ممزن ب  يقلل من حظ ظ نجمحهم أن ع  ا  ذك  إد ا  أن خر  ديب ممن دتنوين  حالن خلطم "ب 

يتجه دتمكينه من ت دى زمم   اإلس ائيلية ي ا  مةي ا إدى أن حليطه من بيم ات فتح يكن ن ده ع ا  
ممزن بأنه يمثل عمئقم  ا"م   إدى نزع ادة عي  عن ادقيم   ادطلسريني  ادحمدي  من خالل  وس أب 

دى جمنن ذد  فإنه يذك  على أنه ال  أمنيم  سيمسيم يح ل   ن ادتق   فى مطم ضمت ادتس ي .  ا 
ب سع  حالن أن  ادتيادمهم    هيغز    فيى إدى إسقمر حك  حممس منمص من ةن ح ن تقض
 ادقرمع. فيينجزهم بحك  خب ته ادسمبق  

من نمحي  أخ   نقل إد ا  عن موم   إس ائيلي   فلسريني  تأكي هم على أن  حالن ال يزال ده نط ذ 
ى أنه يحتطظ بعالبمت غز    أنه يقي  مة  عمت خي ي  هنم  تعزز مكمنته بين ادغزيين  من هم إد في

يع  اد حي  ادقم    دكيي ةحه  ادذياد  ل ادمجم     ا"م   فيخمو  مع بعض ادقيم ات ادع بي  
 على  فع ادحوم  عن ادقرمع.

كنت أعل  من ادطلسرينيين  ادكتمبمت اإلس ائيلي  أن  حالن ا تبر بعالب  و اب  مع ديب ممن منذ  بت 
 ادممضيةه  ينمي  من ادعم   فيبم يس  فين عق ا اجتممعم سمبق  دكن إد ا  أضمس أن اد جلي

االجتممع م ض ع  في( حين كمن ديب ممن  زي ا دخم جي  بال  .  ذك  أن اد جلين بحثم 2015)
اضر  ادحك م  اإلس ائيلي  إدى إ سمل  ادذي  ا"م  أب  ممزنمستقبل ادسلر .  ه  مم أغضن 

 ا  هللا درمأنته بأن مبم     فيا  ك هين إدى مق  عبمس  ئيس ادمخمب ات اد اخلي  )ادةمبم ( ي   
 ديب ممن بلقم   حالن كمنت ةخوي   ال تعب  عن م بس ادحك م .

عمم س هم ئيل م سى هم ئيل أن   هآ تس وحيط   فياد بت ذاته ذك  معلق ادةئ ن ادعسك ي   في
 ضعهم  ادتيم  ن موي  خر  ديب ممن دتنوين  حالن  ئيسم دن يك ن أفضل من موي  خر  ة

ادح ن  تنتهي) كمن  زي ا دلح ن آنذا (  استه س بهم أن  1982عةي  ح ن دبنمن ا" دى عم  
 بي  ت. فيبتنوين حك  م ال دتل أبين 
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تح ثت على مسمن   ديب ممن ده   ادتيأن ادسي   حالن ادتز  ادومت إزا  ادتقم ي   االنتبم مم يثي  
ال ت ينه فحسن  عبثيتهم  في.  ه  مم يضعنم إزا  حمد  ف ي   يع  ب ين  على وحتهم ادذيا"م  

ادسمح   فيسعيه دتحقيق رم حمته  فيتسمن    ادتي دكنهم ت ين بذات ادق   ا"ر اس ادع بي  
 ظل تحمدطه مع أعتى خو   ادطلسرينيين  ادع ن. فيادطلسريني   حتى 

دمنمسب  دلتعبي  عن مةمع   فإن ادنص حين ينعق  دسمن ادم   من ة   اد هة   فال يج  ادكلممت ا
ب ده تعمدى:   ادممتحن  س     فييسعطه بنص و يح عن ا تكمن ذد  ادطعل ادطمضح أن يق أ  ادق آني

اد ين  د  يخ ج ك  من  يم ك  أن تب  ه   تقسر ا إديه  إن  فيال ينهمك  هللا عن ادذين د  يقمتل ك   
إنمم ينهمك  هللا عن ادذين  اآلي  ادتمسع  مم نوه:  فيم  . إذ بع هم مبمة   ج هللا يحن ادمقسرين

اد ين  أخ ج ك  من  يم ك   ظمه  ا على إخ اجك  أن ت د ه    من يت ده  فأ دئ  ه   فيبمتل ك  
  نهى ادسمم  إذا ه ه  مم نحتمج "ن نذك  به  حالن  غي   من أهل ادم اال   ف بمم   ع  ادظمدم ن

 ا" ض.د  يكت ث ا بلعنمت أهل 
 2/7/2016، الشروق، مصر

 
 قطاع غزة و"األمن اإلسرائيلي"  .71

 مني  ةطيق
ديس هنم  من  ضع أ سيَ  فهمه  تق ي     من ث  ادهج   عليه  مثل اد ضع ادذي نةأ في برمع  

  السيمم مم نةأ من انقسم  في اد ضع ادطلسريني بع  ذد    نتيج  ذد   منذ عم  2005غز  بع  
   ب  2005إدى  1967غز  تحت االحتالل ادوهي ني ادوم   منذ ح ن حزي ان . كمن برمع 2007

ِ ع بمدمست رنمت.  بهذا كمن حمده كحمل ادضط  ادغ بي   ادق س س ا  بس ا .  أ ض برمع غز    ز 
بمدمنمسب     فقم دلعقي   ادوهي ني  جز  من  أ ض إس ائيل    هي من ادنمحي  ادت  اتي  ادمزع م  

لي    تم يخيم   ج  ا عب انيم  أكث  بكثي  من يمفم  حيطم  تل أبين على سبيل ادمثمل.  أ ض إس ائي
 هذا دلتذكي  دمن حم ل  يحم ل اعتبم  انسحمن االحتالل ادوهي ني  تطكي  ادمست رنمت من برمع 
غز  كأنه  غب  وهي ني  في ادتخلص من هذا ادعن  ادذي ال عالب  ده  بأ ض إس ائيل .  ب   اف 

ذك  بتو يح د ابين  ب  تمنى أن يبتلع ادبح  غز    دكنه استم  في احتالده  استيرمنه  هذا  نسي ي  
تمممم تو يحم دةم  ن ببيل ف  اال تبمر اعتب  مست رنمت غز  مثل تل أبين. فمالنسحمن من برمع 

     ع  أن  ب  أسمم  ةم  ن  ف  ا تبمر 2005غز  من ِبَبل االحتالل  تطكي  ادمست رنمت  في عم  
يع   إديه متى ةم   جم  نتيج  ضغر االنتطمض  ادثمني  ادتي أسط  عنهم استرالع أج ا  االتحم  

في ادممئ  من ا"   بيين يعتب  ن   د  ادكيمن ادوهي ني  أخر    د  على ادسل   59ا"   بي بأن 
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ل كلط  من استم ا  في ادعمد    كمم جم  نتيج  مقم م  جعلت االنسحمن  تطكي  ادمست رنمت أب
االحتالل  االستيرمن  ا"م  ادذي يعني أن  ف  اال تبمر  د  يأت نتمج  غب  في ادتخلص من برمع 

اّل كيس ي طسَّ  احتالل  ا   عممم   كّلس ادعّ   ادوهي ني ادكثي  ادكثي  من ادخسمئ   38غز .  ا 
ته  تك يس مست رنمته إدى أن فمض ادبة ي   ادمم ي   ادمعن ي  ر ال تل  ادسن ات   ه  يحم ل تثبي

ادكيل   اضر  إدى االنسحمن  ف  ادمست رنمت من برمع غز    ه  م ح    ب مه ف ق  أسه.  من 
يعتب  ذد  من ببيل ادك   ادوهي ني أ  ادحكم  ادةم  ني  فعليه أن يع   إدى ب ا   ادمة  ع 

 ادوهي ني ابت ا  من  ا"دس بم  . 
ت   برمع غز  محّ  ا بمدكممل   د  يكن ي ي  حتى  2005نطذ  ةم  ن عم  إن  فّ  اال تبمر  ادذي 

م ابب  معب   فح أ  ح    ادقرمع مع مو   د ال ادضغ ر ادمةب ه  ادتي م ِ ست على ةم  ن 
فلسرينيم  مو يم  أ   بيم  أم يكيم دي بع اتطمق ادمعمب    كمن برالهم محم   عبمس  محم   حالن. 

ولي فق  ت   معب   فح بين مو   ادقرمع حّ ا تحت سيم   ادر فين   دكن عم  أمم ب ا  ةم  ن ا"
هذا اد ضع من ج ي  أي جم ت اتطمبي  ادمعمب   أوبح ادقرمع أ ضم  معبً ا مع مو   ابعم محّ  ا 
اآلن؛ فمدحوم  ا"ةّ  على برمع غز  تمم سه ادسلرمت ادمو ي  من جمنبهم.  ادغ ين ادعجين أن 

من ببل كثي ين على  فض  ؤي  برمع غز  أ ًضم فلسريني  محّ    تحت حّج  استم ا   ثم  إو اً ا
ادحوم  ادوهي ني  تسميته احتالاًل فيمم ال يستريع جن ي  اح  من جن   االحتالل أن ي خله كمم 

 يطعل في ادضط  ادغ بي  ر اًل  ع ًضم. 
من ه  مكمب  ينك   ابعم سيمسيم إن كل من ال يعت س بأن برمع غز  خم ج االحتالل  بال استير

   ال 2005إدى  1967 اجتممعيم  عسك يم  ابتوم يم أفلت من االحتالل  االستيرمن ادسمبقين من 
مقم ن  بينه  بين احتالل ادضط  ادغ بي   ادق س  استة ا  االستيرمن فيهمم. هذ   اح   ال تقبل نقمةم 

يمسه في تع يس االحتالل  كأن يق ل وحيح إن حتى د  تالعن بم"دطمظ أ  اخت ع احتالال على ب
غز  ال تعمني من احتالل مبمة    دكنهم تعمني من احتالل غي  مبمة . حسنم  إذا كمن ذد  
ادتع يس ادمبت ع دالحتالل إدى ح  ع   تط يقه عن االحتالل ادمبمة  دلضط  ادغ بي   ادق س  فليطّس  

ع ا  استه فت إعم   احتالل ادقرمع أ  إعم ته إدى دنم دممذا تعّ ض برمع غز  إدى ثالث ح  ن ة
  أ  إسقمر سلر  حممس  تج ي   من سالف كتمئن 2005اد ضع ا" ل ادذي ت كه ةم  ن عليه عم  

عز اد ين ادقّسم   ح ك  ادجهم   فومئل أخ     ب  فةل عسك يم  سيمسيم في تل  ادح  ن.  ا"ه   
مم زال محتال كيس تحّ ل إدى بمع   عسك ي  همئل  دلمقم م  دممذا ال ي طّس  دنم إن كمن برمع غز  

 امتل  ادسالف  ادو ا يخ  حط  ا"نطمق  بل  ونع ادسالف  ه  تحت االحتالل مثله مثل ادضط  
ادغ بي   ادق س؟ أدسنم هنم أمم  تجمهل حقيق  تطقأ عين كل من ينك هم إاّل إذا كمنت تل  ادعين 
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 د  رم ت . ث  ينتقل عمى ادبوي   عن  من يعتب  أن كال من  محون  بمكمب   ادقمئل:  عنز 
ادسلرتين في ادضط  ادغ بي   برمع غز  تق ممن بح اس   أمن )إس ائيل(   أ  تق ممن  ب ظيط  خ م  
ذا كمن بمدنسب  إدى من يس ق هذا ادتق ي  دلم بس أن يستن  إدى إو ا  ادسلر   أمن )إس ائيل( .  ا 

و ا   اد ئيس محم   عبمس على تنطيذ االتطمق ا"مني  ي علنمن أنهمم ح يومن على في  ا  هللا   ا 
إحبمر أي عملي  عسك ي  م اجه  دق ات االحتالل  و ال إدى تطتيش حقمئن تالمذ  ادم ا س بحثم 
عن سكمكين يمكن أن ت ستخ   ضّ  االحتالل أ  ادمست رنين  فكيس يمكن أن يعتب  حممس  ادجهم  

غز  كله س ا  بس ا  مثل سلر   ا  هللا في  خ م  أمن )إس ائيل( . هنم تول  اد ضع في برمع 
ادمكمب   إدى مست    عنز   د  رم ت ؟ كيس؟ ادج ان أنه   غ  ادح  ن ادثالث   ادو ا يخ  آالس 

 11ادو ا يخ ادتي بمدكم  ج حت أحً ا في )إس ائيل(  د  يتع  كل مجم ع أيم   أسمبيع ادمقم م  
أسب عم خالل  11نتبه ا ادح  ن ادثالث  ادو ا يخ ديستم بذات أهمي  مم  امت م تهمم أسب عم . ا

تسع سن ات   من ث  يجن اعتبم  ا"سمبيع ا"خ   هي أسمبيع ادحطمظ على  أمن )إس ائيل( : أ ال: 
ثم  استهتم  عجين في تنم ل ادح  ن ادثالث ادتي اتّسمت بمدم اجه  ادمي اني  ادتي تمثلت في 

ا دن ٍّ مع جيش ادكيمن ادوهي ني   أفةلت ح  به ادثالث  ه  م ا جه  ادمقم م   ادةعن ح بم  ن ٍّ
مست   من ادترّ   االست اتيجي ادعسك ي  ادسيمسي في ادو اع على أ ض فلسرين د  يسبق ده 

 مثيل مع جيش اعت ِبَ   ابًعم أ  خممًسم على مست   جي ش ادعمد . 
جهمد  حين تعتب  ا"زمن   ادم احل ادتي تّتس  بمالستع ا ات ادعسك ي    ثمنيم: ثم  جهمد  مم بع هم

ع ا  دلح ن خم ج نرمق ادمقم م  ذات ادمست   ا"على من  ادي مي  من تسليح  ت  ين  حط  أنطمق  ا 
م احل ادعمليمت ادعسك ي  ادي مي  ادمح    . فهي ادح ن من غي  إرالق نم    مم ينبغي دلع   أن 

بلقم من تل  ادم احل  ا"زمن   بل يجن عليه أن يعتب هم أة  خر ا أمنيم  عسك يم عليه ينم  ادليل 
حتى من ادح ن ادحممي  نطسهم  فكيس يأتي من يعتب هم  محمفظ  على أمن إس ائيل ؟!  بهذا نك ن 
أمم  حّ  فمضح من ادجهمد  في تطسي  معنى ادح  ن ادثالث   أبعم هم في برمع غز   كمم في 

   ب ال من إس ائيلادم احل ادزمني  مم بين هذ  ادح  ن  اعتبم هم حمد  حطمظ على  أمن  تطسي 
اعتبم هم حمد  ح ن مستم   بكل مم تحمل ادكلم  من معنى   ذد  مم  امت تتسلح  تحط  ا"نطمق 

سي  ت ِعّ  ادق ات ادقتمدي . ا"م  ادذي ال يسمح بع  هذا ادحّ  ادطمضح من ادجهل ادعسك ي  ادسيم
 االست اتيجي  أن تنمبش أي  استنتمجمت أخ   مبني  عليه. فطسم  اد أي هنم يمت  من ا"سمس إدى 
اد أس أ  بمدعكس  بل نسأل هللا أن يك ن ادسبن ه  ادجهل في ب ا   ادح ن  اإلع ا  دلح ن  ديس 

(  ادةم ل  أسبمبم أخ  .  يم دلمتنبي حين بمل: )مم ادذي ِعْنَ    ت  ا   ادَمَنمَيم/ كمدذي م ل  ِعنَ    ت  ا   ادةَّ
 هنم تحمل معنى  ادتنسيق ا"مني .



 
 
 
 

 

 56 ص             3983 العدد:        4/7/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 3/7/2016، لإلعالم الفلسطينيالمركز 
 

سرائيل؟ االستراتيجيهل يعود التحالف  .72  بين تركيا وا 
 سعي  ادحمج
أخي ا   كمم كمن مت بعم  اتطق ادر فمن ادت كي  اإلس ائيلي على إنهم  ا"زم   تربيع ادعالبمت بع  

ت سن ات كممل  من ادقريع  اد بل ممسي  بينهمم  تت يجم دج الت ع ي   من ادتطم ض ادمبمة  س
 امت ت على م   أةه  ر يل   تكثطت في ا"سمبيع ا"خي  .

 
 أسباب التقارب

ب سمر   ضغر أمي كيين  ث  أعلنت   د  االحتالل  2013ب   نتنيمه  اعتذا ا همتطيم "   غمن عم  
  بمعنى أن 2014ملي ن   ال  عم   20يض ع ائل ضحميم سطين   ممفي م م    بمبلح استع ا هم دتع  

ادة ريين ادت كيين ا" ل  ادثمني ب  تأمنم ببل عممين من اآلن   بقي ادتطم ض بمئمم منذ ذد  اد بت 
 على ادة ر ادثمدث  ه  كس  ادحوم  عن برمع غز   فمم ادذي استج  اآلن دنض ج االتطمق؟

  ادت كي   يتعلق ا"م  بت جه عم  دتع يل مسم  ادسيمس  ادخم جي   بت جه أخص يتعلق من ادزا ي
بمدعالب  مع تل أبين؛ فمن ادنمحي  ادمب ئي  تس   أ سمر ادقيم   ادت كي  بنمع  بض     ادع    بسيمس  

ات ادع بي   في ت كيم ادخم جي  دب اغممتيتهم   ابعيتهم ادتي ع فت بهم دسن ات ر يل  إدى مم ببل ادث   
ظل تح يمت غي  مسب ب  ت اجههم في مق متهم ادعزد  ادمط  ض  عليهم إبليميم    ديم   ادت ت  مع كل 
من اد اليمت ادمتح    االتحم  ا"   بي   تر  ات ا"زم  ادس  ي  ادتي فق ت منذ فت   ادق    على 

ممل ادك  ستمني   تق   ادمة  ع ادتأثي  فيهم   ا"زم  مع   سيم   ادتوعي  ادعسك ي دحزن ادع
 ادسيمسي ادك  ي في ةممل س  يم   غي هم من ادتر  ات.

أمم  ادحمج   دلعالب  مع تل أبين فتب ز في ع   سيمبمت أهمهم     ا"خي   ادم غ ن ت كيم في 
م ت رين ا"ج ا  مع  اةنرن دتقليل  عمهم ادمق   دلطومئل ادك  ي  ادمسلح  في س  يم )تونطهم ت كي

منظممت إ همبي (  على ادجمدي  اديه  ي  ادطمعل  في   سيم د ع  ادتقم ن بين أنق    م سك    ادتعم ن 
االستخبم ي في ظل حمد  ادسي د  ادسمئ   في ادمنرق  منذ فت     محم د  حجز مكمن "نق   في 

 ادمم  دلغمز ادسينم ي همت ادتي ت س  دمستقبل ادمنرق   فضال عن ادرم ف بلعن     ادمست    
ادربيعي ة بي ادمت سر ادذي تخرر   د  االحتالل دتو ي   خالل سن ات   ه  مم سيطي  ملس أمن 

 %55ادرمب  ادت كي إذ ستخطض أنق   حينهم من   ج  اعتمم هم على ادغمز ادربيعي اد  سي )
 حمديم(.



 
 
 
 

 

 57 ص             3983 العدد:        4/7/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وم في ادمةه  ادس  ي بمدنسب  د  د  االحتالل  فيب   أن ادتر  ات ادمتسم ع  في ادمنرق   خو  
إضمف  إدى حمد  ع   االستق ا   ادضبمبي  ادعمم  في اإلبلي  ب   فعتهم دخرن    حليطتهم ادق يم   

 فضال عن ادملس االبتوم ي فيمم بع  ادرمب  )ادغمز ادربيعي( كمم سبق.
 

 االتفاق في الميزان
ث إب ا  ادكمبينت اإلس ائيلي ال يت بع أن ي اجه االتطمق ادذي  بعه ادر فمن أي معيقمت من حي

 ادب دممن ادت كي ده   دذد  يمكن اعتبم   في حك  ادنمفذ.  ال ة  أن كال ادر فين يبذل بوم   جه   
ديسّ ق د أيه ادعم  أنه خ ج منتو ا من ج الت ادتطم ض ادمم اث ني   حيث ت كز أنق   على أنهم 

تل أبين على استم ا  ادحوم  ادبح ي  كس ت ادحوم   ادمط  ض على برمع غز   بينمم تؤك  
  ا"مني على ادقرمع.

في ميزان اد بح  ادخسم   ادمج    يمكن ادق ل إن ادر فين  ابحمن إدى ح  مم إذ  ج  كل منهمم في 
ادجمنن اآلخ  نمفذ  دكس  ادحوم  اإلبليمي  حليطم في مختلس بضميم ادمنرق   فضال عن ادعمئ  

حيث يأمل ادر فمن من خالدهم ب فع حج  ادتبم ل ادتجم ي بينهمم من  االبتوم ي اد اضح دالتطمبي 
مليم ات   ال  ب يبم  بينمم يمكن دملس ادغمز ادربيعي أن يزي   أضعمفم  6مليم    ال  حمديم إدى  4.5

 مضمعط .
كمم يب   أن االتطمق ب  ةمل بن  ا تتعلق بمدتعم ن في مجمل ادتونيع ادعسك ي  تبم ل ادمعل ممت 

الستخبم ي   ادتعم ن في ملس  مكمفح  اإل همن    غ  ح ص  ئيس اد ز ا  ادت كي على ادتأكي  بأن ا
 مست   ادعالبمت س س يتح   الحقم من خالل ادتج ب  ادعملي .

بي  أن تقيي  مم ه  أبع  من ادلحظ  اآلني   ادمومدح ادظمه   يثبت أن   د  االحتالل هي اد ابح 
   في مقمبل ذد  تحقق ت كيم بعض ادمكمسن على االست اتيجيادم    ا"كب  من االتطمق على

بمعتبم   جز ا -ادم يين ادق ين  ادمت سر  فيمم يبقى ادر س ادطلسريني ادخمس  ا"كب  في االتطمق 
ن د  يةم   في ويمغته أ  ادت بيع عليه أي ر س فلسريني إذ أن  اإليجمبيمت   -منه ضمنيم   ا 

سمع ات  م ا  ادبنى ادتحتي  أ  بعض ادمةم يع ادت كي  في ادقرمع بليل   هممةي  ادمتعلق  بإ خمل ادم
  مؤبت   يمكن د  د  االحتالل إبرمؤهم أ  تجمي هم أ  االنقالن عليهم في أي  بت كمم ه   ي نهم.

   عم  ادكيمن اإلس ائيلي ديضخ اد مم  في ع  ق ادعالبمت مع   د  إبليمي االست اتيجيفطي ادميزان 
مسلم   مؤث   في بضميمهم مثل ت كيم   سيعي  تطعيل منظ ممت ادتعم ن ادسيمسي   االبتوم ي  
 ادعسك ي   ا"مني  معهم   سيحم ل جه   است  ا  مم فعلته سن ات ادقريع  ادست على مست   
ادحمجز ادنطسي مع ادةعن ادت كي   سيج  غرم  إبليميم إسالميم دس بته دغمز ة ق ادمت سر من 
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الل تعممل ت كيم معه )بمفت اض نجمف خرته في ذد (   سي فع من أسه  بب ل ادمنرق  ده في ظل خ
ادتهمفت ادع بي على رلن     أ  إبمم  ادعالبمت ادعلني   ادس ي  معه   ه  بن  مه  يلطت ا"نظم  

ت سي   إدى خر    ت بيت االتطمق في ظل ادتطك  ادذي أومن منظ م  ادعمل ادع بي اد سمي  ا عم  
 ح    ادعالب  مع   د  االحتالل.

 
 ؟االستراتيجيهل يعود التحالف 

تمت  ادعالبمت ادت كي  اإلس ائيلي  على م   عة ات ادسنين؛ إذ كمنت ت كيم أ ل   د  مسلم  تعت س 
ب  د  االحتالل  نسجت معهم عالبمت متق م  ةه ت عو هم ادذهبي في تسعينمت ادق ن ادممضي 

 يمت سيمم ادعسك ي   ا"مني .  ادي    يعي  ادجمنبمن بنم  جس   ادتعم ن ا"مني على مختلس ادمست
 االستخبم ي  ادعسك ي في ظل ظ  س إبليمي  متغي    ا"م  ادذي ير ف ادسؤال ادب يهي بق  : هل 

 يع   ادتحمدس اإلست اتيجي بين ادر فين بع  أن زال ادجطم   عم ت ادعالبمت؟
ادسؤال من ادوع ب  بمكمن دع   اعتبم ات  سيمبمت في مق متهم حمد  ادسي د  ادحقيق  أن إجمب  هذا 

 ادتغي ات ادمستم   على مست   االورطمفمت  ادتحمدطمت في ادمنرق  ادتي د  تستق  بع  على مةه  
  فضال عن ع   متغي ات ال يمكن سب  أغ ا هم  ال ادحك  عليهم بهذ  ادس ع  أهمهم 2011مح   منذ 
 ادر فين في ذد . م    غب 

دكن من ادنمحي  ادنظ ي   ب  تسي  ادعالبمت بمنحنى إيجمبي  س يع بمم يؤهل ادعالب  "ن تع   
دسمبق عه هم على ادم   ادبعي   في ظل اد غب  اإلس ائيلي  ا"كي   بذد    ادعالبمت اد ري   دتل 

 ا  ادسيمسي ادت كي   ادب اغممتي  أبين مع ادمؤسس  ادعسك ي  ادت كي  ادتي زا  مؤخ ا نط ذهم في ادق
 ادة ي   ادتي يتمتع بهم ومنع ادق ا  ادت كي   ك  ادمتغي ات  ادمه  ات ادمةت ك  في اإلبلي .

 دكن من ادنمحي  ادعملي   ال يب   هذا ادسينم ي  م جحم دع   أسبمن  أهمهم:
دع اد   ادتنمي   ث  تر  ت مع أ ال  فج   ادثق  ادكبي   بين ادر فين  ادتي ت جع جذ  هم دب ايمت ا

محرمت ادتأز  في ادعالب  مثل حم ث   اف س  االعت ا  على سطين   ممفي م م     دتول دذ  تهم في 
سن ات ادقريع    كمن من تمظه اتهم ادةممت  ادعلني  د ز ا  في ادحك م   اإلس ائيلي   بت اجع ادع اد  

 ال في ظل استم ا  مطم ضمت ادتقم ن.مث 2015 ادتنمي  في انتخمبمت ي ني /حزي ان 
ثمنيم  ت كيم ادي   ديست ت كيم تسعينمت ادق ن ادممضي  ال دجه  ادخلطي  ادطك ي   ادسيمسي  دلحزن 
ادحمك    ال دجه  ادعالبمت ادم ني  ادعسك ي  فيهم   ال على مست   ادحمجز ادنطسي د   ادةعن 

ي  مؤسستهم ادعسك ي   على م   ست سن ات  ادت كي إزا  تل أبين خمو  بع  سق ر ةه ا  على
من ادتوعي  ادسيمسي  اإلعالمي ض هم   ال من زا ي  ادحمج  ادملح  د  د  االحتالل في تر ي  
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ا"سلح   ت  ين ادريم ين  ادتونيع اد فمعي  غي هم من ادمجمالت بع  أن برعت أنق   أة ارم كبي   
 مالت سعيم نح  االكتطم  ادذاتي.خالل ادسن ات ادقليل  ادممضي  في هذ  ادمج

ثمدثم   غ  ادتقم ن ادمطت ض بين ادجمنبين  اتطمق ادمومدح  بينهمم  ع   من ادمه  ات ادمةت ك   فق 
تقيي  ونمع ادق ا  فيهمم  فإن اإلرم  ادنمظ  دلسيمس  ادخم جي  دكل منهمم يكم  يتضم  مع اآلخ  أ  

مت ت كيم مع اد  ل اإلبليمي   ادق   ادمختلط  في ادعمد  على ا"بل يتقمرع معه  من ببيل ةبك  عالب
 ادع بي  في مق متهم ادح كمت اإلسالمي   م بطهم ادعم  من مختلس بضميم ادمنرق .

 ابعم  حمد  ع   االستق ا  في ادمنرق  ككل   كث   ادتقلبمت  تب ل أ د يمت اد  ل ادمختلط  فيهم  
 ل ادمؤث   فيهم بمم ال يخ   فك   ادتحمدطمت اد ائم  أ   ع   ثبمت اد ضع اد اخلي دع   من اد 

ادة اكمت اد اسخ  ر يل  ادم   بين أي ر فين بةكل عم   ت كيم    د  االحتالل على  جه 
 ادخو ص.

خممسم  أن ادمومدح  تمت في ادغمدن تحت عن ان  اتطمق ادض      بمدنسب  دلر فين   بمدتمدي يت بع 
دح  ا" نى من ادت اول اد بل ممسي  ادتعم ن ادتجم ي  على ا"بل في ادطت   دلعالبمت أن تسي   فق ا

 ا" دى.
سم سم  سيعتم  تر   ادعالبمت بين ادجمنبين إدى ح  كبي  على أ ا  ادحك م  اإلس ائيلي   سيمسمتهم 
ض  ادطلسرينيين   هي سيمسمت ستستجلن إ انمت ت كي  في حمل االنتهمكمت ادمت بع  على وعي  

دع  ان على غز  أ  ابتحمممت ادمسج  ا"بوى  غي هم   هي ت ت ات ستسمه  في ف مل  تر   ا
 ادعالبمت ادثنمئي  بةكل كبي .

بليمي     دي -في ادمحول   ثم  ع امل كثي     فعت ادجمنبين ادت كي  اإلس ائيلي  -ذاتي   بيني   ا 
 بع دهذ  ادمومدح  أن تسي  بخرى بريئ  دلت افق على إنهم  حمد  ادقريع  اد بل ممسي  بينهمم   يت

 في ادم حل  ا" دى ادتي ستك ن فت   اختبم  ن ايم  سيمسمت من ببل ادر فين.
دكن منحى استم ا  ادعالب   مسم هم على ادم يين ادمت سر  ادبعي  سيعتم ان بةكل كبي  على 

ةت ك   ادملطمت ذات االهتمم  اد ضع اد اخلي في كليهمم إضمف  إدى ادمومدح ادمت خم   ادمه  ات ادم
ادمةت    اد ضع ادعم  في ادمنرق    ه  مم يعني أن بقم  ادعالب  على حمدهم أ  تق مهم أ  ت اجعهم 

إمكمني   - د  نظ يم-ممكن نظ يم  عمليم تبعم إل ا   ادر فين  دتر  ات ادمحير ادع بي  ادذي يمل  
 م   ادبعي  على ا"بل.إبرم  ادعالب  أ  تجمي هم أ  حتى عكسهم على اد

 3/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 



 
 
 
 

 

 60 ص             3983 العدد:        4/7/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 ط اإلسرائيلي والنظام اإلقليمي الجديد التركياالتفاق  .73
 حلمي م سى
بليل  هي االتطمبيمت ادتي أثم ت في إس ائيل مةمع  متضم ب  ج ًا كمتطمق ادمومدح  مع ت كيم.  ال 

ي   كثي  ن أنهم كمنت أب ن إدى ادحل اد سر  يع   ا"م  في اد ابع إدى مم تضّمنه االتطمق من بن  
ممم هي إمال  من ر س دم بطه على اآلخ .   بمم أن أه  مم تضمنه االتطمق أنه كمن محم د  
دلخ  ج من أزم  تضّ  ت فيهم مومدح ادر فين بسبن ان فمع    ا  مةمع .  ه  مم ي عتب  في كل 

س ائيل مسأد  ك ام  ب مي .  من ت كيم  ا 
ه  ادعملي  فإن ت كيم حققت مرمدبهم ادخمو  ادمعلن   ادمتعلق  أسمسًم بة ريهم: االعتذا   من اد ج

س ائيل   ادتع يض.   غ  أن كل ا"نظم  ت كزت الحقًم على مم وم  ي وس بأنه خالس بين ت كيم  ا 
على مسأد   فع ادحوم  عن برمع غز   ه  مم ع ضه ا"ت ا  كة ر ثمدث  إال أن ادمعريمت ت ّل 
على أن ة ر ادتع يض ةكل عقب  ج ي  دسن ات.  ديس و ف  أن أغلن االنتقم ات ادتي  جهت 
نمم على ادتع يض.  كمن  اضحًم أن ة ر  فع  دالتطمق  اخل إس ائيل  كزت ديس على االعتذا    ا 

 ادحوم  عن غز  ال يمكن أن ي بى دمست   ادة رين اآلخ ين.
دنتنيمه  ه  أنه نجح في  ا"ه اإلنجمز االست اتيجي  أن   هآ تس  مع ذد  الحظ بم ا   ابي  في 

جعل ت كيم تت اجع عن رلبهم  فع ادحوم  ادبح ي عن ادقرمع بةكل كممل. كمن رلن ت كيم ه  
غز . اتطمق ادمومدح  كمم ه  اآلن يةكل عمليًم اعت افًم ت كيًم  إدىادسبن في خ  ج ادقمفل  ادبح ي  

فل  بمدخ  ج   اعت افهم بمحتيمجمت إس ائيل ا"مني  في مم يتعلق بغز   عن مم سمحت دلقم أخرأتبأنهم 
 . غز  يجن أن تمّ  عن ر يق مينم  أس    إدى رلن إس ائيل بأن كل بضمع  تذهن 

 يعتق  كثي  ن أن ادتع يض كمن يعني أسمسًم إب ا ًا بمدمسؤ دي  عن تبعمت أي فعل تمم سه ادق ات 
م.  الحظ هؤال  أن هذا يةكل سمبق  ب  ت فع إس ائيل ثمنهم الحقًم في اإلس ائيلي   يسقر فيه ضحمي

عالبمتهم  إن د  يكن مع اد  ل ادمعم ي   فعلى ا"بل مع اد  ل ادمومدح .  ادمسأد  ال تتلّخص فقر 
 في ادجمنن ادممدي بق   مم تتعلق أيضًم بمإلب ا  بمدمسؤ دي   ه  مم تتجّنن إس ائيل فعله على اد  ا .

  أن بعض منتق ي االتطمق  خو وًم في أ سمر اديمين اإلس ائيلي  اعتب  ا أن ادقب ل   غ
  فإن مؤي ي االتطمق أةم  ا إدى  ج ن  ؤي  ادو    ادكممل . فت كيم   إهمن  ب مي  بمدتع يض يةكل 

من جمنبهم  اضر ت مقمبل ذد  إدى ادقب ل بسن بمن ن في ب دممنهم يسحن كل اد عم   من أت ا  
  إس ائيليين ةم ك ا في ابتحم  م م  .  د  تكتس إس ائيل بذد  بل  فعت ت كيم إدى إسقمر كل ض

  ع   يمكن أن تق   الحقًم  تحمل ادمسؤ دي  عن ذد  ب   مبلح ادتع يض إن أبيمت  ع  .
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  اضح أن جمنبًم هممًم من ادعقبمت ادتي  اجهت االتطمق تمثلت أسمسًم في مم أةمعته ا" سمر 
يني  في إس ائيل ح ل ادو ا  بين نزعتين دلك ام  اد رني  في إس ائيل  ت كيم.  ادكل يتذك  أن اديم

هذا ادو ا  ب أ ببل م م   بكثي  حينمم أجلس نمئن  زي  ادخم جي  اإلس ائيلي  في حينه ادسطي  
 ضمع   ادت كي في تل أبين على مقع  منخطض ديجلس ببمدته على مقع  عمٍل  دينة  ادو    دتأكي 

 ت كيم مقم ن  بمج  إس ائيل.
 بع  ذد  ج   تضخي  ادم ابس ادت كي   خو وًم ادوم    عن أ   غمن   محم د  تو ي هم على 
أنهم انتقمل دت كيم من حمد  ادو اب  إدى حمد  ادع ا .  م ا ًا ج   حث ادجمه   اإلس ائيلي على 

 ادعمل على إيجم  ب ائل في ادي نمن  بلغم يم معمبب  ت كيم ابتوم يًم بتجنن ادذهمن دلسيمح  فيهم 
   ل أخ  .  دكن عنم  اد بمئع بم  اإلس ائيليين إدى إ  ا  مح   ي  أث  هذ  اد ع ات: مم ت ف   
ت كيم أكب  من أن يتّ  تع يضه بهذ  ادسه د .  ع ا ذد  فإن ت كيم  بمكمنتهم في حلس ا"رلسي 

ل على إس ائيل في ادع ي  من ادمحمفل ادسيمسي   ا"مني  ادتي  م بعهم االست اتيجي  أفلحت في اإلثقم
 هي عض  فمعل فيهم.

 دهذا ادسبن ابتلع بم   اديمين أدسنته    افق ا على اتطمبي  ادمومدح  ادتي كمنت أيضًم مرلبًم أمي كيًم 
س ائيل بيتنم كمنت أ ب ن إدى بممتيمز.  حتى ادمعم ض  ادتي أب اهم كل من بم   ادبيت اديه  ي  ا 

ادم افق  ادوممت . فح اس م مى ادك ام  اد رني   انتومن ادقمم  ادق مي  اضر  ا دلقب ل بمد ابع 
 ادذي أسمسه أن من ا"فضل إلس ائيل مع ت كيم عنهم من   ن ت كيم.  هذا مم اعتب   ادكثي  ن دقم  

 ادمومدح ادج ه ي.
 اح . فهي مولح  است اتيجي  أمني    ادمولح  هنم ديست در س  اح   ديست مقو    على مست  

 عسك ي   سيمسي   ابتوم ي  على ح  س ا .  ب  فتح ت مي  ادعالب  مع ت كيم ادبمن أمم  إس ائيل 
د فع مست   مةم كتهم في م ا الت حلس ادنمت   نةمرمته. كمم أن كثي ًا من ادمعلقين ي  ن أن 

س ائيل يسهل بل     ادم ادي "مي كم في ادمنرق   ادذي سيجمع   عت التحمدس اال االتطمق بين ت كيم  ا 
س ائيل.  علنًم   دلم   ا" دى   اًل ع بي   ا 

س ائيل يزي  عن  مليم ات   ال  سن يًم  أن مينم  حيطم وم   6 معل   أن حج  ادتجم   بين ت كيم  ا 
  س  يم ب اب  دلبضمئع ادت كي  إدى   ل ع بي  عب  ا"  ن بع  اضر ان  ضع ح ك  ادنقل عب

 ادع اق.  ب  أضيس إدى ذد  مؤخ ًا االهتمم  ادمتزاي  بقرمع ادغمز بع  أن وم  احتممل م    ادغمز 
من إس ائيل إدى أ   بم محطزًا دالبتوم  ادت كي.  دكن ال يقّل أهمي  عن ذد  أن ت كيم بم    على 

ونمعيًم هممًم فضاًل عن  االستثمم  في إس ائيل في ادع ي  من ادقرمعمت  يمكنهم أن تةكل ة يكمً 
 ك نهم أب ن ا"س اق ادكبي   إديهم.
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على أسمس   حممس  هنم  من يضيس إدى ذد  إمكمني  أن تلعن ت كيم    ًا حمسمًم في اد سمر  مع 
ت سيخ اد ضع ادقمئ   منع ت ه    نح  ح ن ج ي  .  في كل حمل فإن مم تأمله إس ائيل من االتطمق 

 إبليميعليه ادعالبمت سمبقًم بق   إبعم  ت كيم عن إي ان  تةجيع إنةم  نظم   ديس ادع    إدى مم كمنت
 .إس ائيلسيمسي ابتوم ي است اتيجي ج ي  يسمع  بةكل مبمة   غي  مبمة  في أمن 

 4/7/2016، السفير، بيروت
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