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 "الدولية الرباعية" تقرر وقف التعامل معسلطة الفلسطينية "الحياة": ال .1
التي   اللجر  ال باعي  ال  لي  ق  ت السلر  الطلسريري   قف التعامل مع : ي رس محم - ا  هللا 

عقن ار الع االرتطاض  الثاري  به ف إعا   إحياء العملي  السلمي    ب أت حمل   2002ةكلت عا  
  يبل ماسي  لحلها.

   الترطيذي   فتح لى اللجرتْيا الم كزي  لح ك   جاء الق ا  الذي اتخذه ال ئيس محم   عباس   أبلغه إ
الطلسريري  ما اللجر    آخ ها تق ي ها الجمع    الخيبات لمرظم  التح ي   في أعقان سلسل  ما 

ةا ته إلى العرف  التح يض الطلسريري قبل ذك   الماضي عا أسبان فةل العملي  السياسي    ا 
 سبن ال ئيس للعرف  فةل العملي  السياسي .االستيراا الذي يعتب ه المجتمع ال  لي ال

ت ري بلي  بع  سلسل  مبا  ات قا  بها   ال باعي   كاا عباس ت قف عا استقبال المرسق السابق لب 
 األخي    أى فيها الطلسريري ا ارحيازًا وا خًا إلى الم قف اإلس ائيلي.

حب  الي  العليا في اللجر    أا التق ي  أا ال اليات المتح   وا  الحيا   قال مسؤ ل فلسريري  فيع لب 
األم  المتح   ال ح ل لها  ال ق     االتحا  األ   بي  األخي  يحمل البومات األمي كي   مضيطًا أا 

ليس و تًا م ح ًا     سيا و يق  للطلسريرييا  لكرها كثي ًا ما تت ول إلى تطاهمات  مقايضات مع 
 . س  ي  أمي كا تخص المررق  ب متها  خو واً 

محم  أةتي  أا التق ي  عالج األع اض  ليس األسبان  مضيطًا:   فتح  قال عض  اللجر  الم كزي  لب 
السبن األ ل  األخي  لطةل العملي  السياسي  ه  االستيراا الذي يقّ ض أسس حل ال  لتْيا   ال  

رالق العملي  السياسي   إذا أ ا  أي ر ف إعا   إ .  تابع:  يبقي أ ضًا فلسريري  للتطا ض عليها
.  أ ضح أا القيا   لا  عليه أا يسّمي األم   بمسمياتها   يتح ث عا كيطي  إرهاء االحتالل  متى

ا كارت ستتعامل مع أر اف اللجر  بو    مرط   .  زا :  ال باعي  تتعامل مع  رعمل على عق      ا 
  لي ي مي إلى إرهاء االحتالل ضما مؤتم    لي بم جعيات مختلط  )المبا    الط رسي (  مؤتم  

 . سقف زمري  آليات مح      ال قف الط  ي لالستيراا
  5/7/2016الحياة، لندن، 

 
 " استصدار قرار من مجلس األمن حول النشاط االستيطانيالعربية سنبحث مع "الرباعية عريقات: .2

ذي  لمرظم  التح ي  الطلسريري  : أعلا ال كت   وائن ع يقات أميا س  اللجر  الترطي كاالت- ا  هللا 
أمس عا ت جه ل ى القيا   الطلسريري  بالت جه إلى مجلس األما ال  لي الستو ا  ق ا  ح ل 

 االستيراا اإلس ائيلي.
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 قال ع يقات في مؤتم  وحافي عق ه في  ا  هللا  إره ما المق   أا يت  بحث المة  ع الق ا  
 ا مع اللجر  ال زا ي  الع بي  ال باعي .المر ي تق يمه فلسريريا إلى مجلس األم

 أضاف إره  مرذ استال  ال ئيس األمي كي با ا  أ باما الحك   ل  يسمح لطلسريا بإو ا  ق ا   اح  
 ما مجلس األما   ال ب  ما إيجا  مخ ج لذل .

مبا  تها   ذك  أا اللجر  ال زا ي  الع بي  ستت جه لل اليات المتح       سيا  بالتعا ا مع ف رسا   
لرلن تح ي  م ع  لعق  مؤتم    لي للسال  كامل الوالحيات  لترطيذ ق ا ات الة عي  ال  لي  ذات 

 العالق .
 اعتب  أا التق ي  األخي  للجر  ال باعي  ال  لي  تضما ت ويات مراقض  لم اقف ال اليات المتح   

 األمي كي    االتحا  األ   بي     سيا   األم  المتح  .
لن ع يقات اإل ا   األمي كي  التي  عت اتطاق اإلف اج عا األس ى ما قبل أ سل   بالعمل على  را

 عب  ع يقات  ترطيذ بر  ه  بع  أا أخّلت إس ائيل بهذا االتطاق ب فضها اإلف اج عا ال فع  ال ابع .
 عا  ع  مرظم  التح ي  للمبا    الط رسي .

 5/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 مواصلة االستيطان والتصعيد في األراضي الفلسطينية المحتلة لفلسطينية تدينالحكومة ا .3

 ارت الحك م  الطلسريري  م اول  البراء في مست ررات الضط  الغ بي   الق س المحتلتيا  : الراو  
 قال الرارق باسمها ي سف المحم   إا هذه الخر   تأتي ضما حمل  التح يض  الته ي  االحتاللي 

بم اول  االستيراا  التوعي  في األ اضي الطلسريري  المحتل    في مق مها الق س الة قي .  األخي  
 رالن المجتمع ال  لي بالمسا ع  إلى اتخاذ خر ات فاعل   كطيل  ب  ع التوعي  االحتاللي 

 اإلس ائيلي.
  5/7/2016الحياة، لندن،  

 
 دة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةوح 560منظمة التحرير تنّدد بالقرار اإلسرائيلي بناء  .4

 560الج ي  الم افق  على براء  اإلس ائيليلر ا: رّ  ت مرظم  التح ي  الطلسريري  بق ا  االحتالل 
أعلا متح ث  في الضط  الغ بي  المحتل   الذي أ  مي  ح   استيراري  ج ي   في مست رر  معاليه 

أّره ج ى مساء أمس  إبالغ  ئيس بل ي  مست رر  معاليه باس  المست رر  الي   )االثريا(. مّؤكً ا 
ال فاع افيغ    ليب ماا  بالسماح  بةكل  سمي بق ا   ئيس ال ز اء برياميا رترياه    زي  أ  مي 

 لتخرير براء مرازل في المست رر .
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 هذا  ما جهتها  اعتب ت عض  اللجر  الترطيذي  لمرظم  التح ي  الطلسريري  حراا عة ا ي في بياا
لها م ير  الق س لتط يغها  التوعي  االستيراري بمثاب  استكمال لعملي  الترهي  الع قي التي تتع ض

ما سكارها األولييا  ا غ اقها بالمست رريا   تعزيز ال ج   اإلس ائيلي على حسان حق ق ةعبرا 
ال  لي  في  )الق س الكب ى( .  رالبت المجتمع  أ ضه  م ا  ه   عزلها ما أجل إقام  مة  ع

 السياسي   األخالقي  ال اليات المتح   بتحمل مسؤ لياته   األ   بيالمتح    االتحا   األم مق مه 
ال  لي  أيضا إلى  قف سياس   الكيل بمكياليا    ع  حق ق الةعن األس    القار ري  .  اعي  

قام    لته المستقل الطلسريري غي  القابل  للتو ف  على  أسها حقه في تق ي  موي ه على أ    ضه  ا 
  عاومتها الق س .

 4/7/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 غزة إلىشحنة مساعدات تركية  أولوصول : وكيل وزارة الشؤون االجتماعية .5
سال    أب قراع غز  االثريا عب  معب  ك    إلى ولت عة  ةاحرات محمل  مساع ات ت كي  : غز 

 .اإلس ائيليميراء  اة      إلى األح الت كي  التي  ولت  هي جزء ما حم ل  سطير  المساع ات 
  في مؤتم  وحافي عق ه بحض    ف  في غز   كيل  زا   الةؤ ا االجتماعي  إب اهي  قال ي سف 

ةاحر  مساع ات  400 ح اليما جمعي  الهالل الت كي ق ن المعب   هذه الةاحرات العة  جزء ما 
 هي  أمسمساع ات الت كي  للقراع  ولت )ميراء اة   ( مساء  سطير  ال أات كي  للقراع  مبيرا 

  . أحذي  مالبس  أرطال  ألعانرا تتضما ر   ا غذائي   ألف 11تقل 
 األحم الت كي  الهالل  األحم اره  سيت  ت زيع المساع ات بالتعا ا مع الهالل  إب اهي   أ ضح

محلي  للعائالت الطقي    مؤك ا اره سيت  جارن  زا   الةؤ ا االجتماعي   جمعيات  إلىالطلسريري 
 .األ بعاءمساء الي   بمراسب  حل ل عي  الطر   الذي يوا ف  لألرطال اله ايا  األلعان ت زيع 

السطي  الت كي ل ى السلر  الطلسريري   أاغازي حم   كيل  زا   الةؤ ا الخا جي    أعلاما جاربه 
 متابع   و ل المساع ات.غز  ل إلىمورطى ا رتيش  ول وباح االثريا 

 4/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 "اإلجرامية" في المملكة السعودية التفجيراتحماس تدين  .6

أ ارت ح ك  المقا م  اإلسالمي   حماس  التطجي ات اإلج امي  التي استه فت الموليا في المسج  
 الرب ي  في مررق  القريف ة ق السع  ي .
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يح وحطي  الي   الثالثاء  إا استه اف المسج  الرب ي ه  تحٍ  لكل  قالت الح ك   في تو  
المسلميا في بقاع األ ض  استطزاز لمةاع ه  لما تمثله هذه البقع  الراه   ما  مزي   يري  كبي   

  لكل المسلميا.
 م . أك ت الح ك   ق فها إلى جارن المملك  السع  ي  في م اجه  هذا اإلج ا   االسته اف لعقي   األ

 تق مت بالتعزي  للمملك   الةعن السع  ي  أس  الضحايا   اعيً  هللا أا يحطظ السع  ي  ما كل 
 س ء  أا يق   لها  لسائ  بال  الع ن  المسلميا األما  الخي   االستق ا .

 5/7/2016، موقع حركة حماس

 
 ستيطانية بالقدسوحدة ا 1,360ل "الرباعية" المسؤولية عن قرار االحتالل ببناء فتح تحمّ   .7

حملت ح ك  التح ي  ال رري الطلسريري فتح اللجر  ال باعي  ال  لي  المسؤ لي  : الق س المحتل 
  ح   استيراري  بالق س. 1,360الكامل  عا ق ا  حك م  رترياه  ببراء 

ها أك  المتح ث باس  ح ك  فتح في الق س المحتل   أفت علياا أا ارحياز اللجر  ال باعي  بت ويات
األخي   لالحتالل أعرته مزي ا ما التر ف ض  الةعن الطلسريري   ف ت له غراءا ليما س مزي ا 

 الق س.ما االستيراا على األ اضي الطلسريري   في مق متها 
 ح   استيراري  في الم ير  المق س  غي  ة عي  لا يجلن  1,360 ر ه علياا أا ق ا  رترياه  ببراء 

ا هذه أ اضي فلسريري  محتل   أي محا ل  لتغي  أم ها ال اقع أ  براء أمرا إلس ائيل مؤك ا أ
 مست ررات عليها ه  مخالطا لكل الق اريا ال  لي .

غي  قار ري   ال  مب  ات أضاف علياا أا الضغر األم يكي على ال باعي  ه  ما جعلها تعري 
يلي الذي يما س كل أ  ات االحتالل اإلس ائيلي  ه  ما جعل االحتالل اإلس ائ أخالقي  لوالح

  عرا يا اإل هان على  أس لجر  أممي  لمكافح  اإل هان.
 4/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 حول صفقة لتبادل األسرى مفاوضاتحماس تنفي أي  .8
  إس ائيل رطت ح ك  حماس أمس االثريا  ما ت    عا إج اء اتواالت غي  مباة   مع : ) .ن.أ(

    لتبا ل أس ى.إلب ا  وطق  ج ي
ال عل  ل يرا بأي  :  و ت األقوى  قال القيا ي في الح ك  والح الب   يل في تو يح إلذاع  

.  كاا  مطا ضات مباة   أ  غي  مباة   ح ل إب ا  وطق  تبا ل لألس ى بيا المقا م   االحتالل
اة   مع ح ك  عا إج اء اتواالت غي  مب  ي يع ت أح ر ت تح ث لوحيط    إس ائيلي مسؤ ل 
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  به ف عق  وطق  ج ي   لتبا ل أس ى  يت  بم جبها اإلف اج عا معتقليا  ما   اء الك اليس حماس 
آخ يا  خال القراع   إس ائيلييا جثتي جر ييا في القراع     إس ائيل فلسريرييا مقابل أا تستعي  
 ر اعي   اعتقلتهما حماس. 

 5/7/2016الخليج، الشارقة، 

 
 استوحيا فكر "داعش" لتنفيذ خطتهما أنهما عملية تل أبيب منفذيتهم ي "الشاباك" .9

أمس أا الطلسريرييا اللذيا رطذا   الةابا  : ا عى جهاز األما العا  اإلس ائيلي  كاالت-الق س 
واب   آخ يا  است حيا  15هج ما في تل أبين في حزي اا الماضي أ ى إلى مقتل أ بع  إس ائيلييا  ا 

 .  اعش ل جي  ترظي  ال  ل  اإلسالمي  خرتهما ما إي ي  
 22عامًا(   خال  محم  م سى مخام   ) 21محم  أحم  م سى مخام   )  أفا  بياا لألما العا  بأا 

حزي اا ب حي ما إي ي ل جي   اعش   ا االرضما   8عامًا( ما بل   يرا  رطذا هج   تل أبين في 
 . ساع   فيما يخص الت  يباتإلى وط ف الترظي   سميًا أ  الحو ل على أي  م

تةّبع بطك   اعش أثراء   تابع أا محم  الذي   س في األ  ا  عا  إلى يرا في كار ا الثاري 
 في هذا البل .    استه

 بحسن التحقيق معهما  فق  خررا لترطيذ هج   في إح ى مقو  ات القرا  المتجه إلى بئ  السبع 
جهازًا لكةف المعا ا فاتجها بع  ذل  بسيا   أج   للهج   لكرهما ةاه ا على م خل محر  القرا ات 

 على مراع   حارات في حي سا  را في تل أبين.
عاما( الذي اعت ف  22إا الجهاز اعتقل أيضا ي رس عايش م سى زيا )  الةابا   أضاف بياا 

ره ز  هما خالل التحقيق أره كاا ير ي ترطيذ الهج   معهما  لكره ل  يتمكا ألسبان فري   إال أ
 بالسالح.

  زعت  زا   الع ل الئح  اتها  بحق الثالث   جهتها الرياب  العام  في محكم  في تل أبين تتهمه  
 فيها بالقتل  التآم  للقتل  الة  ع في القتل.

 اعش خالل   قال خال  مخام     فقا لالئح  االتها   إره ق   ترطيذ هج   ض  إس ائيل باس  
لح يق المتعم  الذي أض مه متر ف ا يه    أسط  عا مقتل عائل    ابة  في تم ز ارتقامًا ل   مضاا

 الماضي.
 .  اعش  كاا الثالث  التقر ا ألرطسه  و  ًا على خلطي   اي  ترظي  ال  ل  اإلسالمي  

 أك  جهاز األما العا  القبض على عة   أةخاص في بل   يرا للتحقيق معه  لالةتباه بت  ره  في 
  تجا   األسلح    الترسيق لرقل المهاجميا إلى إس ائيل.إرتاج 
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 ت  التحقيق مع الثالث  في جهاز األما العا  )الةابا (   ا عت الرياب  أره  خرر ا لترطيذ العملي  
 في القرا  إليقاع أكب  ع   ما الضحايا   ت  ت جيه ته  بالقتل  غي ها للثالث .  

  ت جها إلى ي رس زيا   ه  أيضًا ما سكاا يرا   خرر ا  زع  الةابا  أا محم   خال  مخام  
معًا لترطيذ العملي   اخل قرا    جمع ا معل مات عا م اعي  القرا ات  مسا اتها  م اخلها  مخا جها 

  أع ا  المساف يا ما كل محر    بع ها ق   ا ترطيذ العملي  في القرا  بيا تل أبين  حيطا.
سرتيمت ا   اةت يا أيًضا ب الت  سمي   حقائن  30سكاكيا يبلغ ر لها   ا عى الةابا  أرهما اةت يا

ةيكل   قاما بة اء س  فئ اا ما أجل  ضعه على السكاكيا   2600جل ي   أحذي   رظا ات بقيم  
ةيكل  4000ليتمكر ا ما رعا ال كان بع  أا ترتهي ذخي تهما  بالسكاكيا المسمم     فع االثراا 

 ثمرًا للسالحيا.
حسن مزاع  الةابا   ت  ن االثراا ع   م ات على إرالق الرا  ليتأك ا ما رجاع  األسلح    خبآ  ب

كل المع ات  المالبس ل ى زيا  الذي مرعاه فيما بع  ما الق     ترطيذ العملي  معهما   ا عى 
حسن بعض ال ي ا المالي  التي عليه س ا ها   التي تمرعه ب›الةابا  أا سبن ع   اورحابه ه  

 ‹.الة يع  ما أا يك ا ةهي اً 
‹ كا ل  غ ستاف› جاء في ا عاء الرياب  أا ابري الع  مخام   حوال على األسلح  الرا ي  ما ر ع 

ما   ة  تورع أسلح  غي  قار ري  في بل تهما يرا   ت  ته يبها إلى  اخل إس ائيل على ي  سلي  
رزل يقي  به الطلسريري ا غي  الحاوليا على مغري   ه  ما سكاا يرا أيضًا  الذي أ ولهما إلى م

 إلى بئ  السبع. 53توا يح في م ير  ةقين السال  في الرقن   ما هرا  استقال الحافل   ق  
 زع  الةابا  أرهما خررا للوع   إلى القرا   لكرهما ع ال عا ذل  بسبن التطتيش األمري عر  

ل أبين لترطيذ العملي  في مكاا مكتظ    ول م خل المحر    استقال تاكسي ما بئ  السبع إلى ت
االثراا ق ن م كز سا  را   عر  سؤالهما هرا  عا مكاا يح ي مراع   مقاهي   له  الم ارر ا 

 على الم كز   هرا  رطذا عمليتهما.
  5/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 إسطنبولسندس باشا شهيدة تفجير  والدهنية يهاتف  .11

مكتن السياسي لح ك  المقا م  اإلسالمي   حماس  إسماعيل هري   السي  هاتف رائن  ئيس ال: غز 
عب  الحلي  الباةا  ال  الةهي   سر س الباةا التي استةه ت في التطجي  اإل هابي في مرا  إسررب ل 

 قبل أيا .
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  رقل الم قع ال سمي لحماس مساء االثريا  أا هري  قّ   في االتوال الهاتطي  اجن العزاء لعائل 
الباةا  سائاًل الم لى عز  جل أا يتغم ها ب اسع  حمته  يسكرها فسيح جراره  يله  أهلها  ذ يها 

 الوب   السل اا  حسا العزاء.
  أك  رائن  ئيس المكتن السياسي تضامره مع العائل  خاو   ضحايا التطجي  عام .

 4/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 محض افتراءعباس للرئيس اإلسرائيلية  االتهامات: فتح .11

 وطت ح ك  فتح االتهامات اإلس ائيلي  لل ئيس محم   عباس بالتح يض  تأجيج األ ضاع في : غز 
 قال المتح ث باس  ح ك  فتح فايز أب  عير  في  الضط  الغ بي  بال قح   الكاذب   المغ ض .

الريل ما ةخوه  الذي  تو يح وحطي إا ت جيه هذه االتهامات لل ئيس محض افت اء الغ ض مرها
قام  ال  ل  الطلسريري  المستقل   عاومتها الق س  يتمس  بحق ةعبرا في الع     تق ي  الموي   ا 

 الة يف.
 4/7/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
جراءاته تعبير عن فشلوهو الخليل لن يضعف المقاومة  حصار: "الشعبية" .12   أساليب االحتالل وا 

لةعبي  لتح ي  فلسريا  الي   االثريا  إا قيا  ق ات االحتالل بتة ي  الحوا  قالت الجبه  ا: غز 
المط  ض على م ير  الخليل  ا غالق م اخلها ال ئيس  في أعقان العملي  األخي   لا يخضع أهالي 

 الم ير  أ  يضعف المقا م  بل سيزي ها اةتعااًل   لا يحقق األما للمست رريا.
ما ُيسمى الكابيريت ع   إج اءات  عق بات ض  م ير  الخليل  أهلها  يةي    اعتب ت الجبه  أا إق ا 

إلى حال  ما التخّبر الة ي   العجز ال اضح عا  قف هذه العمليات  التي اررلقت أكث  ما م   ما 
 م ير  الخليل.

يل لا  قالت الجبه   ي    الع   الوهي ري جي ًا أا كل هذه اإلج اءات المتواع   بحق م ير  الخل
تساه  في حطظ األما للمست ررات   أا اعت افه بأا العمليات الط ائي  الراجح   الكبي    قعت أثراء 
تة ي  الحوا  على الم ا خاو  م ير  الخليل بمثاب   سال   اضح  بطةل هذه األسالين 

ي م ا  أك ت الجبه  أا  ف ض الحوا  على م ير  الخليل بالكامل  عزلها عا باق  اإلج اءات .
العقابي  الجماعي  بحق ةعبرا في الضط   الق س   الموا ق    اإلج اءاتالضط   ه   مرازل الةه اء 

 على براء المزي  ما ال ح ات االستيراري  يمّثل ج يم  ح ن  اضح  .
 4/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 " وورشة حدادةالقدس مواقع لط "القسام" و"سرايا قصفغزة:  .13
    رائ ات ب  ا ريا   فج  أمس16ف أةا الري اا الح بي اإلس ائيلي ما ر ع  ع ا: فايز أب 
  سلسل  غا ات ج ي  على أه اف م ري   م اقع ت  ين لطوائل فلسريري  في ةمال القراع  ]السبت[

  في حي الزيت ا جر ن ة ق م ير  غز     ا  ق ع إوابات في األ  اح.
  أ ل ما أمس   فج  أمس  بإواب  م اررَّيا بج  ح مختلط  ج ى  تسببت الغا ات الج ي  خالل ليل

 رقلهما إلى مستةطى  ا  الةطاء الربي لتلقي العالج.
 أك ت موا   أمري  فلسريري   ةه   عياا  أا رائ تيا ح بيتيا إس ائيليتيا  قوف فج  أمس  

ة  ح ا   تع   لعائل  ع   أه اف مختلط  في قراع غز     ا أا يبلغ عا  ق ع إوابات  مرها    
حسريا في حي الزيت ا ما أ ى لح  ث أض ا  ما ي  جسيم    ت مي  حطا  كبي  جر ن ة ق م ير  

 غز .
 قالت الموا   األمري  ذاتها: إا الغا   األ لى استه فت بع   و ا يخ على ما الري اا الح بي 

  في حي الزيت ا  حماس ك ي لح ك  التابعيا لكتائن القسا  الجراح العس  أب  ج ا     ب   م قعي 
بوا  خ  اح  على األقل    أب  ج ا  جر ن م ير  غز   قبل أا تعا   اإلغا   م   أخ ى على م قع 

التابع للقسا  في بل   بيت الهيا  بيرما الغا   الثالث    عسقالا فيما استه فت بوا  خ آخ  م قع 
 الح ا   المذك    بحي الزيت ا. استه فت بوا  خ ُأرلق ما رائ   استرالع    ة 

 أضافت  أا الري اا الح بي ةا غا    ابع  بأكث  ما وا  خ استه فت م قعا ق ن ب ج اإل سال 
بج ا  مبرى اإل ا   الم ري  ة قي بل   جباليا   أ ضًا خالي  بج ا  م قع حريا التابع لس ايا الق س 

ق ن كلي  الز اعي  ة ق بل   بيت حار ا ةمالي غ بي بل   بيت الهيا ةمالي القراع   ب كس 
 ةمالي قراع غز .

  5/7/2016األيام، رام هلل، 

 
 المعمورة ويجب التصدي له كما جرى في مطار عنتيبي أنحاء كافةبات يهدد  اإلرهابنتنياهو:  .14

برياميا رترياه   اإلس ائيلي ئيس ال ز اء    أا)  ن ا( عا، 4/7/2016، رأي اليوم، لندنذك ت 
المعم     يجن التو ي له كما ج ى في مرا  عرتيبي  أرحاءبات يه   كاف   اإل هانباا و ح 
 عاما. 40قبل 

فببي مرببا  عرتيبببي  أقيمببتيبباه  خببالل مةببا كته بعبب  ظهبب  االثرببيا فببي الم اسبب  التببي رجبباء توبب يح رت
 .لي اإلس ائي اإلذاع عاما على عملي  تح ي  ال هائا هرا   بحسن 40بمراسب  م     األ غر ي
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عمليب  تح يب  ال هبائا فبي عرتيببي  أا  أف يقيب فبي مسبتهل ج لب   أ غرب ارترياه   الذي يبز     أضاف
لبب ى ةببع ن العببال    جهببت ضبب ب  قاوبببم   إسببب ائيل  فعببت ةبباا  لإل هببان مببز التوبب ي  أوبببحت
 .لإل هان
رتريببباه  قبببال ظهببب  أمبببس فبببي م اسببب    أا حلمبببي م سبببى  عبببا 5/7/2016السطططفير، بيطططروت،  رةبب ت 

عامبببًا   التبببي جببب ت فعليبببًا بالتعبببا ا مبببع  40قببب ت فبببي مربببا  عرتيببببي إا العمليببب  التبببي  قعبببت قببببل ع
أرببا متببأث   اسببتخبا ات الع يبب  مببا البب  ل   بيرهببا أمي كببا  كيريببا  كارببت  مببزًا لمكافحبب  اإل هببان.  قببال: 

ي المخر فيا لل ق ف هرا ك ئيس لحك م  إس ائيل  في المكاا الذي حّ   فيه مقاتل  الجيش اإلس ائيل
.  معبب  ف أا ةببقيق رتريبباه   يبب ري  لقببي  فببي قلببن أف يقيببا علببى بعبب  آالف الكيلبب مت ات مببا إسبب ائيل

متبأث  جب ًا لل قب ف هربا  فبي المكباا البذي سبقر فيبه يب ري كقائب   مو عه في العملي    لذل  قال إره 
 . لسيي ت متكال  بع ما هاج  على  أس جر  ه لتح ي  المخر فيا

رياه  الذي كاا أق ن إلى ما يضع الملح في جب ح أ غرب ا حيبث كباا م جب  ًا اببا الب ئيس  تطاخ  رت
إلبببى هربببا  وبببل مقاتل ربببا فبببي عمليببب  المعببب  ال مثيبببل لهبببا فبببي  األ غرببب ي حيرهبببا عيببب ي أمبببيا.  قبببال: 

عامببًا مببا المح قبب  الرازيبب   حيببث جبب ى  31التببا يخ. فببي اختربباف رببائ   إي فبب ارس إلببى عرتيبببي  بعبب  
 . بيا اليه    غي  اليه   التمييز

 ل  يكتِف رتريباه  بب بر عمليب  عرتيببي بالمح قب  الرازيب   ببل  برهبا أيضبًا بالهبب  الةبعبي  الطلسبريري  
 . اإل هان ض  م ارري إس ائيل يح ث أيضًا في أيامرا هذه  ب حةي  كبي   الجا ي .  قال إا 

إرربي أخب ج ا ا فبي زيبا   تا يخيب   اللب :   كاا رترياه  ق  أعلبا  قبت وبع  ه إلبى الربائ   فبي مربا 
سبببتب أ بلقببباءات قمببب  مبببع زعمببباء مبببا سببببع    ل أف يقيببب  سيوبببل ا  .  اعتبببب  أا الزيبببا    فبببي أف يقيبببا

خويوببًا إلببى عرتيبببي إلجبب اء هببذه اللقبباءات   السببتقبال  ئببيس الحك مبب  اإلسبب ائيلي  للمبب   األ لببى مرببذ 
ل  ل األف يقي  السببع  البذيا اسبتقبل ا رتريباه  فبي مربا  .   ؤساء ا عة ات السريا على أ ض أف يقيا

عرتيببي اسببتقبال الطبباتحيا هبب   ؤسبباء أ غربب ا  كيريبا    اربب ا  جربب ن السبب  اا  إثي بيببا  زامبيببا  ترزاريببا. 
  عق  كل هؤالء لقاء مةت كًا في المرا .

  اقتوبا ي   أمريب . أربا لهبذه الج لب  أهميب  كبيب   جب ًا  أيضبًا مبا راحيب  سياسبي   بحسن كالمبه  فبإا 
 . إررا رطتح أف يقيا أما  إس ائيل ما ج ي    مضيطًا:  مس    ألا إس ائيل ت جع ألف يقيا بةكل كبي 

 
 والمجتمع الفلسطيني يتحمالن مسؤولية وقف عملية القتل المقبلة القيادةريفلين:  .15

الطلسريري  ألرها لب  تعقبن حتبى  الق س الع بي: هاج   ئيس إس ائيل  ؤ بيا  يطليا القيا   –الراو   
ا ا على العمليات األخي   ض  المست رريا.  قال إره ما غيب  المعقب ل أا تةبجع أ  تقبف السبلر  
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القيببا    المجتمببع الطلسببريري  ال حةببي  اإلج امببي.  زعبب  أا   اإل هببان الطلسببريري  علببى الحيببا  أمببا  
  يتحمالا مسؤ لي   قف عملي  القتل المقبل 

ابببل قببال مسببؤ ل فببي اللجربب  الترطيذيبب  لمرظمبب  التح يبب   أحبب  المقبب بيا مببا البب ئيس الطلسببريري فببي المق
ارببه لببيس مببا     السببلر  الطلسببريري    ئيسببها ةببجن كببل عمليبب    هببآ تس محمبب   عببباس لوببحيط  

 ي تكبها ةخص مرط  .
ربه قبا  بتح يبل ما جهته أعلا  ئيس حك م  االحبتالل بريبأميا رتريباه  عبا خرب ات ارتقاميب    قبال إ

مساع ات إضافي  لتعزيز المست ررات في الضط  الغ بي .  أ ضبح قببل سبط ه ألف يقيبا أمبس أربه يببذل 
اا رتريباه  ببا   لبذل  علبى خلطيب  ضبغر عب     هبآ تس جه  ا خاو  لتعزيبز المسبت ررات.  علمبت 

  ز اء كي يرلق م ج  براء مكثط  في المست ررات   ا على العمليات.
 5/7/2016ربي، لندن، القدس الع

 
 "مشكلة الالسامية"حزب العمال البريطاني يعاني من في لندن:  اإلسرائيليالسفير  .16

في لر ا ما    يغف  حزن العمال الب يراري بأره  اإلس ائيلياته  السطي   الق س الع بي: –الراو   
   مةكل  الالسامي . يعاري ما 

ل في لقاء مباة  أج اه معه الوحافي با ا   بي   إربه ال المرعق  في لر ا  قا  هآ تس  خالل مؤتم  
حبزن العمبال ةبكل لجرب   يع ف ما الذي يطك  به  ئيس حبزن العمبال جي مبي كب  با  لكربه أضباف: 

 كاا مكتن ك  با ق    مع هذا التقيي . أ افقللطحص ألره يعتق  أره ت ج  ل يه مةكل  ال سامي    ارا 
إربه   هبآ تس عمال ير ي التقاء  يغف.  قبال الربارق بلسباره لوبحيط   ئيس حزن ال أاأعلا قبل ذل  

. لكبا الربارق بلسباا األ   ببيت  تأجيل اللقاء بسبن عمل ك  با ض  ارسحان ب يراريا مبا االتحبا  
 السطا   اإلس ائيلي  في لر ا  يطتاح ك  ئيل  قال إا مكتن السطي  ال يع ف عا تح ي  م ع  للقاء.

قببب  مبببع حبببزن العمبببال أوببببحت إةبببكالي  بالرسبببب  لل بل ماسبببييا اإلسببب ائيلييا  مربببذ العال أايةبببا  إلبببى 
 ارتخان ك  با ل ئاسته  قبل عة   أةه . 

ةه يا  رلبت السطا   إج اء لقباء  ح الي قالت موا   في السطا   إره مع تسل   يغف لمروبه  قبل 
ياسببات إسبب ائيل  ارتهاكاتهببا. لكرببه بيرببه  بببيا  ئببيس حببزن العمببال  الببذي يعتببب  راقبب ا ةبب ي  اللهجبب  لس

 حسن الموا    ل  يت  حتى ا ا ال   على الت جه.
 كببباا كببب  با قببب  قبببال يببب   الخمبببيس الماضبببي خبببالل عببب ض تق يببب   اخلبببي للحبببزن حببب ل الالسبببامي  

 أ اإلسببب ائيلييا ال يتحملببب ا المسبببؤ لي  عبببا أعمبببال إسببب ائيل  أوببب قائرا  العروببب ي   اخبببل الحبببزن إا 
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رترياه   تماما كما ال يتحمل أو قاؤرا المسلم ا المسؤ لي  عبا أعمبال بعبض الب  ل  ميااحك م  بري
 .  الترظيمات اإلسالمي  المستقل  أ 

 5/7/2016القدس العربي، لندن، 
 
 تجري تحقيقا حول تلقي نتنياهو أمواال من رجال أعمال أجانب الشرطةالقناة الثانية:  .17

   مسباء االثربيا  أا الةب ر  اإلسب ائيلي  تجب ي مبؤخ ا تحقيقبا حب ل ذك ت القرا  العب ي  الثاريب : ا  هللا
تلقي  ئيس ال ز اء برياميا رترياه   أم اال ما  جال أعمال أجارن في أعقان ارتخابه  ئيسا للحك مب  

 .2009عا  
 بحسببن القرببا   فببإا التحقيقببات التببي يج يهببا ربباق  موببغ   بمةببا ك  مستةببا يا قببار رييا  تبب    عببا 

  رتريباه  األمب ال ذاتهبا خبالل م حلب   اليتبه الحاليب . مةبي ً  إلبى أا االسبتج ان يةبمل تقوبي استخ ا
 خا ج إس ائيل.

 أةا ت إلى أا التحقيق يةمل جميع اإلج اءات القار ري  الالزم  ع ا استج ان المةتبه بهب . أي أربه 
 يعتب  ب اي  تحقيق فعلي ض  رترياه .

 5/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
  دينية ةفريض الفلسطينيينصفد: االنتقام من  لمدينةالحاخام األكبر  .18

أك  الحاخا  اليه  ي األكب  لم ير  وط  المحتل  ةم ئيل إلياه  أا قتل : سما  كال -الق س المحتل  
    اوطًا الطلسريرييا بال ح ش. ف يض   يري  ي ع  إليها الت  ا  الطلسريرييا  االرتقا  مره  ه  

إرببه يجببن االرتقببا  مببا الطلسببريرييا   ًا علببى  أمببسال فببي حبب يث رقلببه م قببع القرببا  العب يبب  السببابع   قبب
االرتقا  ما هؤالء ال حب ش ف يضب  يبرص عليهبا التب  ا    يجبن  العمليات الط ائي  األخي    مضيطًا أا 

يببف يعربب ا يجببن أا ر جببه سببؤااًل إلببى أعضبباء الحك مبب   ك .  أضبباف:  علببى   لبب  إسبب ائيل تربيقهببا
متسبا يتيا   احت ا   تقب يس يب   السببت  ف يض    ف يض  االرتقا    أى أا  . الع ن األم ال  الح ي ؟

فبي األهميب   معتبب ًا أا حك مبب  االحبتالل تمبا س االرتقائيبب  فبي تربيبق الطبب ائض باعتببا  أرهبا ال ترطببذ 
 ف يض  االرتقا  ما الطلسريرييا.

 5/7/2016الحياة، لندن، 
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 قضية الجثامين المحتجزة للمستشار القانوني تحّولالعليا اإلسرائيلية كمة المح .19

قبب  ت مببا تسببمى  المحكمبب  العليببا  اإلسبب ائيلي   مسبباء يبب   االثرببيا  تح يببل  :الحيببا  الج يبب  -القبب س 
قضبي  جثبباميا الةبه اء المحتجببز  إلببى المستةبا  القببار ري لحك مب  االحببتالل للبببت فيهبا حتببى الحببا ي 

 لةه  الجا ي.عة  ما ا
جبباء ذلبب  خببالل جلسبب  عقبب ت فببي القبب س المحتلبب   حيببث قبب   القضببا  تح يببل القضببي  إلببى مستةببا  

 الحك م  عقن التل يح ب فا الةه اء في مقب   أ قا  خالل اجتماع  الكابيرت  اإلس ائيلي األخي .
 4/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 يةاإلسرائيل العدل أميركيون يقاضون وزيرة .21

تلقت  زي   الع ل اإلس ائيلي  إيلت ةاكي  رسخ  عا قضي  التع يضات التبي  :ال أي –الق س المحتل  
أمببب يكييا  كبببار ا علبببى مبببتا إحببب ى سبببطا أسبببر ل الح يببب  البببذي تعببب ض لهجببب   مبببا القببب ات  4 فعهبببا 

 اإلس ائيلي  استةه  خالله عة   مةا كيا معظمه  ما األت ا .
ات ضببب   زيببب   القضببباء الحاليببب  ةببباكي  ب وبببطها  زيببب   للقضببباء   ز اء   فبببع األ بعببب  قضبببي  التع يضببب

 آخ يا في حك م  رترياه .
تج   اإلةا   إلى أا ال زي   ةاكي  ق مت االستةا ات القار ري  الخاو  بالقار ا ال  لي  كارت جبزءًا 

بببالهج    مببا خربب  الهجبب     جببزءًا مببا عمليبب  الموببا ق  عليببه  كمببا أعبب ت  جهببزت األ امبب  المتعلقبب 
غيبب  القببار ري الببذي اسببته ف السببطا أثربباء إبحا هببا فببي الميبباه ال  ليبب   بحسببن مببا أفببا ت بببه الوببحيط  

 اإلس ائيلي .
أرببه   جبباء فببي رببص البب ع ى التببي  فعهببا الم ارربب ا األم يكيبب ا  جمببيعه  مببا سببكاا مررقبب   اةببررا 

بتهبا أثرباء توب يها ألسبر ل يجن علبى إسب ائيل أا تب فع لربا تع يضبات علبى جب ائ  الحب ن التبي ا تك
 . الح ي   إضاف  للحوا  البح ي الذي تط ضه على قراع غز 

أسببر ل  التببي  فعببت العلبب  األم يكببي  كارببت جببزءًا مببا   تةبباليرج   أبحبب  األ بعبب  علببى مببتا السببطير  
 . الح ي 

اء  تطاهبب  هببذا مجبب   هبب     ً ا علببى البب ع ى الم ف عبب  ضبب ها قالببت  زيبب   القضبباء اإلسبب ائيلي  ةبباكي : 
 . مرلق  لي فع ا القضايا كما ي ي  ا  فأرا متأك   أا المحكم  األم يكي  لا تبحثها

 5/7/2016، الرأي، عّمان
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وهدم منازل ألسر  مواطنًا برصاص االحتالل خالل عملية اقتحام واسعة لمخيم قلنديا 22إصابة  .21
 الشهداء

ا جر ن  ا  هللا بال واص الحي  الذي م اررا ما سكاا مخي  قلر ي 22سائ  أب  ف ح : أوين 
أرلقته ق ات االحتالل اإلس ائيلي  خالل عملي  اقتحا   اسع  للمخي   فج  أمس  تخللها ه   مرزلي 
عائلتي الةهي يا عراا أب  حبس    عيسى عساف  اللذيا قضيا في الثالث  العة يا ما كار ا 

 م ير  الق س.الماضي  بع  أا رطذا عملي  رعا في  /  يسمب األ ل
 ب أ االقتحا  مرتوف الليل  قبل الماضي    ت اول حتى ساعات الوباح األ لى  بمةا ك  أع ا  
كبي   ما جر   االحتالل الذيا حاو  ا المخي  ما ع   جهات  ما أ ى إلى ار الع م اجهات مع 

الل اقتحمت المخي    أا ق ات االحت قلر يا اإلعالمي  ذك  م كز  ع   كبي  ما الةباا في المخي .
آلي  عسك ي   الفت  إلى أره ت  ه   مرزل الةهي  أب  حسر   70بق   ما مئات الجر    ت افقها 

 بالمتطج ات  فيما ت  ه   ج  اا مرزل الةهي  عساف ما ال اخل. 
ما جهته  ذك   ئيس اللجر  الةعبي  في المخي  جمال الفي  أا عملي  االقتحا  ب أت ق اب  الساع  

مرتوف الليل  مبيرا أا ق   ما المستع بيا  خلت المخي  ب اي   لكا افتضح أم ها ما قبل  12
 مجم ع  ما الةباا  الذيا  ةق ها بالحجا    بالتالي استق   أف ا ها تعزيزات ما ق ات االحتالل.

 لطتت إلى تعم  جر   االحتالل إرالق  ابل كثيف ما ال واص  قرابل الغاز المسيل لل م ع  
ةباا حيث ت   10و ن الةباا الذيا حا ل ا التو ي له   عال   على اعتقال ما يزي  على 

االعت اء عليه  بالض ن المب ح قبل أا يت  إرالق س احه   ما اقت ا باسته اف ر اق  اإلسعاف 
 التابع  لجمعي  الهالل األحم .

 5/7/2016األيام، رام هللا، 
 
 ي الضفة الغربيةف مواطناً  34عتقل ت االحتاللقوات  .22

م اررا على األقل  ما ع    34اعتقلت ق ات االحتالل اإلس ائيلي مرذ الليل  قبل الماضي   أمس  
 أرحاء في الضط  الغ بي   خالل حمل  ت كزت في محافظتي الق س   الخليل.

  م اررا اعتقل ا ما الق س   مخي  قلر يا   ما ع  17 أعلا را ي األسي  في بياا وحافي  أا 
كما ج ى اعتقال أ بع  م ارريا ما بل تي الخض   بيت  بل ات في الخليل  اعتقل ثماري  م ارريا 

أما ما جريا  فق  . م اررياثالث    اعتقلت ق ات االحتالل ما ر لك   فجا  بمحافظ  بيت لح .
 ا.يْ اعتقلت ق ات االحتالل م ارر  

 5/7/2016األيام، رام هللا، 
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 نية تختطف شابًّا بطوباسالصهيو  الخاصةالوحدات  .23
ةابًّا ما  سر م ير   5/7/2016اخترطت ال ح ات الوهي ري  الخاو  فج  الي   الثالثاء : ر باس

 ر باس  رقلته إلى جه  مجه ل  في ذ     قط  العي .
 قالت موا   محلي  لم اسلرا إا مستع بيا مترك يا بزي م ري اخترط ا الةان عبا   ة يف   اغم  

 ( ما  سر س ق م ير  ر باس   غا   ا المررق  بةكل مباغت.عاًما 30)
 أضافت الموا   أا ع      يات لالحتالل تم كزت على م اخل ر باس  محيرها؛ لتغري  

 ارسحان ال ح ات الوهي ري  الخاو .
 5/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "حارة اليهود" نهج إسرائيلي عنصري جديد يمنع زوار "األقصى" من المرور عبر .24

  ي   االثريا  عا رهج ج ي  ابت عته الة ر  إس ائيلكةطت جمعي  حق ق الم ارا في : الق س
الجمع   أيا في الق س الة قي   بمرع السكاا الطلسريرييا ما الم    في حا   اليه    اإلس ائيلي 
 المسج  األقوى في الق س الة يف. إلىلل و ل 

ضابر ة ر  الق س ي  ا  هليطي   إلىا ما الجمعي   ب سال  عاجل   بعثت المحامي  رس يا عليا
في الق س الة قي  بمرع السكاا  اإلس ائيلي ترالبه فيها ب قف الرهج الج ي  الذي ابت عته الة ر  

 الجمع . أيا الطلسريرييا ما الم    في حا   اليه   
الة ر   أف ا مضاا مرع بم جبه الجمع  في ةه     أيا  ب أ هذا الرهج العرو ي التمييزي في 

 للمسج  األقوىالم ارريا  ز ا  المسج  األقوى الذيا يأت ا ما الجه  الجر بي   اإلس ائيلي 
 في الم كبات. أ بالم    ما حا   اليه   س اء مةًيا على األق ا  

بةكل  اضح اره  قالت المحامي  رس يا علياا في  سالتها: إا أف ا  الة ر  اإلس ائيلي  قال ا للراس 
ممر ع م    السكاا الع ن ما حا   اليه  . هذا التمييز  الطول التعسطي  يتمثل بمرع  خ ل 

 أ جاءالبل   الق يم    كاف   أحياءالسكاا  األهالي الع ن  بيرما يتيح لليه   التج ل بح ي  في كاف  
 الم ير .

ر ري  ه  مخالط   اضح  للقار ا  استخ ا  الة ر  ل سائل غي  قا أا أك ت المحامي  علياا  
 اعتما  التمييز الق مي  ال يري  لمرع  خ ل مجم ع  معير  لمررق  عام  ه  أم  مخالف للقار ا 
 مس خري  بالحق ق األساسي    ما يزي  ما خر    هذا الحظ  ه  مما سته ما قبل الة ر  

 ارتها . أيالمسؤ ل  عا الحطاظ على الرظا  العا   حماي  الجمه   ما 
 4/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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 كروم عنب ويقتلعون أشتاال جنوب بيت لحم يدمرونمستوطنون  .25
اقتلع مست رر ا ي   االثريا  ع  ا ما أةتال العرن   م  ا ع يةا ز اعيا  ألحق ا أض ا ا  :بيت لح 

 حسيم  في أ ض ببل   الخض  جر ن بيت لح .
جر  مقا م  الج ا   االستيراا في الخض  احم  والح لب   فا   إا مجم ع  ما  قال مرسق ل

المست رريا تسلل ا إلى أ ض الم ارا اب اهي  محم  والح المسما   الزيت ر    التي تت سر 
مست ررتي ) اريال  اليعاز ( على أ اضي الم ارريا   قام ا بقلع أةتال ك م   تقريع أسال  مع ش 

 لب اب  الخاو  باأل ض.عرن    م  ا ا
 أةا  إلى أا هذا العمل ليس األ ل في المررق    ه  ير  ج ضما سياس  يرطذها االحتالل به ف 

 التهجي   االستيالء على األ اضي لت سيع ح    المست ررات المحير  بها.
 4/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أشهر ستةقرارا إداريا خالل  944صدر االحتالل ي: مركز أسرى فلسطين .26

قال الرارق اإلعالمي لم كز أس ى فلسريا لل  اسات  ياض األةق  إا االحتالل وع  :  ا  هللا
بةكل كبي  خالل العا  الحالي ما إو ا  ق ا ات االعتقال اإل ا ي س اء لألس ى الج    أ  ق ا ات 

( ق ا ا 944ي الروف األ ل ما العا  الحالي )تج ي  إ ا ي للمعتقليا لطت ات ج ي    حيث أو   ف
 إ ا يا غالبيتها تج ي  اعتقال.

 %85تةكل ا تطاعا برسب   األع ا ( أا هذه 7-4 أ ضح األةق  في تو يح وحطي الي   االثريا )
( ق ا ا فقر   هذا 571ما العا  الماضي  التي بلغت فيها الق ا ات اإل ا ي  ) هاالطت   رطسبمقا ر  
تة ي األ ل/ بةكل مباة  با تطاع أع ا  الم ارريا الذيا ت  اعتقاله  خالل الهب  الةعبي  مرذ ا تبر 

أكت ب  الماضي  في محا ل  ما االحتالل للسير   على األح اث المي اري   عمليات المقا م  
 المتواع  . 

 4/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 فلسطينية يقضون العيد خلف القضبان أماً  13وطفاًل  450 :هيئة شؤون األسرى .27

أسي   متز ج   أمًا  13أسي   ما بيرها  65رطاًل    450يقبع في سج ا االحتالل :  ائ  الفي - غز 
 ما مةا ك  ذ يه  ف ح  عي  الطر .  اإلس ائيلي  ألرطال  ستح مه  قضباا المعتقالت 

لتح ي  الطلسريري  عيسى ق اقع  إا  قال  ئيس هيئ  ةؤ ا األس ى  المح  يا التابع  لمرظم  ا
الخ ف  الطزع يالحق األرطال األس ى القابعيا في سج ا االحتالل خالل عي  الطر   بسبن ما 
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يتع ض ا له ما تركيل   تعذين   معامل  سيئ  خالل االعتقال   االستج ان  على ي  الجر   
سته اف األرطال  ما خالل  المحققيا.  أك  أا أكب  خر  ي اجه المجتمع الطلسريري ه  ا

االعتقاالت ال اسع    المتعم   التي تةرها ق ات االحتالل   تع يضه  للمعامل  القاسي   مرتهك  كل 
 الة ائع اإلرساري   ال  لي .

حال  اعتقال في وط ف األرطال مرذ ب اي  العا  الجا ي  ت ا حت  700 أ ضح ق اقع أا أكث  ما 
 عائالت  أس  األس ى األرطال في حال قلق ة ي  على أ ال ه    عاماً  18  12أعما ه  بيا 

أسي    65 في السياق  قال م كز أس ى فلسريا لل  اسات إا االحتالل يعتقل في سج ره  الوغا .
 أسي   متز ج . 13فلسريري  ما بيرها 

 5/7/2016الخليج، الشارقة، 
 
 سلواد تتحدى المستوطنات بأطول مئذنة في فلسطين .28

  ع ف ا   سل ا  ةمال ة قي م ير   ا  هللا  تةمخ مئذر  مسج  أبي عبي    قبال  مست رر  في بل 
المقام  على أ اضي البل    ما جهتها الجر بي   بيرما يجث  معسك  احتاللي على قم  جبل 
العاو   المرل على البل     ه  ما أعلى جبال فلسريا   معسك  آخ  على أر اف البل   

ا تحير األسال  الةائك   بم خلها الغ بي المحاذي للر يق الذي يسلكه المست رر ا  الغ بي   فيم
 ي ى األهالي أا براء أر ل مئذر  في بل ته   جاء   ًا على إج اءات االحتالل  تح يًا له  
 لمغتوباته الجاثم  على األ ض الطلسريري    مست رريه  الذيا يعمل ا جاه يا للقضاء على كل 

خطاء ما ي مز  للحضا    التا يخ  الت اث الطلسريري  اإلسالمي   رمس المعال  ال يري   ال رري    ا 
 و تها.

 عا تطاويل مة  ع المئذر  األر ل في فلسريا  أ ضح مؤذا المسج   الةيخ ياس  حام  
ي  في  سر البل     ا تيا ه ما غالب  أب  عبي   أا الطك   تبل  ت رظ ا ل ق ع مسج    ال ست   لب

األهالي  حتى التجا   الباع  القا ميا إلى البل    لل الل  على المسج    أيضا إلسماع و ت ا ذاا 
 لكاف  سكاا  تجمعات البل   التي تع  ما أكب  بل ات محافظ   ا  هللا ما حيث المساح   السكاا.

فلسريا  حيث  يطاخ  حام  بأا مئذر  مسج  أب  عبي   هي األر ل  األعلى عا سرح البح  في 
( مت ًا  مةي ًا إلى أا تومي  المئذر  ت  920( مت ًا   ت تطع عا سرح البح  )75سيبلغ ر لها )

اختيا ه بعراي  ما قبل بعض المستةا يا  المهر سيا  حيث ت  توميمها بحل  ج ي    بةكل مغاي  
 تماما للرمر السائ  في فلسريا.

 5/7/2016الدستور، عم ان، 
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 يونيوحزيران/ انتهاكًا بحق الصحفيين الفلسطينيين خالل  34: بابيتجمع إعالمي ش .29
حال  ارتها  للوحطييا  34 ّثق تجمع إعالمي فلسريري :  الء عي   محم  مرى - ا  هللا 

 المو  يا   سائل اإلعال  الطلسريري  خالل ةه  حزي اا/ ي ري  الماضي  مراوط  بيا االحتالل 
 . األجهز  األمري  الطلسريري 

تمثلت خالل الةه   اإلس ائيلي  أ ضح  التجمع اإلعالمي الةبابي الطلسريري  أا االرتهاكات 
رالق ال واص المراري على المو  يا  الوحطييا   االعتقال  الماضي  باالعت اء المباة   ا 

  ا غالق مؤسس  إعالمي .
 4/7/2016، قدس برس

 
 ن داخل "مجلس حقوق اإلنسان" بجنيفملفات الالجئين الفلسطينيين في غزة وسورية ولبنا .31

أك   ئيس  م كز الع    الطلسريري  في ب يراريا  ماج  الزي   أا  م كز الع      تمكا : جريف
خالل مةا كته ضما فعاليات االجتماع ال   ي الثاري  الثالثيا لب  مجلس حق ق اإلرساا  التابع 

ل  سال  الالجئ الطلسريري خاو    فلسريا س يس ا  ما إيوا فيلألم  المتح   المرعق  في جريف 
 بةكل عا   إلى المعرييا ال  لييا بحق ق اإلرساا.

 أ ضح الزي  في ح يث لب  ق س ب س   أا مةا ك   ف   م كز الع     ضما فعاليات  مجلس حق ق 
ا اإلرساا  التابع لألم  المتح    مكرته ما تطعيل حق الع     ما إعا   ر ح حوا  قراع غز  م

 زا ي  أره حوا  لالجئيا.
 أك  الزي   أا الط ص المتاح  لر ح  جه  الرظ  الطلسريري  في  مجلس حق ق اإلرساا  ما 

ما اإلبقاء على قضايا  -ب أيه  -األر اف المراو   للحق الطلسريري كثي    متر ع    ه  ما يمكا 
 ال  لي . األجر  الالجئيا مر  ح  على 
ما حزي اا  16بالتعا ا مع  مجم ع  العمل ما أجل فلسريريي س  ي   ي    ق  عق  الم كز لقاًء 

)ي ري ( الماضي ترا ل فيه مراقة  تق يٍ  مي اري أل ضاع الطلسريرييا في س  ي   حيث ق   تج ب  
ةخوي  ألح  الالجئيا الطا يا ما الح ن إلى أ   با ما خالل ع ضه لر يق الهج    مخار ها  

 العمل ةها ات  م اخالت عب  تسجيالت في ي  ما  اخل مخيمات س  ي .فيما ق مت مجم ع  
ما الةه  رطسه  عق  الم كز لقاًء خووه لمراقة  تأثي ات الح ن اإلس ائيلي  على  17في ي   

مجتمع الالجئيا في قراع غز    ق  ترا ل اللقاء رقاةًا م سعًا ح ل السياسات اإلس ائيلي   ارتهاكاتها 
 .لحق ق اإلرساا
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 على هامش اللقاء أرلق الم كز تق ي ًا خاوًا باللغ  اإلركليزي  ح ل السياسات اإلس ائيلي  في ظل 
 الح ن  تأثي ها على الالجئيا الطلسريرييا في قراع غز .

 4/7/2016، قدس برس
 

 وحدة استيطانية 838منشأة فلسطينية وبنى  522ُمعطيات: االحتالل هدم  .31
أفا ت معريات فلسريري   سمي  أا االحتالل اإلس ائيلي ه  ؛ : ا مظل  خل     فقيه ي سف- ا  هللا 

 100مرةأ  فلسريري   ع ًضا عا موا    ما يزي  عا  522(  رح  2016مرذ ب اي  العا  الحالي )
 أخ ى.

 قالت هيئ  مقا م  الج ا   االستيراا )مؤسس  حك مي (  إا عمليات اله   خالل ةه  ةبار/ 
إخرا   173عملي  ه    إضاف  إلى  227تها بةكل ملح ظ    بغلت رح  فب اي    ولت ذ   

 بمختلف المحافظات الطلسريري .
  إلى أا االحتالل 2016 أةا ت في تق ي  ح ل االرتهاكات اإلس ائيلي ؛ خالل الروف األ ل ما 

 مرةأ  باله   في حزي اا/ ي ري  الماضي. 65أخر  
عملي  ه  ؛  28ه    ارخطضت  خالل أيا / ماي   لتول إلى  لطتت الرظ  إلى أا رسب  عمليات ال

 ت كز معظمها في م ير  الق س المحتل   ض احيها  باإلضاف  لقلقيلي   ر لك    رابلس  بيت لح .
 أ ضحت هيئ  مقا م  الج ا   االستيراا  أا ع   ال ح ات االستيراري   ة عر  البراء في 

  ح   ج ي  . 838  بلغت رح  2016المست ررات؛ خالل الروف األ ل ما 
ألف   ر   كما رطذ المست رر ا  16 اعت ت سلرات االحتالل   فًقا لذات التق ي   على ما يزي  عا 

 اعت اء بحق الطلسريرييا  ممتلكاته . 150ما يزي  عا 
؛ ت كزت على مرع  فع ا ذاا في المسج  594 بلغ مجم ع االعت اءات على األماكا ال يري  رح  

 اإلب اهيمي بالخليل   اقتحا  المساج   خو ًوا المسج  األقوى المبا   بالق س.
 489ت  براء  2015كيل مت    حتى العا   714 بلغ ر ل ج ا  الطول العرو ي حسن المخررات 

ب اب  أقيمت على ج ا  الض   74ما الر ل الكلي للج ا (   هرا     %68.5كيل مت  )ما يمثل 
ب ابات بةكل أسب عي  10بةكل م سمي    53ب اب     11 الت سع )ُيطتح مرها بةكل ي مي 

 م سمي(.
 4/7/2016، قدس برس
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 تجفيف مياه األغوار لترحيل الفلسطينيين .32
أوبحت سياس  تجطيف موا   المياه الج في   استيالء االحتالل :  امي حي   -   فا  -48ع ن 

اإلس ائيلي على المع ات الز اعي  للم ارريا في األغ ا  الةمالي   جزءا أساسيا ما سياسات 
إس ائيلي  متع    لتضيق الخراق على الم ارريا  ما أجل القضاء على ال ج   الطلسريري في هذه 

 المرارق   ر  ه  مرها.
   في مررقتي  خ ب   في الساعات الماضي  است لت ق ات االحتالل على مع ات  آالت ز اعي

ال ي     ال اس األحم   في األغ ا  الةمالي   تع   لم رريا كارا يستخ مارهما في أعمال ز اعي  
 مختلط .

الخبي  في ةؤ ا االستيراا  االرتهاكات اإلس ائيلي  عا ف   اغم   قال لب  فا   إا سياس  االحتالل 
لز اع  ب أت تتضخ  بةكل  اضح خالل به    تجطيف موا   المياه  موا   كل ما يتعلق با

السر ات الثالث الماضي   مةي ا إلى أا االحتالل يسعى ما خالل الت كيز على قراع المياه إلى 
تضييق أفق العيش للم ارا الطلسريري في مررق  األغ ا  الةمالي   إلجبا ه على ت   مكاا سكره 

  عيةه  ال حيل عرها.
الذي تك ا فيه   جات الح ا   م تطع   تضر  أكث  ما عة    أ ضح   اغم  أره في فول الويف

عائالت لل حيل عا مكاا سكرها في األغ ا  الةمالي   رظ ا لرقص كمي  المياه بطعل سياس  
 االحتالل بالسير   على كل م ا   المياه الج في .

ما المضا ن ج ا ا ز اعيا  16 تةي  اإلحوائيات إلى أا ق ات االحتالل است لت على أكث  ما 
وه يجا مج   ا لرقل المياه خالل السرتيا  20الب  ي  في األغ ا  الةمالي   إضاف  إلى أكث  ما 

مضخات للمياه   خر ر مياه كارت تستخ   لت ويل المياه للم ارريا بر ل  6الماضيتيا  ع ا عا 
 كيل مت ا  تمت موا  تها خالل ست  أةه . 22يزي  عا 

را الطلسريري تستم  بع  موا    المع ات الز اعي   حيث ال يمكا  أضاف أا معارا  الم ا
است جاع أي مرها إال بع  أا يت   فع غ امات مالي  باهظ   تزي  ما وع ب  الحيا  في  جه 

 الم ارا.
 4/7/2016، 48عرب

 
 " حليف جديد للسيسي في الحرب ضد اإلسالميينإسرائيل"أسوشيتدبرس": " .33

الة ي  في  على التقا نل كال   أس ةيت ب س  األم يكي  الض ء  تق ي  : سلرعب ه عما  -القاه  
 العالقات بيا رظا  السيسي    ل  االحتالل اإلس ائيلي.
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 قالت الوحيط  إا الح ائر  أكياس ال مال  الح اس المسلحيا بالم افع ال ةاة  ير ق ا رقار 
 ثي  األةجا  بالقاه  .التطتيش ح ل المجمع ال بل ماسي اإلس ائيلي بحي المعا ي ك

 أ ضح التق ي  أره ب اخل السطا   التي تح ي مرزل السطي  اإلس ائيلي  حايي  ك  يا   تكا  ال تةع  
المو ي  بةكل تقلي ي   خالل ةه   مضاا حض   بها الجماهي يةع   للك اهي  التيبأي مةاع  

ه المو ي الم ت ي لرجم   ا    عة ات المو ييا لحطل إفرا   لكا معظ  الحاض يا بما فيه  الرا
 على قميوه كار ا م ظطيا في السطا  .

 يق ل السطي  اإلس ائيلي  ك  يا  الذي يتح ث الع بي  برالق    هذه أفضل األ قات لرا على 
 رتابع اإلرالق    يضيف  هرا  تعا ا جي  بيا الجيةيا  ل يرا تطاهمات ح ل ةبه جزي   سيراء  

 مباة  .المررق  بةكل  تر  ات
أعقبها سال  وعن  بزغت  إس ائيل  كحليف س ي لل ئيس  ما الح  ن بيا التق ي  أره بع  أع ا  

الخليجي  واحب  الرط ذ الق ي   ال  ل  مع السع  ي السيسي  جربًا إلى جرن  عب  الطتاحالمو ي 
 ع  الكبي     تلقى ال2013في  المرتخن اإلسالمي  كما أا السيسي الذي أراح بال ئيس األوغ 

 ما ال  ل الخليجي    الحقًا ساع  السيسي  إس ائيل  في عزلها لح ك   حماس  الحاكم  لقراع غز .
 أضاف التق ي  أا  إس ائيل  في الغالن ما تمت ح السيسي لم قطه المتة   تجاه المسلحيا   تعتب ه 

ء اإلس ائيلي مع ال ئيس حليف أساسي في المع ك  ض  المتر فيا   غالًبا ما يتح ث  ئيس ال ز ا
المو ي   خالل ماي  الماضي   حن  رترياه   باستع ا  السيسي للمساع   في المضي ق ًما في 

الطلسريرييا  بع  أا قال السيسي:  إا عملي  السال  بيا  إس ائيل   مو  يجن  السال  مععملي  
 تك ا أكث   فًئا في حال إتمامها للسال  مع الطلسريرييا . أا
 ل  ك  يا   ل يرا أع اء مةت ك  فيما يتعلق باإل هان  أ  ما يمكا أا تسميه إ هان اإلسال   يق

المتر ف المربثق ما رطس الجذ    بغض الرظ  عا مسماه  س اء كاا  حماس  أ  اإلخ اا 
المسلميا  أ  ترظي  ال  ل   أ  جبه  الرو    أ  القاع     يضيف  ك  يا  السيسي متطه  أررا في 

 س القا ن  .رط
 5/7/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 المصرية تغلق معبر رفح البري السلطات .34

السلرات المو ي  مساء الي   االثريا معب   فح الب ي تجاه المغا  يا   : أغلقتالحيا  الج ي   –غز  
 أيا  بةكل استثرائي للحاالت اإلرساري . 5ما قراع غز  إلى الجارن المو ي بع  عمله لم   
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قال موا   محلي  إا السلرات المو ي  أ قطت مغا    المساف يا ما قراع غز   تبقى المعب    
 تتطاق  األزم  في ظل ت اك  أع ا  كبي   ما الحاالت اإلرساري    مطت حا باتجاه القا ميا ما الخا ج.

  قت. أس ع التي تحتاج للسط  في 
مساف  ما  1470كارت على الرح  التالي مغا    يةا  إلى أا أع ا  المساف يا خالل األيا  الخمس  

 546ترسيقات مو ي  باإلضاف  إلى  مساف  1083 الحاالت اإلرساري   كة فات  زا   ال اخلي  
 مساف  ج ازات مو ي .

 4/7/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 ائم الصهيونيةاتحاد المحامين العرب تدعو لتشكيل لجان تحقيق في الجر  في األسرى لجنة: عّمان .35

تةكيل لجاا تحقيق في الج ائ   إلىالمتح    األم في اتحا  المحاميا الع ن  األس ى عت لجر  
محاك  ح ن  إلىفي سج ا االحتالل الوهي ري   تق ي  المسؤ ليا عرها  األس ىالتي ت تكن بحق 

   لي .
العا   األمياه  ئيس اللجر  في مجمع الرقابات المهري  تح ث في أقامتهكما  عت اللجر  في مه جاا 

 األس ىالتخلي عا ومته  الت خل لرو    إلىالمساع  التحا  المحاميا الع ن راو  كمال  العال  
 في قضيته  العا ل .

المقبل    عا المرظمات الع بي  المعري   أيل لاللجر  ستعق  مؤتم ا لألس ى بعماا في  إا قال كمال 
ص باألس ى الع ن  الطلسريرييا بالة اك  مع المرظمات ال  لي   عق  مؤتم  سر ي خا إلىباألس ى 

ام   أ اتطاقي  جريف لمحاكم  كل ما ارته   إلىبحيث يخارن المؤتم  كاف  ال  ل المرضم  
 إ سالما اتطاقي  جريف   اا تعمل على  146ال  لي  فقا ألحكا  الما    اإلرساريبارتها  القار ا 

 لجاا تحقيق بهذا الخو ص.
التكطي ي هما  جهاا لعمل   اح   يسته فاا س ق    اإل هانالوهي ري  اإل هان أا اك  كمال 

  اختزال  ت مي  رم حات الةع ن الع بي  في ال ح    الح ي   االستقالل. األ راا
 4/7/2016، السبيل، عّمان

 
 لغزة يسمح بتحويل األموالوالكشف عن بند  ياإلسرائيل -التركي  االتفاقتسريب بنود  .36

جمعي  يميري  إس ائيلّي   قامت ي   اإلثريا    أا احم    ا ة   عا 4/7/2016، 48عرب ذك  م قع 
التمست للمحكم  العليا اإلس ائيلي  ض  اتطاق الموالح  الت كي  اإلس ائيلّي  بتس ين رسخ  مره  
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ع  بيا البل يا  أعقبت بع ما تمت الموا ق  عليه  رهاي  الةه  الماضي  مرهًيا سّت  أع ا  ما القري
 ةه اء. 10الهج   اإلس ائيلي على سطير  ف  الحوا  عا قراع غّز  أسط ت عا سق ر 

 جاء االتطاق ما سّت  بر    على  أسها  في البر  األ ل ه  تعّه  إس ائيلي ب فع عة يا ملي ا   ال  
 ائل ةه اء أسر ل الح ّي  )ع  األس  الثكلى أم يكي لحسان فتح ما قبل الحك م  الت كّي  لتع يض 

 .2010أّيا /ماي   31األت ا (  الذيا ا تق ا في 
أما البر  الثاري  فق  رص على أا ت فع إس ائيل المبلغ لت كّيا على  فع   اح    لحسان بر  تبلغه 

مبلغ في الحك م  الت كّي  لرظي تها اإلس ائيلّي  عب  القر ات ال يبل ماسّي   حيث تلتز  إس ائيل بإي اع ال
 ي    عمٍل ما تا يخ تح يل  ق  حسان البر . 25الحسان خالل مّ   ال يتجا ز أقواها 

في حيا قال البر  الثالث إا للحك م  الت كّي  عه   ت زيع المبالغ الحو ّي    فق ما تحّ  ه هي    ا 
أا يت  تح يل هذه  أا تتحّمل إس ائيل أي مسؤ لي  في ذل .  ق  أثا  هذا البر  مخا ف إس ائيلّي  ما

 المبالغ المالّي  الضخم  لوالح جهات في قراع غّز  أ  ح ك  حماس.
ع   تحميل أي مسؤ لي  قضائّي  أ  غي ها للر ف   اتطقت إس ائيل  ت كيا   فًقا للبر  ال ابع على 

أ  بعثته    كما اتطقتا على أال يعتب  هذا التطاه  إق اً ا أ  تحمياًل للر ف ا خ  األخ  أ  لبعثته
 في حال  فعت  عا ى  يعتب  هذا االتطاق إعطاء إلس ائيل  بعثاتها  بالمسؤ لّي  الجرائّي  أ  الم رّي . 

 م اريها ما أي مسؤ لّي   في ما يتعّلق بأي  ع ى م رّي  أ  جرائّي   التي قّ مت أ  تقّ   في ت كيا  
 أ  أي ةخص أ  جه  قضائّي  ت كي .بةكل مباة  أ  غي  مباة   ما قبل الجمه  ّي  الت كّي  

في حال  فعت  عا ى مالّي    استكمل البر  الخامس الترّ ق لل عا ى القضائّي   المالّي   فجاء فيه 
ض  حك م  إس ائيل أ  ةخص إس ائيلي أ  كياا قضائي يتبع إلس ائيل  ما قبل أي ةخص أ  

م ارريها سيت  تع يضه  ما قبل الحك م  كياا قضائي ت كي  فإا الحك م  اإلس ائيلّي   بعثاتها   
 الت كّي  على كل خسا    تكاليف  أض ا .

ي خل هذا االتطاق حّيز  في حيا ترّ ق البر  األخي  لم ع   خ ل االتطاقّي  حّيز الترطيذ  حيث     
لر فاا الترطيذ لحظ  الحو ل على ال سال  األخي   في القر ات ال يبل ماسّي  التي ما خاللها يتبا ل ا

 . استكمال المسا ات القضائي  ال اخلّي  لكل  اح   ما مترلبات االتطاق
   ت حن بالتعا ا مع ت كيا في مةا يع لوالح سكاا قراع غّز   جاء في ملحق باالتطاق أا إس ائيل 

 ّما  افقت عليه إس ائيل  أيًضا  تو ي  بضائع إلى القراع   تح يل أم ال عا ر يق البر   
با كت إس ائيل استع ا  ت كيا لبراء مرةأ  لتحلي  مياه البح  في  لها أا تعمل ب اخله  كما الم افق 
 . القراع
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م قع القرا  العب ي    عا الق س المحتل   ما 4/6/2016، وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم أضافت 
األم ال للبر   المعتم      فقًا لما أ   ه الم قع فإا البر  يرص على السماح لت كيا بتح يل  العاة  

 ما  إس ائيل   السلر  الطلسريري   العامل  في القراع  ذل  براًء على تق ي ات األما  اإلس ائيلي .
يذك  أره ل  يسبق أا كةف عا هذا البر  خالل س   رترياه   حك مته لبر   االتطاق  ذل  خةي  

 اةت ا  المعا ض  لالتطاق.
 
 ة بعد سقوط قذائف بالقرب من الحدودرية سوري  أهدافا عسك تقصف "إسرائيل" .37

قوف الجيش اإلس ائيلي م فعيا تابعيا للجيش الس  ي في  قت متأخ  ما : ج  اه آ ي غ  س
ليل  األح  بع  أا أوابت ري اا رائة  ما البال  التي مزقتها الح ن مررق  بالق ن ما السياج 

 الح   ي  كما أعلا الجيش اإلس ائيلي.
اإلس ائيلي في الحا ث األ ل  لكا ل  تقع إوابات في -ا  بالسياج الح   ي الس  ي لحقت أض  

األح   كما قال الجيش -وط ف جر   أ  م رييا إس ائيلييا ج اء القذائف التي سقرت ليل  السبت
 اإلس ائيلي.

على  الجيش اإلس ائيلي ال يت خل في القتال في س  يا   لكررا مومميا  جاء في بياا للجيش بأا 
 . ال فاع ]عا إس ائيل[  ال   على كل ارح اف

 ل  يتضح على الط   ه ي  المجم ع  الس  ي  المسؤ ل  عا الرا  الرائة   لكا الجيش اإلس ائيلي 
 أي اضر ان على الح   . مسؤ لي يحمل ال ئيس الس  ي بةا  األس   جيةه 

 –ثالث ال ئيسي  على الح    اإلس ائيلي  على ال غ  ما أا المعا   ال تزال  ائ   بيا المجم عات ال
كارت هرا  حاالت قليل  رسبيا سقرت  – الرظا  الس  ي   جبه  الرو      كتائن ةه اء الي م   

 فيها قذائف  اخل إس ائيل في األةه  األخي  .
 4/7/2016تايمز أوف إسرائيل، 

 
 ينيينزيادة عدد المنح الدراسية المخصصة للطلبة الفلسط تقررالمغرب  .38

ق  ت حك م  المغ ن الةقيق  زيا   ع   المرح ال  اسي  المخوو  للرلب  الطلسريرييا في :  ا  هللا
مرح  )بي اغ جي(  بحيث تق   ال زا   في  قت الحق باإلعالا  70إلى  50الجامعات المغ بي  ما 

 .2017-2016في كاف   سائل اإلعال  عا ب ء المرافس  على هذه المرح للسر  ال  اسي  
 4/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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  "ليدي ليلي"مساعدات السفينة التركية  رسمي يصل إلى قطاع غزة الستقبالوفد تركي  .39

  الستقبال مساع ات  إي تز   عب  معب  بيت حار ا أمس ول  ف  ت كي  سمي  إلى قراع غز   
 11   على مترها اإلس ائيلي أس   ميراء  إلى أمسما  أ ل التي  ولت  لي ي ليلي السطير  الت كي  

 ألف را ما المساع ات اإلرساري .
إا  ف ا  سميًا يت أسه السطي  الت كي ل ى فلسريا    قال  كيل  زا   الخا جي  في غز  غازي حم   

 )الخاضع  إي تز ( إلى القراع عب  معب  بيت حار ا أمسمورطى أ رتيش   ول وباح الي   )
 . للسير   اإلس ائيلي (  الستقبال المساع ات الت كي 

  المرطذ التجا ي ال حي  لقراع غز   ب فق   ك   أب  سال   أضاف حم  إا ال ف  سيت جه إلى معب  
 ف  ما  زا تي الةؤ ا االجتماعي   الخا جي    سيق   بتسلي  المساع ات إلى الهالل األحم  الت كي 

 حتاجيا.تمهي ًا لرقلها إلى الم
 5/7/2016، المستقبل، بيروت

 
 بناء وحدات استيطانية جديدة "إسرائيل"قرار  "ينتقد بشدة" بان كي مون .41

االثريا ق ا    ارتق  بة   أعلرت األم  المتح   أا أميرها العا  باا كي م ا  :ف ن أ-المتح  األم  
 ق س الة قي  المحتلتيا.إس ائيل براء  ح ات سكري  ج ي   في مست ررات بالضط  الغ بي   ال

يرتق    قال ستيطاا   جا ي   المتح ث باس  باا كي م ا  في بياا  إا األميا العا  لألم  المتح   
 ح   سكري  في مست رر   560بة   ق ا  السلرات اإلس ائيلي  المضي ق مًا في مخررات لبراء 

 ح   سكري  في ع   ما  240ء بالضط  الغ بي    كذل  بالمضي في مخررات لبرا أ  مي معاليه 
 . مست ررات الق س الة قي  المحتل 
يج   التأكي  على أا المست ررات غي  ة عي  بم جن القار ا   أضاف البياا أا األميا العا  

ال  لي   يحّث حك م  إس ائيل على تجمي  هذه الق ا ات  عكس مطاعيلها لما فيه مولح  السال  
يةع  بخيب  أمل عميق  لك ا  األميا العا  في بياا المتح ث باسمه أره كما أك   .  حل رهائي عا ل

للة ق األ سر إلى   اللجر  ال باعي  هذا اإلعالا يأتي بع  أ بع  أيا  فقر على ال ع   التي  جهتها 
 . إس ائيل إلرهاء سياستها ببراء المست ررات  ت سيعها
تساؤالت مة  ع  ح ل ر ايا إس ائيل على الم ى   أضاف البياا أا الق ا  اإلس ائيلي يثي  أيضًا 

البعي    كذل  ح ل التو يحات المتك    لبعض ال ز اء اإلس ائيلييا  التي ت ع  إلى ض  الضط  
 . الغ بي 

 5/7/2016، القدس العربي، لندن
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 كنائس أمريكية تصّوت لصالح التضامن مع نضال الشعب الفلسطيني .41
للكريس  المةيخي  قبل أيا  على ق ا ها التا يخي الذي اتخذته في العا   اةررا ب أّك  المؤتم  العا  

 القاضي بسحن استثما اتها ما ثالث ة كات أم يكي  مت  ر  في االحتالل اإلس ائيلي  هي  2014
(ما خالل  HP, Caterpillar, Motorola Solutions: كات بل   م ت   ال سلي ةا  اتش بي) 

 . ي ع  العرف ض  الطلسريرييا أ  اإلس ائيلييا الستثما  في أي رةار الت وي  باالمتراع عا ا
الوا   عا األغلبي    BDS  أس  اس  ر اء المقارع  بي  ي  كما و ت المؤتم   بةكل حاس  لب

مع الجهات الطلسريري  التي أو  ته   التطاعل   2005الساحق  للمجتمع الطلسريري في العا  
 .   عمته

  لوالح سحن استثما ات  ابر  الك رييا %54  ما الك رييا الم ح يا  برسب  كما و تت غالبي
ما الة كات المت ارئ  في رظا  االحتالل  األبا تهاي  اإلس ائيلي   لكا ل  تول هذه الرسب  إلى 

 الثلثيا   هي الح  األ رى المرل ن لتبري المؤتم  للق ا .  
رت ق  ق  ت في مرلع هذا العا  سحن استثما اتها ما كا  الكريس  الميث  ي  المتح   ُيذك  أا 

البر   اإلس ائيلي  المت  ر  في تم يل االحتالل  المست ررات. كما إا مجم عات كرسي  أخ ى مهم  
في ال اليات المتح   كارت ق  تبرت خالل العاميا الماضييا ع   ق ا ات ت ع  حق ق الةعن 

ت ررات أ  سحن االستثما ات ما ة كات مت ارئ  في الطلسريري ما خالل مقارع  مرتجات المس
ارتهاكات إس ائيل لحق ق اإلرساا   مرها كريس  المسيح المتح    الك يك ز  لجر  المر رايت 

 الم كزي    المؤتم  الكاث ليكي ال ائ  لل ؤساء ما ال جال   تحالف المعم ارييا.
 5/7/2016، األيام، رام هللا

 
 على خطط لبناء مئات المنازل في مستوطنات الضفة والقدس "رائيلإس"موافقة  تدينفرنسا  .42

 ح   سكري  ج ي    800باإلعالا عا براء ]  ارت ف رسا أمس الخرر االستيراري  الج ي  : الراو  
تر  ات على األ ض يمكا أا    معتب   أره ليست هرا  [في أ بع مست ررات في الق س المحتل 

ت يا م افق   قال الرارق باس   زا   الخا جي    ماا را ال إا با يس .    تب   مثل هذه الت ابي 
.  السلرات اإلس ائيلي  على خرر لبراء مئات المرازل في مست ررات الضط   الق س الة قي 

كما أةا  التق ي  األخي  للجر  ال باعي   فإا كل إعالا ج ي  عا مست ررات   هي غي    أضاف: 
 . قار ا ال  لي  يؤجج الت ت قار ري  بالرسب  إلى ال

 5/7/2016الحياة، لندن، 
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 غول الفلتان األمني .. نابلس نموذجاً  .43
 هاري المو ي

إّا رابلس جبل الرا  تُقتل كل ي   ألف م   ما خالل ثل  ما الخا جيا عا القار ا   ه  مع  ف ا  
تت تت ع ع ة يع  الغان ل ى أجهز  االختواص األمري  باالس   العر اا   في ظل غيان الع ال  با

 . .. فآا األ اا للحس   المحاسب  بما يضما األماا  االستق ا  للم ارا  المؤسس  على ح  س اء
هذا بعض ما جاء في  سال   جهها ع   ما المؤسسات  الطعاليات ال رري   أكا يمي ا  ةخويات 

معه ل ضعه بو    األح اث اعتبا ي  في م ير  رابلس إلى ال ئيس   رالب ه خاللها بلقاء ف  ي 
 األخي   التي عوطت  ال تزال تعوف بال را عام    رابلس على  جه الخو ص.

فما يج ي في رابلس ليس مج   ح ث أ  أح اث عاب    بل يخّي  عليها بةكل متزاي  ةبح الط ضى 
االرتطاضتيا   الطلتاا األمري بما يذك را بما ح ث في غز  قبل االرقالن/الحس  العسك ي   في أ اخ 

هذه مش  األ لى  الثاري  التي جعلت الكثي  ما الراس ي    ا مورلح  ّ جت له سلرات االحتالل 
 . ارتطاض  بل ف ضى

بات إرالق ال واص في ليالي رابلس أم ًا   تيريًا   أوبحت هيب  السلر  في الحضيض  ليس 
  الخا ات ت في ه ألف ا ها. فق  عا ت  لع   ت في ها األما  األماا للم ارا فقر  بل حتى ال تستريع

 أخذ القار ا بالي    أوبح الزع اا  البلرجي  يس ح ا  يم ح ا  يع ف ا س  التعييا في  زا ات 
 أجهز  السلر  األمري    كيطي  الحو ل على مكاسن ما السلر    اإلف اج عا معتقليا   ع   

ل ةجا ات  اعت اءات مسلح . فالسلر  تةت ي مالحق  المرل بيا الخا جيا عا القار ا  عب  افتعا
 ضا المسلحيا  كف ة ه  باالستجاب  لمرالبه    هذا ما قامت به بع  االرتطاض  الثاري   إذ 
است عبت الزع اا  الخا جيا عا القار ا في وط فها لكف ةّ ه  ما   ا محاسبته  على أعماله  

لكره كاا بمثاب  قرابل م ق ت  ترطج  بيا  قت  آخ   أ  إعا   تأهيله    هذا  ّف  أمرًا في الب اي   
  ت ف  ماّ   الر الع الط ضى  الطلتاا األمري.

 حتى رتع ف أكث  على آ اء الم ارريا بما يج ي  سأع ض رماذج قليل  ليس أةّ ها ارتقا ًا لما 
م افقته  يج ي ت ا له في  سائل الت اول االجتماعي ما   ا ذك  أوحابها ألرري ل  أحول على 

 على رة ها:
هذا رتاج غيان العمل المؤسسي  اال تجال في العمل   القا   أس أ إا ل  تتح   لجرتك  الم كزي    -

رما جم ع ال ررييا  .  مجلسك  الث  ي  فوائل مرظم  التح ي . الذي يولح الحال ليس الط    ا 
إض ابًا أ   ع   لع    فع الض ائن   فقر عر ما تلّ ح رابلس بعواها  عر ما يعلا قا   ال أي فيها  -

 . ستج  كل المسؤ ليا األمرييا  السياسييا على أب ان الم ير  لحل مةاكلها
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لكا يب   أره  يعية ا في ك كن آخ    ال يع ف ا أا مةكل  ارتةا    فتح مع احت امي لم كزّي    -
لطتح  أ  يعمل ا ل ى األجهز  األسلح   استخ امها في غي  اتجاهها تع   ملكيتها لعراو  تابعيا 

 . األمري 
هي   فتح رع   المةكل  فيرا رحا ح ك  فتح  فالمسلح ا عا   ه  مرا أ  محس ب ا عليرا     -

 . )عض  مجلس ث  ي( المسؤ ل  عا ضبر هذا الطلتاا
 يضاف إلى ما سبق  ت اجع مكار  القضي    تآكل ة عي  ال ئيس  القيا    المرظم   السلر  

وائل  الرقابات  الجمعيات .. إلخ  هذا إا بقي ل يها ةيء ما الة عي  في ظل ع   إج اء  الط
االرتخابات  ع    ج   مؤسسات فاعل    ال م اقب   ال مساءل   محاسب    ت كز كل السلرات 
 الوالحيات بي  ةخص  اح  بعي ًا عا السلرات ال قابي   القضائي   التة يعي   اإلعالمي    تغيين 

ؤسسات المرظم   السلر    خاو  المجلسيا ال رري  التة يعي   مؤسسات الطوائل التي م
    ع   اعتما  خيا  المقا م  إلعراء الة عي . ةاه  ماةطش حاج     ةاه  الزُّ   أوبحت مثل 

 ما فاق  األم  أا مختلف الخيا ات المعتم   فةلت  ال ت ج  قراع   ال إ ا   لتبري خيا ات ج ي   
 لى ال غ  ما الح يث المت اول  الته ي  اللطظي باعتما  خيا ات ج ي  . ع

 ما يزي  الريا بل  تطةي الطسا  بال  ا ع أ  حسان   تعّمق االرقسا  أفقيًا  عم  يًا   ت  ي األح ال 
 االقتوا ي   االجتماعي    از يا  الطج   بيا الطق اء  األغرياء   اضمحالل الربق  ال سرى   از يا 

 مع الت الهج    البرال .
على المكاسن  ال ظائف   فتح  ما يزي  األم   س ءًا ه  و اع األجرح   اخل السلر   

 الوالحيات  ال كاالت  الة كات   الو اع المستت   المستع  على خالف  ال ئيس في ض ء ع   
يقي إلج اء لالرتخابات  مع ف  كيطي  ارتقال السلر  في ظل االرقسا   ع   ال فاق  ع   الت جه الحق

 الو اع ال ائ  مع محم   حالا  جماعته في ظل ما يحظى به ما  ع  ع بي  مستطي ًا ما ع   
إ ا   ملف العالقات الع بي  الطلسريري  بةكل جي    ما أ ى إليه كل ذل  ما تجييش  تسليح 

ا عر را  مستطي   ما  ت ظيف الزع اا  البلرجي   عوابات الج يم  المرظم  التي أوبح لها مكا
 الحماي  التي ت ف ها لها سلرات االحتالل في مرارق )ن(  )ج(.

ليس هرا  ما ه  أس أ ما الط ضى  الطلتاا األمري   ما يمكا أا تق   إليه ما اقتتال يقضي على 
ما تبقى ما قي   تماس   أخالق  مؤسسات   يمه  الر يق لحل توط ي فةل ا في تم ي ه ما خالل 

اا  الج ائ   ال ما   الم ت  العرو ي  التي يما سها المة  ع االستعما ي االستيراري الذي الع   
تجس ه إس ائيل   يحا ل ا إرجاحه بي  الطلسريرييا عب  بث الطتر   المزي  ما التط ق   الة ذم  

  االرقسا  بيا وط فه .
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أخ ى  فطي رطس ي   سق ر  تأسيسًا على ما سبق  ما يج ي في رابلس ه  رم ذج م ج   في مرارق
اةتباكًا مسلحًا  فالحل ال يك ا في اتخاذ ق ا ات  12خمس ضحايا في رابلس  يعب  ةه ت الضط  

رما  بالض ن بي  ما ح ي  تبقى غالبًا حب ًا على   ق    أ  بارتظا  أا تتح   السلر   ح ها   ا 
سريري  ب وطها قضي  تح   يكما في ح  ث ره ض  رري يق   على إعا   االعتبا  للقضي  الطل

عا   إحياء المؤسسات  اله ي  ال رري  بو    تةا كي  ترغى على اله ي  العائلي    رري   ا 
 العةائ ي   الجه ي   الرائطي    ا عا   وياغ  المة  ع ال رري بو    ت ّف  األما  األماا للم ارا 

 ل ال رري  السيا  . ال را   تطتح ر يق الكطاح ما أجل التح    الع     االستقال

 5/7/2016، األيام، رام هللا
 
سرائيلتركيا  اتفاق .44  لم يحّقق تطّلعات "حماس" وا 

 ع راا أب  عام 
س ائيل في  على تربيع عالقاتهما  أو اء  اتطاقهماحزي اا/ي ري  عا  27ل  يج  إعالا ت كيا  ا 

 اح  على  فع كلّي لحوا  غّز   إيجابّي  عالي  ل ى الق اع  الترظيمي  في  حماس   ألّره ل  يرص و
 غ  م افقته على إرةاء ت كيا لةبكات ت لي  الكه باء  تحلي  مياه الة ن  براء مستةطى كبي  بسع  

 آالف را. 10س ي    ا  خال سطير  مساع ات إرسارّي  بحم ل   200
س ائيل أخي ا ي    م ت سّت سر ات  حزي اا/ي ري   بع  قريع  بيرهما است 27 ق  جاء اتطاق ت كيا  ا 

 31عقن أح اث سطير  م م   قبال  ة ارئ غّز   حيا است لى جر   سالح البح ّي  اإلس ائيلّي  في 
على السطير    قتل ا عة   أت ا  على مترها   ما ي مها  ت ثقت عالق   2010أّيا /ماي  ما عا  

  عقن 2006 ض مرذ عا   حماس   ت كيا  ألّا األخي    فعت ةعا  إرهاء الحوا  عا غّز  المط  
 التة يعّي . االرتخاباتف ز  حماس  في 

 في هذا اإلرا   قال أحم  ي سف  المستةا  السياسّي السابق إلسماعيل هرّي  رائن  ئيس المكتن 
مع إس ائيل أقوى ما  اتطاقهاالسياسّي لب حماس   لب الم ريت   :  إّا حماس ت ى أّا ت كيا حّققت في 

  مع أّرها حا لت في السر ات اقتوا ي طيف حوا  غّز  اّلتي تعاري أزمات استراعت فعله لتخ
الماضي   فع الحوا  كلّيًا عا القراع  مّما ق  يطّس  خيب  أمل بعض الطلسريرّييا ما اإلتّطاق  
 لكا ال يجن أا رحّمل ت كيا مسؤ لّي  ع    فع الحوا   فق  كاا بإمكارها اإلتّطاق مع إس ائيل مرذ 

  لكّرها ظّلت تطا ضها على  فع حوا  غّز .  في الرهاي   أرلعت أرق   قيا   2015عا   أ ائل
 حماس على اإلتّطاق  احت امًا لها  مما يةي  إلى أّا عالق  حماس مع ت كيا تعيش أفضل أ قاتها .
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س ائيل  ال سّيما في ما يتعّلق بال ضع  اتطاقتطا تت      الطعل الطلسريرّي  على  في غّز  ت كيا  ا 
زال  رهائّي  للحوا  عا القراع.   ع   ق    ت كيا على تحقيق  ع  ها  مرالباتها ال ائم  ب فع كلّي  ا 

حزي اا/ي ري  ةك ت فيه ال ئيس  جن رّين أ   غاا  27 في حيا أو  ت  حماس  بيارًا  سمّيًا في 
كيا على إرالع  حماس   الجه   الت كّي  المبذ ل  لمساع   غّز   تخطيف حوا ها  فق  ح وت ت  

مع إس ائيل  عب  الزيا   الرا ئ  ل ئيس المكتن السياسّي لب حماس  خال  مةعل  اتطاقهاعلى تطاويل 
 حزي اا/ي ري   لقائه  جن رّين أ   غاا. 24ألرق   في 

سعي  الحاج  إسررب ل في هذا السياق  قال الباحث الطلسريرّي في الةؤ ا الت كّي  المقي  في 
بق    ت كيا على  فع الحوا  تمامًا عا غّز   لكث    االعتقا  ريت   :  مرذ الب اي   ل  يكا  اقعّيًا لب الم

قليمّيًا.   غ  ذل   كاا بإمكاا أرق   الت ّول مع تّل  األر اف المت اخل  فيه إس ائيلّيًا  فلسريرّيًا  ا 
في غّز  بإقام  ممّ  بح ّي  أبين إلى حّل  سر بتخطيف ج ّي للحوا   اعت اف ب    ت كّي أ سع

   اقتو  على إ خال مساع ات غذائّي  فقر إلى غّز   االتطاقإليها  لكّا سقف ت كيا ارخطض في 
ق  يجعل حماس  ت كيا ت ي اا عالقاتهما خلف أب ان مغلق    مع أّا حماس ح يو   االتطاق هذا 

ؤّة  على ما تعاريه حماس ما أزم  في م اإلس ائيليّ -الت كّي  االتطاقعلى ع   إغضان ت كيا  لكّا 
 سياستها الخا جّي   تحالطاتها في المررق  .

مع إس ائيل ما   ا  فع كلّي لحوا  غّز   جاء بسبن  لالتطاق ّبما تعل   حماس  أّا اضر ا  ت كيا 
قع  حزي اا/ي ري   اّتساع    29في  إسررب لالظ  ف ال اخلّي   اإلقليمّي  لت كيا   آخ ها تطجي ات 

  ف   وع   حزن 2002خالفاتها في المررق   بعكس سياس  وط  المةاكل اّلتي أعلرتها في عا  
 الع ال   الترمي  إلى السلر .

مع إس ائيل رّوًا  اضحًا بإبعا  قيا ات  حماس   ك ا  ها  اتطاقها لئا تمّسكت ت كيا بأاّل يتضّما 
ه أّك  ع   السماح لب حماس  بالتخرير ألّي أعمال في ال قت رطس االتطاقالمقيميا في أ اضيها  لكّا 

 27ع ائّي  ضّ  إس ائيل اررالقًا ما ت كيا   ق  رة ت وحيط   ي يع ت أح  ر ت  اإلس ائيلّي  في 
 حزي اا/ي ري  تق ي ًا م ّسعًا ح ل أسماء قيا ات  حماس  الراةر  في ت كيا.

مجلس التة يعّي الطلسريرّي يحيى م سى  قال القيا ّي في  حماس    ئيس لجر  ال قاب  في ال
اإلس ائيلّي   ل  تون  -الت كّي  االتطاقلب الم ريت   :  إّا حماس ل  يكا ل يها سقف أعلى ما 

بمطاجأ  مؤلم  مره    ّبما جاء اإلحبار في بعض أ سار حماس ألّا الغ يق يتعّلق بقّة  ترقذه  لكّا 
ت السياسّي  المعّق   اّلتي تحك  اإلقلي   أهّمها أّا حوا    ائ  ورع الق ا  في حماس  اعي  للمعا ال

غّز  متعّ   األضالع تةا   فيه ق ى تتحّك  في المررق    ليس في ق    ت كيا  ح ها  فع الحوا   
اإلس ائيلّي سيؤّث  سلبًا على عالق  حماس مع األت ا   فالح ك  ال  -الت كّي  االتطاق ال أظّا أّا 
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مع  اتطاقه عالقاتها السياسّي    ستك ا معرّي  باستم ا  العالق  معه  حتى بع  فائض ل يها في 
 إس ائيل .

اإلس ائيلّي  اّلذي ب ا  -الت كّي  االتطاق بع  استيعان أ سار  حماس  لما يمكا تسميتها  و م   
أ  ممّ  مائّي لل هل  األ لى ت اجعًا عا  فع الحوا  الكامل عا غّز    ع   تضّمره إقام  ميراء لها 

إلى العال  الخا جّي  ب أت تخ ج أو ات  كتابات مقّ ب  ما  حماس  تحا ل ال فاع عا م قف ت كيا 
يجا  مس غات لت اجعه   ّبما  غب  ما  حماس  في ع   ت جيه ارتقا ات حاّ   ألرق    ألّا الح ك    ا 

ات  أقال  أخ ى مقّ ب  ما  حماس  ال ت ف ل يها بعالقاتها اإلقليمّي   ال  لّي   فيما  اولت مرة   
 اإلس ائيلّي. -الت كّي  لالتطاقارتقا ها 

 ما جهته  قال عض  المجلس الث  ّي في  فتح    ئيس الّلجر  السياسّي  في المجلس التة يعّي 
الطلسريرّي عب  هللا عب  هللا لب الم ريت   :  إا الطلسريرّييا  حماس ال يجن أا يل م ا األت ا  بخطض 

ف و  لحماس كي تةع  بأّرها معّ ض  للخر  الة ي    االتطاقمع إس ائيل  لكّا  باتطاقه قطه  س
ألّرها  فعت سقف ت ّقعاتها مع األت ا  عاليًا   ل  ت    أّا ت كيا ل يها عالقات اإلقليمّي  سّيئ  مع 

س ائيل  مو   مّما  فعه  إلى تس يع ت قيع  ي اا  ا  إس ائيل بر يق  مع  االتطاق  سيا  س  يا  ا 
 ميكيافيلّي   بعكس ما كارت ت غن حماس  تتمّرى .

مع إس ائيل ألسبان ت كّي  بحت   س اء أكاا م قف  حماس  بالم افق  أ   اتطاقها أخي ًا   ّقعت ت كيا 
   هي مراسب  لب حماس  لمحا ل  إ ا   عالقاتها السياسّي  الخا جّي  بمررق االعت اضالتحّطظ أ  
-الت كّي  االتطاقيس األي ي ل جّي    قياس حج  الطائ    ليس ال الء الطك ّي  علمًا بأّا المولح   ل
 ق  يبقي الحوا  على غّز  حّتى إةعا  آخ  مع بعض الحل ل الت قيعّي . اإلس ائيليّ 

 1/7/2016المونيتور، 
 
سرائيل .45  في التطبيع بين تركيا وا 

  ماج  كيالي
ربيعتها مع إس ائيل تساؤالت ع ي     م اقف متباير   لكا معظمها أثا ت إعا   ت كيا عالقاتها إلى 

تراسى أا ت كيا ليست في حال  ع اء مع إس ائيل أواًل   هي ل  تّ ع ذل  في أي ي   ما األيا   
خو وًا أرها ليست   ل  ع بي    ال   ل  مجا    إلس ائيل   ال ت ج  حال  ح ن بيرهما. أيضًا 

هذه الخر   أا تجمي  العالقات كاا اقتو  على الجاربيا السياسي أ   تراست      الطعل على
ال يبل ماسي   أا العالقات االقتوا ي   األمري  بيا الر فيا ظّلت على حالها تق يبًا   أا القريع  

(  قتلها راةريا 2010)عا    م م   الحاول  كارت تمح  ت ح ل اعت اء إس ائيل على السطير  
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يت ّخ ا فّ  الحوا  عا غز    أا كل مرالن ت كيا ما إس ائيل اقتو ت على  أت اكًا  كار ا
االعتذا  أ اًل    فع تع يضات لعائالت الضحايا ثاريًا    فع الحوا  عا غز  ثالثًا.  تحقق الرلباا 
األ لياا لت كيا  في حيا أا الرلن الثالث   ه  مج   رلن سياسي  ليس بمق    ت كيا  ح ها 

إس ائيل  مع أرها حا لت ما خالل تطاهمات إعا   العالقات فتح رافذ  تتمكا ما خاللها ف ضه على 
ما تق ي  المساع ات اإلرساري  للطلسريرييا في غز    ه  جّل ما تستريع ت كيا فعله في هذه 

 الظ  ف.
كي  في المةكل  في      الطعل المذك    أرها أتت متسّ ع    محمل  بال غبات  الع ارف  ب ل التط

ربيع  األم   بر يق  عقالري    اقعي   لذا فهي حّملت ت كيا أكث  مما تحتمل   كأا المرل ن مرها 
محا ب  إس ائيل  أ  تح ي  فلسريا  أ  أقله  فع الحوا  عا قراع غز   البعي  عرها مئات 

 الكيل مت ات!
عض  في حزبه  أ   اأ   غاهكذا ب ا  كأا بعضه  ل يرا يطك  كأا ال ئيس الت كي رين  جن 

يةتغل عر ه  أ  سيحّل له مةاكله مع إس ائيل   كأره ليس  ئيسًا ل  ل  أخ ى   لةعن آخ   في 
حيا ب ا بعض آخ  عر را مج   مهّلل لهذه الخر    بل  مرّظ  لها  تمامًا مثلما هّلل  رّظ  قبلها 

رما في لتجمي  العالقات   هكذا. في حيا أا الحقيق  ال تكما في هذا الم   قف  ال في رقيضه   ا 
السياس   العالقات  الو اعات السياسي  باعتبا ها ما أفعال البة  التي ترر ي على  إلىالرظ  
م ازيا  إزاءه ما ضمرها الته    التس ع  التبسير       الطعل  ع   م اعا  ال اقع  الالمباال   أخراء

تخطاف بالخو .  معرى ذل  أا هذه الخر   الق ى  تجاهل المعريات ال  لي   اإلقليمي    االس
ت اجعي  بالرسب  إليرا   تاليًا فهي مكسن بالرسب  إلى إس ائيل  لكا ما الخرأ  التعّسف الرظ  إلى 
األم   ما هذه الزا ي  فقر  ألا هذه الزا ي  تهمرا رحا فقر  لكرها ليست كذل  ما  جه  رظ  

 ل ياتها  م قعها في العال .ما  جه  رظ  موالح ت كيا  أ   أ األت ا   
على ذل  ق  يوّح الق ل إا ثم  ت اجعًا في الم قف الت كي  أ  إعا   تم ضع إزاء إس ائيل )كما إزاء 
  سيا(   هذا في  اقع األم  تحويل حاول لعالقات الق    المكار  في هذه الم حل   أي ال يمكا 

رما يربغي  ليه بم ض عي   إذ إا القو  ليست في إالرظ  تجميله  أ  إضطاء قيم  إيجابي  عليه   ا 
هذه العالق   فمعظ    ل العال  تقي  عالقات مع إس ائيل  المه  كيف ترظ  هذه ال  ل  أ  تل  إلى 

 هذه ال  ل    كيف تتعامل معها   هل هي تقف إلى جارن الحق الطلسريري  رظ يًا  عمليًا؟
إقليمي  كبي     هي ضما مرظ م  ال  ل العة يا  أا ت كيا   ل  إلىهذا يطت ض االرتباه أيضًا 

األكث  تر  ًا في العال    ل يها مةكالت  حاجات  أ ل يات تختلف عرا   ال يمكا أا تةتغل ةغلترا  
مع إس ائيل ال معرى له   ليس في محله.   التربيع أ  أا تحل مةاكلرا. هكذا فإا  مي ت كيا بتهم  
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ا في استم ا  األرظم  االستب ا ي  التي تتيح إلس ائيل الق    على فضاًل عا ذل  فإا التربيع يكم
التميز  التط ق في المررق   برمر رظامها السياسي  حي ي  مجتمعها  تق مها العلمي  في حيا أا 
ةاع  الطسا  في  أرظمترا تةتغل على تهميش مجتمعاترا  تقيي  ح ياترا  الحّر ما مست ى التعلي   ا 

السباق بط ضها احت امها على العال  فيما  إس ائيل  فإا التربيع يتأّتى ما كسن بل اررا. ف ق ذل
تةتغل في قمعرا   تأبي  حال اله اا  التخلف  الطق  في مجتمعاترا  كما يتأّتى ما تطّك   أرظمترا

مزا ع  إلىالرظا  الع بي   ما تآكل ال  ل  الع بي  لمولح  السلر    ما تح ل البل اا الع بي  
ألس  الحاكم   إذ  فق ال ئيس الت رسي األسبق الحبين ب  قيب  فإا إس ائيل حاج  لألرظم  ل

 التسلري  الع بي .
ربعًا هذا ال يعري اره ليست ثم  مالحظات على السياس  الت كي  المتعلق  بأ ضاعرا  مع التق ي  

قتوا ي  التقري  العم اري عاليًا للتر   الحاول في ت كيا على وعي  الح يات الط  ي    التر   اال
. هكذا أ   غاا زعيمه  جن رين   الع ال   الترمي   ا تطاع مست ى المعية   في عه  حزن 

الث    الس  ي  مثاًل تستحق الرق  إذ هي ةجعت الس  ييا على الذهان إلى  إزاءهفالسياس  الت كي  
  ا ت اف  اإلمكاريات  البرى  الح  األقوى ما الب ايات   على التح ل رح  الو اع المسلح ما

الالزم   المراسب    محضت  عمها تح ي ًا للجماعات اإلسالمي  المتر ف   المسلح  على حسان 
  أي على حسان المة  ع ال رري ال يم ق اري.  الجيش الح  الجماعات األخ ى   ضمرها 

 ل  تسترع ت في  ال ع  لها    المةكل  أرها بالمحول    كما بيرت التج ب   ل  تحتمل هذه السياس  
بحيث  فع الس  ي ا الثما   ما زال ا   هي أيضًا  فعت  ت فع بعض هذا الثما  بر ق ع ي    كما 

 رالحظ.
فيب   أا هذه كسبت ال هاا   هي كارت كسبته أيضًا مرذ  إس ائيلأما بو   االرطتاح الت كي على 

لع اق   في ةقها  ح   مجتمعات المة ق الع بي زما إزاء إي اا التي غ قت في ال   الس  ي  في ا
 كسبته إزاء   سيا أيضًا  بمعرى ما. أرهاعلى أسس مذهبي   بميلةياتها المسلح   علمًا 

المعرى أا إس ائيل في ظل كل ما يحول   في ظل غيان الرظا  الع بي   تهميش المجتمعات 
ا  ب اًل ما إلقاء الل   على ت كيا أ  غي ها يربغي الع بي   باتت ال  ل  األكث  استق ا ًا في المررق . لذ

أا ر ى كيف كسبت إس ائيل ال هاا؟ لق  كسبته بطضل رظامها ال يم ق اري القائ  على   ل  
الم ارريا )بالرسب  إلى اليه   فيها( أ اًل. ثاريًا  كسبته بطضل تق مها العلمي  التكر ل جي 

بي  ال تستريع االستغراء عا التكر ل جيا اإلس ائيلي !  االقتوا ي  فحتى   سيا بوراعاتها الح  
ثالثًا  كسبته بطضل الحطاظ على حّ  معيا في و اعها مع الطلسريرييا إذ توا عه  بر يق  

  على ةاكل  الرظا  الس  ي في برةه بةعبه  إذ  يا قاتل يا مقت ل    ليس على ر يق   عقالري  
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المةه   تخطيف االحتكا  به   مع   عه   استم ا  الهيمر  الطلسريرييا ما  إزاح هي تةتغل على 
عليه   بال سائل الراعم   االقتوا ي   اإل ا ي    رمر العيش   ربعًا مع استخ امها الق   بيا  قت 

هذه هي   ل  استعما ي   عرو ي    يري   موررع   غي   إس ائيل آخ .  هذا مع تأكي را أا 
  بطضل كل ذل   تحقق رجاحات كبي   في العال    ليس فقر بطضل ة عي ...الخ. أي أا إس ائيل

ق تها العسك ي  أ  بطضل عالقاتها مع ال اليات المتح    على ما يحل  لبعضه  الت  يج  لتغري  
 العجز  التقوي    هذا ما يجن أا رالحظه  أا رل   أرظمترا عليه.
ا زا ي   أيرا بم كزي  إس ائيل فيما في الخالو   ما اإلجحاف في مكاا الرظ  إلى كل ةيء م

يخص أ ضاعرا   عالقاترا اإلقليمي   ال  لي   إذ إا هذه الرظ   تحجن عرا  ؤي  ال اقع كما ه   كما 
أرها تعزلرا عا العال    تض  بقضيترا   األه  أرها تعلق كل قو  را  مةاكلرا على مةجن إس ائيل  

   االستب ا ي  ر ال العق   السبع  الماضي .ليه  األرظمإ هذا ما   جت له   ا تاحت 
رع  يجن إلغاء م كزي  إس ائيل في رظ ترا إلى أح الرا  كي رتح   مرها   ما األرظم  التي تح سها  

م بع التالعن  الم ا ب   عّ   الرون  المسؤ ل  عا  أيألره ما   ا ذل  سربقى في ذات الم بع  
هذه ستبقى ع     ما اعتبا ها   ل  استعما ي   عرو ي    يري   لإس ائي أات  ي أح الرا. مع التأكي  

 إقام ل  تسترع  أ   بافي المررق    هي باعتبا ها كذل  ليس لها مستقبل  فإذا كارت معظ    ل 
   ل  لها في المررق  )إباا ما يسمى الغز ات الوليبي ( فهل سترجح إس ائيل؟

 5/7/2016، الحياة، لندن
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 ماج  الةيخ
ل  يع  العجز السياسي لمكّ ٍا  أ  بعض مك رات الرظا  السياسي الطلسريري  قا  ًا على إخطاء 
عجزه عا اإلقالع أ  التغري  عليه   اقتالع أة اكه بي يه  بق   ما عكست أزماته  مآزقه ال اهر  في 

  األزمات  المآزق المستعوي   غي  العاب    رظ ًا لذا   الستاتي  العق يا األخي يا ربيع  تل
الط  ي  الطئ ي ما جه     الجماعاتي  ما جه  أخ ى   ه  يرعش  بيا حيا  آخ    ائمًا  أ هامه 
في ةأا المطا ضات   حل ال  لتيا   في جزٍء ما ال را   أ ها   ال  ل  المؤقت   في جزٍء آخ  ما 

تبرى تك ا ه ال ائ  للسياسات رطسها        األفعال  االرطعاالت رطسها  في معزٍل عا ال را  ليعي   ي
التطاعالت التي يت ّخى أّي رظاٍ  سياسيٍّ أا يق   سل كه في اتجاهها  ك ره رتاج مجم عٍ  ما 

 الظ  ف  المعريات الخاو  برة ئه  تك ره.



 
 
 
 

 

 37 ص             3984 العدد:        5/7/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

ذا كاا الرظا  السياسي الطلسريري  يتباهى  بأره ال ةبيه أ  المثيل للرظا  السياسي في الطضاء  ا 
الع بي  فألره العا ف مع فً  جي   بما أحار برةأته   بما يحير بظ  فه القاه   التي قا ته إلى 
الر جسي   رتاجًا للعجز المزما عا إثبات كطاءته  ج ا ته للخ  ج ما ةبا  األزمات المستطحل   

وائلي    خ  جًا عا أر  ال ح   ال رري  أ  الجبه ي  التي  اكمت ر عًا ما الطئ ي   تق يس الط
 التةا كي  في العمل ال رري   كأا  القيا     في رظ  أوحابها  مرزع أ  مغر   أب ي   ال يخضغ 
للحسان  الم اقب   الم اجع   الرق    التطكي   الت بي    ال ق ع في الخرأ أ  حتى الخرايا  إال إذا 

 اعتب تها  ق ى السلر  العميق    ملهم   مقّ سً   معو مً  عا الخرأ اعتب ت القيا   رطسها  
  الخرايا. 

لق  بات  الستاتي  القيا ي  ل ى الح ك  ال رري  الطلسريري  ما  الث ابت  التي عملت  اةتغلت عب ه 
للبقاء على حاف  الجم    بل  أراحت كامل الهال  التي اكتسبتها الح ك  ال رري   في سر ات 

رضال  الغضن  الكطاح المتر ع  المتع   األةكال  تل   الث ابت القيا ي   ما كاا لها   هي تمّيع ال
الث ابت ال رري   تغّي ها  تحّ لها  تحّ  ها   تقلل ما قيمتها  في رظ  أوحابها )ةعبها  مجتمعها( 

ت القيا ي   ب ياًل للث ابت  في رظ  العال   إال أا أحالت رطسها  جعلت مرها ب ياًل لتل ؛ فكارت  الث اب
ال رري    هذا ه  المأزق ال اها الذي بات يت ّ ى فيه ال ضع ال رري الطلسريري   ه  ي اجه ع ي ًا 
ما جبهات الكطاح الي مي  ليس في م اجه  االستيراا  االحتالل اإلس ائيلي  عوابات اإل هان 

يربغي القيا  به للتخطيف ما آثا   الطاةي فحسن  بل  في م اجه  تح الت ال اقع ال رري   ما
االرقسا  السياسي  الجغ افي  رتائجه  في ظل هذا التومي  على  الستاتي  القيا ي    ارح اف 
المهمات السياسي  ارعكاسًا أل ضاٍع ترظيميٍ  مهلهلٍ   مخت ق    أ ضاع جماهي ي  أكث  تهلهاًل  

احتالل المجتمع ما  اخله   العمل على تطتيته غا  ها التماس   ال ح   المجتمعي   بع  سر ات ما 
خضاعه لسياساٍت  غب يٍ    ع يٍ   أمريٍ   ترسيقيٍ   ب ليسيٍ   ال تختلف عا تل  المها  السائ     ا 

  القائم  ل ى الرظا  السلر ي الع بي. 
ي لألسف  هرا  خلل فا ح في م ازيا الق ى  ليس ه   ح ه ما  ما يق   ال ضع ال رري الطلسرير

إلى مزيٍ  ما الت اجعات   خسا   الم اقع ال رري  المتق م  في م اجه  االحتالل في ال را   في 
كسن المؤسسات ال  لي  في الخا ج   آخ   الر ا    الحكايات الجح ي    و ل إس ائيل إلى  ئاس  

اي / أيا  اللجر  القار ري  في األم  المتح     قبلها فتح مكتن لها في مق  حلف الرات  في م
الماضي؛ في  عمليٍ  ارقالبي   أخ ى ض  الة عي  الكطاحي  الطلسريري  التي باتت الج أ  على 
ارتهاكها  التقليل ما عل  حائرها   القطز عليه   ال ق ف ض ها أكث  ما فاضح   ب ءًا ما 

إذا كارت  االرقالن األ ل الذي يزع  بعض أوحابه أره  حمى الة عي     ال ر  ي أي ة عي ؟ إال
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ة عيته  ه  ما   ا غي ه    و اًل إلى مجم ع  االرقالبات التي تحير برا على الوع  اإلقليمي  
 ال  لي   ما   ا أا تتأث  ق ى  الستاتي  القيا ي    كأرها تعيش أحسا حاالتها في  اٍ  يعّج بالز ع  

  فيما هي   قضي  ةعبها  باتت تع   على بح  ما الخسا ات المتراسل .
 رالما ج ى  يج ي اإلق ا  بع    ج   تل  الط ا ق العميق  التي تطول بيا الثقافات  ك رها مجم ع 
القي  التي تق   عليها المجتمعات  ال  ل الم ري  الح يث .  هذا بالربع ما   ا أا يلجأ بعضه  إلى 

ل ى األرظم  السلر ي   اإلق ا  بإلغاء مبا ئ المسا ا   فما الربيعي أا يق    احتالل المجتمعات  
على اختالفها  مقا  إلغاء اإل ا ات الحي    احتاللها كأي ق   احتالٍل خا جي    ال يختلف هذا الكال  
ل يرا  أ  ل ى أي مجتمع  حيث تتسا ى المجتمعات تحت االحتالل أ  المجتمعات المتحّ    مره. 

خاضع  لحك ماٍت  أرظمٍ  سلر ي    لكا  يبقى هرا  بعض سمات مةت ك  بيا تل  المجتمعات ال
 تتةا   في االستب ا   ال يكتات  ي   الةم لي    تل  ال اقع  تحت االحتالل األجربي. 

ما هرا  يةكل احتكا  السلر   االستئثا  بها   ف ض ال ؤى السلر ي  على مجتمعاٍت  تجمعاٍت 
تحّ   ال رري مسأل   قعت تحت االحتالل  موا    مز  ج ؛ مضاف   مضاعط   تجعل ما ال

هامةي     بما غي  ملح !   تح ل األقسا   الطئات الرافذ  ما الح ك  ال رري  إلى ر ٍع ما م كبات 
 العوبي  الج ي     كعروٍ  يقاس  االحتالل م ض ع الهيمر   الموالح  فيما الترلعات تبقى أسي   

لحه  مع موالح الطئات الرخب ي  الراس العا ييا  مما ل  تلّ ثه  السلر   أ  ل  تتقارع موا
  الحاكم  . 

كذل  يةّكل الطسا  ال جه ا خ  لعمل  االستب ا  السلر ي   استم ا  االستئثا  بمها  قيا ي   ما 
  ا ارتخاباٍت عام  ما الةعن في ال اخل  بل بطضل  عٍ    ليٍّ بات يتجاس  أكث  ما السابق 

 ائيلي  الستئراف مطا ضاٍت مج يٍ   ذات آفاٍق على  فض مما س  الضغ ر على الحك م  اإلس
 اع     يةّجع على استم ا  الهيمر  الك ل ريالي  اإلس ائيلي    سر تمرٍع سلر ي فلسريري عا إثا   
أ ا  الو اع الذي خم  في أعقان سر ات  أ سل    االرقسا  السياسي  الجغ افي   ما أ ى إليه ما 

ئليٍ   زبائري   بات يستحيل على أوحابها رطض أي يه  مرها  تخلق موالح فئ يٍ   ربقيٍ   فوا
  الع    إلى سر ات الجم   الكطاح  الغضن في م اجه  االحتالل.

 5/7/2016، العربي الجديد، لندن
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 إسرائيليإنجاز  .47
 يه  ا با مئي 

 األمري ح يجن مبا ك   ئيس ال ز اء على إرجاز اتطاق الموالح  مع ت كيا. االتطاق يخ   الموال
 السياسي   االقتوا ي  ل  ل  إس ائيل. عمل  ئيس ال ز اء اررالقا ما التق ي ات الوحيح   ل  

لهؤالء الذيا يذهب ا   اء  غب  العام   ال يماغ جي   –المتهكم ا سيضيط ا هذه الم    –يخضع 
ض   باالحت ا   الجهل. لق  ت  الت قيع على االتطاق  ُتسمع و خات االركسا   خض ع  إلحاق ال

  هذه اال عاءات ال أساس لها. –الق مي  ع   م اعا  العائالت  
ليس غ يبا أا المعا ض  جاءت ما اليميا المتر ف  ما رطتالي بيريت  أييلت ةكي . فهما 
يعا ضاا كل اتطاق  كل ت تين  يضعا أرطسهما  كالء على  االحت ا  الق مي .  لكا عر ما جاءت 

كاا  إذاالمعا ض  فهذا ي ل على التل ا  الغباء معا. هل هرا  ة  في أره المعا ض  ما  ئيس 
 هي تس غ  ئيسا لل ز اء كاا سي قع على هذا االتطاق.

عر ما يك ا تعاري السياسييا غي  ج ه ي  بل يربع ما اعتبا ات سياسي   فه  يطق  ا المو اقي  
زا ي للةؤ ا األمري   السياسي . ال الراق  ال   أعضاء ثق  الةعن به .  هذا يرربق أيضا على 

ب ًءا ما إلحاق الض    –التي فيها مكاا لالرتقا  الة ي  لسل    ئيس ال ز اء  األم  ترقص 
 ارتهاء بسل كه في قضي   إي اابالعالق  مع ال اليات المتح     م   ا بعالج االتطاق الر  ي مع 

رياه  بةكل وحيح مثلما في م ض ع اتطاق الجر ي مرلق الرا  ما الخليل.  لكا عر ما يعمل رت
يثي  الةك   ح ل  األم الموالح  مع ت كيا فه  بحاج  إلى مظل    عر ما ال تعرى المظل  فاا 

 مو اقي  االرتقا   ةؤ ا أخ ى.
اتطاق الموالح  ليس اتطاق خض ع  بل ه  مثل أي اتطاق  حل  سر  يستريع الر فاا العيش 

بأا  االعتذا   الذي أثا  الغضن ت  قبل ثالث سر ات  ب سار  ةخوي  معه.  ما األج   التذكي  
ما ال ئيس األمي كي في رهاي  زيا   له راجح   مهم  في إس ائيل. ل  يعتذ  رترياه  عا الحوا  
المط  ض على غز   أ  على اعت اض قافل   م م    أ  على عمل الجيش اإلس ائيلي  بل اعتذ  عا 

 العملي . أثراءتمت  أخراء تمت  هذا اذا 
ملي ا   ال    التي سيت  تقسيمها ما قبل ت كيا على  21إا الهج   على  فع التع يضات بمبلغ 

عائالت الموابيا كبا    إرساري   ه  ةيء مضح . إا هذه المبالغ أم  مقب ل في ال بل ماسي  
مثل ال اليات المتح  . ال  لي   يت   فعها في حاالت مةابه  ما   ل أكب   أق ى ما إس ائيل  

  هرا  ل  ي  أح  أا هذا يض  بب  االحت ا  الق مي .
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ال يجن التأث  ما تطاخ  رين  جن أ   غاا. يجن التذك  أره قبل ةه يا فقر أعلرت ت كيا أره 
ب  ا  فع الحوا  عا قراع غز  لا يك ا اتطاق.  الحوا  المط  ض على غز  ل  يت   فعه  ل  

تطاق لا تول أي سطير  إلى ة ارئ غز    سالح البح ي  اإلس ائيلي سيستم  يره . أيضا بع  اال
 في ف ض الحوا  على القراع.

م ض ع جثث الجر   الذيا في  إقحا مع كل األل   التطه   التضاما مع العائالت  يجن الق ل إا 
 هي لا تعي   ح ز  حماس في االتطاق مع ت كيا  ليس في مكاره. حماس ال تأخذ أ ام ها ما ت كيا

 الجثث ب  ا مقابل ما إس ائيل. هذا ةيء سرحتاج إلى التق ي  بةأره في المستقبل.
 االتطاق مع ت كيا ه  إرجاز إس ائيلي يجن عليرا مبا كته.

 4/7/2016 ،هآرتس
 5/7/2016، الغد، عّمان
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