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يغطيييذ  يييدا العييييي ايييياا مييييي ال طييير ال بيييار  
الدي احتجبت فيه النشرة، باإلضياف  لليه  يدا 
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طالق  اإلقليميةمشعل: قضيتنا تفرض نفسها على كافة المعطيات  .1  أولوياتهاتتصدر  األسرىوا 

فتحيييت السييي ارة ال لسيييطيني  باليوحييي  ابوابليييا نسيييتيبال ال لنميييين بالعييييي، يتييييي لا السييييي  اليييي : يوحييي ال
ح اس واليكتور  وسه ابو  رزوق اليييايي  اإلسال ي  شعل رميس ال كتب السياسذ لحرك  ال ياو   

ييير انيياا فييذ ح يياس وميييي  يين ابنيياء الجالييي  ال لسييطيني ، حيييه كييان فييذ اسييتيباللا سييعاية السيي ير  ن
 .ال ستشار الثيافذ وامضاء الس ارة اآلااس ير يول  فلسطين باليوح  واليكتور يحيه 
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ميين تلانيييه ليوليي   امييربوقيييا السيييي  الييي  شييعل التلنميي  للشييعب ال لسييطينذ فييذ اليييا ل وال ييار  ك ييا 
 .بلده ال ناسب  اإلسال ي  واأل  قطر 

 واقي  ليجابيي   ين ال صيالح  وسيعت وتسييعه  ليطيير انواشياي بييما قطير لليضيي  ال لسيطيني    كييا 
 . ن اجل راب الصيع و حاول  تر يا البيت ال لسطينذ

اليضييي  ال لسييطيني  ت يير بوضيي  صييعب فييذ يييل  ييا يحيييه فييذ اإلقليييا  يين  شيياكل  انوقييال  شييعل 
وتيا الت كثيرة حته اصبحت  ن اير اولويات البعض، ولكن يام ا اليضي  ت رض ن سلا مله كيل 

 األبرز.ب ا للا  ن ا  ي  كبيرة بامتبار ا اليضي  ال عطيات 

يعييذ الطرفييان فييتس وح يياس بييسن األ ييور تسييير فييذ اييير انتجيياه الييدي  انوشيييي  شييعل ملييه ا  ييي  
وان مليييلا انستشييعار  اإلسييراميلذيرييونييه فييذ يييل تكييوين قيييايات جييييية بالتعيياون  يي  وزييير اليييفاع 

تييتا ال صييالح   انان األ يور اكثيير  يين صييعب  ونس ييل بيال طر و حاوليي  تيريييب وجلييات النييير   كيييا 
 .الض   وان الج ي  يعانذ اوب ا ي    من الشعب ال لسطينذ سواء فذ ازة 

وتحييييه  شيييعل في يييا يتعليييق بس  يييي  ليجييياي بيمييي   ناسيييب   ييين اجيييل لنلييياء اننيسييياا ل سيييتيبل الشيييعب 
 .نسعه  ن اجل تحييق دل  انناال لسطينذ،   كيا 

بشيكل كبيير ونييي ب يا حييه فيذ ال ييني  ال نيورة   كييا انليا  اإلسيال ذيق بالعيالا ال طر  حي لنوقال 
 .تكات  الجلوي لليضاء مله  سببات التطّر  للهاياي ن ت ت لإلسالا ياميًا 

لين ننسيه اسيرانا وان  نيا   لننياووجه  شيعل كل ي  لرسيري فيذ سيجون انحيتالل ب ناسيب  العييي وقيال 
 األسيريذ و ا زلنا نبدله حته تتحيق للا الحري  ك ا تحييت لعييي  ين م ال  تواصال بدل فذ ال اض

 .يثيوا بييايتلا وبحركتلا وبشعبلا ان لله ليا اسجون، ياميا المنلا  ن  اإلفرا الدين تا  واألسيرات

تزيحا به ال نطيي   وقال لن ال ياو   وال شروع الوطنذ راا كل التحييات اليا لي  وال ارجي  وراا  ا
امات وراييا ا ييتالل  ييوازين اليييوي راييا اليلييا اليييولذ لصييالس ميييونا الصييليونذ فييان قضيييتنا  يين صيير 

ننا نتصرة بإدن هللا   ان شرومنا الوطنذ ونصب اميننيا  لنجاز اضون فذ  ياو تنا لالحتالل وفذ  وا 
 ونستعيي قيسنا وان نح ذ اقصانا  ن التيسيا و ن الليا وان نحيرره ارضنانحرر فلسطين وان نطلر 
 األسري.من  اإلفرا ال لسطيني   األجنيةالوطن وان مله راس  للهونطلره وان يعوي الالجمون 

 6/7/2016الشرق، الدوحة، 
 

 إلنجاز الحقوق األساسية المتعلقة بحق تقرير المصير نسعىعباس:  .2
لربامي  راا هللا: بعه الرميس ال لسطينذ  ح وي مباس )ابو  ازن( رسامل  تطابي  لله   ثلذ اللجن  ا

اليولي ، اي كل  ن بان كذ  ون ا ين ماا األ ا ال تحية وسيرجذ نفرو  وزير ال ارجي  الروسذ 
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وجون كيري وزير ال ارجي  األ ريكذ وفييريكا  وارينذ وزيرة  ارجي  انتحاي األوروبذ، طالبلا فيلا 
ل. ك ا طالب بيما لقا   بيما ال بايرة ال رنسي  اليامي  لعيي   ت ر يولذ يلي  لله لنلاء انحتال

وماص تلا الييس الشرقي   اص  فذ « 1967اليول  ال لسطيني  مله حيوي الراب   ن يونيو/ حزيران 
يل التصعيي اإلسراميلذ العني  ضي شعبنا والتوس  فذ انستيطان  ا يليي حل اليولتين وفق قرارات 

 «.ايرة السالا العربي الشرمي  اليولي  واليانون اليولذ و بايئ   ت ر  يريي و ب
واكي الرميس ال لسطينذ فذ رسامله مله ا  ي  سرم  التحر  لنيادًا لع لي  السالا ولض ان األ ن 
وانستيرار والسالا،    التشييي مله وجوب للزاا الحكو   اإلسراميلي  بوق  األنشط  انستيطاني  

ال وقع ، والتوق  من العيوبات الج امي  كاف  وب ا يش ل الييس الشرقي  ال حتل  وتن يد انت اقات 
وتش ل اإلميا ات ال يياني  و يا البيوت و صايرة األراضذ و اص  اإلفرا  من اليفع  الرابع   ن 

 األسري  ا قبل اوسلو ورف  الحصار ال  روض مله قطاع ازة.
من تيييره لجلويه ك ا بعه الرميس مباس برسال  رس ي  لله نييره ال رنسذ فرانسوا اونني مبر فيلا 

لعيي ال  ت ر اليولذ للسالا ال نبثق من انجت اع الوزاري األ ير الدي ميي فذ باريس فذ الثاله 
والييس الشرقي  ماص    1967 ن حزيران/يونيو ال اضذ بلي  لنجاز حل اليولتين مله حيوي ماا 

 ليول  فلسطين.
قرارات الشرمي  اليولي   ن  الل لطار  ومبر الرميس من ثيته ب رنسا لتوفير لطار واضس لتن يد

ز نذ  حيي إلنلاء ال  اوضات. واوضس ان است رار التي ل اليولذ ال عال يتطلب تشكيل آلي  
 لل تابع  اليولي ، لتض ن الت اوض للوصول لله ات اق نلامذ.

ينذ الحيوق األساسي  ال تعلي  بحق تيرير ال صير ال لسط لنجازان  ا نسعه لليه  و »واضا  
 «.األ ر الدي يجب ان ي يي لله امترا  يولذ بيول  فلسطين
 ن  الل ال  ت ر اليولذ تتطلب   صياقي واكي مباس فذ رسالته مله ان لطالق م لي  سالا دات 

للزاا الحكو   اإلسراميلي  بوق  األنشط  انستيطاني  كاف  ب ا يش ل الييس الشرقي  ال حتل  وتن يد 
التوق  من العيوبات الج امي  وتش ل اإلميا ات ال يياني  و يا البيوت انت اقات ال وقع  و 

و صايرة األراضذ و اص  اإلفرا  من اليفع  الرابع   ن األسري  ا قبل اوسلو، ورف  الحصار 
ال  روض مله قطاع ازة. وراا  ده الرسامل التذ اقرتلا تن يدي   ني   التحرير لن ان يول  

عيية كل البعي م ا ي عله ال لسطينيون،  اص  وانلا رفضت ت ا ًا واكثر  ن انحتالل اإلسراميلذ ب
 رة ال بايرة ال رنسي  ويمت لله   اوضات  باشرة بين الطرفين ال لسطينذ واإلسراميلذ بيون شروط 

  سبي .
 6/7/2016القدس العربي، لندن، 
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 هال يؤيد ونتمنى على مجلس األمن أن "الرباعية"عباس: نأسف لتقرير  .3
 ن الز ور مله ضريس  لكليال ح وي مباس، يوا األربعاء،  رميس السلط  ال لسطيني راا هللا: وض  

 الرميس الشليي ياسر مرفات، ودل  ل ناسب  ميي ال طر السعيي.
و نس ابناء شعبنا ال لسطينذ بلده ال ناسب ، قامال: "نيول لشعبنا كل ماا وانتا ب ير، ونرجو هللا ان 

ضان اليايا، وقي تحررت اليول  ال لسطيني ، وماص تلا الييس، وت لصنا  ن انحتالل يعوي ملينا ر 
 شاء هللا". لن

الدي يجتاحه فذ  ده األياا،  اإلر ابواضا  الرميس "ك ا نت نه ان ينتلذ العالا العربذ  ن  دا 
ن شاء هللا األ ور تكون افضل".  وا 

 لنهه: نحن اصيرنا  وق ا من اللجن  الربامي ، وقلنا وفي ا يتعلق ب وق  اللجن  الربامي ، قال سيايت
ن يصلس ألن يكون تيريرا ي يي  ل   السالا ال طلوب ، ولدل  نسس  جيا ان يكون  دا  و ال وق ، 

 ونت نه مله  جلس األ ن ان ن ي يي  دا التيرير.
ل مله نحن نريي ان ييامباس "كي  حول انستيطان، قال يوب صوص بيان ال ارجي  األ ر 

داانستيطان انه اير شرمذ واير قانونذ، ويجب ان ينتلذ، و دا  ا نطالب به،  حصل  دا  ن  وا 
 اي يول ، فس ال وسلال به".

 6/7/2016(، وفا) وكالة األنباء الفلسطينية
 

 من خالد مشعل هاتفيا   يتلقى اتصاال   عباس .4
تصان  ات يا  ن رميس ال كتب تليه رميس يول  فلسطين  ح وي مباس، يوا الج ع ، ا: راا هللا

 السياسذ لحرك  ح اس  الي  شعل،  نسه فيه بحلول ميي ال طر السعيي.
 8/7/2016(، وفا) وكالة األنباء الفلسطينية

 
 قريع: ما يجري في المدينة المقدسة سيجر المنطقة للمزيد من العنف .5

يس يامرة ش ون الييس اح ي يما مضو اللجن  التن يدي  ل ني   التحرير ال لسطيني ، رم: الييس
قري ، ال جت   اليولذ لله ضرورة انلت ات ل ا يجري فذ ال يين  ال ييس   ن   ارسات وجراما 

 .واإلر ابلسراميلي   تواصل ، ستجر ال نطي  لله ال زيي  ن العن  
وقال قري  فذ بيان صح ذ يوا الثالثاء، لن التصعيي انستيطانذ فذ الييس، يستذ فذ سياق 

 ستراتيجي  لسراميلي  تلي  لله لرضاء الي ين ال تطر  وال ستوطنين، وقتل حل اليولتين.ا
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العنصري ،  شيرا لله انلا تتنافه    اليوانين  اإلر ابي ووص   ده اللج   انستيطاني  بالسياس  
لسالا تي ير كل  ا تبيه  ن م لي  ا للهواألمرا  اليولي  وتعي انتلاكا للشرمي  اليولي ، وتلي  

 واليضاء مله  بيا حل اليولتين الدي يج   مليه ال جت   اليولذ.
وا اب قري  بج ا ير شعبنا ال لسطينذ لله تعزيز وحيتلا الوطني  ل واجل   دا العيوان اليو ذ 
ال ست ر، وناشي األ   العربي  لتيييا اليما الالزا للييس و ييساتلا وللصا يين فيلا يفامًا من 

 وال سيحي ، التذ تستبيحلا لسراميل كل يوا. ال ي اإلسال ييسات 
 5/7/2016(، وفا) وكالة األنباء الفلسطينية

 
 منظمة التحرير تحتج على زيارة دبلوماسيين من دول أمريكا الالتينية إلى القدس المحتلة .6

قياا  كا الالتيني  بعييميي  ن يول ا ر  لله احتجا الييس: وجلت  ني   التحرير ال لسطيني  رسامل 
 انمترا ، و و  ا ي ال  لسراميليبلو اسيين  نلا بزيارة لله الييس الشرقي  ال حتل  بترتيب  ن 

 اليبلو اسي .
صامب مرييات: لنه وجه رسامل  وقال ا ين سر اللجن  التن يدي  ل ني   التحرير ال لسطيني  ي.
رازيل، وال كسي ، واألرجواي، تعبر رس ي   تطابي  لله العييي  ن يول ا ريكا الالتيني  ب ا فيلا الب

من انحتجا  ال لسطينذ الرس ذ مله زيارة بعض يبلو اسييلا فذ تل ابيب لله سلوان فذ الييس 
 ال حتل  األسبوع ال اضذ.

مله ان دل  "يشكل تحييًا صار ًا ل بايئ اليانون اليولذ وقرارات األ ا ال تحية دات  واكي مرييات
 لييس الشرقي   ذ ارض فلسطيني   حتل  ون سياية لسراميلي  مليلا".العالق  التذ اقرت بسن ا

واشار فذ  دا الصيي لله ميا امترا  العالا واليانون اليولذ بالضا اإلسراميلذ اير اليانونذ للا، 
لله فتوي  حك   العيل اليولي  التذ اكيت ميا شرمي  السياسات واإلجراءات مله وض   باإلضاف 

  ، ب ا فيلا الييس الشرقي ، وقال "لن  ده ال  ارسات  ضلل  ويجب تيوي لا".األرض ال لسطيني
 ا ريكا الالتيني كا الالتيني  فذ راا هللا، يول ي الل استيبال مرييات لس راء يول ا ر  مرييات،ويما 

لله ال شارك  ب عالي  فذ الجلوي السياسي  اليولي  السامي  لله لنلاء انحتالل، وتجسيي يول  
 وماص تلا الييس.  1967سطين دات السياية مله حيوي فل

واطل  مرييات اليبلو اسيين مله آ ر ال ستجيات السياسي ، و اص  الري ال لسطينذ الرس ذ 
 اليياية ال ستيبلي . و طواتل ني   التحرير ال لسطيني  مله تيرير اللجن  الربامي ، 

 9/7/2016األيام، رام هللا، 
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 ": السلطة الفلسطينية ستواصل التعاون مع "أطراف بالرباعية الدولية"عريقات لـ "قدس برس .7
اكي ا ين سر اللجن  التن يدي  ل ني   التحرير ال لسطيني ، صامب مرييات، ان : راا هللا )فلسطين(

السلط  ال لسطيني  ستواصل التعاون    اطرا  اللجن  الربامي  لتحييي  ومي لعيي   ت ر يولذ 
 للسالا.
مرييات  الل تصريحات لي "قيس برس"، ان اليياية ال لسطيني  ستست ر بالتعاون    روسيا واضا  

والونيات ال تحية وانتحاي األوروبذ، إلحياء م لي  السالا، يون ان يتطرق لدكر اللجن  الربامي  
 اليولي  ككل.

 5/7/2016قدس برس، 

 

 القضبان في العيدنواب فلسطينيين خلف  : خمسةمركز أسرى فلسطين للدراسات .8
لن ميي نواب ال جلس التشريعذ ال لسطينذ ال  تط ين «  ركز اسري فلسطين لليراسات»قال : ازة

فذ سجون انحتالل اإلسراميلذ ان  ض ا يرًا ليصل لل رة األوله  ند سنوات لله   س  نواب فيط، 
  ن بينلا نامبان ي ضعان لله انمتيال اإلياري.

 طلعاي شاليجلل ركز رياض األشير لنلا ال رة األوله  ند اسر الجنيي وقال الناطق اإلمال ذ 
فذ  يين  رفس جنوب قطاع ازة، وبيء ح ل  انمتيانت ضي النواب ال نت بين،  2006 نتص  ماا 

ي ضذ فيط   س  نواب فلسطينيون ميي ال طر  ل  اليضبان بعي ا كان العشرات  نلا  عتيلين فذ 
ال اإلياري ال تجيي. واشار لله ان ميي النواب ال  تط ين ان  ض حته شكل  ست ر ب وجب انمتي

نامبًا، بين ا ماي وارت   فذ شكل كبير بعي ح ل  انمتيانت  11ليصل لله  2014 نتص  ماا 
، وطاولت آن  2014الشرس  التذ ن دتلا سلطات انحتالل فذ امياب م لي  ال ليل  نتص  ماا 

نامبًا  ضعوا ج يعًا لالمتيال اإلياري ال تجيي ل ترات ثاني  وثالث ، ثا  28ال لسطينيين، وكان بينلا 
 اطليوا ج يعًا.

واشار لله ان سلطات انحتالل امايت  الل انت اض  الييس التذ انيلعت بياي  تشرين األول 
)اكتوبر( ال اضذ  ط  اربع  نواب، قبل ان تطلق ا يرًا النامب حاتا ق يش ، بعي ا ا ضه ست  

شلر قيي انمتيال اإلياري، في ا ن يزال ثالث  نواب   ن ا تط وا  الل اننت اض  الحالي   ل  ا
الجابر فيلاء، وي ضعان لله انمتيال اإلياري، في ا ن يزال  ح ي  اليضبان  ا حسن يوس  ومبي

 طير  وقوفًا. ابو
 روان « فتس»امب من كتل  ول ت لله ان  نا  نامبْين آ رين  عتيالن  ند سنوات طويل ،   ا الن

« الجبل  الشعبي  لتحرير فلسطين»البراوثذ ال حكوا بالسجن ال  بي   س  رات، واأل ين العاا لي 
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ما ًا، وكال  ا  ن  يين  راا هللا. واوضس انه مله  30النامب اح ي سعيات ال حكوا بالسجن  ية 
نلا لله الوض  السياسذ وال ييانذ راا تراج  ميي النواب ال  تط ين، و ضوع امياي ال عتيلين  

لجل  انرت اع او انن  اض، لن ان انحتالل يحرص فذ كل األوقات مله وجوي ميي  ن النواب 
 ل  اليضبان نبتزاز الشعب ال لسطينذ. وطالب بتحر  يولذ حيييذ إلاالق  ل  ا تطا  النواب 

 لا بطريي  شلي العالا مله نزا تلا.فذ شكل نلامذ، واحتراا شرميتلا التذ حصلوا مليلا بانت اب
 6/7/2016الحياة، لندن، 

 
 سبل فرض النظام وتحقيق االستقرار األمنيةالحمد هللا يبحث مع قادة المؤسسة  .9

بحه رميس الوزراء وزير اليا لي  را ذ الح ي هللا، فذ نابلس يوا الج ع ،    قاية ال  سس  : راا هللا
اء اكرا الرجوب، سبل و طوات فرض النياا وتحييق انستيرار األ ني ، بحضور  حافي نابلس اللو 

 فذ   تل  ال حافيات.
فذ نابلس، و يراء  األ ني وجيي الح ي هللا تسكييه  الل انجت اع الدي حضره  يراء ال  سس  
بكاف   كوناتلا لتحييق  األ ني الع ليات ل حافيات الض  ، مله الجلوي ال بدول   ن قبل ال  سس  

 واأل ان، وح اي  ال واطنين و  تلكاتلا  ن العبه وال وضه. األ ن
بالجلوي ال بدول  لح اي  ا ن  واشايالرميس  ح وي مباس  ات ه  الل انجت اع،  انلله  واشار

 ال واطنين وفرض النياا وتطبيق اليانون فذ كاف  ال حافيات.
ال  سس   ابناءللوقو  مله قضي   يتل الجلوي  ست رة بتوجيلات  ن الرميس  انه الح ي هللا لله ونو  

اليت اليبض مله ميي  ن  رتكبذ الجري  ، و ذ  األ ني الصي ذ والطبوق، وان ال  سس   األ ني 
 لياء اليبض مليلا ج يعلا، وتييي لا للعيال .ل ست رة حته 

ا، ولن  ن ال واطنين وحرياتلاوقال: "السالح الشرمذ  و سالح اليانون فيط، الدي نياف  به من 
ليتل وتروي  ال واطنين، وسنحاسب كل  األ نذنس س لل ارجين من اليانون باست ياا سالح ال لتان 

 ال وضه وتر يب ال واطنين". لثارة ن يع ل مله 
 8/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 تحويل عائدات الضرائب كاملة للسلطة خالف ا لقرار الكابينتالقناة العاشرة:  .11

 الًفا ليرار رميس الحكو  ، بنيا ين نتنيا و، الدي تبناه ال جلس الوزاري لش ون : را ذ حيير
السياس  واأل ن )الكابينت(، حولت السلطات اإلسراميلي  ماميات الضرامب كا ل  لله السلط  

 ال لسطيني ، يون  صا   صصات اسر الشلياء  ن دي الع ليات.
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سبوع ال اضذ، املن نتنيا و ان الحكو   اإلسراميلي  وبعي سلسل  الع ليات التذ وقعت نلاي  األ
ست صا ال بالغ التذ ت نحلا السلط  ال لسطيني  ألسر الشلياء  ن دي الع ليات  ن ماميات 
الضرامب التذ تجبيلا وتحوللا للسلط  ال لسطيني  كل شلر، لكن، راا تصريحه، لا ت صا 

 ال  صصات  ده ال رة.   
 ليون شيكل للسلط  ال لسطيني   320  العاشرة لنه كان  ن ال يرر تحويل  بلغ وقالت اليناة اإلسراميلي

 ن ا وال الضرامب بعي  صا   صصات اسر الشلياء  ن دي الع ليات، لن انه تا تحويل ماميات 
  ليون شيكل، من شلر حزيران/ يونيو. 500الضرامب كا ل  والتذ بلغت اكثر  ن 

السلطات اإلسراميلي  ان السلط  ال لسطيني  تستطي  توزي  األ وال وجاء تحويل ال بلغ بعي ان رات 
ك ا تريي، وانه     صا ال  صصات اا ن،  نا  يوامر   تص  فذ السلط  ال لسطيني  التذ تحول 
األ وال ألسر الشلياء واألسري م وً ا، وليس فيط  ن ن د م ليات ضي ا يا  لسراميلي ،  ا يشير 

ذ قرار نتنيا و ا ًرا فارًاا  ن ال ض ون ون ي كن تطبييه، و ا  و لن  جري لله ان السلطات تري ف
 تصريس لإلمالا.  

 5/7/2016، 48عرب 
 

 "وفاء األحرارـ"قادرة على تحقيق صفقة ك ةمقاوموال ناهنية: قضية األسرى هي أعلى سلم أولويات .11

عب ال لسيييطينذ واأل ييي  يميييا ناميييب رمييييس ال كتيييب السياسيييذ لحركييي  ح ييياس لسييي اميل  نيييي  الشييي: ايييزة
 العربي  واإلسال ي  للوقو  بوجه انحتالل الصليونذ.

، و ين واإلسيال ي واوضس  ني   الل  طب  العيي األربعاء، ان انقتتال  ا بين شعوب األ ي  العربيي  
 صرامات طام ي ، وت جيرات ي وي ، يلي  لحر  البوصل  من الييس وال سجي األقصه.

حييين نعييييا واقعيييًا   ل يييا ت ييير بيييه ا تنيييا  ييين اقتتيييال وصيييراع وت جييييرات وفكييير واضيييا  "ييلنيييا العييييي ون
 تطر ، نعا لتصويب البوصل  نحو الييس واألسري وفلسطين. نيول فذ يوا العيي ن لالقتتال يا ل 

واستنكر  ني  الت جيرات الي وي  التذ ضربت ال يين  ال نيورة مليه  ان   ونعا للتوحي ضي انحتالل".
،  بينيًا انليا ليا ت يرق لسيطنبولسول هللا وايضا الت جيرات التذ ضربت تركييا فيذ  طيار  شار  حرا ر 

 بين الي اء ال لسطيني  والتركي  فذ دل  الحايه.

واكي  ني  ان قضي  األسري  ذ مليه امليه سيلا اولوييات الشيعب ال لسيطينذ و ياو تيه، وانليا قضيي  
ملييه تحييييق صيي ي  جييييية ك ييا فييذ صيي ي  وفيياء  يام يي  و ييذ  يين الثوابييت،  وضييحًا ان ال ياو يي  قييايرة

ون ه  ين  التصريحات اإلمال ي  حول وجوي   اوضات جيييية ت وضيلا حركي  ح ياس  ي   األحرار.
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انحييتالل،  جييييًا ملييه  وقيي  الحركيي  انييه ن   اوضييات جييييية قبييل اإلفييرا  ميين ج ييي  اسييري صيي ي  
 تالل وانلا ليست فذ مجل   ن ا ر ا.ول ت لله ان حركته ت وض  عرك  ت اوضي     انح شاليط.

وقال  ني  لن انحتالل فشل فذ  حاونتيه بتركيي  ا يل الضي   وا  ياي انت اضي  اليييس،  ضيي ًا "وا يا 
  ن يين ان انحتالل والتنسيق األ نذ قايران مله تركي  وتص ي  وا  اي اننت اض ".

ة لليه  لييل اليرح ن ال حاصير سنكسير ووجه  ني  التحي  أل ل ال ليل "ونيول للا  ين ايزة ال حاصير 
 قيي الحصار وسيزول انحتالل وسن ضذ  عا نحو الييس واألقصه".

ووجيه  نيي  الشييكر والتيييير لكييل الييول وال عاليييات والحراكيات اللايفي  لكسيير الحصيار ميين قطياع اييزة 
يي  الحصيار وقال: " ازلنا نعلن  وق نا لكيل  ين يسيعه لت   والت  ي   ن  عاناة الشعب ال لسطينذ.

 ك ا شكرنا قطر نشكر تركيا وكل يول  ت     ن  عاناة ازة ونشكر  صر التذ فتحت ال عبر".

ومله صعيي تليييات انحتالل ضي ازة، اكي  ني  ان الشعب ال لسطينذ واثيًا ب ياو ته، ويي  مله 
دلي  ألجيل اننيا  وتاب  "ال ياو   ب ضل هللا ا يدت ب رضيي  اإلميياي وانسيتعياي، ن نييول ارض صلب .

 حرب جييية، بل ازة ن ت ي لا تليييات انحتالل". للهنتوجه 

 6/7/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 هم عنوان المرحلة  األسرىأبو مرزوق:  .12
اشاي نامب رميس ال كتب السياسذ لحركي  "ح ياس"،  وسيه ابيو  يرزوق، بتضيحيات األسيري : اليوح 

 ي ي ارسه انحتالل بحيلا.وصبر ا مله اليلا والطغيان الد

وقيال فيذ كل ي   صييورة تلنمي  لرسيري فيذ سييجون انحيتالل ب ناسيب  العييي انييتا األحيرار، ألنكيا تييركتا 
 الغالذ والن يس  ن اجل شعبكا وقيسكا ويينكا.

وتاب : ملي ملينا ان نبدل كل  ا فذ وسعنا  ن اجل ان ت رجوا  ين مت ي  السيجون، وشي س الحريي  
 .قاي   لن شاء هللا

وواصل حييثه قاماًل: انتا منوان ال رحل ، ألنكا ضحيتا بحريتكا وام الكا وكل شذء  ين اجيل ميوية 
 شعبنا ألرضه واحتضانه لييسه  ن جييي.

 6/7/2016فلسطين أون الين، 
 

 في سجون االحتالل ألسرىعن ثقته بقرب الحرية ليعبر  العاروري .13

س العيياروري، ميين ثيتييه بيييرب الحرييي  ألسييرانا فييذ مبيير مضييو ال كتييب السياسييذ للحركيي  صييال: اليوحيي 
 سجون انحتالل،  دكرًا ب ضل الجلاي فذ سبيل هللا واليفاع من حياض األ  .
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ول ييت  يييالل كل يي   صيييورة تلنمييي  لرسييري فيييذ سيييجون انحييتالل ب ناسيييب  العييييي للييه ان صييي ي  وفييياء 
ال لسييطيني  كافيي ،  جييييًا األحييرار سييا  ت فييذ اإلفييرا  ميين ميييي كبييير  يين األسييري  يين اننت يياءات 

 التسكيي مله  واصل  الحرك   شوار تحرير األسري.

 واري : نحن مله ا ل وثي  ان ال شوار سيكت ل وبإدن هللا ستكونون بين ا لكا قريبًا.
 6/7/2016فلسطين أون الين، 

 
 االحتاللو  ملعب عائالت الجنودبالكرة  الجنود األسرى وتلقيعن  الحديث"الجزيرة": القسام ترفض  .14

ن ييت ح يياس  ييا تييريي مبيير وسييامل لمييالا ميين لجييراء اتصييانت اييير  باشييرة  يي   : شيياا زقييوت -اييزة 
لسراميل إلبراا ص ي  تبايل جييية، وكانت الصحاف  اإلسيراميلي  تحييثت مين  طاليب لح ياس تتضي ن 

 اإلفرا  من اسري ت ت لماية امتياللا  يابل لمطاء  علو ات حول  صير الجنوي األسري.

رايييا قلييي  ال علو يييات حيييول  لييي   ييي نء الجنيييوي، فيييإن لسيييراميل تسيييرب بعضيييا  نليييا  ييين وقيييت آل ييير و 
 -الجنيياح العسييكري لحركيي  ح يياس-أل يييا   حيييية، فييذ يييل التييزاا الصيي ت  يين قبييل كتامييب اليسيياا 

صرار الحرك  مله ميا الكش  من اي   علو   من األسري يون  يابل  ين  للا.  وا 

للجزيرة نت لن مله مامالت الجنوي األسري توجيه اضبلا واحتجاجلا   صير فذ كتامب اليساا قال
 تجاه حكو تلا و طالبتلا بكش  ج ي  الحيامق وال علو ات ال تعلي  ب صير ابناملا.

ورفييض ال صييير فييذ اليسيياا الحييييه ميين  زيييي  يين الت اصيييل حييول  ييدا ال وضييوع،  لييييًا الكييرة فييذ 
 حتالل. لعب مامالت الجنوي األسري وحكو   ان

من اسير ا  2014وكانت كتامب اليساا املنت  الل الحرب اإلسراميلي  األ يرة مله ازة صي  ماا 
الجنييييي اإلسيييراميلذ شيييا ول آرون، وتكت يييت مليييه  علو يييات ا يييري بشيييسن جنيييوي آ يييرين، ليييا يعييير  

  صير ا،  ثل الضابط  يار اولين.

األسيري لن بعيي اإلفيرا  مين اسيري   ن جلتلا، تصر ح اس مله انلا لين تبييا الحيييه حيول الجنيوي
 ص ي  شاليط التذ امايت لسراميل امتياللا.

 5/7/2016الجزيرة نت، الدوحة 
 

لى األبد  : ال ُيمكن القضاء على حماس عسكريا  "بيغن" .15  الجولة القادمة ليست األخيرة و مّرة واحدة وا 
رّي  تيُييّض  ضيياج  صييّناع ن يوجييي اينييه شيي  بييسّن ترسييان  ح يياس العسييك ز ييير انيييراوس: –الناصييرة 

اليرار فذ تل ابيب، وتُيلق كثيًرا سّكان جنوب اسراميل وحته  ركز ا، وبالتيالذ تسيعه  راكيز األبحياه 
اإلسييراميلّي  للييه سييبر اييور الوسييامل الُ تاحيي  للييت ّلص  يين  ييدا التحييّيي العسييكرّي ال طييير، وفييذ  ييدا 
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بيب، يراس  جيييًة قال فيلا لّن البييان األ يير ، التاب  لجا ع  تل ا”بيغن السايات“السياق نشر  ركز 
الييدي اصيييره  سيي ول كبييير فييذ وزارة األ يين، والييدي اّكييي فيييه ملييه اّن الجوليي  ال يبليي  يجييب اْن تكييون 

سراميل.  األ يرة ضّي ح اس يكش  من سوء فلا م يق ل واجل  ح اس وا 
لج ي  ن ُي كنلا تطليير ح ياس  ين وتابعت اّن است ياا لليوة اللامل  فذ م لي  مسكري   رة واحية ول

ازة، ألّن للا جدور م ييي  فيذ ال جت ي  ال لسيطينّذ. وشيّيّيت اليراسي  مليه اّنيه حتيه ليو ُي يّرت اآللي  
 العسكري  لح اس، فإّن البني  التحتي  ال يني  لل ني   ستبيه  وجوية.
توييي  لسيتراتيجي   تواضيع   وبراي اليراس ، فإّن ال يار الوحيي ال عيول إلسيراميل  يو انسيت رار فيذ

، اليييدي يليييي  لليييه ضيييرب قييييرات ح ييياس ”قيييص العشيييب“مسيييكرًيا وسياسيييًيا تعت يييي مليييه  يييا اسييي ته 
 العسكرّي  فذ بعض األحيان وتعزيز الريع اإلسراميلّذ ل ترٍة  حيويٍة.

تيي ير ورات اليراس  اّن ح اس  و فذ الواق  ميو لييوي إلسيراميل، ن يحييي مين التزا يه األييييولوجّذ ب
 اليول  اليلويي ، ويتا نشر دل  فذ ج ي  األجلزة التعلي ي  التذ ترما ا ح اس.

واضيييافت اليراسييي  اّن ح ييياس م ليييت مليييه تكيييريس الكرا يييي   ييين  يييالل تنيييييا العيييييي  ييين اللج يييات 
طيالق آن  الصيواريب باتجياه البلييات ”لر ابيي “اننتحارّي ، ح ر األن اق لتسيليل ارتكياب  ج يات  ، وا 

 ين اإلسراميلي .وال 
و   دل ، اّكيت اليراس  مله اّنه  ين ال طيس انمتيياي اّنيه  ين ال  كين اليضياء مليه ح ياس فيذ ايزة 

لييه األبييي. ليييس  نييا  حييل طلييي  واحييية ضييّي التحييّيي الييي لح يياس ” لر ييابذ”وتييي ير قيييراتلا  ييرة واحييية وا 
ال لسيطينذ، و اصي  فيذ قطياع  العسكري . وتابعت اليراس  قاملً  لّن جدور ح اس م يي  فذ ال جت  

فييذ ال اميي   يين ال لسييطينيين ي ّييييون ح يياس، وفييذ  35اييزة. واسييتطالمات الييراي تيليير باسييت رار ان 
 ازة،  ستوي اليما  و امله يامً ا.

ح يياس ببسيياط ، رات اليراسيي ، ن ُي كيين اليضيياء مليلييا  يين قبييل الغربيياء واقتحيياا اييزة و يين ثييّا لميياية 
سياسًيا، دل  اّن ال رء ن يسيتطي  اسيتيراي الييياية فيذ ان تييار، وحتيه لدا   نيس  ال جت   ال لسطينذ

 كان  ن ال  كن لنلاء حكا ح اس، فإّن البني  التحتي  ال يني  ستبيه  وجويًة بصالبٍ .
ول تت اليراس  لله اّن ح اس والجلاي اإلسال ّذ قي تيبالن مله  ضض وق  لطيالق النيار ال  قيت، 

ن ترفضان بشكل قاط  اّي  سار يبلو اسذ يلي  لله حلٍّ كا يٍل للصيراع اإلسيراميلّذ ولكنل ا ن تزان
 ال لسطينّذ.

بكل ييييات ا ييييري، قالييييت اليراسيييي ، لّن التييييزاا ال تعصييييبين  يييين  ييييده ال يليشيييييات بسيييولوجييييي  راييكالييييي  
ستراتيجي  ال رضه  ن ال ياو   العني   يعنيذ اّن الصيراع سيسيت ر طيوياًل، ك يا اّنيه ي جيب اْن تكيون وا 

لسييراميل واقعييي  حييول  ييا ي كيين تحيييييه بالوسييامل العسييكري ، وينبغييذ تطبيييق اليييوة ن لتحييييق ا يييا  
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سياسي   ستحيل ، ولكن فذ  ي   لستراتيجي  طويل  األ يي نسيتنزا  يليي  إلضيعا  قييرات ح ياس 
 ومله وجه اليق   ن حيه التكل   بلي  تعزيز الريع ال  قت.

ّن اللييي  األكبيير  ييو  لييق الواقيي  الييدي يييت ّكن فيييه السييكان اإلسييراميليين بييالعيا وبحسييب اليراسيي ، فييإ
 العشوامّذ، و دا اللي  لا يّتا حته اللحي  تحيييه.” لر اب”يون التلييي ال ست ر  ن الي

، ايليرت لسيراميل 2014وتابعت اليراس  قاملً  لّنه فذ الجول  األ ييرة  ين الصيراع  ي  ح ياس، صيي  
و يييات الييييفاع الصيييارو ّي  اإلسيييراميلّي  ُي كنليييا اْن بصيييي التلييييييات الصيييارو ي   ييي  لح ييياس ان  ني

الح يياي ملييه الحييياة الطبيعييي  النسييبي  ملييه الجبليي  اليا لييي ، ك ييا امربييت لسييراميل ميين مز لييا العييوية 
 لله الع ليات البري  مله الراا  ن احت ال سيوط الكثير  ن اليتله.

فإّن األ ور ك ا  يذ اآلن، وك يا  يذ  توّقعي  فيذ الُ سيتيبل ت ّكيي مليه اّنيه  ووفًيا لليراس  اإلستراتيجّي 
ن نلاييي  تلييوح فييذ األفييق، طال ييا اّن اليييواف  األساسييي  لح يياس ن تييزال، وسييو  تسييت ر فييذ الصييراع 
 العني ، ولكن  دا ن يعنذ اّن فترات طويل   ن الليوء ن ي كن تحيييلا من طريق الع ل العسكرّي.

راسييي  ايًضيييا اّن الت كيييير انسيييتراتيجّذ اإلسيييراميلّذ   تلييي  جو رًييييا مييين الت كيييير انسيييتراتيجذ ورات الي
، التيذ  ييذ ”لر ابّييي ”الغربيذ الحيالذ بشييسن  سيسل  كي ييي  التعا يل  يي  التحيييات العسيكري  للتنيي ييات اليي

يسيييمون فلييا نليي   ليسيت يوًن، فييالغرب يتبّنييه الحييل الوسييطّذ، و ييو  ييا ُي ّسيير جزمًيييا ل ييادا الكثييير  يينلا
 لسراميل ضي العيو  ن اير اليول  ثل ح اس.

و ُلصييت اليراسيي  للييه اليييول لّنييه  يين ال حت ييل اْن تشييار  لسييراميل فييذ حييرب انسييتنزا  ضييّي ح يياس 
ل تيييرٍة طويليييٍ ، وبالتيييالذ يجيييب الح ييياي مليييه التيييوازن قبالييي  العييييو والحيييّي  ييين قيراتيييه سيييو  يحتيييا  لليييه 

وانستعياي نست ياا اليوة بشكٍل ُ تيطٍ ،    الح اي مله الجبلي  اليا ليي   استعياي الجيا اإلسراميلذّ 
 اإلسراميلّي  صحّي  وقوي  راا النزاع الدي طال ا يه، مله حّي تعبير ا.

 6/7/2016رأي اليوم، لندن، 
 

 لنقل أموال لخاليا حماس بالضفة ط مخططا  احبإ " يدعيالشاباك" .16
إلسييراميلذ، يييوا الثالثيياء، ميين امتيييال تيياجرين فلسييطينيين  يين سييكان امليين جليياز "الشييابا " ا: راا هللا

 قطاع ازة، بزما  حاولتل ا نيل ا وال ل اليا تابع  لح اس فذ الض   الغربي .
، وييطين فيذ 1951وبحسب بيان الشابا ، فإن ال عتيل األول فايز  ح ي  صباح العطار  ن  واليي 

اله فذ السايس مشر  ن حزيران ال اضيذ،  شييًرا لليه اّنيه بلية بيت ن يا ش ال قطاع ازة، وتا امتي
حصييل  يي ّ ًرا ملييه تصييريس ي ييول للييه لسييراميل للتجييارة،  ييا يفيي  نشييطاء ح يياس نسييتث ار دليي  فييذ 
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تلرييييب ونييييل األ يييوال مبييير   تلييي  ال عيييابر الحيوييييي  لغيييزة، ونيلليييا للضييي    ييين  يييالل بيييي  األحديييي  
 لصالس نشاطات ح اس بالض  .

 ين سيكان  1979الشيابا  اّن ال عتييل الثيانذ  يو مليذ مبيي الكيريا سيرحان،  ين  والييي واوضس بيان 
آن  يونر  يين  10بلييية جباليييا شيي ال قطيياع اييزة، نفتًييا للييه اّنييه حيياول نيييل  بلييغ  ييالذ يصييل للييه 

ودكييير بييييان الشيييابا  اّن سيييرحان حصيييل مليييه تصيييريس تجيييارة، وقييياا احيييي   يييالل وضيييعلا فيييذ حداميييه.
مله حاجز ليرز  ن الجل  ال لسطيني  بالطلب  نه نيل تل  األ وال للض  ،  ا مناصر ا ن ح اس 

وبحسيب  يزاما البييان فيإن سيرحان كيان  يفعه لالستجاب  له و حاول  تلريبلا مبر ل  املا فيذ حداميه.
واتلييا  يع ييل سييامًيا ملييه شيياحن  لنيييل الر ييال التييذ يييتا ل راجلييا  يين األن يياق ال اصيي  بحركيي  ح يياس.

ذ بيانييه حركيي  ح يياس باسييتغالل  يينس السييكان فييذ اييزة تسييليالت،  عتبييًرا ان دليي  "حييايه الشييابا  فيي
  طير" لن تس س لسراميل باست راره.

 5/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 "أريئيل"بزعم محاولة طعن قرب مستوطنة  فلسطينيةإطالق نار على  .17

 ،  سيياء يييوا الثالثيياء، قييرب  سييتوطن  اطليييت قييوات انحييتالل النييار ملييه فتيياة فلسييطيني: را ييذ حيييير
 .'اريميل' الواقع  باليرب  ن سل يت ش ال الض   الغربي ، بزما  حاولتلا تن يد م لي  طعن

واكيت  صاير طبي  لسراميلي  انه لا يصب اي  ن ال ستوطنين او جنوي انحتالل الدي تواجييوا فيذ 
ر مله ال لسطينيين ل جيري انشيتباه بليا يون ال كان.  ا يعزز فرضي  ان جنوي انحتالل يطليون النا

التحيق، ك ا حييه فيذ  يرات ميييية و نليا لميياا الشيليي مبيي ال تياح الشيري  فيذ تيل ر ييية بال لييل، 
وقال اللالل األح ر ال لسطينذ ان قوات انحتالل رفضت الس اح   .بزما احت ال ارتيامه حزاً ا ناسً ا

 تياة او نيلليا للييه احيي ال ستشي يات ال لسيطيني ، بيل نيلتليا لليه احييي لطواق يه بتييييا العيال  ال يييانذ لل
 .ال ستش يات اإلسراميلي  فذ سيارة لسعا  تابع  لنج   ياووي الح راء

 5/7/2016، 48عرب موقع 
 

 مع كايد أسرى "الشعبية" يعلنون خطوات تصعيدية تضامنا   .18
سييييجون انحييييتالل ميييين  ج وميييي   يييين امليييين اسييييري الجبليييي  الشييييعبي  لتحرييييير فلسييييطين، فييييذ : راا هللا

ال طوات انحتجاجي  والنضالي  الجييية، والتذ تت د طابًعا تكتيكًيا، بيءًا  ن يوا الج عي ، ودلي  بعيي 
 تثبيت قرار انمتيال اإلياري بحّق األسير بالل كايي.
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ل كاييي وقال اسري الجبل  فذ بياٍن صح ذ، لّن "قيرار تثبييت حكيا انمتييال اإلياري مليه األسيير بيال
 ييو جري يي  ا ييري تضييا  للييه جييراما انحييتالل بحييق األسييري، سييتواجه  نييا ب زيييي  يين اإلصييرار ملييه 

وقي ح لوا انحتالل ال س ولي  الكا ل  من حيياة  انست رار بال عرك  حته تحييق الحري  للبطل كايي".
رين ملييه التييوالذ، األسييير ال ضييرب ميين الطعيياا كايييي، ودليي  بعييي اسييت رار لضييرابه لليييوا الرابيي  والعشيي

وبّينيوا اّن  ين  و   تي ور حالته الصحّي ، وتنصل انحتالل  ن حيوقه، وانست رار فذ حبسه ليارًيا.
بين ال طوات انحتجاجي  الجييية " وض لضراب  تيط  مين الطعياا فيذ ايياا  حييية سيُيعلن منليا، 

 .فضاًل من  طوة لرجاع وجبات الطعاا و طوات تصعييي  ا ري  تواصل "
 8/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غزة استشهاد قسامي متأثرا  بجراح أصيب بها قبل عام شمال قطاع .19

املنيييت كتاميييب اليسييياا، الجنييياح العسيييكري لحركييي  ال ياو ييي  اإلسيييال ي  "ح ييياس" استشيييلاي احيييي : ايييزة
 .مناصر ا؛  تسثرا بجراح اصيب بلا قبل ماا

، لن ال جا ييي اليسييا ذ نامييل صييالح 2016-7-7ي ال  يييس وقالييت كتامييب اليسيياا فييذ بيانلييا العسييكر 
ما ييًا(  يين  سييجي "الرح يي " ببيييت ن يييا شيي ال اليطيياع، استشييلي اليييوا  تييسثرًا بجييراٍح اصيييب بلييا  19)

"ليغياير ينيانيا و يا اّيير او بيّيل ون ت يادل او تييامس،  واضيافت برصاص قيوات انحيتالل قبيل مياا.
هللا ملييه دليي ، نحسييبه  يين الشييلياء وهللا حسيييبه ون نزكيييه ملييه  بييل نييدر ن سييه د  جا يييًا حتييه ليييذ

 هللا".
 8/7/2016، فلسطين أون الين

 
 مشروع قانون إسرائيلي لسلب األسرى الفلسطينيين حقوقهم األساسية .21

األسييييري ال لسييييطينيين فييييذ سييييجون  راا هللا: كشيييي  النييييياب ميييين  شييييروع قييييانون لسييييراميلذ جييييييي ضيييييّ 
مضيييو الكنيسيييت مويييييي فيييورير  ييين حيييزب الليكيييوي. وييييراي  ييين وراميييه سيييلب  انحيييتالل. وقييييا ال شيييروع

األسيييري   يييا ُسييي ذ بيييالحيوق ال امضييي  التيييذ حصيييلوا مليليييا يا يييل السيييجون والتيييذ تعيييي  ييين الحييييوق 
رسيييال واسيييتالا صيييور  األساسيييي  ألسيييري الحيييرب. وبحسيييب ال شيييروع سييييحرا األسيييري  ييين الزييييارات وا 

ت ويييل  ييارجذ للييه حسيياب بنيي  األسييير. ك ييا سيييحر ون  يين و شييا ية التل زيييون فييذ اييرفلا واسييتالا 
 ل كاني  الشراء  ن يا ل السجن. وكدل  اليراس  واير ا  ن الحيوق.

 يين  ييده ال ييي ات  وبحسييب  ييا جيياء فييذ بنييوي  شييروع اليييانون الجييييي فييإن األسييير الييدي سيييتليه اييياً 
 ن اليا لذ.يحصل مله  صايق   ن وزير األ  ان"ال امض " ك ا وص لا فورير يحب 
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وقال  يييا ال شيروع لن كتلتيه البرل انيي  تنيوي تنسييق  شيروع الييانون  ي  وزيير األ ين الييا لذ العياي 
بياء  الحياته.  لريان الدي قي استلا  سويته  ن اجل قراءتلا وا 

ملييه  ضيي ون  شييروع  و يين ال ييرجس ان يكييون رميييس حييزب "يسييراميل بيتنييا افيجيييور ليبر ييان  طلعيياً 
و  نتل  فذ حزبيه. وسيتيرس الحكو ي  رفيض او قبيول  شيروع الييانون وسيتبت لن كيان اليانون ك ا  

 بحاج  لله تعييالت.
ود ب فورير لله حي وص   ا يحصل مليه ال عتيلون ال لسطينيون فيذ سيجون انحيتالل بسنيه اشيبه 

لليا فيذ بي"ال  يا الصي ذ" ويجب الع ل مليه وق يه. وامتبير ان شيروط األسيري ال لسيطينيين "ن  ثييل 
 العالا اج   وان الحييه ييور من ا تيازات اير  ي ج  فذ اّي وثيي  يولي  بحسب قوله.
 8/7/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 زحالقة يهدد باستقالة النواب العرب من الكنيست في حال إقصاء زعبي .21

سياسيي  الوطنيي  وقوا ا ال 1948قراطذ فلسطينيذ و ويي  مواوية: يما التج   الوطنذ اليي  –الناصرة 
 ين نتنيا و الله توحيي الص و  فذ التصيي لللج   ال اشي  التذ ييوي ا رميس حكو   انحتالل بني

 مضو الحزب والكنيست حنين زمبذ و حاول  لقصاملا  ن البرل ان لربي. ضيّ  ش صياً 
ل يي  وكانييت زمبييذ قييي تعرضييت لح ليي  شرسيي  وكييايت ان تتعييرض لالمتييياء الجسيييي  ييالل تييييي لا ك

قالت فيلا لن انت اق يعنذ امترا  انحتالل بجري   قتيل  "لسراميل"حول ات اق ال صالح  بين تركيا و
. ومله  ل ي  وص  زمبذ جنوي انحتالل باليتل  بعه ال تطومين األترا ، يامي  لالمتدار للا ايضاً 

 يين الكنيسييت ب ييوازاة  السيي اح بطييري زمبييذ  ييدكرة ماجليي  لل ستشييار اليضييامذ للحكو يي  طالبيياً  نتنيييا و
 قانون للدا الغرض. و ن ال توق  ان يتا البيء بإجراءات تشري  اليانون ال دكور. تسري  سنّ 

زمبيذ ووقي  العشيرات  ين امضياء الكنيسيت وثييي  بياير لليا  وانض ت ال عارض  لح ل  التليويا ضييّ 
 النامب ليتان كابل )ال عسكر الصليونذ( تيمو ل ياطع  زمبذ.

  ال ركزييي  للتج يي  الييوطنذ اليييي يراطذ فييذ اجت يياع طييارئ لييه ان امضيياء الكنيسييت لييا واكيييت اللجنيي
 "لسيراميل"يحت لوا س اع كل   الحق بسن  ا حيه مله  تن س ين   ر رة  و جري   قتل  تع ي، وبسن 

واشييارت  ركزييي  التج يي  للييه ان النامبيي  حنييين زمبييذ لييا  ، بييدل  فييذ انت يياق  يي  تركيييا.تعتيير ، م لييياً 
ل ن سييلا فحسييب حييين تحيييثت ميين جري يي   ر ييرة وجري يي  حصييار اييزة، بييل  ثلّييت  ميي  فييذ ال ميي  ت ثيي

،  طابييياً   وقيي  حييزب التج يي ، ن بييل وسييبق ان املنييت كييل األحييزاب ال كّونيي  لليام يي  ال شييترك   وق يياً 
ا وكييدل  فعلييت لجنيي  ال تابعيي  العربييي  فييذ اليييا ل ال لسييطينذ وكافيي  األحييزاب الوطنييي  واإلسييال ي ،  ّ يي

 يعنذ ان انن الت ال اشذ والعنصري كان بسبب  وق  يتبناه الج ي .
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وفيييذ شيييسن  لييي  العيييرب الييييروز يميييا زحاليييي  لتشييي يص الواقييي  بجيييراة  نبليييا لحيويييي  و حوريييي  قضيييي  
 .األرض، وتساءل من اي  ساواة يتحيثون طال ا سرقوا اراضذ بنذ  عرو  ايضاً 

لجبلييي  اليي يراطيييي  للسيييالا وال سييياواة فيييذ اليام ييي  فيييذ ال يابيييل تيييرفض ز يلتيييه مضيييو الكنيسيييت مييين ا
قبيوللا فيذ  سلي ان فكرة انسيتيال  وتييول لن النيواب العيرب ليسيوا  يوي ين تياّ  –ال شترك  مايية تو ا 

 ناقصيي  ليسييتييلوا بييل  نت بييون  يين  جييت علا ونرفيي  صييوت  نت بينييا، مليييلا  واصييل  اياء  لييا لا، 
بعياي احيي  نيا. وتابعيت ريا مليه سي ال "اليييس العربيذ" لن  ين  يامي  ل ني  تشيري   ثيل  يدا الييانون وا 

مليه ان يغضب ويثور  و الج لور ال لسطينذ فذ الييا ل مليه  ثيل  كيدا لبعياي،  عتبيرة ان التطيوع 
  ند اآلن إلمالن ال رو   ن " اللعب  البرل اني " فلو سابق.

 6/7/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 ء الكنيست لمقاطعة النائبة زعبيكابل يوزع عريضة على أعضا .22

تحرير الطيب انايا: باير مضو حزب الع ل ليتان كابل لصياا  مريض  وج   توقيعات ألمضاء 
الكنيست مله  ض ونلا الدي ييضذ ب ياطع  الّنامب  من حزب الّتجّ   الوطنّذ الّيي وقراطّذ حنين 

مله اقواللا فذ سياق اتّ اقّي  ال صالح   زمبذ حين امتالملا  نبر ال طابات فذ الكنيست، ودل  رّياً 
 اإلسراميلّي  الّتركّي .

"، باليول: "لينشغل كابل  ن  عسكر "اليسار الصليونذ" فذ 48وميبت الّنامب  حنين زمبذ، لي"مرب 
ح الت ال ياطع  اليولي ، فليست حنين فيط  ن يحارب ضّي منصريته وق   نيا ه، بل كل احرار 

 ."ضب كابل وا ثاله  ن السياسيين الصغارالعالا، و دا سبب ا
 5/7/2016، 48عرب 

 
 نسيةرلفوابية رلعم السالاتي درمباض فرتلي ئيراسود اإللليكدة اقيا .23

ن تييرل بااكال ل ميراسوي اإللليكزب العليا لحالسياسي  ية الييات افضر جلذ: ر يين -ب بيل ات
  يييييياوي انلميب  ل، ودنسي رل يرة ال باوابي  رعليرة ال با، الي يولالساح  افذ ن حتيطييييييرول ن السل يتيا

 .يسلياشرقذ  فيلا ب ا ،1967 اما ل حتل ا بي رلعا ضذراألا ن  ميلذراإلسا بننسحاا لهل يانتستن

  و.نتنيا نبنيا ي وزراءلا سمير ببغيا ،6/7/2016فذ  ية،لييااللده فذ جلس    لء دجا

 8/7/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 لكي يساعد غزة تضربنا أنأن يمنع حماس من  انى أردوغبيريز: عل .24
السيابق شي عون بيرييز  اإلسيراميلذ، قيال اليرميس التركيي حريييت  فذ حوار  اص  ي  صيحي   :حرييت

دا كان اريواان يريي  سامية ايزة  ان"لننا ن نريي  يلحق احي األدي بإسراميل ب ن فذ دل  ح اس". وا 
تضييربنا. وك ييا تعكييس  انفعيياًل، فعليييه ان ي نيي  ح يياس  يين فلييدا جيييي. ولكيين لدا كييان يريييي ال سييامية 

واشيياي  يضييًا ضييي اإلر يياب فييذ ال ييار ".اتعكسييه  اناإلر يياب فييذ يا للييا، فعليلييا  تركيييا حساسييي  ضيييّ 
نيه لييس اوامتبير بيرييز  بيريز بانتياي اريوايان ل ني يذ سي ين   ر يرة وانليا ليا يس يدوا  نيه لدنيًا  سيبيًا.

 ن رابس و اسر فالطرفان كانا رابحيين وكيان يجيب ان يحييه  "لسراميل"كيا وفذ ات اق التطبي  بين تر 
  دا انت اق قبل سنتين. وقال لنه ن يوجي اي سبب لعيا تيارب البليين.

 9/7/2016 ،السفير، بيروت
  

 نتنياهو: "إسرائيل" تريد دور مراقب بمنظمة الوحدة األفريقية .25

راميلي  بنيا ين نتنيا و، الدي ييوا بجول  افرييي ، من تحرير بالل ضا ر: مبر رميس الحكو   اإلس
وقال نتنيا و،  الل   ت ر  .راب  "لسراميل" فذ ان تلعب يور  راقب فذ  ني   الوحية األفرييي 

س عنا "، لنه 5/7/2016صح ذ  شتر     الرميس الكينذ، او ورو كينياتا، فذ نيروبذ، يوا الثالثاء 
يس الكينذ الدي قال فذ اوضس التعبيرات لنه  و ورفاقه )الزم اء تصريحات  ل   جيًا  ن الرم

األفارق ( الدين التييت بلا ا س، سيع لون مله لماية لسراميل لله  كان   راقب فذ  ني   الوحية 
 ."اإلفرييي 

يول .  54توجي لدل  ا  ي  كبيرة جيًا بالنسب  لنا. لفريييا  ذ قارة تنطوي مله "واضا  نتنيا و انه 
لن اإل كاني  لتغيير توجللا و عا لتلا حيال لسراميل تشكل تغيرًا استراتيجيًا ب ا يتعلق ب كان  لسراميل 
اليولي . و دا التغيير يبيا فذ تل  الجلوي ك ا وص لا الرميس الكينذ الرا ي  لله ان لسراميل ستحيه 

ياته  عًنه كبيرًا. ويحيه دل  ب كان   راقب  فذ  ني   الوحية اإلفرييي . امتيي ان  دا يح ل فذ ط
اآلن بصيي فذ لفريييا ولكن امتيي انه سيكون لدل  صيي اكبر نحيًا فذ سياق العالقات اليولي  

 ."اإلسراميلي  فذ لطار  حاولتنا للحصول مله زياية كبيرة فذ ميي اليول التذ تيما يول  لسراميل
 5/7/2016، ٨٤عرب 

 
 اجهة اإلرهابنتنياهو في كينيا: نعمل معا  لمو  .26

)ا. . ب.(: اكي رميس الوزراء اإلسراميلذ بنيا ين نتنيا و، ا س، ان "لسراميل" وكينيا  –نيروبذ 
تع الن  عًا ل واجل  اإلر اب، ودل  فذ تصريحات فذ نيروبذ،  حطته الثاني  فذ جولته األفرييي  
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سراميل  .التذ تش ل ارب  يول ،  ستشليًا باللجوا "ييات ن سلاتواجلان التح"وقال نتنيا و لن كينيا وا 
للتسوق الدي ي لكه لسراميليون فذ  "ويست ايت"مله  ركز  2013الدي ن ده اربع  جلاييين ماا 
شلينا كدل   ج ات   اثل  فذ "ش صًا مله األقل. واضا :  67نيروبذ، والدي ايي لله  يتل 

. وومي بتبايل ال علو ات "كل اسرعبالينا. والع ل  عًا سيسامينا مله  زي   آف   دا اإلر اب فذ ش
 ." عرك  شرس  تيور    اإلر اب"إلنياد األرواح،   كيًا ان  "اليما ال باشر"انست باراتي  وتيييا 

 6/7/2016الحياة، لندن، 
 

 الفالشايهود نتنياهو يتعهد العمل على جلب بقية  .27
 7/7/2016 ال  يييس يييوااإلفرييييي   ا تييتا رميييس الييوزراء اإلسييراميلذ بنيييا ين نتنيييا و جولتييه :وكييانتال

ودكيرت اإلدامي  اإلسيراميلي  ان  بإجراء  حايثات    الرميس اإلثيوبذ،  ونتو تيشو ذ فذ اييس ابابا.
نتنييييا و كيييان قيييي اجت ييي  فيييذ وقيييت سيييابق  ييي  نيييييره اإلثييييوبذ  يليييذ  ريييياا ييسيييالن، يون لمطييياء اي 

الييوزراء اليييه كل يي  ا يياا البرل ييان فييذ  ت اصيييل م ييا يار فييذ  ييدين انجت ييامين. واضييافت ان رميييس
وقيال نتنييا و لن "لسيراميل" تع يل مليه  اييس ابابيا، ك يا انيه حضير ام يال  نتييي اقتصيايي  شيتر .

جلب اليلوي الباقين فذ لثيوبيا والبالغ ميي ا تسع  آن  ش ص. واشاي بالعالقات ال  يزة والتاري ي  
ثيوبيا،  ضي ًا ان "لسرام يل" تنوي تعزيز التعاون ال شتر  فذ ال جانت كاف  السياسي  بين "لسراميل" وا 

 وانقتصايي  و اص  فذ  جال كبس ج اح اإلر اب.
 8/7/2016الخليج، الشارقة 

 
 نتنياهو: جرى اتصال مع زعيم مسلم وتحدد موعد للقاء .28

نه كش  رميس الحكو   اإلسراميلي  بنيا ين نتنيا و من ا: بالل ضا ر - واألناضول ،48مرب 
ونيلت  .جري  الل جولته األفرييي  اتصال    زميا يول  لسال ي ، لكنه رفض اإلفصاح من  ويته

يوا ال  يس ، من نتنيا و قوله لصحافيين فذ لثيوبيا، 8/7/2016 وسامل لمالا لسراميلي ، يوا الج ع 
حالي ، التذ انتلت ، لنه اثناء ليامه    زم اء اليول األفرييي  التذ زار ا  الل جولته ال7/7/2016
تعيين  ، وانه تاّ "لسراميل"، اتصل زميا اليول  بزميا  سلا ن توجي مالقات بين باليه والج ع  يوا

ورفض نتنيا و كش   وي   دا الزميا ال سلا، لكن قال لن  . ومي للياء بين  دا الزميا ونتنيا و
 .تلا    يول ا ري"تع ل فذ ال ترة األ يرة  ن اجل "توسي  يامرة مالقا "لسراميل"

 8/7/2016، 48عرب 
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ثيوبيا و  ""إسرائيل .29  اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم في مجاالت عدة انوقعتا 
، 7/7/2016يوا ال  يس ، "لسراميل"وقعت لثيوبيا و: تحرير بالل ضا ر - واألناضول ،48مرب 

ميلي  بنيا ين نتنيا و ات اقي  تعاون و دكرة ت ا ا فذ  جانت مية، ميب لياء رميس الحكو   اإلسرا
 .   رميس الوزراء اإلثيوبذ،  يلذ  ارياا ييسالين، فذ اييس ابابا

ووق  انت اقي  من الجانب اإلثيوبذ، وزير العلوا والتكنولوجيا اح ي ابذ، ومن اإلسراميلذ س يرتلا 
ح ، وقعلا كل  ن ليي لثيوبيا بالينيا زباييا. ك ا وق  الجانبان مله  دكرة ت ا ا حول الثياف  والسيا

 .وزيرة الثياف  والسياح  اإلثيوبي ، مامش   ح ي، وس يرة لسراميل
قال نتنيا و لن "لسراميل ستع ل    لثيوبيا فذ  جانت السلا واأل ن و كافح  اإلر اب"،  شييًا و 

يي  واضا  ان باليه ستيما لثيوبيا فذ ال جانت انقتصا .بالعالقات التاري ي  التذ تربط الجانبين
والتحول التكنولوجذ والتعليا والصح ، وستسعه لله تحييه الزرام ، والثروة الحيواني ، ويما  شاري  

واشار لله ان "لثيوبيا لييلا  كان   اص   .التن ي  فيلا بانست اية  ن  برات باليه فذ  ده ال جانت
سراميل ستيوا بتعيين س راء  ن ليي لسراميل، ك ا إلسراميل  كان   اص  ليي لثيوبيا"،  نو ًا بسن "ل

 .اصول لثيوبي  فذ افريييا"
 8/7/2016، 48عرب 

 

 زيارة نتنياهو ألفريقيا مهدت لعودة "إسرائيل" إلى دول في هذه القارة :دوري غولد .31
امتبر وكيل وزارة ال ارجيي  اإلسيراميلي  يوري اوليي ان زييارة رمييس الحكو ي   :اسعي تلح ذ –الناصرة 

للييه يول فيذ  ييده الييارة، رافضييًا اإلفصياح ميين  وييي   "لسييراميل"و ألفرييييا  ليييت لعيوية بنييا ين نتنيييا 
 ات لا نتنيا و  الل جولته فذ افرييييا، وات يق  عليا  "لسراميل"زميا يول  لسال ي  ن تييا مالقات    

 مله اللياء قريبًا.
طيامرة رمييس الحكو ي  بعيي واضا  اولي فذ  يابل     اإلدامي  العا ي  فيور مويتيه لليه تيل ابييب فيذ 

جول  يا ت   سي  ايياا وشي لت اربي  يول، لن الزييارة امييت األرضيي  لتوسيي  العالقيات الييبلو اسيي  
بييين لسييراميل ويول افريييييا. واري  ان ا ييا ال كاسييب السياسييي  للزيييارة  ييو "بنيياء مالقييات  اصيي   يي  

افييل اليولييي  ضييينا، ملييه راييا اننييذ ن يول افرييييي  نافييدة لتكييون للييه جانبنييا اثنيياء التصييويت فييذ ال ح
اقييول ان التغيييير سيحصييل ايييًا لن ييا بع ييل  تواصييل"،  شيييرًا للييه ان الزيييارة "تركييت صيييي  يييويًا بييل 
ان عاًن كبيرًا فذ انحاء اليارة حته فذ يول ن تييا مالقات طيب   عنا".    دل  اضا  ان  حياونت 

وريًا ملييه سيي ال  حياونره ميين قييياا  يييي  سيسييتغرق وقتيًا.لسيراميل فييتس   ثلييات ييبلو اسييي  فييذ يول افر 
لسيييييراميل، و"تحييييييييًا )جلييييياز انسيييييت بارات ال يييييارجذ(  وسييييياي وال  سسييييي  العسيييييكري " تزوييييييي اسيييييلح  
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و نيو ات است باراتي  لزم اء طغاة يي عون بلا ال عارض  فذ بالي ا، قال لن وزارة ال ارجي  تراقب 
راميل تلتا بح اي   صالحلا انستراتيجي  فيذ افرييييا " صوصيًا ص يات األسلح ، لكنه اضا  ان لس

 ان  نال  يوًن تع ل مله  نعنا  ن ان يكون لنا  وطئ قيا فذ افريييا".
وحدر ال عليق العسيكري فيذ " ي"رتس" ا يير اورن اليدي كيان ضي ن  رافييذ رمييس الحكو ي  فيذ زيارتيه 

ل     ونفتات الشوارع ال رحب "،  ضيي ًا ان "التحسين  ن "اننبلار بح اوة انستيبال وقافل  السيارات ا
فذ العالقات بين لسراميل ويول افرييي  والدي انعكس  الل الزيارة يبييه " ي  وقي  التن ييد"، وان يول 
 افريييا لن تغير  وق لا فذ التصويت فذ ال حافل اليولي   ا لا تل س حيًا سعيًا لسراميليًا نحو السالا.

 9/7/2016 ،الحياة، لندن
 

 مع أفريقيا استراتيجيةصحف إسرائيلية: بداية شراكة  .31
نيل السي ير اإلسيراميلذ األسيبق بومياز بيسي وت فيذ  ييال ليه بصيحي   "لسيراميل  :الصحاف  اإلسراميلي 

اليوا" من رميس الحكو   اإلسراميلي  بنيا ين نتنيا و الدي ا تتا زييارة تاري يي  لليه افرييييا انيه اجيري 
 زميا يول  لسال ي  افرييي  ن ترتبط بعالقات يبلو اسي     لسراميل. باحثات    

واشار بيس وت لله ان نتنيا و ييصي بدل  رميس ج لوري  تشاي ليريس ييبذ، في ا طلب نتنيا و  ن 
نييره اإلثيوبذ  سامية لسيراميل فيذ اسيتعاية ال يواطن اإلسيراميلذ  ين اصيول لثيوبيي  ابرا ياا  نغيسيتو 

حركي  ح ياس فيذ قطياع ايزة، حييه مياي نتنييا و ا يس الج عي  لليه لسيراميل بعيي زييارة  ال حتجز لييي
ثيوبيا.  حافل  لله ارب  يول فذ شرق افريييا، و ذ: اوانيا، وكينيا، وروانيا، وا 

وقي اليه نتنييا و  طابيا ا ياا البرل يان اإلثييوبذ وصي ه بيسي وت بالتياري ذ، ألنيه اول  طياب ليرميس 
للييه  ييده اليييارة بيييوة  "لسييراميل"، و ييو  ييا يعنييذ مييوية ر لثيوبيييا  نييد ثالثييين ما يياً حكو يي  لسييراميلي  يييزو 

و يييتا  كبييييرة، حييييه مبييير نتنييييا و مييين ا ليييه بيييسن ييييري سييي ارات لسيييراميل فيييذ ج يييي  الييييول األفريييييي .
بيس وت بسن زيارة نتنيا و تتزا ن    انض اا لثيوبيا بعي مية اشلر لليه  جليس األ ين الييولذ التياب  

 ال تحية. لر ا
في ييا نيييل  راسييل  وقيي  "لن آر جييذ" اسييا  اييونن ميين  بييراء لسييراميليين فييذ شيي ون افريييييا ان زيييارة 

، ون سييي ا فييذ ال جييانت انقتصييايي ، وسييتعوي "لسييراميل"نتنيييا و للييه اليييارة تعتبيير فرصيي  كبيييرة ا يياا 
زييارة نتنييا و اتيت فيذ الوقيت  وامتبير ال بيراء ان الزيارة مله انقتصياي اإلسيراميلذ ب لييارات الشيواكل.

 يين اليييول األكثيير قربييا فييذ العييالا لليييارة األفرييييي  التييذ تحتييا   يين لسييراميل  "لسييراميل"ال ناسييب، ألن 
 الكثير  ن ال ساميات فذ   تل  ال جانت التذ تت وق فيلا.

 9/7/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 طاننتنياهو يرفض االنتقادات األمريكية واألوروبية لالستي .32
رفض رميس حكو   انحتالل بنيا ين نتنيا و، اننتيايات األ ريكي  : الحياة الجييية ،وفا – كيغالذ

 الييس.شرقذ ات بالض   و ع ر واألوروبي  لني  حكو ته لقا    مات الوحيات انستيطاني  فذ ال ست
نيلته اإلدام  وقال نتنيا و فذ   ت ر صح ذ    رميس روانيا بول كااا ذ فذ العاص   كيغالذ، 

ن ا  ا اس اه "التحريض ال ست ر  الرس ي  اإلسراميلي ، األربعاء، لن  ا ُيبعي السالا ليس انستيطان، وا 
 يول  لسراميل ورفض جيراننا  وض   اوضات سل ي   عنا". ضيّ 

 7/7/2016الحياة الجديدة، 
 

 أحد المستوطنين المتهمين في قضية حرق عائلة دوابشةاإلفراج عن  .33
هللا: كشيي ت  صيياير صييحافي  لسييراميلي  ان  حك يي  انحييتالل العليييا افرجييت ميين احييي ال سييتوطنين راا 

ال تل ين فذ قضي  حرق مامل  يوابش  ال لسطيني  واستشلاي الط ل ملذ ووالييه فذ قريي  يو يا. في يا 
 حك ي  وض  ال تلا تحت اإلقا   الجبري  او  ا يعر  بالحبس ال نزلذ. وبحسب ال صاير فيإن ال تاّ 

 قبلت انلت اس الُ ييا ألن ال ستوطن قاصر.
والغريييب فييذ األ يير اليضييامذ اإلسييراميلذ الجييييي ان نمحيي  اتليياا شيي لت حييرق كنيسيي   سيييحي  وسيييارة 
فلسيييطيني  و  ييييزن وثييييب لطييييارات سييييارات فييييذ بيييييت صييي افا فييييذ اليييييس ال حتليييي  كانيييت قييييي وجلييييت 

 وا  الء سبيله  ن السجن. لل ستوطن، وراا كل دل  وافيت مله حبسه  نزلياً 
 9/7/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 شخصيات على عالقة بمحاكمة الجندي قاتل الجريح عبد الفتاح الشريفلإجراءات حماية  .34

العسيكري اإلسيراميلذ  انيمياءراا هللا: كش  النياب من لجيراءات ا نيي  لح ايي  ش صييات رفيعي  فيذ 
يا انحيييتالل اإلسيييراميلذ قاتيييل الجيييريس مبيييي ال تييياح اليييدين  يييا مليييه مالقييي  ب حاك ييي  الجنييييي  ييين جييي

وبحسييب ال علو ييات ال تييوافرة فإنييه  يين ضيي ن لجييراءات الح اييي  تركيييب  الشييري  فييذ  يينيي  ال ليييل.
" لإلبالغ من اي  طر يتعرضون له بشكل فوري.  ده اإلجراءات جياءت بعيي التليييي الطوارئ"ازرار 

 مبر شبكات التواصل انجت امذ. لعا لين فذ النياب  العسكري  اإلسراميلي 
 9/7/2016 ،القدس العربي، لندن
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 أن يوازي راتب أسير ما يتقاضاه وزير في السلطة وزير إسرائيلي: ليس معقوال   .35
راا هللا: قييال الييوزير فييذ حكو يي  انحييتالل زمييي  اليييكن لنييه ليييس  يين ال عيييول ان يكييون راتييب اسييير 

ل لسطيني . وقال فذ تصريحات  الل اجت اع  ركز الليكيوي فلسطينذ يساوي راتب وزير فذ السلط  ا
لن الع لييييات تيييستذ بسيييبب التحيييريض اليييدي يتعيييرض ليييه الشيييبان   يييا يييييفعلا نقتحييياا الغييير  وتن ييييد 
م ليييييات. وامتبيييير الييييوزير اإلسييييراميلذ  نييييا   التعليييييا ال لسييييطيني  و طييييب الج عيييي  ووسييييامل اإلمييييالا 

طيني   كونييات م لييي  للتحييريض ال لسييطينذ. ك ييا نيلييت منييه ال لسييطيني  والجا عييات والييييايات ال لسيي
 صحي    عاري  العبري .

 9/7/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"بيريز قلق على مستقبل  .36
( اشييي مزازه  ييين ما ييياً  93)وييييي  ميييواوية: يبييييي اليييرميس اإلسيييراميلذ السيييابق شيييي ون بيرييييز  -الناصيييرة 

ويييا مية اسباب ليلييه مليه  سيتيبللا. ف يذ حيييه  "لسراميل" ت شذ العنصري  و ن بواير ال اشي  فذ
يييييول بيرييييز لن بنييياء  8/7/2016  وسييي  ل لحيييق صيييحي   "ييييييعوت احرونيييوت" الصيييايرة ييييوا الج عييي 

بين ييا سيييكون تييي ير ا  ل يي  سييلل . ويعتيير  بيريييز بسنييه منييي ا شييا ي  كييان  ل يي  شيياق  جييياً  "لسييراميل"
شيياب الجييريس  يين ال ليييل مبييي ال تيياح شييري  قبييل نحييو ثالثيي  شييلور شييريط ال يييييو الييدي وثييق لمييياا ال

ان جيييا انحييتالل جيييا ا القييذ ويحييير تسييييي م ليييات تصيي ه وتلطييب سيي ع   شييعر بال جييل، زام يياً 
بتصييريحات وزييير األ يين  بيريييز "فييذ  ييده ال واضييي  ن  كييان للتسييوي  وكنييت ف ييوراً واضييا   جنييويه.

 م لي  لطالق النار مله "ال  رب" الجريس فذ ال ليل". السابق وقامي الجيا  وشيه يعلون، ضيّ 
تتجيييه نحيييو ال اشيييي ، قيييال لن  "لسيييراميل"مليييه سييي ال حيييول  يييا لدا كيييان يت يييق  ييي   ييين يييييول لن  ورياً 
ليسييت يوليي  فاشيي  و يي  دليي  يحيير التعييا ذ ميين تجلييات العنصييري . الشييبكات انجت امييي   "لسيراميل"

قوال ال اشي  و دا يش ل نشر صورة رميس اليول  و و يرتييي تع  بتجليات التحريض، والعنصري  واأل
 زيا نازيا.  ده التجليات افزمتنذ".

وحول  شروع قانون ل رض السياية اإلسراميلي  مله ال ستوطنين فذ الض   الغربي  يوضس بيرييز انيه 
ه ارض يعارضيه ألنييه ينيياقض ر ييي  اليييولتين. ويضييي  "ن ي كيين اليييول لننييا ن ليي  سياسيي   عينيي  ومليي

الواقييي  نييييير سياسييي   عاكسييي  و شيييكلتنا ان قي ييي  السيييالا تنيصييينا يام يييا رايييا انيييه حييييوي لتيييس ين وجيييوي 
قراطيييي " و يييدا ييييتا لنجيييازه باألسييياس بتسيييوي  سياسيييي  تك يييل بيييياء االبيييي  و لسيييراميل كيييي"يول  يلوييييي  ويي 

يييييول بيرييييز لنيييه يلويييي  فيييذ نطييياق حييييوي لسيييراميل". وحيييول تشيييكي  الكثييير  ييين اإلسيييراميليين بالسيييالا 
يسييت   للييا ويتييدكر فييورا بالتشييكيكات مشييي  زيييارة السييايات للكنيسييت ومشييي  توقييي  ات يياق الصييلس  يي  
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األرين. ويتاب  "اليوا يير  الج ي  ان ات اقذ السالا     صر واألرين   ا د ر استراتيجذ، سياسذ 
 ".اً ا  ن بكل قلبذ ان السالا سيتا    ال لسطينيين ايض وا نذ إلسراميل.

 ا زال شريكا، مله  ل ي   زاما "الال شري " ال لسيطينذ التيذ  و ل الرميس  ح وي مباس )ابو  ازن(
ملييه دليي  يييري بيريييز بيياليول لن الييرميس  ،2000 نييد انليييار ق يي  كا ييب يي ييي ميياا  "لسييراميل"توجللييا 

يف  السييالا، ياميييا بييي"قاية آ ييرين" ب نيي  "اإلر يياب "و ييو ي تليي  طاقيي  ليي قياسيياً   ل يياً  مبيياس شييغل يوراً 
للتدكر انه بيون الرميس مباس كانت  ني   التحرير ال لسطيني  سيتبيه " ني ي  لر ابيي "، ويييول لنيه 
ب ضيييل ابيييو  يييازن  نيييا  " عسيييكر سيييالا" فيييذ الجانيييب ال لسيييطينذ. و يييا يلبيييه بيرييييز يغيييري بالسيييرب 

س ا طيياء كبيييرة ينبغييذ الصييليونذ سييوي   يي  نتنيييا و بيولييه " يي  دليي  وفييذ اآلونيي  األ يييرة يرتكييب مبييا
شجبلا. كذ ينجز السالا مله كيل اليييايات واجيب  كافحي  "اإلر ياب والتحيريض". ويييول "يحيير ان 

 يص ت قامي مله قتل فتاة فذ الثالث  مشرة و ذ فذ سرير ا."
بنييييا ين نتنييييا و  "لسيييراميل"مليييه سييي ال حيييول توجييييه انتييييايات ليييه بسنيييه ليييا ينتييييي رمييييس حكو ييي   ورياً 

لل عارضيي " وان رميييس اليوليي  ينبغييذ ان ي ثييل كافيي  التيييارات  يوضييس بيريييز انييه "ليييس رميسيياً  وسياسيياته
ويشق طريق "األ الق والييا" بطرييي   لدبي . ويتياب  "فيذ ال واضيي  ال بيميي  جييا ال رتبطي  بالسياسي  

ليزا ال ارجي  واليضاء كنت اتشبه ب وق ذ حته مني ا تناقض و وق  رميس الحكو  ". ويييول لنيه  
بييانمترا  بسنييه ييلييق احيانييا منييي ا ي تنيي  سياسيييون ميين اليييياا ب طييوة فيلييا  غييا رة  يين اجييل السييالا 
وينتيييي ا ت ييا لا بعنيياوين الصييح  وب ييا سيييكتب فييذ الشييبكات انجت امييي  راييا ان اليييرار ينبغييذ ان 

يييا ين وريا ملييه سيي ال حييول  وق ييه  يين تحييريض بن يكييون نيي ييا و يفييه ال صييلح  العا يي  واأل ييالق.
نتنيا و مله فلسطينيذ اليا ل  الل ييوا اننت ابيات األ ييرة للكنيسيت قيال بيرييز لن نتنييا و ارتكيب 

 .ألن كل اليلوي والعرب  ا  واطنون و ن حيلا الت ت  ب ساواة بالحيوق..  طس فايحاً 
 8/7/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 ل نتنياهو ينفي تعرضه لمحاولة اغتيا .37

 .ب.(: ن ه رميس الوزراء اإلسراميلذ بنيا ين نتنيا و انباًء من  حاول  ااتياله )ا. –اييس ابابا 
 الل زيارته لكينيا، وقال لنه لا يعلا شيمًا من دل . وقال نتنيا و لنه س   ب بر لحباط  حاول  
ناتياله فيط  الل   ت ر صحافذ  شتر     رميس الوزراء األثيوبذ  ايلذ  يرياا ييسالين فذ 

. "الجواب اننا لا نعلا شيمًا من ال وضوع ألنه لا يحيه"ابابا ا س. وريًا مله س ال، قال: اييس 
ووص  الناطق باسا وزيارة ال ارجي  اإلسراميلي  اي انويل نحشون األنباء من تغيير  سار  وكب 

 ."ببساط  ليست صحيح "نتنيا و بسبب تلييي بوجوي  ت جرات فيه بسنلا 
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س ولون كينيون وجوي اي  حاول  ناتيال نتنيا و، وقال وزير اليا لي   وينيا فذ الوقت ن سه، ن ه  
 حاول  اناتيال ن ي كن ان تكون سري . ن بي ان تكون  رمي ، ": "اسوسييتي برس"نجوكا لوكال  

. ك ا قال ال  تا العاا للشرط  الكيني  جوزي  بوينيت: "ووفق مل ذ لا يحيه شذء  ن  دا اليبيل
 ."ه ملا بدل ، ولا يحيه شذء كلدا.  ده اكاديبلست مل"

 8/7/2016الحياة، لندن، 
 

 تقرر تسريع بناء الجدار الجديد مع غزة "إسرائيل": "يديعوت أحرونوت" .38
، 8/7/2016 ييوا الج عي  ،كشي ت صيحي   "ييييعوت احرونيوت" العبريي : وكالي  سي ا -الييس ال حتلي  

اع فذ م لي  تن يد  شروع  واجل  ان اق قطاع ازة،  صوصًا ان وزارة اليفاع اإلسراميلي  قررت اإلسر 
 بعي كش  األن اق األ يرة التابع  لحرك  "ح اس".

والتيييه  نيييوبو وزارة اليييفاع  يي  ضييباط اليييياية الجنوبييي  فييذ جيييا انحييتالل اإلسييراميلذ، وتييا انت يياق 
بلييون  2.2   ليه تييير بييمله اإلسيراع فيذ بنياء ال شيروع ل واجلي  ان ياق قطياع ايزة، وت صييص  وازني

  ليون يونر. 550ل، اي  ا يعايل كشي
ويضيييا  شيييروع  واجلييي  األن ييياق مناصييير ميييية،  ييين بينليييا تكنولوجييييا لكشييي  األن ييياق تحيييت األرض، 
قا يي  جييييار دكيييذ مليييه طيييول الحييييوي  ييي  قطييياع ايييزة،  ثيييل دلييي  ال وجيييوي حالييييًا مليييه الحييييوي بيييين  وا 

 ار ال بكر ليدام  اللاون والصواريب.و صر. ك ا يضا  نيو   لإلند "لسراميل"
 9/7/2016 ،الحياة، لندن

 
 تستدرج عروضا  لتوسيع مستعمرة "إسرائيل" .39

 اطليت "لسراميل" ان" ال نا ض  لالستيطان اآلنملنت  ني   "السالا ا  :(.ب. .)ا –الييس 
ال حتل  التذ ة بالض   الغربي  ع ر فذ  ست استيرا  مروض لبناء مشرين  سكناً  6/7/2016األربعاء 
اطليت  اإلسكانوزارة  لنوقالت ال ني    مله احيي ال ستوطنات. ال امت  جو اً  األسبوعشليت 

 رب  اليريب   ن  يين  ال ليل.اة كريات ع ر فذ  ست  سكناً  42استيرا  مروض لبناء 
 6/7/2016رأي اليوم، لندن، 
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 تعمراليبرمان يؤكد عزمه مواصلة بناء المست .41
 ،افيجيييور ليبر ييان ذسييراميلاإليفاع اليياكيي وزييير : مييالء  شييلراويو الييرحيا حسييين،  مبييي –زة راا هللا، اي

 ، الل زيارة تعزي  قاا بلا ل نيزل ماملي  حا ياا قتيل بلجيوا فلسيطينذ الج عي  ال اضيذ جنيوب ال لييل
 ات والح اي مله ا ن ال ستوطنين.ع ر انه يعتزا  واصل  البناء فذ ال ست

 7/7/2016 أبوظبي،االتحاد، 
 

 ة كريات أربع في الخليلعمر مليون شيكل لصالح مست 50 .41
، مييين ان 6/7/2016األربعييياء  كشييي ت الينييياة العبريييي  السيييابع ،  سييياء ييييوا :ترج ييي   اصييي  - راا هللا

 لييييييون شييييييكل لتعزييييييز البنيييييي  التحتيييييي  واأل ييييين و"صييييي وي  50الحكو ييييي  اإلسيييييراميلي   صصيييييت  بليييييغ 
وحسب دات ال صير، فإن الحكو ي  اإلسيراميلي  التيذ  ال ليل.ة كريات ارب  بع ر ال ستوطنين" فذ  ست

وقييال وزييير   ييالل جلسييتلا األسييبومي . ع رةسييتجت   يييوا األحييي ال يبييل سييتير نيييل  ييده األ ييوال لل سييت
الزرام  اوري ارييل: "نحن بحاج  للري مله اإلر ابيين الدين يرييون اقتالمنا  ن  نا، بتعزيز وجوينيا 

 عزيز البناء وايره جنبا لله جنب    الع ليات األ ني  نجتثاه اإلر اب". و واصل  نشاطاتنا بت
 6/7/2016 ،القدس، القدس

  
 : تحقيقات سرية في تورط نتنياهو بعملية غسيل أموال كبيرةالعاشرةالقناة  .42

تحييييق الشيييرط  اإلسيييراميلي  بشيييكل سيييري فيييذ ل كانيييي  تيييورط رمييييس اليييوزراء  :ترج ييي   اصييي  -اا هللا ر 
نتنيييا و فييذ م لييي  اسيييل ا ييوال ملييه نطيياق واسي  وكبييير، ودليي  وفيييا ل ييا كشيي ت منييه الينيياة  بنييا ين

ونيلت الينياة مين  صيير قيانونذ يشيار  فيذ اليضيي ،  .8/7/2016 العبري  العاشرة،  ساء يوا الج ع 
ين مييي  ين ال سي ولين اإلسيراميلي ضييّ  ان التحييق السري الدي تجريه وحية التحيييات ال اص     راً 

 بينلا نتنيا و، ييلر ان األ ير  تلا فذ مية قضايا ابرز ا م لي  اسيل ا وال كبيرة.
 واوضس ال صير، انه  ن ال توق  فذ اي لحي  بيء التحييق فذ اليضي   ن قبل الجلات ال  تص .

ي     واشارت اليناة لله انه ن ُيعر   ا لدا كانت  ده اليضي  للا صل  بالتحيييات الجاري   ند اساب
ونصيب واحتييال، واير يا  ين اليضيايا التيذ اسيتغلت  رشاويفرح ليرنر  ستشارة نتنيا و، حول قضايا 

 فيلا  نصبلا.
فذ ال يابل، ملق  صير فذ  كتب نتنيا و باليول، لن رميس الوزراء ليا ي ضي  ألي تحيييق جنيامذ، 

 وان اللي   ن لثارة  ده اليضايا سياسذ. 
 8/7/2016 ،القدس، القدس
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 ئلة الجندي شاؤول تطالب بإلغاء "امتيازات أسرى حماس" في السجونعا .43
 طالبت مامل  الجنيي اإلسراميلذ ال  يوي بغزة اورون شا ول، يوا األربعاء :ترج    اص  -تل ابيب 

، ال سييي ولين اإلسيييراميليين بإلغييياء "ا تييييازات" اسيييري حركييي  ح ييياس يا يييل السيييجون للضيييغط 6/7/2016
وبحسب وسامل لمالا مبري ، فإن العامل  توجليت برسيال  ماجلي  لليه ليارة  نلا.مله الحرك  إلماية اب

ليييه رمييييس اليييوزراء بنييييا ين نتنييييا و ووزيييير األ ييين الييييا لذ جلعييياي اريان وآ يييرين   صيييلح  السيييجون وا 
تطالبلا بإلغاء  ا وص تلا بي"ا تيازات" اسري ح اس، كإضاف  زياية مله  يزاني  الكنتين  وفتس قنيوات 

ضاف  وجبيات طعياا ا يري لرسيري.2016ض  ال ش رة لحضور  باريات يورو الريا وقاليت العاملي   ، وا 
"كي  يس س لسجناء ح اس الت ت  بشروط استثنامي  والحصول مليه  زاييا لضيافي ، فيذ حيين تيرفض 

 ح اس انستجاب  للكش  من  صير ابنامنا".
 6/7/2016 ،القدس، القدس

 
 ات لتمويل أجر محاميهعائلة الجندي القاتل تجمع تبرع .44

استسجرت مامل  الجنيي الياتل، لليمور ازاريا، الدي امييا الشياب ال لسيطينذ مبيي : تحرير بالل ضا ر
مين ايي  حركي ،  يي ات اثنيين  ين ال حيا ين ال ت صصيين  ومياجزاً  ال تياح الشيري  بين يا كيان جريحياً 

 ل.كفذ ال جال الجنامذ، بتكل   مالي  تصل لله  مات آن  الشوا
وفذ اميياب التسيا س تجياه  يدا الجنييي الياتيل فيذ وسيامل اإلميالا اإلسيراميلي ، بعيي تبريير السياسييين، 

ال  ييية لليدا الجنييي، سي حت لعاملتيه  "لسيراميل" صوصيا  ين الي يين، لجري تيه، واألجيواء العا ي  فيذ 
وقي  "ييييعوت باإلمالن من انلا تيرس ل كانيي  ج ي  تبرميات لت وييل اجير ال حيا يين، حسيب ا دكير  

 احرونوت" انلكترونذ اليوا، الج ع .
وترو  وسامل لمالا لسراميلي  لح ل  مامل  الجنيي الياتل  ن  يالل تعيابير،  ثيل انيه " ياتيل فيذ ليواء 

 ك ير" او انه "قتل   ربا" مل ا انه ن يليل مله ان الشليي الشري  ن د م لي  الطعن ال زمو  .  
ال يبيييل،  األسيييبوعماملييي  الجنييييي الياتيييل سيييتيمو الج ليييور اإلسيييراميلذ،  ووفييييا للتيريييير الصيييح ذ، فيييإن

بالتبرع  ن اجل ت ويل  يم  اليفاع، ال  ل    ين ال حيا ذ لييالن كياتس، و يو الناميب السيابق لل ييمذ 
 العاا العسكري، وال حا ذ ايال بسرالي ، ال ت صص فذ اليانون الجنامذ.

 8/7/2016، 48عرب 
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 اإلنترنتجب مواد عن قانون إسرائيلي لح .45
، ان 5/7/2016 دكييرت صييحي   "يييييعوت احرونييوت" العبرييي ، يييوا الثالثيياء :ترج يي   اّصيي  -راا هللا 

 نيا  توجلييًا لييي وزييير األ ين اليييا لذ اإلسيراميلذ جلعيياي اريان، ووزييرة اليضيياء ليلييت شيياكيي، لتيييييا 
اإلنترنيت وشيبكات التواصيل، بيوتيرة  شروع قانون يتيس حجب  واي وص و ا بي"التحريضي " من  واقي  

وبحسيب الصيحي  ، فيإن الييانون يسي س للسيلطات اإلسيراميلي  بحجيب اي  اسرع  ين ال سيت ي   حالييًا.
  ضا ين بلدا الشسن وفيًا أل ر  ن ال حك  ، يون اللجوء لله ال واق  التذ نشرتلا. 

 5/7/2016 ،القدس، القدس
  

 غزة ن قطاعمنظمة إسرائيلية تطالب برفع الحصار ع .46
طالبت ج عي  اطباء  ن اجل حييوق اإلنسيان اإلسيراميلي ، فيذ تيريير حيول التحيييات التيذ : وااوكال  

تعتيييرض طرييييق  بتيييوري األطيييرا  نتيجييي  العييييوان اإلسيييراميلذ مليييه ايييزة، الكييييان برفييي  الحصيييار مييين 
 عير  فيذ  ويمت الج عي  الكييان لليه تن ييد التزا اتيه ب صيوص الحيق فيذ الصيح  ك يا  يو اليطاع.

اليانون اليولذ ورف  الييوي وال صامب التذ ت رضلا مله  بتوري األطيرا  وال تعيالجين ال لسيطينيين 
ول تييت ال ني يي  التييذ  م و ييًا ن سييي ا فييذ  جييال تسييليل انتييياللا لتليييذ العييال  الطبييذ  ييار  اليطيياع.
 عطييات  ني ي  الصيح  رافيت  بتوري األطرا  نتيج  العيوان اإلسراميلذ مله ازة لليه انيه بحسيب 

 يين  بتييوري األطييرا  انضيي وا للييه  بتييوري اطييرا  وجرحييه آ ييرين  ل ييتلا  100العال ييي  فييإن نحييو 
وايلير التيريير ولل يرة األوليه ان  اللج ات السابي  مله ازة و ا  ا زالوا بحاج  لليه تس ييل مالجيذ.

 فذ كل  راحله.العال  الطبذ الدي يتلياه  بتورو األطرا  فذ اليطاع نوميته  ن  ض  
 9/7/2016 ،الخليج، الشارقة

 
 الواليات المتحدة و"إسرائيل" تجريان مناورة صاروخية .47

سراميلي     رًا  ناورة صارو ي  تحاكذ 48تحرير مرب  : اجرت اجلزة وشركات ا ني  ا ريكي  وا 
ق سيوط آن  الصواريب  ن ليران ولبنان مله بليات لسراميلي ، ودل  بلي  فحص  يي التنسي

 .وانرتباط بين ال نيو ات ال ضاية للصواريب األ ريكي  واإلسراميلي 
بالعربي ، والتذ قالت وسامل لمالا لسراميلي  لنلا  "حلي  وصل"او  "كيشوريت"وح لت ال ناورة اسا 

سراميلي   األوله  ن نوملا و يفت لله فحص  يي التنسيق بين ست  نيو ات يفامي  ا ريكي  وا 
الصواريب  ن ليران ولبنان مله بليات لسراميلي . وال نيو ات اليفامي   وحاكت سيوط آن 
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)العصا السحري (، باإلضاف  لله ثاله  "شرفيت كسا يا"و "2حيتس "و "1حيتس "اإلسراميلي   ذ 
 ."باتريوت"ا ريكي   نلا  نيو   

ريب واليدام  انه بالراا  ن ان التيييرات  ذ بسيوط  مات الصوا "يييعوت احرونوت"ودكر  وق  
مله بليات لسراميلي  فذ حرب  حت ل ، لن ان اليام ين مله ال ناورة فضلوا ال بالغ  فذ التيييرات 

 .بعيي الصواريب التذ قي تسيط مله بليات لسراميلي  بلي  التسكي  ن  يي جلوزي  ال نيو ات
 براء مله  يار   س  اياا واجريت ال ناورة فذ لسراميل والونيات ال تحية وب شارك  العشرات  ن ال

وحته الثانذ والعشرين  ن الشلر ال اضذ، وبحسب وزارة األ ن اإلسراميلي  فإنه جري التشييي مله 
 .انتصال والتشبي  بين ال نيو ات اإلسراميلي  واجلزة الرصي وال راقب  )ريارات( األ ريكي 

 6/7/2016، 48عرب 
 

 هونتنيا سياسة دّ ض هروناظيت سحما همز تحتج نئيلييراسإ ودجن تعائال .48
 عاطق يويح مله سح ا ييل نيز حتج نميلييراسل ويجن تمامال  رتاي: تونبز حك ا -هللا  راا
 ر عب ربق انل  راتمش رلوي زة،ا عاطق لهل كي رت يات سام لتصان  رضل  تا ن  هحي زةا
 سح ا ك رح زحتجاا رارست "ا مله حتجاجًاا قلاإلاال وارعلشا فذ وانا و ري،لتجاا اسال وبا راك
 .واقال ك ا"  اءبناا

 7/7/2016، لندن األوسطالشرق 
 

 تزيد حصتها في أكبر حقل غاز بالمتوسط "إسرائيل" .49
 ن  %3اشترت شرك  " رميل" اإلسراميلي  للتس ين    صنيوق البنه التحتي  اإلسراميلذ  :)رويترز(

وب وجب انت اق قلصت  نر. ليون يو  369اسلا حيل "ت ار" للغاز الطبيعذ فذ ال توسط،  يابل 
 الل السنوات  %8و %7،  توقع  بي   ا بين %25لله  %36"نوبل لنرجذ" حصتلا فذ "ت ار"  ن 

 الثاله ال يبل .
 12واكيت "نوبل لنرجذ"، ان انت اق يستني لله تييير قي   حيل "ت ار" قبل حسا الضرامب ب بلغ 

نه  اض  لتعييالت سعر الشراء   الل ال ترة  ن األول  ن يناير/ كانون الثانذ  ليار يونر، وا 
 وحته تاريب اإلاالق الدي  ن ال توق  ان يكون فذ الرب  الثاله.

وقالت " رميل"، اكبر  ستث ر فذ صنيوق البنه التحتي  اإلسراميلذ، فذ بيان لبورص  تل ابيب لنلا 
 ون يونر". لي 123لضافي  فذ ت ار  يابل  %1والصنيوق لييل ا " يار شراء نسب  

  ليون يونر. 275و ن ال توق  ان يصل حجا العاميات بعي حسا الضرامب لله 
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 وسيكون  ن حق "نوبل انرجذ" الحصول مله رسوا ا تياز لدا وق  شركاء حيل "ت ار" ات اقاً 
 . وانت اق  ر ون بالحصول مله  وافي  الجلات التنيي ي .2016للتصيير     صر بحلول نلاي  

ل وشركا  ا لح ر بمر جييية فذ حيل "ت ار" استجاب  لزياية الطلب مله الغاز الطبيعذ وت طط نوب
   اتجا لا لله استبيال ال حا ك صير للطاق . مل ا ان التوقعات تشير لله ان ام ال  "لسراميل"فذ 

 الح ر ستبيا فذ الرب  األ ير.
 7/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ة لـ"حراسة" مستوطني شرقي القدسمليون شيكل إضافي 14.5 .51

لييا تتوقيي  ارتيييايات الوضيي  األ نييذ الصييليونذ بعييي فييذ امييياب انت اضيي  الييييس، ف ييذ  طييوة  :الييييس
تشييرين األول/ تعبيير ميين حجييا ال ييو  واللليي  الييدي اوجيتييه اننت اضيي   نييد انطالقتلييا فييذ األول  يين 

ل( كشييي 3.85ل )اليييونر  ك ليييون شييي 14.5، طالييب وزارة  الييي  انحييتالل بتحويييل  بليغ 2015 اكتيوبر
 ل ا نشرته وسامل لمالا مبري . ووفياً ، بلي  زياية حراس  ال ستوطنين شرقذ  يين  الييس ال حتل 

 2016/ 7/7 لإلعالم،المركز الفلسطيني 
 

 ليك بعد فيديو يدعو لقتلهجتشدد حراسة  "إسرائيل" .51
يشتاين األحي ال اضذ تشييي الحراس  األ ني  قرر رميس الكنيست اإلسراميلذ يولذ ليل: الجزيرة  اص

لي ، بعي نشر فيييو كرتونذ انتجه فلسطينيون يحتوي جمله مضو الكنيست من حزب الليكوي يلويا 
 مله  شا ي  ن م لي  ااتيال له  ن قبل  ياو ين فلسطينيين  لث ين.

 

تشاور    األ ن اإلسراميلذ، وقالت اإلدام  اإلسراميلي  الرس ي  لن قرار رميس الكنيست جاء بعي ال
 ومله  ل ي  التليييات الحيييي  التذ اصبس يواجللا الي   ن قبل ال لسطينيين.

 5/7/2016الجزيرة نت، الدوحة 

 
 عربا   وزارة الّتربية والّتعليم اإلسرائيلّية ستقلص ميزانية الكليات التي تضم طالبا   .52

عليا اإلسراميلّي ، ح ل  تلي  ل  ض ميي ال عّل ين اطليت وزارة الّتربي  والتّ : تحرير الطيب انايا
العرب فذ سل  الّتيريس، ودل  بواسط  ليرا  ن ود  جييي فذ الّت ويل، يعت ي  عيارًا ت ييزّيًا 

 .منصرّيًا فذ تصني اته، مبر تيليص الّت ويل للكلّي  التذ ييرس فيلا طاّلب مرب
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"فامض فذ كواير ال يّرسين فذ الّش ال". لد اّيمت اّن  ومّللت وزارة الّتربي  ال طوة العنصرّي  بوجوي
ال سّبب والّياف   ن وراملا يك ن فذ، ازيياي ال عّل ين العرب وازيياي البطال  فذ اوساط ال عّل ين 

 .وال علّ ات فذ ال جت   العربّذ م و ًا، وفذ الّش ال، مله وجه ال صوص
ربي  والّتعليا، تلي  لتغيير ت ويل الّطاّلب وتنير   ده ال طوة ض ن  ّط  وضعتلا وزارة التّ 

الجا عّيين فذ الكلّيات الّتربوّي ، والتذ ستبيا  طل  العاا الّيراسّذ اليايا، والتذ املنت الوزارة اّن 
 يفلا  و تيريس  واضي  يوجي نيص ب عّل يلا، لتتلّيه الكلّيات ت وياًل اكثر فذ حال اقبل طاّلبلا 

لّتربوّي  التذ تشت ل مله نيص بكواير ال عّل ين فذ البالي؛ لّن اّن ال ّط  ن مله يراس  ال واضي  ا
تنتلذ مني  دا الحّي، لد الوزارة وضعت  عيارًا ت ييزّيًا، ت نس فيه الّطاّلب اليلوي ت وياًل يصل ضع ذ 

 .ت ويل الّطالب العربذّ 
 ن  %0.56ا ست ّول الّطالب العربّذ بي ونتيج  ل ا اّيمته الوزارة  ن فامض فذ ال عّل ين العرب، فإّنل

 .ال  شيكل، سنوّياً  25ال يزانّي  التذ اقّرت للطالب، والتذ تصل  ا ييارب 
 6/7/2016، 48عرب 

 
 أغلبية يهودية ترفض االنسحاب من الضفةاستطالع:  .53

يل"  ن الج لور فذ "لسراميل" ضا الض   الغربي  ال حتل  لله "لسرام %32تحرير بالل ضا ر: ايي 
 "  شر السالا" ن يون  نس ال لسطينيين اي  حيوق. وجاء دل  فذ انستطالع األكايي ذ الشلري 

 .5/7/2016 وجا ع  تل ابيب وُنشر يوا الثالثاء "ال علي اإلسراميلذ لليي وقراطي "الدي يجريه 
  فيط اييوا ضا الض   فذ لطار م لي  تش ل  نس حيوق  تساوي %19ووفيا لالستطالع، فإن 
 .لإلسراميليين وال لسطينيين

ما ا مله احتالل الض   وال  ارسات الي عي  اإلسراميلي  بحق ال لسطينيين،  50وبعي  رور قراب  
 .لنلا ن يعارضون بياء الوض  مله حاله %23قال 

وتعنذ  ده النتام  ان االبي  اإلسراميليين يعارضون حل اليولتين وا  كاني  قياا يول  فلسطيني  مله 
 جانب "لسراميل".
ان تطور األوضاع فذ الض   الغربي  اساء لوض  "لسراميل" السياسذ،  %57.5راا دل ، يعتيي 

لن التطورات فذ الض   حّسنت الوض  األ نذ  %44.5مكس دل . وقال  %30.5بين ا امتبر 
 .انلا اساءت لوض  لسراميل األ نذ %44اإلسراميلذ بين ا راي 

لعين اليلوي ان ال ستع رات يم ت ال صلح  اليو ي  اإلسراميلي ، بين ا  ن ال ستط %51.5وامتبر 
 ن اير ال ستوطنين والدين ليس لييلا اقرباء فيلا، لنلا لا  %52وقال  .مكس دل  %39يعتيي 
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 %13.5فذ احيان  تبامية و %33يزوروا ال ستع رات  الل السنوات ال  س األ يرة، بين ا يزور ا 
 .فذ احيان  تيارب 

من تسييي ا ل وق  مامالت الجنييين اليتيلين وال حتجزين فذ قطاع  %48فذ  وضوع آ ر، مبر و 
ازة بسنه تعين مله الحكو   ش ل  دا ال وضوع فذ ات اق ال صالح  بين لسراميل وتركيا، بين ا راي 

 .ا ا " صلح  لسراميل اإلستراتيجي "ان  39.5%
ان تركيا ربحت  %34 و ل صلح  اليولتين، بين ا امتبر  لسراميل" وتركيا"ان انت اق بين  %44وقال 

 .ان لسراميل ربحت اكثر %12اكثر  ن لسراميل فذ  دا انت اق، وقال 
 5/7/2016، ٨٤عرب 

 
 نصف اإلسرائيليين: الجندي القاتل مظلوم .54

 ثاءيوا الثال اإللكترونذ ن ال شاركين فذ استطالع نشره  وق  "وان"  %43قال : تحرير بالل ضا ر
، ان  حاك   الجنيي الياتل، لليمور ازاريا، الدي اميا الشاب مبي ال تاح الشري  فذ 5/7/2016

 مربذ. 100يلويي و 502ش ص، بينلا  602وش ل انستطالع  .ال ليل، اير نزيل 
 ن اليلوي ان  حاك   الجنيي الياتل فذ ال حك   العسكري  اير نزيل ، بين ا قال  %47وامتبر 

 من رايلا. %25نزيل  ولا يعبر لنلا  33%
 ن ال ستطلعين العرب لن ال حاك   ليست نزيل ، رب ا فذ لشارة لله انعياا  %31 ن جلتلا، قال 

 من التعبير من رايلا. %25لنلا نزيل  وا تن   %24الثي  بال حك   العسكري ، بين ا امتبر 
لا يعبروا من رايلا، يتبين ان  وليي تحليل نتام  انستطالع  ن يون احتساب ال شاركين الدين

وراي  .يعتييون انلا نزيل  %41 ن اليلوي يعتييون ان  حاك   الجنيي الياتل اير نزيل ، و 59%
 ن اليلوي، ان العاص   السياسي  فذ  %45 ن العرب و %43 ن  ج ل ال ستطلعين، و 45%
لنلا لن ت ثر ولا يعبر  %34حول  ده اليضي  ست ثر مله نتام  ال حك  ، بين ا قال  "لسراميل"

 .من رايلا 21%
 5/7/2016، 48عرب 

 
 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة 169 لبناءنشر مخططات  .55

  ططات  ثالث : كش  النيب من قياا السلطات اإلسراميلي  بنشر ارنا وطمبي الر و   -الييس 
اليولي   الل األياا اليليل  ال اضي   انحتجاجاتفذ الييس الشرقي  راا  استيطاني وحية  169لبناء 

 مله اراض فلسطيني  فذ ال يين . استيطاني وحية  800مله قرار لقا   



 
 
 
 

 

 36 ص             3985 العدد:        9/7/2016_6السبت  -األربعاء  التاريخ: 

                                    

فذ األراضذ ال لسطيني ، فذ تيرير وصل  انستيطانالسالا اآلن، الناشط  فذ  راقب  حرك  وقالت 
وحية  30( وفذ  ستوطن  )را وت استيطاني وحية  120"األياا": لن ال  ططات تش ل بناء 

فذ  استيطاني وحية  19فذ  ستوطن  )بسغات زمي ( ، وكال  ا فذ ش الذ الييس، و استيطاني 
 انيا فذ جنوبذ الييس. ابو ستوطن  ) ار حو اه( ال يا   مله اراضذ جبل 

وقال  ليلذ الت كجذ ،  يير يامرة ال رامط فذ ج عي  اليراسات العربي  ، لي"األياا" لن  ده اإلمالنات 
( بتوسي  ال ستوطنات 2020اإلسراميلي  ال تتالي  تستذ فذ سياق ال شروع العاا اإلسراميلذ للييس )

جييية لزيارة ميي ال ستوطنين اإلسراميليين فذ الييس  استيطاني الييي    ن  الل بناء وحيات 
 الشرقي  مله حساب ال واطنين ال لسطينيين فذ ال يين .

الكبري فذ  انستيطاني اليولي  الكبيرة لل شاري   اننتياياتنه بعي واضا  الت كجذ" لوحي    را ا
الييس فإن الحكو   اإلسراميلي  تلجس لله نشر قراراتلا مله  راحل   ثال بين  ن ان ييال لن 

وحية  100يفع  واحية فإنه يتا الحييه من  استيطاني وحية  1000الحكو   اإلسراميلي  قررت بناء 
 ". 1000 جييا و كدا حته الوصول لله الرقا  100ا من ث 200ونحيا من 

 9/7/2016األيام، رام هللا، 
 
 جديدة في جيلو  استيطانّيةوحدة  100 .55

دكرت لدام  الجيا اإلسراميلذ، يوا ال  يس، ان  ا يس ه لجن  البناء والت طيط فذ : ترج    اص 
 ة فذ  ستوطن  جيلو.وحية استيطاني  جييي 100الييس، ستير األسبوع ال يبل بناء 

واوضحت اّن اللجن  ستجت   األسبوع ال يبل، لل وافي  مله ال شروع الدي يستذ فذ لطار  وافي  
رميس الوزراء اإلسراميلذ بنيا ين نتنيا و مله بناء  متّذ وحية استيطاني  ب ستوطنات قريب   ن 

 الييس.
ي  انستيطاني  الجييية التذ املن نتنيا و وانتييت اإليارة األ ريكي  ويول انتحاي األوروبذ ال شار 

منلا فذ األياا األ يرة. في ا قال نتنيا و ا س، لن البناء فذ ال ستوطنات ن يشّكل اّي ميب  ا اا 
 م لي  السالا.

 7/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 عالقون في اليونان بعد إغالق الحدود سوريةالمئات من فلسطينيي  .55
م  الع ل  ن اجل فلسطينيذ سوري ": "لن ال مات  ن الالجمين ال لسطينيين السوريين قالت " ج و 

العاليين فذ اليونان، يشتكون  ن يرو   عيشي  ااي  فذ اليسوة، ودل  بعي ان تا لاالق ج ي  
 الطرقات بينلا وبين اليول األوروبي ".

ن فلسطينيذ سوري ، اجبروا بعي واوضس تيرير ل ج وم  الع ل، يوا الج ع ، ان  مات الالجمين  
لاالق الحيوي ال  يي  نحو اوروبا مله البياء فذ   ي ات اللجوء ال  قت  فذ اليونان فذ يل 
يرو   عيشي  سيم ، حيه يعانون  ن ميا توافر شروط النياف  وال ي ات األساسي  فذ ا اكن 

الزواح  السا   كالعيارب تواجي ا، فذ  ساكن   قت  او  ياا، فذ يل انتشار كبير للحشرات و 
 واألفامذ، واياب لل ي ات اإلااثي .

ودكر التيرير ان  ده األوضاع  ذ احي نتام  السياسات ال تشيية التذ انتلجلا انتحاي األوروبذ 
تجاه قضي  الالجمين  صوصًا مله الحيوي اليوناني ، يضا  لله دل  انت اق    تركيا مله تشييي 

 ب اللجرة نحو اليونان.وضبط الحيوي و ن   راك
وفذ سوري ، اكي التيرير است رار استليا    ي ات الالجمين ال لسطينيين؛ فيي تعرضت ال زارع 
ال حيط  بي"  يا  ان الشيس" لالجمين ال لسطينيين بري  ي شق، ليص   تيط   صيره قطعات 

 الجيا السوري ال تواجية فذ بلية "تل الكابوس ".
اليلق يعيشلا ا الذ ال  يا لثر استليافه ال تكرر فذ األياا ال اضي  بعيي يستذ دل  وسط حال   ن 

  ن الغارات الجوي  التذ اس رت من وقوع العشرات  ن الضحايا والجرحه.
 8/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 األقصى المسجد يؤدون صالة العيد في فلسطينيألف  100نحو  .55

 ط ال سجي األقصه ا س تحت حراب انحتالل )ا   ب(ال لسطينيون ي يون الصالة فذ  حي
ال   صٍل ا س، صالة ميي ال طر فذ رحاب ال سجي  100ايي نحو : الرحيا حسين مبي  -راا هللا

األقصه ال بار  ا س، فيي شليت البلية الييي    ن الييس، تيفيًا لل صلين  ند الصباح الباكر. 
ال   صٍل ايوا صالة العيي فذ  100لن نحو »ب وقال  يير ماا األوقا  الشيب مزاا ال طي

 «.األقصه
ال صلون يثبتون  وي  األقصه بشي الرحال لليه، وتسيي  واجباتلا الييني  فيه، للتسكيي مله »واكي ان 

 «.الت س  بالييس فذ وجه   ططات التلويي
 7/7/2016االتحاد، أبو ظبي، 
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 من قبل المواطنين بيت لحم يثير ردود فعل غاضبة  لمدينةمخطط هيكلي  .55
فايي ابو سعيي: ري ا الذ بيت لحا بغضب مله قرار السلطات ال حلي  فذ ال يين  لماية  –راا هللا 

زرامي ،   كيين ان  او ناطق  ضراء  انلاالع ل فذ   طط لليكل  ال يين  وتصني  اراٍض مله 
ل نازل فذ حال تصني  دل  سي يي بالضرورة لله  سارة  بالغ كبيرة  ن اسعار األراضذ وحته ا

 او  نطي  زرامي  بحسب ال  طط الليكلذ الجييي.«  نطي   ضراء»األرض مله انلا 
بيان صاير من ا الذ ال يين  يطالب بوق  الع ل فذ  دا ال  طط « الييس العربذ»ووصل 

رحه  دا ال  طط وميا ط بإلغاءوانتيار انتلاء م لي  التسوي     يامرة األراضذ. وطالب األ الذ 
 «. اراضيناويضي  لنا  ا تبيه  ن »نلاميا ألنه يضر بال صلح  العا   وي يي ا ل ال واطن فذ وطنه 

 9/7/20165، لندن، القدس العربي
 
 حرمن من لقاء أطفالهن االحتالل يُ  معتقالتأسيرات في  .56

يات األ لات الا ال راق ألط اللن فذ ميي ال طر تعانذ األسيرات ال لسطين:  نتصر ح يان - راا هللا
حر ن حته  ن زيارة اط اللن فذ  ده ال ناسب ، وسط يموات ال  سسات الحيوقي  السعيي، حيه يُ 

اسيرة للن اط ال  ن  13بس  ي  الضغط مله سلطات انحتالل إلنلاء  ده ال عاناة اإلنساني  لنحو 
 اسيرة. 73اصل 

اسيرة فلسطيني   ن بينلن  65ليراسات ان انحتالل يعتيل فذ  عتيالته واكي  ركز اسري فلسطين ل
 اسيرة  تزوجات، لييلن العشرات  ن األبناء فذ   تل  األم ار. 13

 9/7/2016الخليج، الشارقة، 
 
 هدم منازل الفلسطينيين سياسةاالحتالل يواصل  .56

مامل  شليي ن د م لي  طعن فذ  س، اقوات انحتالل اإلسراميلذ  : ا طرتر ضان اح ي - راا هللا 
 شرق ال ليل، بيرار ا  يا  نزللا يوا اي ال  يس.«  ارسينا» ستوطن  

واوضحت  صاير فلسطيني  ان قوات انحتالل يا  ت  نزل الشليي  ح ي طرايرة فذ بلية بنذ نعيا، 
لا يوا اي شرق ال ليل، وسل ت دويه قرارًا بليا  نزل«  ارسينا» ن د م لي  الطعن فذ  ستوطن  

 ال  يس.
فذ اضون دل ، قررت ال حك   العليا اإلسراميلي ، لحال  قضي  جثا ين الشلياء ال حتجزة ليي 
لسراميل، لله ال ستشار اليانونذ لحكو   انحتالل للبت فيلا بتاريب ن يتجاوز الحايي مشر  ن 

 الشلر الجاري.
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لن ال حك   طالبت »دوي الشلياء: وقال ال حا ذ  ح ي  ح وي الدي قيا انلت اس نياب  من 
 ستشار الحكو   اليانونذ بإيجاي حل لليضي ، وليس لبياء رايه فيلا فيط، وحييت  وميًا لدل  حته 

 ن الشلر الجاري، مله ان يري ال لت سون )ا الذ الشلياء( فذ اليوا الدي يليه و ن بعي ا  ن  11
 ».ال  ترض ان تصير ال حك   قرار ا

 6/7/2016وت، المستقبل، بير 
 
 في العيد... سجن كبير الفلسطينيةاألراضي  .56

يابت السلطات اإلسراميلي  مله  نس ال لسطينيين تسليالت فذ الحرك  والتنيل فذ مييي ال طر 
شييت  لدواألضحه لل سل ين، وميي ال يالي لل سيحيين، لكنلا فعلت العكس فذ ميي ال طر الحالذ، 

 والتنيل.  ن الييوي ال  روض  مله الحرك 
فلسطينذ.  ال  80وسحبت السلطات اإلسراميلي ،  الل شلر ر ضان، تصاريس ي ول إلسراميل  ن 

 ن سكان بلية بنذ نعيا قرب ال ليل.  3500بيل العيي، سحبت تصاريس الع ل فذ لسراميل  ن وقُ 
العيي، وقرارًا  فترة اثناءلسراميل  للهوالغت السلطات قرارًا سابيًا ب نس سكان الض   تصاريس ي ول 

 تصريس س ر مبر  طار بن اوريون. 500آ ر ب نس 
العيي  ن الي ول إلسراميل لزيارة اقرباملا راا انلا يح لون  اثناءوقال  واطنون ان السلطات  نعتلا 

 لنفذ الض   الغربي ، « العربي »تصاريس سابي . وقال الصحافذ مبي الح يي جعوان،  راسل قناة 
ه حاجز قلنييا العسكري  مله ال ي ل الش الذ ل يين  الييس، فذ اليوا األول  ن الجنوي اوق وه مل

 العيي، و ّزقوا التصريس الدي يح له. اياا
فرضت الييوي مله الحرك ، مله  ل ي  وقوع سلسل   ج ات  انلاواملنت السلطات اإلسراميلي  

حيوقي ، ب ا فيلا   سسات فلسطيني  ضي ا يا  لسراميلي   الل شلر ر ضان. لكن ال  سسات ال
 ،  شكك  ب امليتلا فذ وق  اللج ات.«ميابًا ج امياً »لسراميلي ، امتبرت  ده اإلجراءات 

 9/7/2016الحياة، لندن، 

 
 حصار الخليل  يواصلاالحتالل اإلسرائيلي  .56

اقتح ت قوات انحتالل اإلسراميلذ  نطي  بر  سلي ان قرب بلية ال ضر ويا  ت مية  نازل 
ا وانيلعت  الل انقتحاا  واجلات بين الشبان وقوات انحتالل تركزت مله الشارع الرميس وفتشتل
ال ليل و نطي  البواب  الييي   اطليت  الللا قوات انحتالل قنابل الغاز والصوت بين  -الييس

 ال نازل يون ان يبلغ من لصابات.
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ت انحتالل اإلسراميلذ فرض وجنوب الض   الغربي  وتحيييًا فذ  حافي  ال ليل، واصلت قوا
حصار ا مله ال حافي  و ينلا وقرا ا بعي الع لي  األ يرة التذ قتل فيلا  ستوطن لسراميلذ فذ 

  حاول  للوصول لله  ن دي الع لي  الدين نجحوا بال رار بعي الع لي .
الحواجز  وزجت قوات انحتالل بال زيي  ن جنوي ا فذ  حيط ال حافي  ويا للا واقا ت ال زيي  ن

العسكري ، في ا تواصلت ال يا  ات الليلي  لل نازل بحثا م ن تس يلا لسراميل  طلوبين للا او 
 ضالعين فذ ام ال  ياو   لجيا انحتالل و ستوطنيه.

 9/7/20165، لندن، القدس العربي
 
 تحت حصار غزة األطرافنضال مبتوري  .56

يوا  ني   حيوقي  لسراميلي ، تيريرا اصيرت رابط  اطباء لحيوق اإلنسان، و ذ : بالل ضا ر
نضال  بتوري األطرا  فذ قطاع ازة  ن اجل العال  فذ يل  –ال  يس، بعنوان ' بتورون 

الحصار'، تناول اوضاع و عاناة ال واطنين ال لسطينيين فذ قطاع ازة الدين فييوا اطرافا جراء 
، وب ناسب   رور ما ين مله  دا 2014العيوان اإلسراميلذ الل جذ األ ير مله اليطاع، فذ العاا 

 .العيوان
واشار التيرير لله النيص الحاي فذ األسّرة التس يلي  و ي ات التس يل العالجذ فذ اليطاع، والييوي 
التذ ي رضلا انحتالل اإلسراميلذ مله  رو  الجرحه  ن ازة بلي  تليذ العال . وتابعت الرابط ، 

ل صابين فذ اليطاع مله تليذ العال ، واكيت مله انه كل ا مله  يار العا ين ال اضيين، قيرة ا
 ر الوقت اتضس ان نضال  بتوري األطرا   ن اجل تليذ العال  كان األصعب  ن ض ن 

 .نضانت ج ي  ال صابين
ويبين التيرير ان العال  الطبذ الدي يتلياه  بتورو األطرا  فذ اليطاع  و مال  بنومي   ن  ض  

ًا  ن  رحل  البتر، التذ تتا احيانا فذ يرو   يياني  وبسرم  وبشكل اير سليا، فذ كل  راحله، بيء
وت ل  تشو ات ن تتيس تركيب األطرا  الصنامي ، حيه  ن اير ال  كن لصالح  ده التشو ات 
بع ليات جراحي  فذ قطاع ازة؛  رورا ب رحل  تركيب األطرا  الصنامي ، والتذ تعي ثييل  واقل 

ألطرا  ال ست ي   فذ اليول ال تيي  ، و ذ فذ جزء  نلا ليست اطرافا م لي  بل جوية  يارن  با
لنلا اطرا  تج يلي  فحسب؛ وصون لله  رحل  التس يل، بعي تركيب الطر  الصنامذ، و ذ م لي  

 .ن يتا ت ويللا ون ليارتلا ون تنسييلا ك ا يجب
 8/7/2016، 48عرب 
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 شهرا بحق صبي فلسطيني 14 محكمة إسرائيلية تصدر حكما بالسجن .65
 15ا: املنت  حك   لسراميلي  لرحياه فذ بيان الثالثاء انلا قضت بسجن صبذ فلسطينذ ).ب.ي 

 شلرا للت طيط لشن  جوا بسكين ضي اإلسراميليين. 14ما ا( ل ية 
ودكرت  حك   األحياه فذ بمر السب  جنوب لسراميل فذ حيثيات الحكا لن الصبذ، الدي لا 

اس ه ألنه قاصر، قي ق ز  ن فوق سيا  ا نذ  ن الض   الغربي  لله لسراميل فذ كانون  تكش  من
 سنتي ترا   بسة تحت ق يصه. 12اول/ ييس بر و عه سكين  طبب طوللا 

شلرا لدا ارتكب جري    12واصيرت ال حك   بحق الصبذ ميوب  السجن ال شروط  اإلضافي  ل ية 
 بل .  اثل   الل السنوات الثاله ال ي

 6/7/2016رأي اليوم، لندن، 
 

 لقطاع غز تركية معبر كرم أبو سالم إلدخال شاحنات تحمل مساعداتتفتح السلطات اإلسرائيلية  .55
، التجاري استثنامًيا ا س ال  يس «كرا ابو سالا» عبر « اإلسراميلي »فتحت السلطات : ي.ب.ا

 ، لله قطاع ازة.«لذلييي لي»إلي ال شاحنات تح ل  ساميات  ن الس ين  التركي  
السلطات »ونيلت  صاير فلسطيني  من  يير الجانب ال لسطينذ فذ ال عبر،  نير الغلبان قوله، لن 

شاحن   ن  ساميات الس ين  التركي ، التذ وصلت  50قررت فتس ال عبر إلي ال نحو « اإلسراميلي »
 «.لله اليطاع  ند انثنين ال اضذ

 8/7/2016الخليج، الشارقة 
 
 طينيون ينقذون عائلة يهودية تعرضت لهجومفلس .55

سيارة العامل  اليلويي  التذ  للهكان لسالا البايض وزوجته اول  ن وصل :  ح ي يونس -ال ليل 
 للهلطالق نار الج ع  ال اضذ قرب  يين  ال ليل، تبعل ا طبيب كان فذ طرييه  للهتعرضت 

ينذ، تعاونوا ج يعًا مله لنياد افراي العامل  الييس للصالة، ثا طاقا طبذ  ن اللالل األح ر ال لسط
 .ال صابين

 نا  بعي يقامق، كانت السيارة  للهوصلت «: »الحياة»ما ًا لي  26وقال لسالا البالغ  ن الع ر 
 يلوب  مله جانب الطريق، كان  حر  السيارة  ا زال يع ل، والوقوي  نساب مله األرض، اقتربت، 

وا ييولون بالعبري  ساميونا، فط سنتلا بسننذ سس رجلا  ن  نا ، دا بصوت اط ال يصر ون، كانا  و 
 .«وسسطلب للا اإلسعا  فوراً 
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مرفت انلا مامل  يلويي ، »واضا  لسالا الدي يتحيه اللغ  العبري   ن م له السابق فذ لسراميل: 
ضنا مله وانلا  ستوطنون، لكنذ لا اتريي لحي  فذ لنياد حياتلا، لنلا اط ال ومامل ، وييننا يح

 .« سامية الجرحه حته لو كانوا امياء
وفرض الجيا اإلسراميلذ لاالقًا مله  نطي  ال ليل، ميب  ده الع لي ، فذ مياب ج امذ طاول 

ل ًا. وتض نت اإلجراءات اإلسراميلي  لاالق  يا ل ال ين ا 750ج ي  سكان ال حافي  البالغ ميي ا 
و  طرق جبلي  ومرة اير  عبية. ك ا ش لت اإلجراءات مله سل األ الذوالبليات واليري،  ا اجبر 

نحن »لقا   حواجز مسكري  وح الت امتيال واسع . وقال لسالا، و و نجئ يعيا   يا ال وار: 
 .«ق نا بواجبنا  ن يون ان نتوق  شيمًا افضل،  دا احتالل ون نتوق   نه لن كل سوء

 7/7/2016الحياة، لندن، 
 

   تطالب بهدم منازل قتلة ابنهم خضيرعائلة الشهيد أبو  .68
طالبت مامل  الشليي  ح ي ابو  ضير، الدي استشلي حرقًا مله يي  ستوطنين، بليا  نازل قاتلذ 

 ابنلا  الل توجه العامل  بالت اس لل حك   العليا اإلسراميلي ،    رًا.
ع من  وق لا فذ  ده وطلبت ال حك   العليا اإلسراميلي   ن جيا انحتالل و ن جلاز الشابا  اليفا

 اليضي .
وقالت جلات قضامي  لسراميلي  لن ل كاني   يا  نازل   ربين يلوي ضعي   جيًا  ّيمين ان الريع 
فذ الوسط اليلويي ي تل  منه بين ال لسطينيين، وان م ليات اإليان  فذ الوسط اليلويي ل ثل  ده 

 لات اليضامي .األم ال اير  وجوية مني ال لسطينيين حسب ايماء تل  الج
 6/7/2016الحياة الجديدة، 

 
 عاما   15اإلداري بعد إنهاء محكوميته البالغة االعتقال حملة لنصرة أسير أحيل على  .55

نيا ناشطون ا س ح ل  تضا ن    مامل  األسير بالل كايي الدي احالته السلطات اإلسراميلي  مله 
 .ما اً  15انمتيال اإلياري، بعي ان انله فترة حك ه البالغ  

ووجه الناشطون يموة اله الج لور للتوجه، ثانذ اياا ميي ال طر، اله بلية مصيرة الش الي  قرب 
نابلس للتضا ن    األسير كايي الدي ي وض لضرابًا   توحًا من الطعاا احتجاجًا مله لحالته مله 

 .نوع جييي  ن انمتيال بعي ان انله فترة حك ه
ألن بالل قص  »ه نطاق واس  فذ وسامل التواصل انجت امذ: وجاء فذ اليموة التذ نشرت مل

وطن كا ل... وألننا نيارع انمتيال اإلياري  ند سنوات، لن نحت ل بلدا العيي  ن يون بالل... 
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سنتوجه ج يعًا ل نزله فذ مصيرة الش الي  ليما مامل   دا البطل، ولتكن  ده الزيارة شوك  فذ حلق 
 .«انحتالل

 8/7/2016، الحياة، لندن
 

 من تجريم هتاف "هللا أكبر" تحذرمؤسسة مقدسية  .71

حدرت   سس  حيوقي   ييسي   ن قرار قضامذ لسراميلذ يجرا  تا  "هللا اكبر" فذ ال سجي 
 األقصه،   كية ان اليرار تي ل  ن ال حك   فذ  ا ن يعنيلا.

نا لحيوق اإلنسان" قوللا ونيل ال ركز اإلمال ذ لش ون الييس واألقصه )كيوبرس( من   سس  "قيس
لن التكبير يا ل ال سجي األقصه "حق  ن حيوق اإلنسان لل سل ين، و و   ارس  وسلو  طبيعذ 

 فذ ال كان الطبيعذ مله  يار السام ، ون ي كن امتباره جري  ". 

ورات   سس  قيسنا ان ال حك   تي لت فذ  ا ن يعنيلا فذ ت سير او تعري  الشعامر التعبيي  
ياميي  اإلسال ي  يون انستناي لله اي اساس قانونذ  عرو ، فضال من تجا ل الحق ال الص الع

 لل سل ين فذ   ارس  شعامر ا التعبيي  فذ ال سجي، وال رق الواضس لحري  التعبير وحري  العباية".

 ، ودكر بيان قيسنا ان قرار ال حك   يتحيه مله حق اليلوي بالصالة فذ ال سجي األقصه ال بار 
يشكل  طرا واضحا  -فذ حي داته-ويص  اليلوي ال يتح ين "بال صلين اليلوي"،  وضح  ان  دا 

وصريحا مله الحق اإلسال ذ ال الص فذ ال سجي، و رقا قانونيا واضحا للوض  الياما الدي يحكا 
 .1967ال سجي األقصه  ند احتالله ماا 

 5/7/2016الجزيرة نت، الدوحة 
 

 مضاعفة االستيطان في الخليل مصممة على« إسرائيل» .56
، يوا األربعاءاطليت، « لسراميل»ال نا ض  لالستيطان ان « السالا اآلن»املنت  ني   : وكانت

وحية استيطاني  فذ  ستوطن  بالض   الغربي  ال حتل . وقالت ال ني   لن  42استيرا  مروض لبناء 
اليريب   ن « كريات ارب »ستوطن   ا تس ه وزارة اإلسكان اطليت استيرا  مروض البناء فذ  

  يين  ال ليل فذ جنوب الض  .
فلسطينيًا فذ اقتحاا قوات انحتالل لبلية يورا قرب ال ليل جنوب الض  . ودكرت  35واصيب 

 صاير طبي  فلسطيني  ان سيارات اإلسعا  نيلت العشرات لله  ستش يات ال ليل حال  احي ا 
تح ت  يين  يورا، وقاا ميي  ن الشبان برشيلا بالحجارة فري  طيرة. وكانت قوات انحتالل قي اق
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الجنوي بإطالق الرصاص الحذ وال طاطذ وقنابل الغاز ال سيل للي وع باتجاه الشبان وال نازل، في ا 
 فلسطينيًا فذ انحاء  ت رق   ن الض   الغربي . 15امتيل انحتالل 

 7/7/2016الخليج، الشارقة 
 

بعادفي العي المحتلةالقدس  .72  د: اعتقاالت وا 

 لدتتضام   تامب  يين  الييس ال حتل  مشي  ميي ال طر، : بر وا جرايسذ - الييس ال حتل 
  اآلنثكن  مسكري ، للتضييق مله ا الذ ال يين  وزوار ا، الدين اّا  للهحوللا انحتالل اإلسراميلذ 

استيبلت يامرة األوقا  فذ صلوات اليوا األ ير  ن ر ضان. في ا  األقصه نلا ا س ال سجي 
 ، وفيا كنسيا  ن ال يين   لنما بالعيي.اإلسال ي 

ال بار ، وحسب تيارير  األقصهوفذ ال يابل، واصل انحتالل تشييي ال ناق مله ال سجي 
فلسطينيا، من  13لي  لبعايسلطات انحتالل فذ اليو ين ال اضيين اوا ر  اصيرتفلسطيني ، فيي 

قوات انحتالل  جو ا مله مية احياء  ييسي  فجر الثالثاء، وامتيلت  ك ا شنت ال سجي األقصه،
 شبان،  ن بينلا  ن  ا قاصرون. ست  ا يزيي مله 

 6/7/2016الغد، عّمان 
 
 نزل من الحافلة!ا.. فلسطيني "إسرائيل"العنصرية في  .56

ال ط قررت لسراميلي   ن  شابين فلسطينيين  ن ركوب حافل  لسراميلي  يا ل  :ترج    اص 
األ ضر، فا تثل لرابتلا جنوي   ا تس ه "قوات حرس الحيوي"، يون ان تييا  بررا  نطييا للدا 

 التصر ، الدي ي كن ليراجه فذ نطاق العنصري  ال تصامية ضي فلسطينيذ ال ط األ ضر.
التذ كانت  تجل   ن تل ابيب لله ليالت،  390ال  يس، مله  تن الحافل  رقا  يواالحايث  وقعت 

د فوجئ الشابان بإسراميلي  تطلب  ن "حرس الحيوي" لجبار  ا مله الترجل  ن الحافل  وميا  تابع  ل
وبال عل توجه جنوي "حرس الحيوي" لله الشابين وتحيثوا  الرحل ، زام   ان ط للا ي ا   نل ا.

مق  تابع   عل ا ثا اجبرو  ا مله الترجل، وطلبوا  ن اإلسراميلي  الصعوي لله الحافل ، و ن السا
لله  -اللدين لا تكش  ال صاير من  ويتل ا  -ولا يكت  الجنوي بدل ، بل نيلوا الشابين  الرحل .
وكان نشطاء  ن يا ل ال ط األ ضر تحيثوا من واقع   شابل  حيثت يا ل لحيي  التحييق.

س فذ ال يعي الحافالت قبل اياا، لد  نعت سيية لسراميلي   تيي   فذ السن فتاة فلسطيني   ن الجلو 
 ال جاور للا، ألنلا فلسطيني .

 8/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 مستوطنون يهود يعتدون على أراٍض وممتلكات زراعية جنوب بيت لحم .56
امتيي  ستوطنون يلوي، يوا الثالثاء، مله   تلكات :  ليون  يلوا، يوس  فييه -بيت لحا 

ذ  يين  بيت لحا )جنوب الييس ال حتل (، وقا وا بي زرامي  ل واطن فلسطينذ  ن بلية ال ضر جنوب
 "ت ريب كروا للعنب واقتلعوا اشتال زرامي ".

واوضس  نسق اللجن  الشعبي  ل ياو   انستيطان فذ ال ضر، اح ي صالح، ان  ستوطنين  ن 
ا  ستوطن  "يانيال" ) ستوطن  لسراميلي  ُ يا   مله اراضذ ال لسطينيين جنوبذ بيت لحا(، اقي و 

 مله ت ريب  شتل للعنب يعوي لل زارع لبرا يا  ح ي صالح فذ  نطي  "الزيتون ".
وقال صالح فذ حييه لي "قيس برس" لن ال ستوطنين م يوا لله اقتالع ميي  ن األشتال فذ الكرا، 

 وقطعوا اسال  ال شتل "و ربوا" البواب  الرميسي   لررض الزرامي .
ءات ال ستوطنين تتصامي فذ اآلون  األ يرة، فذ يل تغطي  وبّين الناشط ال لسطينذ ان امتيا

 وح اي   ن قبل جيا انحتالل، واستغالل لرحياه التذ تجري فذ جنوب الض   الغربي .
 5/7/2016، قدس برس

 
 ثر عليها في شاطئ شمال تل أبيبلنقل قطع من حطام طائرتها المنكوبة عُ  تسعىمصر  .75

حييييق الرسيي ي  فييذ حييايه سيييوط الطييامرة ال صييري  التييذ  ييوت فييذ ووكييانت: قالييت لجنيي  الت- اليييا رة
البحر ال توسط فذ  ايو/ ايار لن التنسيق يجيري لنييل قطي   ين حطياا طيامرة مثير مليليا فيذ شياطئ 

 نتاليا ش ال تل ابيب لله اليا رة.
اصيييرته لجنيي  التحييييق فييذ سييام   بكييرة  يين صييباح ا ييس. ودكيير  الييدي 23جيياء دليي  فييذ البيييان رقييا 

 لليه اإلسيراميلي جار التنسيق اآلن لنيل قطي  الحطياا التيذ مثير مليليا بياليرب  ين الشيواطئ »بيان: ال
بالتسكي  ن ان تل  اليط   اص  بطامرة  320اليا رة لتيوا لجن  التحييق ال ني  فذ حايه الطامرة ليه 

 «. صر للطيران التذ سيطت فذ  ياه البحر ال توسط فذ شلر )ايار(  ايو ال اضذ
التسكييي  يين ان »جيياء فييذ بيييان اصيييرته اللجنيي  فييذ سييام   بكييرة ا ييس الج عيي  انلييا سييتع ل  يين اجييل و 

وكيييان  سييي ول فيييذ  كتيييب رمييييس اليييوزراء اإلسيييراميلذ، « تلييي  اليطييي   اصييي  بطيييامرة  صييير للطييييران.
بنيا ين نتنيا و، قي املن العثور مله قط  الحطاا، اول  ن ا س ال  ييس، مليه شياطئ نتانييا التيذ 

كيلو ترا اله الش ال  ن تل ابيب. وقال ال س ول لن نتنيا و ا ر السلطات اإلسراميلي  بنييل  30تبعي 
 الحطاا لله  صر فذ اقرب وقت إلجراء  زيي  ن ال حوصات.

 9/7/2016القدس العربي، لندن، 
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 المتسلل "مضطرب عقليا"الفلسطينية واالحتالل يؤكد أن  بعد اختراقه الحدود أردنيإصابة شاب  .76
قال الجيا اإلسراميلذ فذ بييان لن الشياب األرينيذ اليدي اصييب صيباح ييوا الج عي  بنييران : وكانت

نه اجتاز فعال الحيوي    األرين، فذ وقت يتواصل  رجل ا ن لسراميلذ يعانذ  ن اضطراب ن سذ، وا 
 التحييق  عه لكش  ال زيي  ن  البسات تسلله وا يافه.

لذ افي يياي ايرمييذ فييذ بيييان انييه "يتضييس  يين التحيييييات األولييي  واكييي ال تحيييه باسييا الجيييا اإلسييرامي
للحييايه الييدي وقيي  صييباح اليييوا قييرب افيييييا )شيي ال( ان ال شييتبه فيييه ملييه  ييا يبيييو شيياب  ضييطرب 

 ميليا تسلل  ن األرين".
واضا  الناطق باسا جيا انحتالل ان الشياب الييه حجيارة مليه سييارات فيذ الطرييق "بليي  سيرق  

رب  ن ال كان وتا رصيه  ن قبل افراي األ ين اليدين اسيتليفوه بالرصياص، وُنييل نحييا لحيا ا"، ثا  
 لله ال ستش ه لتليذ العال .

 ن جلتلا، دكرت صحي   يييعوت احرونوت اإلسراميلي  مله  وقعلا اإللكترونيذ ان الشياب األرينيذ 
 ما ا، ك ا التيط ال صور راا را  ون صورا ثابت  للشاب. 26م ره 
قييت سييابق اليييوا، قييال  راسييل الجزيييرة فييذ الييييس لن الشيياب األرينييذ اليييه حجييرا باتجيياه سيييارة وفييذ و 

لسراميلي   حاون  ط  ساميتلا، ودل  بين بليتذ افيييا واسيوي يعيوب ال تا  تين للحيوي    األرين 
طيالق النيار  جنوب بحيرة طبريا، لكنه فّر لله بلية ياانيا بعي ا شا يه احي العابرين، ثا تيا تطويييه وا 

 مليه فسصيب فذ ساقه وبطنه.
وتحيييييق السييييلطات اإلسييييراميلي  فييييذ  سييييارين، األول  عرفيييي  كي ييييي  وصييييول الشيييياب األرينييييذ لل نطييييي  
الحيويييي ، و ييل نجييس فييذ التسييلل مبيير الحيييوي اا ي ييل الييبالي بطريييي  شييرمي ، نسييي ا وان السييلطات 

 .اإلسراميلي  قالت لنلا مثرت بحوزته مله بطاق   وي 
واأل ر الثانذ الدي ينصب حول التحييق  و  عرف  اليواف  التذ يفعت الشاب لليياا ب ا قاا به، و ل 

 كان ينوي  ط  سيارة لتن يد م لي  تستلي  جنويا لسراميليين فذ ال نطي .
 8/7/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 اعتداء على أراضي وحقوق الفلسطينيين االستيطاناألردن:  .77

الحكو ي  األرينيي  مين رفضيلا التياا لسياسيات حكو ي  انحيتالل انسيتيطاني ، وقرارتليا  امربيت: م ان
 ال تتالي  فذ لنشاء  ستوطنات جييية، وتوسي   ستوطنات قام   فذ الض   الغربي  ال حتل .

وقيال وزيير اليولي  لشيي ون اإلميالا النياطق الرسيي ذ باسيا الحكو ي   ح ييي ال يو نذ، الييوا الج عيي ، لن 
لسياسات اإلسراميلي  باإلضاف  لله انلا تشكل امتياء مله األراضذ ال لسطيني  وحييوق الشيعب " ده ا
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وجييي  ال لسطينذ، فإنلا ايضًا تشكل ماميًا جدريًا ا اا جلوي السالا، وتبيي آ ال تحيييه فذ ال نطي ".
ية بات يياد  وقيي  يمييوة ال جت يي  اليييولذ و صوصييًا اليييول الكبييري الرامييي  لع لييي  السييالا واأل ييا ال تحيي

 حازا لزاء سياسات انحتالل اليام   مله التوس  انستيطانذ فذ األراضذ ال لسطيني  ال حتل .
 8/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 "داعش"عين الحلوة لن يكون قاعدة لـ الفلسطينية..تحذير لبناني للسلطة "السفير":  .78

ملييه  مييين الحلييوة يت يييي فييذ   يييا»ر يياب التك يييري اإل انيحييدر  رجيي  ا نييذ لبنييانذ  يين : ياوي ر ييال
اصابلا  لن احساب اليوي ال  ثل  للسلط  ال لسطيني  التذ لا تعي ت تل   يو ات بشري  شاب  وفامل ، 

 «.التر ل وي لت فذ شبه شي و  
بييي ر  لليييهالتيييذ  يييا ان كيييت تعلييين بسنليييا لييين تسييي س بتحيييول ال  ي يييات »وييييول لن السيييلط  ال لسيييطيني ، 

بي  وشوك  فذ  اصرة الشرمي  اللبناني ، ن بي للا  ن حسا  ياراتلا، وبالتالذ شراء  صير   يا لر ا
 ايضاضحي  حيه ن ين   النيا، ون بي للا  للهمين الحلوة بيليل  ن التضحيات قبل ان تتحول كللا 

اري  تلييي يتحيول ال  ييا اياة فيذ  شي ن ن ا تال  قرار حاسا يصب فذ  صيلح  ابنياء ال  ييا بييل ا
 «.بتص ي  قضي  الالجمين

بيي رة لإلر يياب،  يابييل انك يياء  للييه  يياطر تحييول   يييا مييين الحلييوة »ويتحيييه ال رجيي  بصييراح  ميين 
است ر الوض  مله  ا  و مليه،  لدا»، وييول: «فصامل  ني   التحرير ال لسطيني  ومله راسلا فتس

رو  ال  ييييا كلييييا مييين ياميييرة السييييطرة انلييييار الوضييي  األ نيييذ برّ تيييه و ييي لليييهفيييإن دلييي  سيييي يي حك يييا 
، فإن فامض اليوة لييلا لن ييتصر است يا ه فيذ يا يل اإلر ابي ، وفذ حال ت يي ال ج ومات األ ني 
 «.ضي الجيا وال حيط ال تنوع طام يا و د بيا لن اال  يا 

حيييط قييرار الجيييا  ييو بييالري الحاسييا والحييازا ملييه اي امتييياء يتعييرض لييه فييذ   ان»وي كييي ال رجيي  
داال  يييا او فييذ اي بيعيي   يين لبنييان،  امتييياء مليييه  ايضييااسييت يا فيييامض اليييوة ضييي ال حيييط فلييو  وا 

 «.الجيا ال كل  بح اي  األ ن وانستيرار
اليدي يتطليب  ين  األ يرويشيي مله ال س ولي  الكبييرة للسيلط  ال لسيطيني  وكيل ال صيامل ال لسيطيني ، 

ملييه الييييرة الداتييي  ال لسييطيني  الشييرمي   األولييهود  لل ييرة الج ييي  اإل سييا  بز يياا ال بييايرة وتيييييا ن يي
ك ا  ذ را نا، فيإن دلي  يعنيذ  األ وراست رت  لداوبصريس العبارة »، األ نال عتر  بلا مله ضبط 

 «.اننليار الكا ل الدي سيولي ال زيي  ن التي ير والتشريي وال "سذ
 حيطيه  لليهإلر ياب وبي رة لتصييير اإلر يابيين قاميية ل لليه ن يرييي تحوييل ال  ييا  انويتاب  ال رج  

وال ييار ، مليييه ان يييير  ان الجيييا اللبنييانذ ليين يييي   كتييو  الييييين،  صوصييا ان احييياء الطييوارئ 
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والص صا  والبواب وجزءا  ن حذ حطين، باتيت ب عي ليا تحيت سييطرة  ج وميات لر ابيي  تك يريي  
كليييييذ ل صيييييامل السيييييلط  وبييييياقذ الييييييوي  تسيييييتيطب الشيييييباب بال يييييال وال كييييير ال ت لييييي ،  يابيييييل انك ييييياء

ويل ييت ال رجييي  النييير لليييه ان انجت امييات  يي    ثليييذ السييلط  ال لسيييطيني  لييا تتوقييي   «.ال لسييطيني 
وسيينلتيذ قريبيييا   ثيييل السيييلط  ال لسييطيني  مبييياس زكيييذ، لوضييي  السييلط  ا ييياا  سييي ولياتلا، مل يييا ان »

بلدا ال ل  الحساس ويعتبره شغله الشاال،  ال يير العاا لر ن العاا اللواء مباس لبرا يا الدي ي س 
تحيييق لج ياع يصيب فيذ  اني  مييا التلياون  ي   لليهمله تنسيق كا ل    ج ي  ال لسيطينيين سيعيا 

 «.اي   حاول  لتعريض األ ن اليو ذ اللبنانذ لل طر
سيييوط   يييا مييين الحلييوة تحييت سيييطرة يامييا وا واتييه يعنييذ ي ييول الييبالي »وي ييتا ال رجيي  بيياليول: 

 «.حل  ا ني  جييية ن ي كن التكلن بنتامجلا ر 
 9/7/2016السفير، بيروت، 

 
 البطريرك الماروني بشارة الراعي: ال لتوطين الفلسطينيين والسوريين .79

توطين الالجمين السوريين فذ لبنان، ا ير  رفيوض »اكي البطرير  ال ارونذ بشارة الرامذ ان  :يروتب
اللبنانيي  الرسي ذ، فيال لتيوطين ال لسيطينيين والسيوريين ونيرفض  ت ا ًا  ن قبلنا و دا  يو  وقي  اليولي 

لزا ي ، و دا »،  شييًا مله ان «اي كالا من موية طومي  للا العوية ن ي كن ان تكون لن قسري  وا 
وقال الرامذ  الل زيارتيه . « ا ابلغناه رس يًا لله األ ين العاا لر ا ال تحية ور ساء العييي  ن اليول

يك ذ لبنيان  يا يتح ليه  ين تيياميات الحيروب واألز يات »يوحنا  ارون فذ وني  كالي ورنيا: رمي   ار 
 «. فذ سوري   ناطق آ ن  جيًا ي كن ان تستيبل كل النازحين بكرا  »ول ت لله ان «. فذ ال نطي 

 7/7/2016الحياة، لندن، 

 

 جوا  وبحرا   نتهك سيادة األراضي اللبنانيةياالحتالل اإلسرائيلي  .81

واصل الجيا اإلسراميلذ،  روقاته البريي  والبحريي  وانتلاكاتيه لسيياية لبنيان فيذ انتليا  جيييي : بيروت
 .1701ليرار  جلس األ ن اليولذ رقا 

وافاي الجيا اللبنانذ، فذ بيان اليوا، بيسن زورقيا حربييا تابعيا للجييا اإلسيراميلذ  يرق ال يياه اإلقلي يي  
ة جنيييوب اليييبالي..  شييييرا لليييه انيييه تجيييري  تابعييي   يييدا ال يييرق الجيييييي اللبنانيييي   يابيييل بليييية راس النييياقور 

 ."بالتنسيق    قوات األ ا ال تحية ال  قت  فذ لبنان "اليوني يل

ك ا دكر الجيا، فذ بيان آ ر، ان طامرة استطالع لسراميلي   رقيت الييوا األجيواء اللبنانيي   ين فيوق 
حليي  ورييياق وبعلبيي  و نيياطق بييالجنوب، ثييا اييايرت بلييية "ك ييركال" ون ييدت طيرانييا يامريييا فييوق  نيياطق ز 
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األجواء  ن فوق بلية مل ا الشعب.. نفتا لليه ان طيامرة لسيراميلي  ا يري  رقيت األجيواء اللبنانيي   ين 
فييوق بلييية ر يييا، ون ييدت طيرانييا يامريييا فييوق  نيياطق الجنييوب والبييياع الغربييذ ثييا اييايرت األجييواء  يين 

 .فوق بلية ك ركال

 7/7/2016الشرق، الدوحة، 
 
 "الرباعية" تقرير بعد األمن مجلس في التحرك تناقش المتحدة األمم في العربية المجموعة .56

 بعي الس راء  ستوي مله طارماً  اجت اماً  نيويور  فذ ال تحية األ ا ليي العربي  ال ج وم  مييت
 التحر   ج وم ال وناقشت. السعيي ال طر ميي ومطل  األ ريكي  يوليو/ ت وز  ن الراب  مطل  انتلاء
 .لآل ال وال  يب بالسيهء وص ته الدي الربامي  اللجن  تيرير بعي  اص  األ ن  جلس فذ العربذ
 من رماسذ بيان لصيار يون الحيلول  راسلا مله م لي  ب طوات اليياا العربي  ال ج وم  وقررت
 لج لوري  الياما ل نيوبا وكل ت. ال تحية الونيات قبل  ن وال يترح بالتيرير للترحيب األ ن  جلس
 الج امذ العربذ ال وق   دا ترج   مله بالع ل األ ن  جلس فذ الوحيي العربذ العضو  صر
 الط وحات  ن األينه الحي لله يرقه ن الدي التيرير بلدا يرحب بيان بصيور الس اح بعيا

 .والعربي  ال لسطيني 
 9/7/2016العربي، لندن،  القدس

 
 غزة في المياه لتحلية طةمح بناء تعتزم تركيا .56

 لتحلي   حط  لقا   مله تع ل باليه ان اوالو لير ويسل التركذ وال ياه الغابات ش ون وزير املن
 .يونر  ليون بثالث م  ال شروع كل    ييرا ازة، فذ ال ياه  شكل  لحل البحر  ياه
 للدا يم ا ستييا انلا املنت اليول بعض ان  علنا  كّل ، ال شروع لن التركذ الوزير وقال

 .ال شروع
 توفر ميا يل فذ  تواصل، بشكل سنوات  ند ازة قطاع فذ للشرب الصالح  ال ياه از   وتت اقا
 .للا وجدري  م لي  حلول

 8/7/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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 المنطقة سالم تخدم وروسيا "إسرائيل"بـ عالقاتنا: تركيا .56
 مالقاتلا باليه تطبي  لن اريواان طيب رجب التركذ الرميس  ستشاري كبير كالين لبرا يا قال

 فذ وانستيرار السالا مله اإليجابي  آثاره له ستكون    را وروسيا لسراميل  ن كل    الثنامي 
 .وفلسطين سوريا فذ سي ا ن األوسط، الشرق  نطي 
 اآلون  فذ يتاطل انيرة لن قامال ال ستشار كتب التركي ،" صباح ييلذ" صحي   نشرته  يال ف ذ

 وروسيا، لسراميل  ن كل    مالقاتلا تحسين شسنل ا  ن" تاري يتين يبلو اسيتين  بايرتين" األ يرة
ن  .ال نطي  مله" ليجابيا تسثيرا" لل ا ان ستثبت األياا وا 

 وسوريا فلسطين فذ ا ي ا طال التذ" ال شاكل حل فذ ال بايرتان تسامي ان احت ال من وامرب
 ".الكريستانذ الع ال وحزب اإلسال ي  اليول  تنييا به يتسبب الدي اإلر اب  كافح  من فضال

 8/7/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 ونتنياهو محمود شيخ الرئيس بين لقاء حدوث تنفي الصومالية الخارجية .56
 يوا ر   حلي  لمالا وسامل تناقلتلا التذ األنباء الصو الي  ال ارجي  وزارة حلنذ: ن ت ملذ - يييشو
  ح وي، شيب حسن الصو الذ الرميس بين ج   سري لياء حول األياا ال اضي   يي مله اجنبي 
 .ابيب تل فذ بنيا ين نتنيا و اإلسراميلذ الوزراء ورميس
 ج ي  ال ييرالي  الصو الي  الحكو   تيير بين ا: »الصو الي  ال ارجي  وزارة اصيرته بيان وجاء

 شركاملا،
 وانزي ار التييا تس ين بلي  والجيي، الحاليين الحل اء     عنه دات تمالقا لقا   لله وتسعه

 للصو ال
وزراء  ورميس الصو الذ الرميس بين ال زموا انجت اع ان ت كي( ال ارجي ) الوزارة فإن ال ستيبل، فذ

 يحيه لا لسراميل
 8/7/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 سالم كرم أبومعبر غزة عبر  تصلالمساعدات التركية  .85

شاحن   ن ال ساميات التركي  لله  36وصلت لله قطاع ازة، ال  يس،  :مبي اللايي موكل – ازة
قطاع ازة مبر  عبر كرا ابو سالا جنوب شرق  يين  رفس جنوب قطاع ازة، ووقوي صنامذ 

 ل حط  توليي الكلرباء.
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انحتالل فتحت ال عبر  وافاي ال لنيس رامي فتوح، رميس لجن  لي ال البضام ، ل راسلنا ان سلطات
شاحن   36فيط إلي ال شاحنات قافل  ال ساميات التركي  والوقوي الصنامذ،  وضحًا ان اليوا ي ل 

  ح ل  بال واي الغدامي .
ال  طن  ن ال ساميات ل يناء اسيوي سيتا لي اللا لليطاع  11وكانت تركيا ارسلت س ين   ح ل  بي 
  اق األ ير بينلا وبين يول  انحتالل.مبر  عبر كرا ابو سالا، وفًيا لالت

 7/7/2016الحياة الجديدة، 
 

 "إسرائيل"إطالق ديبلوماسيين إيرانيين في صفقة بين "حزب هللا" و يتوقعنائب إيراني  .55
توق  النامب فذ  جلس الشوري اإليرانذ جواي كري ذ قيوسذ ان يكون الكيان الصليونذ قي وجه 

وض    "حزب هللا" إلبراا ص ي  تبايل تش ل اسري صلاين  بيي رسال  يبيي فيلا استعيايه للت ا
 ."حزب هللا"  يابل الييبلو اسيين اإليرانيين األربع "

وقال النامب اإليرانذ لوكال  "انباء فارس" لن "العيو يسعه إلنجاز  ساو   كبري بلده "الغني   
ان  صير اح ي  توسليان ورفاقه  الكبري" التذ ا د ا  نا، وبناء مله دل  فإن التوق  شبه ال  كي

ن يزالون احياء". وامتبر مضو "لجن   1982الييبلو اسيين اإليرانيين ال  طوفين فذ لبنان  ند العاا 
األ ن اليو ذ والسياس  ال ارجي " فذ  جلس الشوري ان " توسليان "ورق  رابح " و"ا تياز كبير" 

ال سيحي  وتا تسلي لا لله الكيان الصليونذ، ون  للكيان الصليونذ وكان  ط وا مله يي ال يليشيات
 .ش  فذ انلا يرييون انست اية  ن وجوي ا الييا فذ حال األز   والي ول فذ ص ي  فذ شسنلا

وكش  من ان "ليي "حزب هللا" اسري صلاين  مله  ستوي مال وحته لييه اسري  ن فرنسا ويول 
اتنا وجه الصلاين  رسال    اي ا انلا اوروبي  ا ري شاركت فذ  عار  حلب، وبحسب توقع
واشار لله ان األ ين العاا لي"حزب هللا"  . ستعيون لل ساو   والت اوض    الحزب فذ  دا ال جال"

السيي حسن نصرهللا "ومي بسنه سيتاب  بن سه قضي   توسليان )احي قاية الحرس الثوري اإليرانذ(، 
من ييبلو اسيينا جار اآلن وان الكيان الصليونذ  ويا ر ال بر يشير لله ان بحه  وضوع اإلفرا 

 وصل لله نتيج    اي ا ان الوقت حان لالست اية  ن ورق   ط   توسليان ورفاقه".
 6/7/2016الحياة، لندن، 
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   جيدة وينبغي أال تتأثر بجولة نتنياهو أفريقياأبو الغيط: العالقات مع  .87
لعربي  اح ي ابو الغييط، "ان العالقيات العربيي  اإلفريييي  جييية اكي األ ين العاا لجا ع  اليول ا :اليا رة

فذ  ج للا، ون ينبغذ ان تتسثر سلبًا بالجول  التذ ييوا بلا رميس الوزراء اإلسراميلذ بنيا ين نتنيا و، 
 فذ مية يول لفرييي ".

إلفريييذ تييما واضا  ابو الغيط فذ تصريس صح ذ، اليوا األربعياء، "ان ال واقي  ال بيميي  لالتحياي ا
ان اليرميس   شييرا لليهاليضي  ال لسطيني  فذ ال حافل اليولي ، واليرارات ال لز   فذ  يدا ال صيوص، 

  ح وي مباس  و الضي  الياما مله ج ي  الي ا اإلفرييي ". 
وقال "جول  نتنيا و فذ ارب  يول افرييي   جياورة لإلقلييا العربيذ تسيعه فيذ األسياس لليه كسير العزلي  

، بسيبب اسيت رار احتاللليا لرراضيذ العربيي ، و  ارسياتلا العنصيري ، لسيراميل  التذ تعانذ  نلا اليولي
و يييذ تع يييل مليييه التيييروي  لن سيييلا، بامتبار يييا يولييي  ماييييي ، قيييايرة مليييه ال سيييا    فيييذ تيييوفير األ ييين، 

والتيذ كافحيت واكي ابو الغيط ثيته فذ ان اليول اإلفريييي  مليه ا تالفليا وتنومليا  والتن ي  لآل رين". 
 ن اجل استعاية حريتلا، تير  ت ا يا  عنيه انحيتالل، وانسيتع ار، وتطلعيه، وان تسي س الييول التيذ 
تشيي للا تليي  الجوليي  ان تكييون العالقييات  علييا  صيي ا  يين رصيييي تسييييي ا الواسيي  والتيياري ذ للحيييوق 

ميي  اليوليي  األ يير، و يا ال لسطيني  ال عروف ". واوضس "انه يشعر باننزميا   ين  نلجيي  تيريير الربا
"،  شيرا لله "انيه  ين ايير ال يبيول او اإلسراميلذتض نه  ن توصيات فذ توصي  الواق  ال لسطينذ 

 ال نطيذ ان يتا تح يل الطر  ال اض  لالحتالل  س وليات  تكافم   ن اليوة التذ تحتله".  
فذ  رحلي   تيي ي  مين السياسيات  و واطنيلا لسراميلواضا  ابو الغيط، "وض  التيرير التلييي أل ن 

اإلسراميلي  انستيطاني  وال ي رة لحيل الييولتين، و يو ا ير ن يسيتييا ويييل مليه ان ر يي  الرباميي  فيذ 
  دا الصيي ليست  نص  ، وان اطرافلا ليست  حايية باليير ال طلوب".

ين مليييه اليييياا بلييا، واشيار للييه انييه  يين ال عييرو  ان الجانييب ال لسييطينذ مليييه واجبييات والتزا ييات يتعيي
و و  ا املنت السلط  الوطني  ال لسيطيني   يرارًا  سي وليتلا بشيسنه، ايير ان اي  راقيب  نصي  ييير  

الغيياب  لليهان ال س ولي  األساسي  فذ الوض  السلبذ الدي آلت اليه األ ور لن ا تعوي بشكل رميسذ 
 للييهألطييرا  السياسييي  ال امليي  لييييه ، بييل وسييعذ ااإلسييراميلذسياسييي  ليييي الطيير   لرايةالكا ييل ألييي  

 التي ير ال  نل  لحل اليولتين". 
ونّبه األ ين العاا لله ان الييور الحييييذ ألي جليي يوليذ  نصي  ينبغيذ ان ينطليق  ين  يدا ال ينل ، 

 وليس  ن التكاف  ال زموا بين الطرفين.
 6/7/2016الحياة الجديدة، 
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 ب األطراف المعنية بتقبل توصياتهوتطال« الرباعية»تقرير  أهميةواشنطن تؤكد  .88
ت اا البرازي: اكيت وزارة ال ارجي  األ ريكي  مله ا  ي  بيان اللجن  الربامي  اليولي   –واشنطن 

للسالا فذ الشرق األوسط، ودل  فذ لياء بين  س ول كبير فيلا، ن ي كن دكر اس ه، اطل  فيه 
 لبيان.الصحافيين ال عت يين فذ ال ارجي  مله  وق لا  ن ا

فذ  طل ا  روقال ال س ول: لن  نا  قليا  ن انه لدا لا يتا تغيير فذ  واق  الطرفين واست را
الحالذ فإن  طرا سيحيق بحل اليولتين، وسيصبس بعيي ال نال، وان  نا  قليا  ن انه لدا لا تحيه 

ن الطرفين. اي تغييرات حيييي  فإن  دا سيكرس حل اليول  الواحية التذ لن تكون   يية ألي  
ان  نا  است رارا للعن  واإلر اب والتحريض مله العن . ون ي كن تحييق واق  حل  واضا 

فذ ن س الوقت لننا قليون  ن است رار بناء ال ستوطنات »اليولتين    است رار العن . وتاب  اليول 
ال لسطينيين  ن وتوسيعلا والسيطرة مله األراضذ فذ الض   الغربي  لالست ياا اإلسراميلذ و ن  

 «.سذ»تطوير ا و اص  فذ ال نطي  
ن نتكلا من ال ستوطنات فيط التذ يركز مليلا الج ي  بل  نا  »واستطري ال س ول األ ريكذ قامال: 

م لي  واسع  و ذ لمطاء شرمي  لل ستوطنات اير الرس ي  . و ن  ال لسطينيين  ن تطوير  ناطيلا 
 «. ن  دا العاا و يا بيوتلا و اص  فذ النص  األول

 ا يثير قلينا انه كان ي ترض نيل السلطات وال س وليات للسلط  ال لسطيني  ال يني  فذ بعض »وقال 
 «.و ا حصل  و العكس«  » ن ال نطي  

ا ا ازة فإننا قليون  ن است رار الجلوي إلماية تسليس حرك  ح اس ووض  ال زيي  ن »وتاب  
و دا يشكل تليييا  طيرا مله تحييق سالا ياما. يضا  لله  الصواريب وح ر ال زيي  ن األن اق،

دل  الوض  اإلنسانذ الحر  فذ ازة. ونحن قليون  ن انه لا يتا م ل اي شذء ل واجل   دا 
 «.الوض 

اللي   ن  دا التيرير ليس توزي  اللوا بل وض   ط  للتحر  لر اا »ويشرح ال س ول األ ريكذ: 
ء لسراميل وال لسطينيين لتحييق حل اليولتين مبر الت اوض ووجوب وسط اليما اليولذ ويما زم ا

اليياا ب طوات ليجابي . بعبارة ا ري ن ي كننا اإلست رار مله الطريق الدي نسير مليه ومله 
الطرفين ان يت دا  طوات ليجابي  للتحر  بانتجاه ال  تل . وللدا نيمو الطرفين ليثبتوا بطريي  

وام اللا انلتزاا بحل اليولتين الدي تتحيه الونيات ال تحية منه كثيرا.  ستيل  مبر سياساتلا 
وسنحاول توفير الطريق البناء للتحر  لر اا لتحييق  دا الحل مله األرض ون لق اليرو  

 «.نستمنا  ال  اوضات
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مبر من ويعتر  ال س ول بسن اليوات األ ني  التابع  للسلط  ال لسطيني  تحاول  ن  اإلر اب ولكنه 
وللدا نيمو الرميس  ح وي مباس ان ييين اللج ات اإلر ابي  ون »قلق واشنطن  ن التحريض 

 «.امر  ل ادا ن ييينلا
وماي ال س ول األ ريكذ لإلمراب من ا له فذ ان يلتزا ال جت   اليولذ بإماية بناء ازة وان تيوا 

 ا واليلا.لسراميل بتسري  لزال  الحير مله حرك  الي ول وال رو   نل
 6/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 : البناء االستيطاني بالقدس سيطرة ممنهجة على األراضي"األمريكيةالخارجية " .89

قالت وزارة ال ارجي  األ ريكي  اليوا الثالثاء لن التيارير بشسن  طط لسراميلي   -وكانت  -راا هللا 
جزءًا  ن م لي   -لن صّحت -يس الشرقي  تبيولبناء  مات ال نازل الجييية فذ الض   الغربي  والي

  نلج  تيّوض الجلوي الرا ي  للتوصل لله ات اق سياسذ    ال لسطينيين. وقال جون كيربذ، 
ال تحيه باسا الوزارة، لن ال س ولين األ ريكيين اطلعوا مله تيارير   اي ا ان لسراميل تنوي طرح 

ت لسراميلي  بالض   الغربي  والييس الشرقي .  طط لبناء  مات الوحيات السكني  فذ  ستوطنا
لن صس  دا التيرير فسيكون احيه  طوة في ا يبيو انلا م لي    نلج  “واضا  فذ بيان صح ذ 

لالستيالء مله اراض وتوسي  ال ستوطنات وتينين اوضاع  واق  )استيطاني (، و ذ فذ األساس 
 ”.تيّوض انحت انت ال اص  بحّل اليولتين

 6/7/2016الجديدة، الحياة 
 

 يدين خطة إسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة األوروبياالتحاد  .91
يما انتحاي األوروبذ الحكو   اإلسراميلي  اليوا الثالثاء، لله الغاء قرار ا لل ضذ  شاري  : راا هللا

 وحية سكني  استيطاني  جييية فذ الض   الغربي  والييس ال حتل . 800بناء تش ل نحو 
وقال انتحاي األوروبذ فذ بيان، لن قرار لسراميل األحي ال اضذ بتوسي  ال ستوطنات ريًا مله 
  وج   ن اللج ات ال لسطيني  ضي ال ستوطنين واير ا  ن اإلسراميليين "يليي تطبيق حل اليولتين".

ات اق من  لن  طط البناء تثير الشكو  بشسن التزاا لسراميل للتوصل لله األوروبذوقال انتحاي 
 طريق الت اوض    ال لسطينيين.

 5/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 المنازل المدمرة يتسلمون مساعدات وهناك فجوات تمويلية لعون أصحابمن  882األونروا:  .91
 المتضررين

انلا  ند انتلاء « األونروا»املنت وكال  اوه وتشغيل الالجمين ال لسطينيين  اشر  اللور: -ازة 
 ليون يونر  190، وزمت  ساميات  الي  قير ا 2014حرب األ يرة مله قطاع ازة صي  ماا ال

مامل  نجم   23مله األسر التذ  ي ت  نازللا وانلت  الل األسبوع ال اضذ، اليفعات ال الي  لي 
  ن اجل لماية بناء  ساكنلا ال ي رة كلًيا.

ارئ التاب  للا، ان م لي  تحويل اليف  ال الي  وجاء فذ تيرير   صل حول م ل برا   اإليواء والطو 
بيوتلا. ودكرت التيرير ال  صل الدي  لم ارمامل  نجم   ن اجل لماية  1,000 لحوالذستست ر 

   كنت  الل األسبوع ال اضذ،  ن توزي  اكثر  ن تنس    نه ان الوكال  « الييس العربذ»تليت 

ال  يونر  487ال  يونر، إلماية اإلم ار، و 830  ليون يونر ا ريكذ مله النحو التالذ،1.88
 ال  يونر  ساميات النييي  ال  قت  لبيل اإليجار. 569ألم ال لصالحات األضرار البالغ ، و

مامل  نجم   ن انحاء   تل    ن قطاع ازة. وفذ  882وقالت لن الت ويل وصل لله  ا  ج ومه 
انه  ند « األونروا»م ليات لماية اإلم ار دكرت  شرحلا ل ا قا ت به  ند انتلاء الحرب، وض ن
 190، وزمت  ساميات  الي  تجاوزت قي تلا 2014البيء فذ استجابتلا الطارم  لحاج  اإليواء لعاا 

 ليون يونر )ودل  ن يش ل ن يات يما البرا  ( ألسر الالجمين ال لسطينيين الدين تعرضت 
  ساكنلا للليا والي ار.

 ي رة  9,117 حوالذ سكن  تضرر لالجمين، ُصن   نلا  142,071ا لل ساكن وثق واكيت ان تييي ل
بسضرار  123,837 نزل صن ت كضرر بالغ جيًا، و 3,700 نزن اضرار بالغ ، و 5,417كليًا، و
   ي  .

مامل   67,000، انلت اليفعات ال الي  ألكثر  ن 2016يونيو/ حزيران  30وقالت لنه حته تاريب 
مامل   ن فم   3,177ل لجراء ام ال لصالحات   ي   ل ساكنلا، ك ا قي ت يفعات لي نجم   ن اج

 160مامل    ن ي رت  ساكنلا بشكل بالغ جيًا، و لي  13اصحاب ال ساكن ال ي رة بشكل بالغ، و لي 
 مامل  إلماية بناء  ساكنلا ال ي رة كليًا.

امل  نجم  لليياا بسم ال اإلصالحات م 11,541وستست ر م لي  تحويل اليفعات ال الي  لحوالذ 
 بيوتلا. لم ارمامل   ن اجل  واصل  لماية  1,000ل ساكنلا، لي 

لنلا  ست رة ايضا فذ يف  ال ساميات النييي  بيل اإليجار ال  قت  لله العامالت « األونروا»وقالت 
مامل   ستحي ،  8,500 لن. وقالت 2014الالجم  ال ستحي  والدين  ا زالوا نازحين بسبب صراع 

، يفعت  ساميات بيل 2015. وفذ ماا 2016تسل ت اليفع  النييي  األوله بيل اإليجار من العاا 
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مامل  يفعات بيل اإليجار  13,250مامل   ستحي  حيه استل ت  9,000 حوالذاإليجار ال  قت  لله 
 .2014من ال ترة  ن سبت بر وحته وييس بر 
 سكن  ي ر كليا، لكنلا قالت  2,000ين الت ويل إلماية لم ار واوضحت انلا ايضا ت كنت  ن تس 

ليس العامق األكبر إلماية لم ار ال ساكن، بل  سسل  و تطلبات »فذ الوقت الرا ن  لن الت ويل
ت اا  التوثيق ال عيية وال تعلي  بإثبات  لكي  األرض والحصول مله ترا يص البناء  ن البليي  وا 

 «.تصا يا البناء
يساميون العامالت ال ستحي  فذ « األونروا» لن  لنيسذت  ي  آثار  ده الحواجز، قالت   ن اجل 

   وجوي ز ا وزياية  توقع  فذ لماية اإلم ار  الل األشلر »تج ي  التوثيق ال طلوب، واضافت 
 «.الياي  ، فإن الت ويل سيكون  جييًا العا ل الرميسذ ودل  فذ ال ستيبل اليريب وال توسط

 ليون يونر، 283.3  بحوالذلله ان التكل   اإلج الي  إلماية بناء  ساكنلا تيير « األونروا»واشارت 
 30   وجوي فجوات ت ويلي  واحتياجات  الي  ليفعات  ساميات بيل اإليجار. وتابعت انه حته 

  بيل مامل  نجم   ستحي  ون تزال نازح  ال ساميات النييي 8,500، لا تستلا 2016يونيو/ حزيران 
مامل  نجم  لا تستلا اي يفعات  ن اجل لجراء  60,200اإليجار ال  قت . واكيت كدل  ان اكثر  ن 

 ليون  68ام ال لصالح ل ساكنلا ال ي رة بشكل ط ي  )التكل   التيييري  اإلج الي  لإلصالحات 
 يونر(.

جل لجراء اإلصالحات مامل  لا تتسلا اليفعات ال الي   ن ا 3,192وقالت فذ تيرير ا ايضا ان 
 ليون يونر(،  28.7 ل ساكنلا ال تضررة بسضرار بالغ  جيًا )التكل   التيييري  اإلج الي  لإلصالحات

مامل  لا تتسلا ايضًا اليفعات ال الي   ن اجل اليياا بإصالحات ل ساكنلا  1,111لضاف  لله 
  ليون يونر(. 9.9ال تضررة بشكل بالغ )التكل   التيييري  اإلج الي  لإلصالحات 

فذ نلاي  التيرير انلا تواجه طلبا  تزاييا مله  ي اتلا بسبب زياية ميي الالجمين « األونروا»واملنت 
ال سجلين ويرج   شاش  األوضاع التذ يعيشونلا وفير ا ال ت اقا. واوضحت انه يتا ت ويل  يزانيتلا 

ا اليما ال الذ ب واكب   ستوي الن و فذ بشكل كا ل تيريبا  ن  الل التبرمات الطومي  في ا لا يي
 انحتياجات.

واكيت انه نتيج  لدل  فإن ال وازن  البرا جي  لرونروا، والتذ تع ل مله يما تيييا ال ي ات 
  ليون يونر. 74لله  2016الرميس ، تعانذ  ن مجز كبير يتوق  ان يصل فذ ماا 

 9/7/2016القدس العربي، لندن، 
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 على وضع مراقب في االتحاد األفريقي "إسرائيل"ل إثيوبيا تدعم حصو .92
حصل رميس الوزراء اإلسراميلذ بنيا ين نتنيا و، فذ اليوا األ ير  ن جولته األفرييي  ا س ال  يس، 
مله يما اثيوبيا للحصول مله وض   راقب ليي انتحاي األفرييذ. وقال رميس الوزراء اإلثيوبذ 

لسراميل تع ل بجلي كبير فذ ميي » ذ  شتر     نتنيا و، لن  ايله  يرياا ييسالين فذ   ت ر صح
نريي ان تصبس »واضا  «.  ن البليان األفرييي . وليس  نا  اي سبب لحر انلا  ن وض  ال راقب

 «.لسراميل جزءا  ن نيا نا األفرييذ. نس د  وق ا  بيميا بجعل لسراميل جزءا  ن اتحاينا
 8/7/2016االتحاد، أبو ظبي، 

 

 

 اد األفريقي رفض استقبال نتنياهو بأديس أبابااالتح .93
كش   صير يبلو اسذ من رفض انتحاي األفرييذ استيبال رميس : ح ي يراوش ا -األناضول 

الحكو   اإلسراميلّي ، بنيا ين نتنيا و، مله  ا ا زيارته العاص   اإلثيوبي ، اييس ابابا، التذ 
 ا تت لا صباح يوا الج ع .

 نيوب السويان فذ انتحاي األفرييذ، الس ير مث ان ناف ، لوكال  األناضول جاء دل  مله لسان 
التركّي  لرنباء، حيه قال ناف  لن "رفض ال س ولين بانتحاي األفرييذ ينطلق  ن ثوابت و بايئ 

  يثاق انتحاي، الدي يعتبر لسراميل يول  احتالل ومنصري ".
اإلسراميليين، وفذ  يي تلا رميس الحكو  ،  و  رق واضا  لن "اّي   حاول  نستيبال ال س ولين 

 ل يثاق و بايئ انتحاي".
وفي ا لا يوضس الس ير السويانذ  ا لدا كانت لسراميل قي تيي ت بطلب رس ذ بزيارة نتنيا و لالتحاي 

اييا، اا كان قراًرا استباقًيا، قال  صير بال ني   األفرييي  لن س يرة تل ابيب ليي لثيوبيا، بيالينا زف
تيي ت  ند شلر بلدا الطلب، و و  ا ن اه ال تحيه باسا نتنيا و اوفير انيل ان، فذ تصريس 

 لرناضول، قاماًل لن " ده التصريحات ماري  من الصح ".
وفذ  دا الصيي، استبعي الس ير السويانذ حصول لسراميل مله  دا األ ر، كون انتحاي "يرفض 

قا تلا جيار ال صل لرراضذ  لسراميلاست رار احتالل  ال لسطيني  و  ارستلا الي   وانمتيانت وا 
 العنصري ضي الشعب ال لسطينذ األمزل".

 8/7/2016، 48عرب 
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 من سكان غزة يعتمدون على المساعدات %80ونروا: األ  .94
 ازة: املنت وكال  األ ا ال تحية إلااث  وتشغيل الالجمين ال لسطينيين فذ الشرق األينه األونروا، ان

فذ ال م   ن سكان قطاع ازة يعت يون مله ال سامية اإلنساني  لتلبي  احتياجاتلا األساسي .  80
ال  نجئ فذ قطاع  80، ال ساميات الغدامي  لنحو 2000وقالت انونروا فذ تيرير لنلا قّي ت ماا 

فذ  70ال  ش ص  ده األياا، اي نحو  930ازة، لن اّن  دا الرقا تضام  ليصل لله اكثر  ن 
فذ ال م   ن تعياي السكان العاا، واكي التيرير ان الحصار  50ال م   ن تعياي الالجمين واكثر  ن 

 الدي ي ل ما ه العاشر مله قطاع ازة  دا العاا،
 6/7/2016الخليج، الشارقة، 

 
 خالل لقائه نتنياهو« إسرائيل»الرئيس األوغندي يردد اسم فلسطين بدال  من  .95

« لسراميل»لفرييه ان الرميس األوانيي يوري  وسي ينذ، اشار مية  رات لله  دكر  وق : )وكانت(
 ، ودل   الل ليامه برميس الوزراء اإلسراميلذ بنيا ين نتنيا و، ا س انثنين.«فلسطين»باسا 

فإن  واق  التواصل انجت امذ شليت جيًن بشسن  وق  « This is Africa»وبحسب  وق  
البعض األ ر بس ري ، راي آ رون انه كان ب ثاب  بيان سياسذ   وسي ينذ، ف ذ حين تناول

 والوقو  لله جانب ال لسطينيين.« اإلسراميلذ»بال وض فذ الصراع ال لسطينذ 
يزور لفريييا  ند « لسراميلذ»وقال آ رون لن األ ر ابسط  ن دل . ونتنيا و  و اول رميس وزراء 

 ما ًا.. 30
 6/7/2016الخليج، الشارقة 

 
 من التزاماتها تجاه إعمار غزة %40ل المانحة دفعت الدو .96

يفعت اليول ال انح  التذ تعليت ال سا    فذ لم ار قطاع ازة بعي الحرب التذ : ا   ب -ازة 
فيط  ن التزا اتلا، وفق  ا املن ال ريق الوطنذ ال لسطينذ إلم ار اليطاع  %40ي رته قبل سنتين، 

 فذ تيرير   صل ا س.
« فرانس برس» كّل   ن حكو   التوافق ال لسطيني ، فذ التيرير الدي تليت وكال  وقال ال ريق ال
 1409 ج ل  ا تا يفعه حته اآلن  ن تعليات ال انحين تجاه م لي  اإلم ار بلغ »نس    نه، لن 

ال نح  »وبّين ان «.  اليين يونر 3507 ن  ج ل التعليات، وتبيه  %40 ليون يونر بنسب  
تيوا الحكو   حاليًا ب تابعتلا    يول  الكويت،  ذ األكبر فذ  جال اإلم ار، و ذ  الكويتي  التذ

 «. ليون يونر 200بيي   
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ت كنت الحكو   ا يرًا  ن »ال  وحية سكني  تضررت فذ الحرب، و  171واشار التيرير لله ان 
زا لع لي  لماية التوصل لله ات اق    البن  اإلسال ذ للتن ي  ويول  قطر لتوفير الت ويل الال

 «.اإلم ار،  صوصًا ال نازل ال ي رة بشكل كلذ
فذ  24 ليون يونر تا لنجاز  88 حوالذ»ووفق التيرير، بلغت نسب  اضرار قطاع البني  التحتي  

 ليون يونر، واستطامت الحكو   توفير  266 حوالذ»ا ا اضرار قطاع الزرام ، فلذ «. ال م   نلا
 «. شرومًا فيط 12يل نحو  ليون يونر لت و  75.4

بلغ  2014ميي ال نش"ت ال تضررة فذ اليطاع انقتصايي  الل ميوان ماا »واوضس التيرير ان 
 «. ليون يونر 152 حوالذ نشسة، في ا وصل حجا األضرار لله  ا قي ته  5153نحو 

ييا فذ لماية بناء وراا التباط  الكبير فذ م لي  لماية اإلم ار، لن ان التيرير اشار لله بعض الت
فذ ال م   ن  100 ن ال يارس الحكو ي  ال تضررة، و %96ت ت لماية بناء »قطاع التعليا، وقال: 

 ن رياض  %66 ن   سسات التعليا العالذ، و %50 يارس وكال  الغوه اليولي  )اونروا(، و
حكو ي  وتابع  « يرس   259 بحوالذاألضرار ال باشرة فذ قطاع التعليا لحيت »،  بينًا ان «األط ال

تبدل جلويًا  تواصل  فذ  ا ي ص م لي   تابع  »وشيي مله ان الحكو   ال لسطيني  «. اونروا»لي 
 «.ال انحين وحضلا مله تن يد التزا اتلا تجاه لم ار قطاع ازة

 9/7/2016الحياة، لندن، 
 

 قصف مخيم خان الشيح تشجبانمنظمتان دوليتان  .97
 ن اللجوا األ ير مله   يا  ان الشيس، الدي يسكنه الالجمونلروا، قالت  ني تا يونيسي  واون

 ال لسطينيون والنازحون السوريون، احيه  ثال مله انست  ا  الاللنسانذ بحياة البشر فذ النزاع
السوري، و صوصا حياة األط ال والبنه التحتي  التذ يعت يون مليلا. ولا تسا ال ني تان الجل  

 ا.قا ت فذ اللجو  التذ
نس    نه مبر البريي اإللكترونذ، لنه  الل « الشرق األوسط»وقال بيان ال ني تين الدي استل ت 

يوليو )ت وز(،  تسببا فذ  يتل  3األ ير  طل وابل  ن الينابل مله   يا  ان الشيس ليل   اللجوا
لدي يسكنه نحو ال نازل، لضاف  لل ساح  الصييي  للط ل  نا . ويي   ان الشيس، ا ال ينيين وتي ير

فذ  نطي   توترة فذ جنوب ري  ي شق، حيه تسبب ارت اع حية العن  فذ  نجئ فلسطينذ 9,000
 مله األقل فذ األسابي  األ يرة. نجمين فلسطينيين 9 وت 

ط ل،  1,000 واضا  البيان ان ال ساح  الصييي  للط ل التذ ي ر ا اليص ، كانت  الدا ألكثر  ن
بشكل يو ذ لالن راط فذ النشاطات التعلي ي  والترفيلي . وكانت  ده ال ساح   يترييون مليلا كانوا
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ال ساح  الوحيية ال توفرة للده األاراض فذ ال  يا، والتذ كان يستطي  فيلا األط ال التغلب،   ذ
مله ا وال النزاع والعن  التذ تسوي حياتلا. ومله الراا  ن ال  اطر، يست ر الشركاء  ولو   قتا،

 وال تطومون فذ  ي   األط ال بسفضل  ا بوسعلا. ليونال ح
 6/7/2016، لندن، الشرق األوسط

 
 " فلسطينياالتنظيم"الفلتان" و" .98

 ي.اح ي ج يل مزا
التييت فذ  ناسب  ر ضاني  العاا ال اضذ، قياييًا بارزًا فذ حرك  "فتس" ض ن  ج وم . وقي تحيه 

إلفطار فذ  نطي  ك ر ميب، اليريب   ن الييس، من كي  اّنه ليي توجله  يموًا لتناول طعاا ا
جاءه  ن يتوميه ااضبًا  لييًا لدا لا يغير  كان اصط ا  سيارته، ألّن البعض يري  دا ال كان 
 حجوزا له، ون يجوز ألحي است يا ه. و ده اليص ، ساقلا  دا الييايي ليشير لله ال لتان األ نذ فذ 

لسطينيين  ن   ارس  اي يور ا نذ فيلا،  صوصًا فذ  حيط  ناطق وجيوب ي ن  اإلسراميليون ال 
 الييس؛  ثل ك ر ميب، والراا، والعيزري ، واير ا.

العاا ال اضذ ايضًا، است عت لضابط فلسطينذ مالذ ال ستوي مله  ا ا  ناسب  ما  ، ييول لّنه 
تيوا بعي سنواٍت قليل ، مني قياا السلط  ال لسطيني ، كان  نا  ومي وتوق  بسّن اليول  ال لسطيني  س

   انتلاء  رحل  اوسلو، اننتيالي . و دا كان بحي داته  بررا للع ل، وسببا لليفاع من اي سياسات 
و طط ا ني ، وجزءا  ن تعبم  افراي األجلزة األ ني  وتوضيس ا  ي  يور ا الوطنذ. ثا اضا : وقبل 

 رض النياا فذ ُقرانا و واقعنا. ومني ا ي ول السلط ، كنُت اتحر  ض ن مناصر "التنييا" )فتس( ل
كنا نتحر  باسا "التنييا"، كان الج ي  يحترا او يلاب اليرار. ويري   دا الضابط باليول: لّن الغلب  
اآلن للعامل ؛ فإدا وق   ال  فذ  كان، حته افراي األ ن سيلجسون لعامالتلا لتكون سني ا. و و 

حانت فلتان ا نذ،  ن اسبابه ميا سيطرة ال لسطينيين مله  يشير  نا لطبيع  ال جت   الحالذ، بين
األرض بسبب قيوي انحتالل؛ وكدل  اياب الر ي  الجا ع  التذ تجعل  نا  برنا جا وطنيا واضحا 
إلنلاء انحتالل، فذ يل تعثر م لي  التسوي . ك ا يشير لله تر ل التنييا السياسذ وال صاملذ،  ا 

ق" باليي، مبر العامل  وال ج ومات ال سلح  ال ارج  من اليانون،  و الحل يجعل انرتياي أل د "الح
 للبعض. 

 ا حيه فذ نابلس وجنين )يعبي( قبل اياا؛  ن قياا  طلوب جنامذ بيتل منصري ا ن فلسطينيين 
فذ نابلس، وشجار ايي ل يتل  واطنين فذ يعبي،  ذ ليست حانت  ن رية، بل ن ود  لحيٍه يجري 

. ومله سبيل ال ثال،  ا يحيه فذ نابلس  ند حين، وجزء   ا يحيه فذ سوا ا، اّن بشكل  تكرر
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 سلحين يرون اّن للا حيوقا فذ الويام  والتعيينات، او فذ ح ل السالح، وانستيواء به، ويتحّيون 
 اجلزة األ ن ال لسطيني  )وليس قوات انحتالل( ليضايا  طلبي   اص . 

   الدكر، التذ تحيه يو يًا  رات مييية، يضا  للا تحول جيوب فذ حال  قص  ك ر ميب، السال
الييس واير ا  ن ال ناطق ال حر   مله "السلط " ال ل ل  م يًا  ن اإلسراميليين، لله ا اكن 
للنشاطات ال ني   ال ارج  من اليانون، فضال م ا يحيه فذ نابلس، وحانت الشجارات ال سلح  

 نا و نا ، فإّن  نا  شيما  شتركا، او باألحري  نا  ا ران  شتركان. باألسلح  الناري  التذ تحيه 
األول،  و اياب البرنا   الوطنذ الجا   ال ص ا ليحيه ليس بالتسييي الشعبذ وحسب، بل وبكون 
اليوي الشعبي  و صوصًا الشباب جزءا  ن تن يده واليفاع منه. وي لق  دا الغياب حانت شباب ل ا 

طنذ بشكل  ن ري مبر م ليات فريي  ونشاطات  تناثرة، او ينعزل من  حيطه، يبحه من يوره الو 
او يي ل يامرة ال لتان األ نذ و حاول  تحييق  كاسب فريي  باليوة. ك ا يضع  اياب  دا ال شروع 
 ن قيرة اجلزة األ ن مله تيييا رواي   ينع . و ن شبه ال  كي،  ثال، اّنه مني  حاول  تيليص ح ل 

 ين اييي "اير ال ياو ين"، سييال لّن  ده ح الت ضي ال ياو  . السالح ب
الغامب الكبير اآل ر،  و جلي التنيي ات واللجان الشعبي  )ال صيل او ال صامل( فذ ح ي األ ن، 
وفذ فرض النياا. و دا الغياب نات  ميا من تحويل التنييا ألياة للسلط ، لله حال  انرتبا  

لقا   سلط / يول  تحت انحتالل. فسحي لفرازات حال  السلط  تحت  الناتج  من قرار او "فب"
انحتالل اّن "األجلزة" ت شه فييان السيطرة لدا ا د "التنييا" يوره السابق قبل السلط ،    اّنه فذ 
يل اياب و ن  األجلزة  ن الع ل فذ كثير  ن ال ناطق، وتيليص نشاطلا، يبيو ن حل سوي 

  عبسة سياسيًا ض ن برنا   وطنذ واضس. التنيي ات الشعبي  ال
 نا   عضل   يكلي  تتعلق بطبيع  ال رحل  السياسي ، و تطلبات حال  السلط  تحت انحتالل، 
وكي ي   واجلتلا التذ تحتا  ل كر وآليات م ل اير  علوية، حته ي كن ت ايي حانت انقتتال 

 اليا لذ وال لتان.
 6/7/2016الغد، عّمان 

 
 ورية وفقدان المرجعيةفلسطينيو س .99

 ملذ بيوان 
اّيت األز   السوري  بتيامياتلا ونكب  ميٍي  ن ال  ي ات ال لسطيني ، و اص    يا الير و ، لله 
 رو  اميٍا كبيرة  ن فلسطينذ سوري   ن  دا البلي باتجاه  جرات جييية مبر قوارب ال وت، حيه 

ال لسطينيين الُ سجلين فذ سجالت وكال   ُيشير   تل  ال عطيات ال وثي ، ان امياي الالجمين
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. لكن اميايًا ن بسس بلا  نلا 2016ال  فلسطينذ    بياي  العاا  560وصلت لله نحو « اونروا»
باتت  ار  البلي مبر م ليات النزوح واللجرة. ووصلت امياي  ن  رجوا  ن سوري  حته اوامل شلر 

لسطينذ يتوق  ان تتزايي امياي ا    ال راحل ال  نجئ ف 235حزيران )يونيو( ال اضذ لله نحو 
التالي   ن لاّن الش ل لله البالي التذ وصلو ا. وتيير امياي ا الت صيلي  ك ا يلذ وفق  كان اللجرة: 

 8آن ، تركيا نحو  6،  صر نحو 42.500نجئ فلسطينذ سوري. لبنان نحو  15500األرين نحو 
ال ًا وصلوا لله اوروبا، وتحيييًا  120وري، ونحو آن ، قطاع ازة نحو ال  نجئ فلسطينذ س

ال انيا والسويي و ولنيا والن سا واليان ر ، لضاف  لله يول ا ري  ثل بلغاريا ورو انيا و نغاريا 
 وروسيا. وبضع  آن  وصلوا لله  اليزيا واستراليا ونيوزلنيا وكنيا والونيات ال تحية والبرازيل.

الجمين ال لسطينيين فذ سوري  انلا اصبحوا م ليًا بال  رجعي   ل وس ، الطا   الكبري فذ اوضاع ال
او تراجعت ايوار ال رجعي  الُ  ثل  للا فذ احسن األحوال، وت لت ُ عيا ال صامل واليوي ال لسطيني  
من  عيا  س ولياتلا ال طلوب  تجاه الالجمين ال لسطينيين فذ سوري ، الدين يعيشون اآلن اوضامًا 

 يج  اننعكاسات العا   لرز   الطاحن  فذ سوري  مليلا ومله احواللا  ن جوانبلا كاف .صعب  نت
ل ادا وصلت األ ور لله  ده الحال، و ل  ن اإلنصا  ان ُتلَ َل اوضاع فلسطينيذ سوري  بلدا 
 الشكل  ن قبل اليوي وال صامل والجلات الرس ي  ال لسطيني ، و ا الدين كانوا مله اليواا ال زان
البشري الدي ن ينضب الدي زوي تل  ال صامل والثورة ال لسطيني  والحرك  الوطني  ال لسطيني  ب"ن  

 الُ نتسبين واألمضاء الدين سيطوا فذ ساحات الع ل الوطنذ ال لسطينذ؟
فذ حييي  األ ر، وحته ن ُنّتَلا  ن بعض الُ تسرمين بالبعي من ال وضومي ، وجلي الدات، او 

لتحا ل مله  ج وع اليوي وال صامل ال لسطيني  العا ل  فذ الساح  السوري ، فإننا نبيا التجنذ او ا
باليول لن الحييه من اياب يور اليوي وال صامل وال ني  ، ن يعنذ البت  ال ساس ب ني   التحرير 
  ال لسطيني  و كانتلا، ون يعنذ شطب او لنكار يور ا الوطنذ والتاري ذ، ون يعنذ لج ال ج ي

فصامللا ووضعلا فذ بوتي  واحية  ن حيه اليور وال س ولي ، فلذ  ّنا ونحن  نلا، والحييه منلا 
يستذ  ن  وق  الحرص مله يور ا ال نشوي وال طلوب  ن الشارع ال لسطينذ فذ سوري  الدي بات 

طينيو َيصرخ كل يوا ُ تساماًل من يور ال ني   وتل  اليوي فذ  ده ال ترة بالدات حيه يعيا فلس
سوري  لحيات حاس    ن تاريب وجوي ا ال وقت فوق األرض السوري ، في ا اليلق يساور كل فري 
 نلا، بعي ا باتت الحال  الضبابي  ُتسيطر مله اوضاملا بشكٍل ماا، و ذ تح ل ُ  شراٍت ُ  ي   

  مله  ستيبللا فذ يل ت امالت األز   اليا لي  السوري  وتشييلا، وي ول   تل  األطرا
 اإلقلي ي  واليولي  مله  طوطلا و ساراتلا، وبسجنيات   تل  .
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 وطن ال لل فذ اوضاع ال لسطينيين فذ سوري  ان  ج وع اليوي ال لسطيني  العا ل  فذ الوسط 
ال لسطينذ فذ سوري  )ُ  ي ات وتج عات( وميي ا   س  مشر فصياًل، لا تستط  حته اللحي  

ال لسطينيين فذ سوري ، ألسباب تتعلق بال الفات والتباينات فذ توفير اطاء و رجعي  وطني  لع وا 
ص وفلا، وقصور ر ي  بعٍض  نلا ل سار األحياه العاص   التذ َضَرَبت و ا زالت َتضرنُب 

 ب  اميللا الحال  العربي   ن اقضا ا لله اقصا ا.
السابي  فذ ص و  وفذ  دا السياق، فإن ال وق  ال س ول  ن ميي كبير  ن الكواير ال لسطيني  

الع ل الوطنذ ال لسطينذ فذ سوري ، ركز مله ضرورة وض  كل ال الفات والتباينات والثسرات 
واألحياي التاري ي  والضغامن وتص ي  الحسابات والعصبيات التنيي ي  والتحريض وال واق  ال سبي  

وا م ال العيل وصوًن لله  بين   تل  اليوي جانبًا،  ن  الل انرتياء والس و بالومذ الوطنذ العاا
التوافق مله منوان واحي يت ثل فذ ضرورة الع ل  ن اجل ح اي  وتوفير شبك  جيية  ن األ ان 
ل لسطينذ سوري ، َتضَ ن سال تلا بالحيوي الُ  كن ، وَتضَ ن توفير وزياية  نسوب اليما ال ناسب 

ان تعطلت ُسبل الع ل بسرباب والُ  كن لل حتاجين  نلا و ا يصارمون  شي  العيا وشي ه بعي 
 ُاَسر آن  العامالت نتيج  الوض  الياما فذ البالي.

و ن ال  ارقات ال لحوي  ان وكال  األ ا ال تحية إلااث  وتشغيل الالجمين ال لسطينيين التابع  
رت ل ني   األ ا ال تحية )اونروا( ت ّوقت مله يور اليوي ال لسطيني   ن  الل برا   الع ل التذ باي

لليلا فذ الوسط ال لسطينذ فذ سوري ، وقي زار ال  وض العاا للوكال  )بيير كريلنبول(   ثاًل األ ين 
العاا لر ا ال تحية اطرا    يا الير و  اوامل شلر ايار ) ايو( ال اضذ لت يي اوضاع الناس، وزار 

ي بعض  راكز اإليواء ايضًا بعض  نش"ت م ل الوكال ، وقاا بجول  فذ ميٍي  ن  يارسلا، ك ا ت ي
 ال وقت لل لسطينيين الدين تركوا  نازللا بحثا من األ ان.

 7/7/2016الحياة، لندن، 
 

 يتبنى الرواية اإلسرائيلية في لوم الضحية -تقرير الرباعية الدولية  .111
 ي. مبي الح يي صياا

ولي  ال عني  بإيجاي فذ األول  ن شلر يوليو الحالذ صير بعي طول انتيار تيرير اللجن  الربامي  الي
ال لسطينذ. وقي جاء التيرير فذ ث انذ ص حات تتحيه  -تسوي  في ا تس يه الصراع اإلسراميلذ

بالت صيل فذ  وضوع ال عييات الثالث  للع لي  السل ي  التذ مطلت قياا يول  فلسطيني   ستيل  دات 
 سياية لله جانب يول  لسراميل، في ا مر  بحل اليولتين.
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طورة  دا التيرير الدي تبنه ال طاب اإلسراميلذ بشكل شبه كا ل، كان ن بي لن ان نض  ونتيج  ل 
اليراء العرب ا اا حييي   ده اللجن ، و ا يصير منلا  ن تيارير تيترب فذ كل  رة  ن ال طاب 
شعال الحروب وتي ير البنه  اإلسراميلذ فذ لوا الضحي  وتبرم  انحتالل وسياس  ال صل العنصري وا 
التحتي  وسجن الشعب ال لسطينذ بر ته. وسسقيا فذ  دا ال يال  ج وم   ن ال الحيات حول 

 التيرير.
  ل ي  ضروري 

بناء مله نصيح   ن رميس الوزراء البريطانذ األسبق تونذ بلير، اليه الرميس األ ريكذ جور  بوا 
نب لسراميل مله ان يتوق  تبنه فيه فكرة لنشاء يول  فلسطيني  لله جا 2002يونيو  24 طابا يوا 

العن  واإلر اب اون ثا تنسحب لسراميل  ن  نطيتذ )ا( و)ب( يلذ دل  ميي   ت ر يولذ لت عيل 
 انقتصاي ال لسطينذ، ثا يعيي   ت ر يولذ آ ر لحل كاف  قضايا الوض  النلامذ.

ييي وكان  ي  بلير وبوا  و ض ان تس«.  ريط  طريق»تل  األفكار وضعت  عا مله صيغ  
تح يا  14مربذ لغزوتل ا ال يبل  للعراق. وقي قيا رميس الوزراء اإلسراميلذ آندا ، لرييل شارون، 

مله  ريط  الطريق ا  لا، ضرورة تي ير حرك  ح اس اون وانمترا  بإسراميل يول  يلويي  واليبول 
حل «العن  واإلر اب، وملنا بإلغاء حق العوية ي وميا اننتيال لله ال رحل  الثاني  لن بعي توق  

صالح اليياية ال لسطيني  الحالي . ا ا اليول  فستكون   قت  وحيوي ا   قت  وتعطه صالحيات  وا 
 سيايي   حيوية، وتحت ي لسراميل بحق السيطرة مله ال عابر وال جال الجوي و وجات األثير.

ي األوروبذ واأل ا ال تحية. وقي تشكلت اللجن  الربامي   ن الونيات ال تحية وانتحاي الروسذ وانتحا
قبل األ ين العاا السابق كوفذ منان بسن تكون األ ا ال تحية ُرب   دا اإلطار بيل ان تيل ال رجعي  
اليانوني  واليوة الشرمي  اليولي  التذ يحتكا لليلا كل األطرا  فذ حال   ا ا تل وا. ا ا روسيا فيي 

فذ حال  ت ك   1999يلتسين الدي تر  روسيا ماا كانت فذ اضع  حلياتلا بعي سنوات بوريس 
 وفساي وتراج  اقتصايي بيون وزن او تسثير يوليين.

لدن الربامي  كانت قرارا ا ريكيا بحتا وآلي  ا ريكي ، والثالث  الباقون لا يكونوا اكثر  ن شلاي ن 
ول نسون  نسيا للربامي  ي لكون شيما  ن اليرار النلامذ. وقي ُمين رميس البن  اليولذ السابق جي س 

فذ األراضذ ال لسطيني  ال حتل . لكنه، و و صاحب ض ير حذ، اكتش  ان  نا  لعب  اكبر  نه 
. وقاا بوا 2005و ن   ن لقا   اتصانت    كاف  اطيا  الشعب ال لسطينذ فاستيال فذ ابريل 

ا بيون ان يكون لر ا طبع 2007يونيو  27بتعيين  جرا الحرب تونذ بلير فذ  دا ال نصب بتاريب 
بعي ان تسكي ان ال راب  2015 ايو  27ال تحية اي يور فذ  دا التعيين، ويل فذ  نصبه لغاي  
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الدي اوكل بتن يده قي انجز، وان الغطاء الدي  نحه إلسراميل لتلتلا  ا تشاء  ن األرض كان فعان، 
 تحيق.وان ثاله حروب لسراميلي  مله قطاع ازة لكسر يلر ال ياو   قي 

 تيرير الربامي 
ان تنجز تيريرا حول اسباب تعثر تن يد الحل العايل والشا ل  2016فبراير  12قررت الربامي  بتاريب 

والياما الياما مله حل اليولتين، الدي كان  ش ون فذ ر ي   ريط  الطريق. استغرق لنجاز التيرير 
  كي  ا يلذ:يو ا. واوي ان ا 18ال كون  ن ث انذ ص حات اربع  شلور و

ان التيرير كتبه فران  لوونستاين   ثل الونيات ال تحية فذ اللجن  الربامي   ن ريا. والسيي  -اون
لوونستاين  سامي  ارتن لنيي ، س ير الونيات ال تحية السابق فذ لسراميل، واحي قيايات اإليبا  

جي  جون كيري اثناء   اوضات السابيين، واحي االة الصلاين  الدي استيال ك ستشار لوزير ال ار 
( التذ انتلت لله فشل دري ، بسبب است رار 2014ابريل  -2013الث اني  شلور )ااسطس 

 انستيطان وتراج  لسراميل فذ اللحي  األ يرة من لطالق اليفع  الرابع   ن األسري ال لسطينيين.
 ج وم   ن ال الحيات مرض التيرير مله بيي  امضاء اللجن  الربامي  وابيوا مليه  -ثانيا

اللا شي . ويجب ان نتدكر ان مالقات انتحاي الروسذ    لسراميل فذ افضل وا تن وام ق 
حانتلا. ا ا   ثل األ ين العاا فلو السيي نيكوني  اليينو  و و،  ن وجل  نيري، األ طر  ن 

تح ي مله تعيينه بعض  بين األربع . لنه اكثر  ن تبنه الرواي  اإلسراميلي  ضي ال لسطينيين. وقي
 ال س ولين ال لسطينيين لن ان األ ين العاا اصر مله تعيينه.

مرض التيرير مله لسراميل قبل ان يعرض مله  جلس األ ن، ومله الطر  ال لسطينذ. وقي  -ثالثا
قاا نتنيا و بلياء ماجل    كيري فذ رو ا قبل لطالق التيرير، بلي  حد  اجزاء  نه. وبال عل 

جانب اإلسراميلذ مله حد  الجزء ال تعلق بال حاجج  اليانوني  ضي بناء ال ستوطنات، اصر ال
تحت حج  ان الجانب ال لسطينذ الدي قيا  ل  انستيطان لله  حك   الجنايات اليولي  كجري   

 حرب سيجي فذ التيرير  ا يعزز حجته وييوي  وق ه.
 التيرير  ن حيه اللغ 

يار الكل ات ليس صيف  ون مباط ، بل ان كل   رية يتا انتيا  ا بعناي  فذ األمرا  اليبلو اسي  ا ت
  تنا ي . ولننير فذ انست ياا ال شبوه لل  ريات والج ل:

ك ا ييول « العن  واإلر اب ال لسطينيان اللدان بيآ»تحيه التيرير من  عييات الحل واوللا  -
ا تعثر حل اليولتين. الا يكن  نا  وقت كا  . والس ال قبل  ده التاريب ل2015التيرير فذ اكتوبر 

 .2015التذ بيات  ند اكتوبر « انتجا ات الحالي »لغاي   1993لحل اليولتين  ند اوسلو 
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لتحييق سالا قاما مله الت اوض. « التليييات الرميسي »ي تار التيرير ان يركز فيط مله نيط   -
يييات ناتج  من  سلكي  ال لسطينيين. ويدكر وكل   رميسي  سنكتش  انلا تشير لله ان ثلثذ التل

التيرير انه لن يتطرق لله األوضاع اإلنساني  او السياسي  او اليانوني  او األ ني . كل  ده ال سامل 
 تشير بوضوح لله  س ولي  لسراميل، وفذ نير اللجن  انلا ليست رميسي .

حتياجات لسراميل األ ني  والتطلعات ا»الحل الياما مله اليولتين وتحييق السالا الياما يلبذ  -
فاأل ن إلسراميل حاج  وضرورة بين ا اليول  والسياية لل لسطينيين «. ال لسطيني  فذ اليول  والسياية

  جري ط وحات وتطلعات وال رق بين الحاج  والتطل  واضس.
اميل بالتوس  فذ ريت لسر » 2015 الل فترة العن  التذ يشير لليلا التيرير بسنلا بيات فذ اكتوبر  -

فيي وض  ال برر إلسراميل و و الري مله العن . وكسنلا اير  عتيي  «. است ياا انمتيال اإلياري
 ون يشكل انحتالل ميوانا اصال، بل  ذ تري مله العن .

 التيرير  ن حيه ال ض ون
 يشير التيرير لله ثالث  اتجا ات/ عييات ايت لله تعثر األ ل فذ الحل السياسذ.

 است رار العن  واللج ات اإلر ابي  ضي ال ينيين والتحريض مله العن    ا ي اقا انعياا الثي ؛ -
است رار سياس  انستيطان والتوس  وت صيص اراض لالست ياا اإلسراميلذ فيط، وحر ان  -

 ال لسطينيين  ن التن ي ، و دا ي يي لله ت"كل ل كاني  الحل الياما مله اليوليتين؛
فذ بناء الييرة التسليحي  اير الشرمي  واألنشط  العسكري  واياب الوحية الوطني   انست رار -

ال لسطيني  والوض  اإلنسانذ ال تريي فذ ازة. كللا ايت لله ت اقا ميا انستيرار وبالتالذ تعطيل 
 الجلوي الرا ي  لتحييق حل اليولتين.

سياس  انستيطان «والثانذ وال تعلق بي ون،ال لسطينيك ا  و واضس فانتجاه األول والثاله يتح لل ا 
انشط   - ن بنيي تسلس  ن  س ولي  لسراميل. ونالحي ان النيط  الثالث  تحتوي مله اكثر« والتوس 
انيساا ويتا قد  ج ل  ن  كان للا و ذ الوض  اإلنسانذ فذ ازة، مل ا ان ال يي    -مسكري 

 اكيت ان التيرير لن يش ل الوض  اإلنسانذ.
 250قا وا بي  2015ت اصيل نيط  العن  واإلر اب ييول التيرير ان ال لسطينيين  ند اكتوبر  وفذ

الطعن او لطالق النار او »بسبب  30 جو ا او  حاول   جوا ضي اإلسراميليين ايت لله  يتل 
ر  ده اللج ات اإلر ابي  التذ ين د ا االبا صغا»ثا يضي  «. الي س بالسيارات وحال  ت جير واحية

فذ السن اير  رتبطين باي تنييا تسا ا فذ الشعور ليي اإلسراميليين بسنلا يعيشون تحت تلييي 
فلسطينيا مله  60فلسطينيا قتلوا اثناء تن يد  ده اللج ات بين ا قتل  140وييول التيرير لن «.  ست ر

  جو ات.اييي قوات األ ن اإلسراميلي  اثناء قياا ال لسطينيين ب يا رات او  واجلات او 
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لدن س يت  ج ات ال لسطينيين لر ابا، بين ا لا توص  م ليات اليتل اإلسراميلذ التذ تعايل سبع  
اضعا  الع ليات ال لسطيني  بسي وص . وكسنلا  بررة ورية فعل مله اإلر اب ال لسطينذ, من 

 ا ييوا   كدا يوص «. يبيه  صير قلق جاي»من  ال ستوطنين وتي ير ا لل تلكات ييول التيرير 
 به ال ستوطنون. ثا يثنذ مله جلوي لسراميل فذ لجا او احتواء انشط  ال ستوطنين.

يرتكبون ام ان لر ابي  ي جيون ملنا مله انلا ابطال »ومن التحريض ييول التيرير لن الدين 
 اص  فذ وسامل التواصل انجت امذ. ويشير لله ان ح اس وال صامل الراييكالي   س ول  « شلياء

ابطان وتيجانا »ن  عيا التحريض. ولكن حته بعض قيايات فتس تعتبر ال ن دين للده الع ليات م
وتس ه بسس اء   نء الشوارع والساحات العا   ت جييا للا. لدن حسب «. مله ر وس ال لسطينيين

ر ابيا « مله فرض انه يح ل سكينا»التيرير  طلوب  ن ال لسطينيين ان يس وا ط ال  قاتال وا 
جر ا. ا ا لسراميل فعني ا ييتل جنيي احي األط ال ال لسطينيين م يا وينشر الشريط مله العالا و 

ويتا احتجازه لسامات فتيوا البالي كللا ليما الياتل وامتباره بطال وتج   له األ وال وي ر   ن 
 انمتيال اإلياري فورا.

 حول التوصيات
 الثالث  التذ سببت تعثر الع لي  السياسي . يييا التيرير مشر توصيات  نطلي   ن ال عطالت

يطلب التيرير  ن ال لسطينيين تعزيز التعاون األ نذ و ن  العن  وح اي  ارواح ال ينيين. ك ا 
يطالب السلط  ال لسطيني  بات اد  طوات حاس   وبكل قيراتلا لوق  التحريض وتعزيز جلوي ا فذ 

ال اإلر ابي . ومله السلط  ال لسطيني  ان تست ر فذ  حارب  اإلر اب، ب ا فذ دل  ليان  كل األم 
جلوي بناء ال  سسات والحكا الرشيي وتطوير اقتصاي  ستياا، وضرورة توحيي الض   الغربي     ازة 

 تحت قياية السلط  الشرمي  ومله اساس  بايئ  ني   التحرير.
طان والتوس  و نا  ميي  ن التوصيات  وجل  إلسراميل فذ  وضوع وق  سياس  انستي

وت صيصذ اراض لالست ياا اإلسراميلذ فيط، ونيل السلط  وال س وليات لل لسطينيين فذ ال نطي  
 جيا، و سانية السلط  فذ بناء قيراتلا انقتصايي  وال  سساتي .

له ازة بعي »وحول حصار ازة تشير التوصي  الثا ن  لله  رف  التييييات مله الحرك  والن اد  ن وا 
 «.ن انمتبار احتياجات لسراميل األ ني  لح اي   واطنيلا  ن اللج ات اإلر ابي األ د بعي

  طورة التيرير
نبي  نا  ن اإلشارة لله ان التيرير يتبنه التعري  اإلسراميلذ فيط فذ  وضوع اإلر اب. فكل  ا 

تجي ان ييوا به ال لسطينيون، سواء ضي قوات انحتالل او ال ستوطنين  و لر اب. فذ التيرير 
 وضوع انحتالل اامب وتلويي الييس اامب واقتحا ات األقصه، التذ تثير امصاب ال لسطينيين 
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اامب ، واضرار الجيار العازل واير الشرمذ، حسب راي  حك   العيل اليولي ، اير  دكورة وسبع  
ست ياا ال  رط ط ال ن قي   للا ون دكر للا مني الربامي . وان 440آن  اسير ب ن فيلا اكثر  ن 

لليوة ن دكر له واليتل  ار  لطار اليانون اامب و عاناة الناس مله الحواجز ن دكر للا. وفذ ازة 
 ن  تطلبات لسراميل األ ني . واأل طر  التسكيليس ال طلوب رف  الحصار بل تسليل الوصول بعي 

و ا ييوا به ال لسطينيون  ن  دا ان  ا تيوا به لسراميل  برر ألنه ري مله  ج ات ال لسطينيين 
  يطوع من  ل يته و و انحتالل.

ليي تناست اللجن  العتيية التذ انشس ا بوا ان انحتالل  و امله انواع اإلر اب وان انحتالل  و 
اكبر  صير للتحريض، وان انحتالل  و الدي افرز يا رة انستيطان، التذ تعتبر جري   حرب 

 . ثا يستذ   نء الغرباء ويح لون الضحي  ال س ولي  ألنلا ترفض ان حسب بنوي ات اقي  جني  الرابع
 ت وت بص ت.

  حاضر فذ  ركز يراسات الشرق األوسط بجا ع  رتغرز
 8/7/2016القدس العربي، لندن، 

 

 استهدافات جولة نتنياهو اإلفريقية .111
 توفيق ال يينذ

سن  مله زيارة  50يلي  جوليا  امير، وسن   ن الزيارة "التاري ي " لوزيرة ال ارجي  اإلسرام 58بعي 
رميس الحكو   اإلسراميلذ فذ حينه لي ذ اشكول لله لفريييا، قاا رميس الحكو   اإلسراميلذ بنيا ين 

، و ذ األوله التذ ييوا بلا رميس حكو   2016نتنيا و بجولته اإلفرييي  األوله     طل  شلر  ايو 
جيريا، وكينيا، وروانيا، والسنغال، وساحل العا ، والتذ ، وش لت كل  ن ني1987لسراميلذ  ند ماا 

كانت تستلي  لله تحسين  كان  لسراميل اليولي  وتويي  الحضور اإلفرييذ فذ ال حافل اليولي ، 
 إلحباط اي  حاول  لت رير  شاري  قوانين تتعارض    ال صالس اإلسراميلي .

 
يوليو 4ييوا بجول  لفرييي  ثاني  بيءا  ن يوا اإلثنين و ا و رميس الوزراء اإلسراميلذ بنيا ين نتنيا و 

ثيوبيا، حيه  الجاري، وتش ل ارب  يول لفرييي   ن  نطي  حوض النيل،  ذ: اوانيا وكينيا وروانيا وا 
يلتيذ  الللا  س ولذ سب   ن اليول اإلفرييي ، و ا باإلضاف  لزم اء اليول التذ زار ا، رميس 

ير  ارجي  تنزانيا. وتنير  زيارة رميس الوزراء اإلسراميلذ لله ميي  ن جنوب السويان، وزا بيا، ووز 
البليان اإلفرييي  فذ سياق لستراتيجي  واضح  و حيية قوا لا توسي  نطاق التغلغل الصليونذ فذ 
اليارة اإلفرييي ، وتحسين  كان  الكيان الصليونذ اليولي ، وتويي  الحضور اإلفرييذ فذ ال  سسات 
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سي  ا  يم  األ ا ال تحية، إلحباط اي  حاول  لت رير  شاري  قوانين تتعارض    ال صالس اليولي ، ن
الصليوني .لضاف  لله دل ، توثيق التعاون األ نذ وانست باري، وفتس اسواق اليول اإلفرييي  الوامية، 

 وتطوير التبايل التجاري    األفارق .
 ى تحقيقها في إفريقيا، ومنها:وللكيان الصهيوني مصالح إستراتيجية يعمل عل

ال صالس اليبلو اسي : ليي  لي تراج  ال واجل  العربي     الكيان الصليونذ مله جبلات اليتال 
، وتوقي  ات اقي  السالا ال صري  1977ال  تل  ، وزيارة الرميس السايات التاري ي  للييس فذ نوف بر

ي لتيارب الجانبين اإلفرييذ والصليونذ، ، طريق انن تاح  رة ا ر 1979الصليوني  فذ ماا  -
الصليوني ، وانله نيريا وم ليا بصورة  تيرج   بررات  -وتحسين لله حي كبير العالقات اإلفرييي  

 ياطع  يول لفريييا ليول  الكيان الصليونذ. فاتجلت  عيا اليول اإلفرييي  إلماية العالقات 
ان ازاح العرب وال لسطينيون الحر  من لفريييا  ن اليبلو اسي  رس يا    الكيان الصليونذ، بعي 

تياربلا    الكيان الصليونذ. وبدل  ماي الكيان الصليونذ لله لفريييا، ومايت لفريييا لله الكيان 
الصليونذ، وبيوة. والحال  ده اصبحت انمتبارات اليبلو اسي  تس د األولوي  بالنسب  للكيان 

 ت اليول اإلفرييي  فذ ال حافل اليولي  ل صلح  لسراميل.الصليونذ،  ن اجل تويي  ثيل تصوي
ال صالس األ ني : لد يشكل تلييي األ ن اليو ذ العربذ ما   واأل ن ال صري  اص ،  حورا 
لستراتيجيا فذ السياس  ال ارجي  الصليوني ، لدا ياب الكيان الصليونذ مله تعزيز مالقاته الثنامي  

ريتريا، وجيبوتذ،  ن اجل تحييق  واأل ني     يول شرق لفريييا، نسي  ا لثيوبيا، وكينيا، و اوانيا، وا 
 دا اللي . وكان الكيان الصليونذ يستلي   ن  الل  دا التحر  ون يزال تحييق السيطرة 
له آسيا  اإلستراتيجي  مله  ضيق باب ال نيب الدي يعتبره  ن دا حيويا لتحركاته ال الحي   ن وا 

فريييا حته يض ن    صالحه انقتصايي  والتجاري .وا 
لضاف  لله دل ، تستلي  اإلستراتيجي  األ ني  الصليوني  تلييي ا ن اليول العربي  ال عت ية مله 
 ياه نلر النيل و  ا  صر والسويان باليرج  األوله، والحال  ده ت ثل يول حوض النيل لحيي 

لكيان الصليونذ تت حور حول انلت ا  ال صالس األ ني  الكبري للكيان الصليونذ. فإستراتيجي  ا
ريتريا. فالكيان الصليونذ يريي تطوير  حول  ده اليول: لثيوبيا، واوانيا، وكينيا، وروانيا، والكونغو، وا 
العالقات    كينيا التذ تي  مله ال حيط األطلسذ، بلي  الحصول مله تسليالت لليط  البحري  

ة لسراميلي  فذ لريتريا راا انلا يول  فييرة جًيا، فرن نياا اإلسراميلي . ا ا انست رار فذ فتس س ار 
الرميس اإلريتري اسياس افورقذ يس س للغواصات والس ن العسكري  الصليوني  باست ياا  وانملا. ك ا 
تستلي  اإلستراتيجي  األ ني  الصليوني  فذ لفريييا تطويق و حاصرة ليران  ن تويي  انشطتلا 

سي  ا  ن  الل توثيق العالق     الشيع  األفارق ، فذ تشكيل  اليا است باري  ال يري  والييني ، ن
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تلي  لله ال س بال صالس الصليوني   نا . وكانت الحكو   النيجيري  قي ت ّكنت، قبل ما ين،  ن 
 ت كي   اليا تابع  لحزب هللا بناء مله  علو ات حصلت مليلا  ن لسراميل.

الحركات اإلسال ي  ال تطرف  فذ امياب احياه "الربي  العربذ"، وفضاًل من دل ، وا اا بروز 
نسي  ا فذ بليان ش ال لفريييا، يع ل الكيان الصليونذ مله بلورة حل  لسراميلذ    بض  يول 
 سيحي  فذ لفريييا، كذ تشكل حزا ا  ن نوع  ا ضي اإلسالا ال تصامي فذ يول ش ال لفريييا، يرًءا 

لحاصل  فذ ش ال لفريييا مله باقذ اليول اإلفرييي ، التذ ت شه  ن ل كاني  لتياميات التغييرات ا
تعزز اإلسالا ال تطر ، و ن تسثيره مله اليارة بسسر ا. وييف  ال و   ن صعوي اإلسالا ال تطر  

 لله لقا    ثل  دا الحل  بين اليول اإلفرييي  ال سيحي  والكيان الصليونذ.
يور التغلغل انقتصايي الصليونذ فذ يل األوضاع انقتصايي  ال صالس انقتصايي : يتزايي 

ال تسز   إلفريييا فذ  جال التغدي  حيه تبيو فيلا البليان اإلفرييي  بحاج  لله التكنولوجيا وال برات 
الصليوني ،  ن اجل تطوير الزرام  واستغالل ثروتلا ال شبي  واستصالح الري. و ن الطبيعذ ان 

 تطوير فذ التبايل التجاري بين لفريييا والكيان الصليونذ. ينجا من  دا الوض 
ليي كانت يول  ساحل العا  نيط  ارتكاز فذ السياس  ال ارجي  الصليوني   ن اجل الن اد لله باقذ 
اليول اإلفرييي ، دل  ان الرميس الراحل  وفيه بوانيه كانت تربطه مالقات تاري ي  وثيي     حزب 

ثالثين سن ، و   الرميس ال رنسذ الراحل فرانسوا  يتران  ند ان كان نامبا فذ  الع ل اإلسراميلذ  ند
البرل ان ال رنسذ فذ لطار التج   اليي يراطذ اإلفرييذ وحلي ا للشيوميين ال رنسيين. وحاليا، تت ركز 
الشركات الصليوني  فذ احي مشر بليا لفريييا  ذ: الكا يرون، وساحل العا ، واانا، وكينيا، 

ثيوبيا. وتع ل  عيا  ده الشركات فذ تطوير ول يبريا، و انوي، ونيجيريا، وتنزانيا، وزامير، وزا بيا، وا 
 الزرام  والري وفذ  جال ال نايق السياحي  و ياونت البناء .. للب.

 8/7/2016الشرق، الدوحة، 
 

 نوايا إسرائيل بعيدة المدى .112
من يور اليياية ال لسطيني  فذ اإلر اب، لن انه )ال ض ون: راا ا  ي   ا جاء فذ تيرير الربامي   

 ال صير(. –ن ي كن قبول ال ساواة بين اإلر اب ال لسطينذ وبين البناء فذ ال ناطق 
تيرير الربامي  من الصراع اإلسراميلذ ال لسطينذ  و اقل سوًء   ا كان ي كن ان يكون،  دا ب ضل 

اي رفض  –انه ن ينزل لله جدور الصراع  اليبلو اسي  اإلسراميلي . النيص البارز  و فذ
ال لسطينيين، ب ا فذ دل  السلط  ال لسطيني ، لنلاء الصراع مله اساس انمترا  بحق الشعب 
اليلويي بيول  فذ جزء  ن ارض لسراميل. الجانب اإليجابذ فذ التيرير  و اإليان  الياطع  للسلط  
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من العن  واإلر اب والتحريض ضي  و ن يراسلا، ابو  ازن، بسبب ال س ولي  الواضح 
اإلسراميليين، و ن اجل التسكيي مله  طورة قسا  ن اليياية ال لسطيني  فذ  دا األ ر، يض  التيرير 
دل  مله راس قام   األسباب التذ تضر ب رص السالا. صحيس ان توقيت نشر التيرير كان صيفيا. 

اميت تجاه اليياية ال لسطيني ، فذ الوقت الدي ولكننا نس ل ان تكون الر زي  فذ نشر التنييي قي تص
تا فيه يفن ضحايا اإلر اب ال لسطينذ. ونس ل ان   نء الضحايا كانوا شا صين ا اا  ن كتبوا 

 التيرير وا اا العالا ال تنور ككل.
الري الشييي للسلط  ال لسطيني  مله التيرير ينب   ن حييي  ان جل  يولي  رفيع  ال ستوي تكش  

ا الحيييذ. وايضا ألن التيرير قال لنه ي كن التوصل لله ات اق ياما فيط  ن  الل ال  اوضات وجلل
ال باشرة بين الطرفين. و دا يسحب البساط  ن تحت اقياا استراتيجي  ان تناع من ال  اوضات 

كرة التذ ال  –ال باشرة والسعذ لله حل ت رضه األ ا ال تحية. ايضا فرنسا و بايرتلا لل  ت ر اليولذ 
تعرضت لالنتياي بشكل اير  باشر  ن التيرير. وكاتبو التيرير  –تناقض  بيا ال  اوضات ال باشرة 

ن يتركون اي ش  بسنلا اير راضين من ني  ال رنسيين السيطرة مله قياية ال وضوع اإلسراميلذ 
قليل السوء، لكن  ن  ال لسطينذ فذ الساح  اليولي . ي كن امتبار  دا الجزء  ن التيرير ليجابيا او

 ال طس ان ن نكون يييين للجوانب السلبي  التذ تطرح تسا نت  يلي .
است رار البناء فذ ال ستوطنات والض   الغربي  وشرقذ »وكعاية الربامي ، فإن التيرير ييول لن 
فذ «  ن  التطور ال لسطينذ»و نا  انتياي  شابه وجه لي «. الييس ييضذ مله ل كاني  حل اليولتين

ال ناطق  ،  دا بيون دكر ان ات اقات اوسلو وات اق واي امتبرت جزًء  ن الض   الغربي   نطي  
 ن صل ، اي  نطي   ، و دا ينب   ن وجوي الكتل انستيطاني  والشوارع ال  يي  لليلا، الييس 

ناطق لن تكون الشرقي  وال ناطق انستراتيجي  حول الييس، وانه كان واضحا  ند البياي  ان  ده ال 
 جزء  ن اليول  ال لسطيني  مني التوصل لله انت اق.

لله جانب ليان  اإلر اب ال لسطينذ، يصعب ميا انحتجا   ن الناحي  األ القي  والع لي  بسبب 
لمطاء الوزن ن سه لإلر اب واليتل    بناء ال نازل فذ يلويا والسا رة.  ا الدي كان سيحيه لو 

لبناء  ار  الكتل انستيطاني  وفذ الييس؟ ندكركا انه مني ا ج يت لسراميل كانت لسراميل ج يت ا
 فذ حينه توسي  البناء فذ ال ناطق، ري ال لسطينيون بزياية العن .

الع وي ال يري للتيرير  و تحييي اللي  فذ حل اليولتين كحل وحيي للصراع اإلسراميلذ ال لسطينذ. 
« يول  واحية لشعبين»اجل ليلار ال طر الكا ن فذ  كاتبو التيرير ي رجون من اطوار ا  ن

لن النوايا بعيية ال يي نالبي  الج لور «. نوايا لسراميل بعيية ال يي»ويطرحون انسمل  من 
اإلسراميلذ والحكو   التذ تي  مله راسه، ليست سري . حل اليول  الواحية لشعبين  رفوض  ن 
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الي ين ال تطر  الدي يعتبره تجسييا للصليوني ، واليسار االبي  ال واطنين فذ لسراميل، باستثناء 
اإلسراميلذ الدي يس ل ان تكون  ده نلاي  الصليوني .  دا ن يعنذ ان اليلوي الدين يرييون دل  ن 
ي كنلا العيا كسفراي او كج امات  ني   فذ ال ناطق التذ ستكون  ار  حيوي يول  لسراميل، لن 

 لترحيل ال تبايل لليلوي والعرب.لدا كانت الربامي  ت يي ا
التيارير تد ب وتستذ، لكن الس ال اللاا اآلن  و لله اي حي ي كن امتبار تيرير الربامي    شرا، 
سلبا او ايجابا، مله ال واق  التذ سيت د ا  ن وقعوا مليه و صوصا الونيات ال تحية، فذ األشلر 

 لدا تا طرح ال وضوع اإلسراميلذ ال لسطينذ. –اليريب ، فذ  جلس األ ن التاب  لال ا ال تحية 
 5/7/2016 ،لسراميل اليوا

 6/7/2016القدس العربي، لندن، 

 

 مقياس شمغار لصفقات التبادل .113
 اليكس فيش ان  

، ل ا  كانت اليوا 2011لو كانت حكو   لسراميل ا دت باستنتاجات "لجن  فيي  األسري" فذ 
اكثر  ن ست  حته مشرة سجناء فلسطينيين احياء  لل ت اوضين    ح اس صالحي  ان ييترحوا

 يابل اإلسراميليين الدين فذ ايييلا. فيي كانت  ده لله  دا الحي او دا  التعرف  التذ اوصت بلا 
 اللجن ، برماس  الياضذ ش غار، لياء جثتذ الجنييين ال  يويين وال واطنين الحيين.

شليط، ي شر لله بياي  الك اح الج ا يري فذ لن نشر  طالب ح اس، التذ تسعه لله تكرار ص ي  
 واجل  حكو   لسراميل مله اماية الجث انين وال واطنين بكل ث ن تيريبا. فذ ص ي  جبريل، فذ 

، تبين ان ال جت   اإلسراميلذ يصعب مليه تحّ ل ال سامر، األسري وال  يويين، يش  بت كر 1985
ضي  شليط، التذ شكلت دروة فذ  ده ال سيرة، زم امه ويساو لا مله "ث ن اليتال". وفذ يل ق

 فل ت اليياية السياسي  ان ليس للا  جال م ل ا اا الضغط الج ا يري. وانلا  ييية 
وزير األ ن فذ حينه، ايلوي بارا ، باير لله تشكيل لجن  ش غار، التذ كان ي ترض بلا ان توصذ 

ي   جال الع ل فذ  ثل  ده انوضاع. ووض  السياس –اليانوني   –ب"لي  تعيي لله الساح  العسكري  
برماس  الياضذ ش غار، البروفيسور آسا كيشر، واللواء احتياط ما وس يرون،  –امضاء اللجن  

سلسل  توصيات  يفلا الس اح لل لنيين الدين يييرون ال  اوضات وللياية بات اد قرارات ميالني ، 
  . اير  صاب  بال زا  العاا وت يا ال صلح  الوطني

وكان انستنتا  األول الدي توصلت اليه اللجن   و ان ال  اوضات والتوصيات الع لي  تن د ا  يم  
 لني  وسري  فذ جلاز األ ن، تتب  وزير األ ن وحيه. ف ذ لحي  ا تطا  او سيوط فذ األسري 
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تي ،  يجب ان تن د سلسل  ام ال  رتب ، ثابت  وسري ، بالضبط  ثل ا يتصر  جلاز األ ن مني ا
  ثال، م لي   ساو   فذ يا ل اراضذ لسراميل.

لن تواجي لسراميلذ فذ األسر فذ ارض العيو، ك ا قالت اللجن ، يستيمذ سلوكا  رتبا وسريا. 
فسمضاء الطاقا الدين سيعنون بال  اوضات لتبايل األسري سيستون  ن كل الليمات وال لن دات 

ير األ ن وحيه. ا ا رميس الوزراء فسيكون  نيطعا من الصل ، والتوصيات التذ يرفعونلا ستكون لوز 
ال  اوضات. ي كنه ان يلتيذ العامالت مله اساس ش صذ انسانذ، ولكن يون ان يعي ا باي شذء 
م لذ لله ان يتوصل طاقا ال  اوضات لله انستنتاجات. و كدا يتيلص الضغط مله رميس الوزراء 

 فذ اثناء ال  اوضات. 
سبيل ل لق فاصل بين اليياية السياسي ، ال يررة، وبين الح ل  الج ا يري   بحثت لجن  ش غار من

التذ تيوا مليه، ون سي ا مني ا تبيا ال  اوضات بالنضو  وينشر العيو ال علو ات كذ ي لق شرو ا 
فذ ال جت  . و نا اوصت اللجن  بسلسل  آليات ت ن  رميس الوزراء او اي طاقا  يلص  ن الوزراء 

نتاجات الطاقا ال لنذ. ا ا ادا اراي رميس الوزراء ووزير األ ن ارضاء الراي العاا وتغيير تغيير است
استنتاجات الطاقا ال لنذ، فإنل ا لن يت كنا  ن م ل دل  يون اجتياز حواجز تكون ثابت  ل ا 

رف  التذ سجين  يابل اسير،  الفا للتع 1.000باليانون او باألني  . فادا اراي رميس الوزراء ان يعيي 
اوصت بلا لجن  ش غار، وتوصي  الطاقا ال لنذ، فليت ضل ويطرح التغيير مله الحكو  . وادا لا 
تتوفر االبي   طلي ، فإن اقتراحه يسيط. ا ا الحاجز الثانذ فيكون فذ الكنيست. رميس الوزراء 

االبي  سيضطر لله ان يطرح التغييرات فذ التعرف  مله لجن  ال ارجي  واأل ن ويحصل مله 
نامبا. فذ السطر األ ير:  90مله كا ل الكنيست حيه سيتطلب ان ر االبي   – طلي ، او ايضا 

يجب ان يكون للث ن الدي تيفعه حكو   لسراميل لياء انسري وال  يويين اج اع وطنذ  ن الحامط 
 لله الحامط.

ث ن الجث ان،  ثال، لن ليي اوصت لجن  ش غار بتعرف  قصوي لتبايل انسري انحياء والجثا ين. 
 يزيي من سجين فلسطينذ واحي. 

 ل ادا، بعي   س سنوات  ن انلاء م ل اللجن ، يرفض رميس الوزراء ان د بتوصياته؟ احجي .
 5/7/2016، يييعوت احرونوت

 
 6/7/2016 ،الغد، عّمان
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 ال تكافؤ في القدس .114
 اسرة التحرير

وحية  560من الع ل مله البناء فذ  عاليه ايو يا ) اطلق  كتب رميس الوزراء ليل يوا انحي بيانا
وحية(. اضاف   240را وت، ايلو و ار حو ا ) –سكن( وفذ احياء  ل  ال ط ان ضر فذ الييس 

وحية سكن   صص  لسكان بيت ص افا فذ  نطي  ج عات  600لله دل  اقرت  ط  بناء نقا   
   توس.

ج  اإلر اب ال تصامية فذ ال ناطق. ومرضت وجاء البيان لبه قوة وتص يا فذ  واجل   و  
"لسراميل اليوا"، الناطي  بلسان رميس الوزراء، البيان من الع ل مله البناء كي "ري مله الع ليات". 
ا ا نيرة  ع ي  اكثر فتيلر ان البيان يكش  النياب من ضع  الحكو   ورميسلا اكثر  ن اي 

ن فذ ج عات   توس، لا يتبَق لليول  م ليا   ر اير فبالنسب  ل ط  البناء لل لسطينيي شذء آ ر. 
اقرار ا. فيبل نحو نص  سن  رفعت اإليارة الج ا يري  فذ بيت ص افا الت اسا ضي تس ير ال ط  
يون اي سبب. وحاولت النياب  العا   انيماء بسن سبب التس ير  و سري ليرج  انه ن ي كن اطالع 

لنياب  العا   ايضا ان ال وضوع يبحه فذ اليياية السياسي  ال لت سين مله حيثياته. ك ا ايمت ا
  انمله. 

ريت ال حك    ده الت سيرات وطلبت الحصول مله جواب حيييذ مله انلت اس. وفذ انسبوع 
ال اضذ، قبل  يتل  يلل يافا ارميل و ي اميل  ار ، تعليت النياب  العا   لل حك   بسن تت د فذ 

قرارات تبطل انلت اس.  كدا بحيه انه لا يتبَق لرميس الوزراء اي ا كاني  اير  األياا اليريب  الياي  
للوزيرين زمي  الكين ون تالذ بينيت ورميس  –اقرار ال ط  لل لسطينيين، وكدا اللجوا  ن الي ين 

 بليي  الييس نير بركات،  و بانج ال ضجي   ت لق للج لور يستلي  ااراضا انت ابي .
 ، فإن البناء فذ انحياء اليلويي   ل  ال ط ان ضر  و استغالل  تلكا ل وج  وب ال  تاا لدل

اإلر اب،  ن اجل " عاقب " ال لسطينيين  وارضاء مناصر الي ين ال تطر . فالحييه ييور من 
  ططات بناء اير كبيرة، تتركز فذ يا ل الكتل انستيطاني  وفذ احياء الييس، ولكن ن  جال 

 طات بناء  ا كانت لت ر  ن ناحي  يولي  لو لا تسبيلا افعال لر ابي  صاي  .لل طس: فلده   ط
 و تكاف  كادب. فالبناء  –البناء لل لسطينيين  يابل البناء فذ احياء يلويي   –ان التكاف  الدي نشس 

له اساسات ال ط   للعرب فذ الييس يستني لله قرار  حك  ، لله حاج  وضامي  حييييتين وا 
 ييز، اقرتلا الحكو  . و ذ ن ي كنلا ان تكون ر ين   حاونت  ن نتنيا و نرضاء إلصالح الت

ال ستوطنين. ينبغذ الغاء   ططات البناء فذ انحياء اليلويي   ل  ال ط ان ضر وبين  نلا 
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فذ الييس، وتن يد   ططات البناء للعرب، للت  ي   ن  األ ضرال بايرة لله بناء فذ نطاق ال ط 
 سكان شرقذ ال يين . اوساطسكن الحاية اليام   فذ ضامي  ال

 5/7/2016 "رتس 
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