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 "إسرائيلـ"ل ودولي التعاون مع مصر ذخر أمنييرحب بمبادرة السيسي للسالم:  نتنياهو .1

بنيامين نتنياهو بان التعاون مع مصر هو ذخر  اإلسرائيليصرح رئيس الوزراء  :()د ب ا –تل ابيب 
 إلسرائيل أمنيا ودوليا.

جااااءص تصااارتناص نتنيااااهو  اااار الياااوم اجثناااين  اااي مساااتال جلساااب ستلاااب الليساااود البرلمانياااب  بنساااب 
 .اإلسرائيليب اإلذاعب
يادل علاا التراارب الااام  أعاوامذ تسعب مرة من ألولقيام وزتر خارجيب مصري بزتارة للبالد  أن وأوضح

 بين الدولتين.
 أهميابقضاايا ذاص  أماسولفص رئيس الوزراء إلا انه ناقش مع وزتر الخارجيب المصري ساامح كاسري 

 إلا ملفاص إقليميب والمسيرة السلميب مع الجانب الفلسطيني. باإلضا بسبيرة 
 إسارائيلإن اتفاق السالم باين  األند أمسنتنياهو قال  ي مؤتمر صنفي مكترك مع كسري  أنيذسر 

  ورنااب بااااقتراح ومباااادرة الاارئيس المصاااري عباااد "لالساااتررار  ااي منطرتناااا األسااااسومصاار هاااو نجاار 
 الفتاح السيسي للسالم الكامل  ي المنطرب ومع الفلسطينيين.

 11/7/2016، رأي اليوم، لندن
 

 اإلسرائيلي يحرض على العنف الرسميعريقات: الخطاب  .2
مل أمين سر اللجنب التنفيذيب لمن مب التنرتر الفلسطينيب  صائب عرتراص  نسومب رئيس ن: )وام(

 اجنتالل بنيامين نتنياهو المسؤوليب األولا عن أي أعمال عدوانيب ضد أبناء الكعب الفلسطيني.
ريبًا يو ر النمايب المطلرب للمتطر ين وتدعمام  وذلك تع "اإلسرائيلي"وأكد عرتراص أن الغطاء الرسمي 
أمس بعد قياماا بالطلب من عربي وتاودي اختارتاما  "اإلسرائيليب"علا تررتر نكرته الرناة العاكرة 

اإلعالن  " يسبوك"بكسل عكوائي أن ينكر سل مناما علا صفنته علا موقع التواصل اججتماعي 
 عن تنفيذ عمليب ضد الطرف اآلخر لرصد نسبب التنرتض بين الطر ين.
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ار نصول العربي علا سبع إعجاباص ومسالماص تنذره من اختراق نسابه وثنيه عن ونتج عن اجختب
إعجاب وعكراص المكارساص والدعم والمساعدة. وقد همص  1200المناولب  ونصول الياودي علا 

قواص اجنتالل بدهم بيص العربي جعتراله ولم تجده  استدعته للتنريق  وبعد تدخل الرناة العاكرة 
ناص التي تؤسد وجود اختبار من الرناة تم اإل راج عنه   ي وقص لم تستدع  يه الكرطب وا  اار البيا

 الياودي للتنريق معه ومساءلته. 
 12/7/2016، الخليج، الشارقة

 
 واصل أبو يوسف: لقاء مصالحة قريب في الدوحة للّرد على تقرير الرباعية  .3

أن الريادة الفلسطينيب إلا  "العربي الردس"أكرف الاور: سكف مسؤول  لسطيني سبير لا  –غزة 
جانب اتخاذها قرارا برطع العالقب مع اللجنب الرباعيب للسالم  قررص المضي  ي خطواص المصالنب 
الداخليب  وقال إن لراء قرتبا سيعرد  ي العاصمب الرطرتب الدونب بين نرستي  تح ونماس. وأكد  ي 

مساندة بيان الرباعيب األخير الذي ساوى بين  الوقص ذاته أن الريادة لم تكن تتوقع من روسيا
 ."الضنيب والجالد"

الردس "وقال الدستور واصل أبو يوسف  عضو اللجنب التنفيذيب لمن مب التنرتر الفلسطينيب لا 
  إن اللجنب ناقكص  ي اجتماعاا األخير عدة ملفاص  ورسزص علا بنث تررتر اللجنب "العربي

. وأكد أن الريادة قررص الرد علا ذلك التررتر من "السياء والمسيء"الرباعيب للسالم الذي وصفه با
. وسكف النراب  ي هذا "اإلسراع بإنااء اجنرسام الداخلي"خالل ثالثب مناور  أولاا يتمثل  ي 

السياق عن لراء قرتب سيعرد  ي العاصمب الرطرتب الدونب بين و دين من  تح ونماس  ج تا إلا أنه 
وأوضح أن اللراء سيبنث طرق إنااء اجنرسام الفلسطيني وا عادة الوندة  ج تا  .ربما يسون األخير

أيضا إلا أنه سيتم التطرق إلا بنث مسألب إجراء اجنتخاباص الفلسطينيب العامب   ي نال استمر 
اجنرسام و كل المتناورون  ي إيجاد صيغب إلناائه  لتكون نتائج اجنتخاباص نسما إلنااء النرب 

 رة التي يعيكاا الكعب الفلسطيني  و ق ما قال أبو يوسف. المرت
  عن الموقف الروسي  سونه أند أطراف اللجنب الرباعيب  وعن موا رته علا "الردس العربي"وسألته 

التررتر الذي ر ضته الريادة الفلسطينيب  خاصب وأن صياغته جاءص و ق أهواء اإلدارة األمرتسيب  
 . "تتوقع الموقف الروسي المساند للتررتر الذي ساوى بين الضنيب والجالدالريادة لم تكن " رال إن 

وليس األطراف التي تكسل هذا الجسم  مكيرا إلا  "جسم الرباعيب"وأكار إلا أن الررار اتخذ بمراطعب 
 "الايمنب األمرتسيب."أن هذه اللجنب منذ تكسيلاا تخضع لا 

 12/7/2016القدس العربي، لندن، 
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 المجتمع الدولي بإرادة": دولة االحتالل تستخف لفلسطينيةا "الخارجية .4
أكد وسيل وزارة الخارجيب تيسير جراداص  إدراك المجتمع الدولي لنريرب تمرد دولب اجنتالل  :رام هللا

 علا إرادته والعرباص التي تضعاا نسومب نتنياهو  ي طرتق السالم.
 تصعد وتيرة اإلسرائيليومب دولب اجنتالل وقال جراداص  ي نديث صنفي اليوم اجثنين: "إن نس

المجتمع الدولي  وتضع العراقيل  ي طرتق  بإرادةالتنرتض ضد الكعب الفلسطيني  وتستخف 
 نل الدولتين". تنريق السالم عبر

 11/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 بتمويل حكومي الجاري الشهر  20آالف عامل في  أربعةأبو شهال: بدء تشغيل  .5
قلل وزتر العمل مأمون أبو كاال من أثر ما ترتب علا عمليب إعادة اإلعمار  بعد مرور  نامد جاد:

عامين علا النرب األخيرة علا قطاع غزة  من انعساساص ذلك علا واقع التكغيل  مؤسدًا أن 
 انعساساص النرب ونتائج عمليب اإلعمار سانص سيئب جدًا  وأن معدجص البطالب  ي الرطاع كادص

 علا مدار العامين الماضيين ارتفاعًا غير مسبوق. 
سنا "نول انعساساص عمليب إعادة اإلعمار علا واقع التكغيل:  "األيام"وقال أبو كاال  ي نديث لا

نتطلع إلا أن تفضي عمليب اإلعمار لنرسب نكطب علا مستوى إنعاش اقتصاد قطاع غزة وتكغيل 
هذه العمليب سارص ببطء كديد وأن عمليب إعادة إعمار البيوص أعداد سبيرة من العمالب المتعطلب ولكن 

من مجمل الدمار الذي ألنرته هذه النرب  سما لم يطرأ أي جديد  %40المدمرة لم تتجاوز نسبب 
علا النصار المفروض علا قطاع غزة. نتا المساعداص الماليب التي تعادص بترديماا الدول 

مليار  5.4ليار دوجر أو ما يزتد علا ذلك برليل  وذلك من أصل الماننب لم يتم اجلتزام بد ع سوى م
دوجر تعادص الدول والجااص الماننب بد عاا خالل مؤتمر الراهرة للماننين الذي عرد  ي الثاني 

 ."2014عكر من تكرتن األول عام 
غيل عمالب واعتبر أبو كاال أن الرطاع الخاص لم ُيعَط الفرصب لتعا يه سي يتمسن من استيعاب وتك

 جديدة  األمر الذي أبرا علا معدجص البطالب المرتفعب  ي صفوف المتعطلين سيما الخرتجين منام.
ونول ما آلص إليه الجاود النسوميب المبذولب تجاه البدء بتنفيذ مكارتع التكغيل التي أعلنتاا وزارة 

ة عن مكروعين للتكغيل العمل مؤخرًا  بين أبو كاال أن سل ما تم تنريره  ي هذا الكأن عبار 
من عدد الخرتجين  موضنًا أنه ن رًا للوضع اجقتصادي والمالي  %20سيسفالن استيعاب أقل من 

الصعب للسلطب ستكرع النسومب بتو ير أربعب آجف و يفب مؤقتب من أصل عكرة آجف و يفب 
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لكار النالي بعد أن يتم أعلنتاا وزارته  نيث سيتم البدء الفعلي بتكغيل هذا العدد  ي العكرتن من ا
 اجنتااء من رصد األسماء والتعرف علا أولوياص وانتياجاص الوزاراص للتكغيل.

إلا أنه سيتم أيضًا تو ير ثالثب آجف و يفب مؤقتب أخرى بتموتل من البنك الن ر ولفص أبو كاال 
عبر المكروعين  اإلسالمي للتنميب وبرنامج األمم المتندة اإلنمائي  ما يعنا أن مجمل التكغيل

 المذسورتن سيصل إلا سبعب آجف و يفب مؤقتب.
  جعل النسومب غير قادرة "نماس"و " تح"وأكد أبو كاال أن الخالف السياسي الرائم بين نرستي 

علا تأمين وتو ير و ائف جديدة للخرتجين المتعطلين  إضا ب إلا أن عمليب إعادة اإلعمار لم تعِط 
 و تنريراا علا صعيد تو ير  رص العمل للمتعطلين.النتائج اإليجابيب المرج

  12/7/2016األيام، رام هللا، 
 

 عي سالح بالضفةصنّ  السلطة: اعتقال تجار وم   .6
اللواء عدنان الضميري عن  األمنيب األجازةسكف الناطق باسم إبراهيم: سامل  -الردس المنتلب 

  ي الضفب الغربيب. "غير الكرعيب" النارتب النوعيب األسلنبالربض علا مطلوبين وعكراص قطع 
 ي  األخيرتن األسبوعينالفلسطينيب سثفص نكاطاتاا خالل  األمنقواص  أنوأوضح الضميري 

 األسلنب"ومصادرة  "الخارجين عن الرانون "منا  اص الضفب وخاصب نابلس وجنين من اجل مالنرب 
 ."غير الكرعيب

 األجازة  مؤسدا تنفذ األمنيب األجازةتروم به  علا ما "امنيهنملب "مصطلح  إطالقور ض الضميري 
سثف نكاطاته وذلك عرب  األمن أن إلا أكاروالن ام  لكنه  األمنالماام المطلوبب مناا بفرض 

 .أكخاصنادثب بلدة يعبد بجنين التي قتل خاللاا ثالثب 
 12/7/2016، الرأي، عّمان

 
 حول غزة قبل شهر الحركةع بلير أجرى اتصاالت ملـ"ألناضول":  حماسمصدر مقرب من  .7

قال مصادر مرارب مان نرساب نمااس  إن رئايس الاوزراء البرتطااني الساابق : رامي نيدر - األناضول
طوني بلير أجرى اتصاجص مع قياداص  ي النرسب نول األوضاع  ي قطاع غزة  وأورد بلير إمسانيب 

 ري.عرد اتفاق بكأن الرطاع  لكن النرسب أخبرته أناا تر ض أي اتفاق س
وقال المصدر لوسالب األناضول  يوم اإلثنين  مفضاًل عدم نكر اسامه "أجارى طاوني بليار  اتصااجص 
مع نرسب نماس  هدف مناا التوصل لصيغب ما نول غزة"  مضيًفا "عرض بلير علا قيادة نماس  

ماص باين جتصاجص ت وأكد أن اجتصاجص جاءص امتداداً  عرد لراءاص  ي أوروبا لبنث سا ب الملفاص".
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نمااس وبلياار  العااام الماضااي  والتاي دارص نااول ر ااع النصااار عاان غازة  مراباال تثبيااص وقااف إطااالق 
   قبل أن تتوقف دون التوصل جتفاق."إسرائيل"النار مع 

وأطراف عربيب "معتدلب"  بادف ضمان "عادم  "إسرائيل"ورأى المصدر أن اتصاجص بلير تأتي بمعر ب 
 ند تعبيره. انفجار األوضاع  ي غزة"  علا

سمااااا أكااااار إلااااا أن جااااااص أوروبيااااب أخاااارى )لاااام ينااااددها(  تتواصاااال مااااع نرسااااب نماااااس نااااول نفااااس 
 الموضوع  مضيًفا "هناك لراءاص دورتب رسميب تجري مع النرسب  ي دول غربيب منددة )لم يسماا(".

ونول موقف نماس  من تلك اجتصاجص  كدد المصدر: "نماس تر ض اجتفاقاص السارتب  وتار ض 
أي مناولاب لكااق الكااعب الفلسااطيني وا  اااره بم ااار الاادولتين  مااع ساعياا الكبياار لر ااع النصااار عاان 

أناه "أناد أهام العوامال  ونذر المصدر مان برااء النصاار علاا قطااع غازة  معتباراً  غزة"  بنسب قوله.
 التي يمسناا تفجير األوضاع  ي المنطرب".

 11/7/2016 ،48عرب 
 

 للوساطة في الشأن الفلسطيني : بلير ليس مؤهالا ماهر الطاهر .8
قّلاال ممثاال "الجباااب الكااعبيب لتنرتاار  لسااطين"  ااي الخااارج  ماااهر الطاااهر ماان أهميااب الرهااان  :بيااروص

علااا رئاايس الااوزراء البرتطاااني األساابق تااوني بلياار   ااي تنرتااك أي ملااف  لسااطيني سااواء تعلااق األماار 
تصاارتناص خاصااب لااا"قدس باارس"   وقااال الطاااهر  ااي بملااف المفاوضاااص مااع اجنااتالل أو المصااالنب.

تعليرا علا الجولب التي بادأها بليار أماس األناد إلاا الرااهرة  علاا أن تكامل "إسارائيل" الياوم: "قناعتناا 
 ااي الجباااب الكااعبيب  أن تااوني بلياار مجاارم ناارب  وسااان أنااد الكاارساء  ااي الناارب علااا العااراق براارار 

 اإلنسانيب". خارج األطر الكرعيب  واقترف جرائم ضدّ 
 وأضاف: "بلير مجرم نرب يجب ترديمه للمناكمب  وهو ج يخدم إج الكيان الصايوني".
 11/7/2016، قدس برس

 
 الفلسطيني" منظمة محظورة الشبابياالحتالل يعلن "الحراك  .9

علاان بمرتضاااه "النااراك أ مااس  أماارًا عسااسرتًا أ  دور ليبرمااانجاا يأوساااجص: وقااع وزتاار الااد اع اإلساارائيلي 
طيني"  اااي الرااادس وساااائر مااادن الضاااّفب الغربّياااب المنتّلاااب  من ماااب خارجاااب عااان الراااانون الكااابابي الفلسااا
 لرانون الطوارئ  وذلك بناء علا توصياص "الكاباك". وذلك استناداً  " إسرائيل"ومن ورة  ي 

وبرر اجنتالل هذا الررار بالنصول علا معلوماص تفياد أن الناراك الكابابي يعمال بتوجياه مان نازب 
يااارانهللا  اإلسااارائيليين  وتراكماااص معلومااااص اساااتخبارتب وصااافاا الجااايش  باااادف تنفياااذ عمليااااص ضااادّ  وا 
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إنداث تغييار جاوهري  اي األوضااع الساائدة  إلااإلسرائيلي بالجوهرتب تفيد أن النراك الكبابي يادف 
  ي الضفب الغربيب والردس عبر استخدام الوسائل المدنيب.

زعم "الكاباك" أن "النراك يعمل تنص ستار من مااص كابابّيب  وو ًرا لمعلوماص قام "الكاباك" بجمعاا  
تااادف إلااا تغيياار الوضااع  ااي الضاافب والراادس بوسااائل مدنّيااب  لكاان  علااا أرض الواقااع   ااإن النااديث 
يدور نول من مب إرهابّيب يرف علا رأساا معارضان اثناان للسالطب الفلساطينّيب"  وذسارص أناماا منيار 

فاا ويساسن  اي لبناان  باإلضاا ب إلاا نلماي منّماد بلبيساي المرايم  اي كفيق سليم عسل  من موالياد ني
 ل لتموتل هذه النكاطاص.كاألردن  نيث يّدعي اجنتالل أناما قاما بتنوتل مئاص آجف الكوا

وزعمااص ساالطاص اجنااتالل أن ناكااطين  ااي النااراك نّفااذوا عااّدة عملّياااص ضااد أهااداف إساارائيلّيب خااالل 
نابال وعباّواص ناسافب تجااه إسارائيليين   اي عاّدة نرااة بالضاّفب الغربّياب  ترّساز العام األخير  مناا إلراء ق

بالخليال و اي الرادس المنتلابا سماا اتاام اجناتالل الناراَك بمناولاب  443الغالب األعام منااا  اي كاارع 
ا ضرب البنا التنتيب اإلسرائيلّيب من كرسب الكارباء والرطار السرتع  ي الردس المنتلب  باإلضا ب إل

 "إكاعب الفوضا"  ي المسجد األقصا المبارك.
أعلان "الكااباك"  سماا وقال اجنتالل إنه أوقف   اي نيساان الماضاي  خلّياب للناراك  اي منطراب رام هللا.

 عن اعترال تّجار سالح  "زّودوا الخلّيب بوسائل قتاليب".
 12/7/2016 ،األيام، رام هللا

 
 نابلس خلية للمقاومة في اعتقال"الشاباك" يزعم  .11

رام هللا: أعلن جااز الكاباك اإلسرائيلي اعترال خليب تابعب للمراومب الفلسطينيب   اي بلادة عورتاف إلاا 
الكرق من مدينب نابلس  اتامتاا بتصنيع وتجارة السالح للمراومب الفلسطينيب. وقال "الكااباك" إن مان 

  ي جااز المخابراص الفلسطيني. بين أعضاء الخليب أ راداً 
ماااا ورد  اااي وساااائل اإلعاااالم اإلسااارائيليب  راااد تماااص عملياااب اجعتراااال بالتعااااون باااين "الكااااباك" وبنساااب 

تصاانيعاا ماان قباال أ ااراد الخليااب وقااام  ضاابط قطااع سااالح ماان أنااواع مختلفااب تاامّ  وقااواص اجنااتالل. وتاامّ 
 الجيش اإلسرائيلي بمصادرة منتوياص أربع مخارة ندادة سانص تستخدم  ي تصنيع السالح.

عصااام ناااجح كاارتف  ش اجنااتالل أن أ ااراد الخليااب ماان بلاادة عورتااف وهاام نسااب مزاعمااه:وأعلاان جااي
وتخدم  ي جااز المخابراص الفلسطينيب العاماب  وعلاي نااجح كارتف صافدي  1977صفدي مواليد عام 

وتخاادم  ااي جااااز المخااابراص الفلسااطينيب العامااب  وسااعدي ناااجح كاارتف صاافدي ماان  1975ماان مواليااد 
 .1992سعد ناجح صفدي من مواليد وناجح ا1970مواليد 
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واتامص مصادر اجنتالل أ راد الخليب بتصنيع العديد من قطع السالح المختلفب مثال ساارلو غساتاف  
 وعوزي  وأنام باعوا هذه الرطع  ي منطرب نابلس وباقي مناطق الضفب الغربيب. M16و

 12/7/2016 نالقدس العربي، لندن
 

سلسلة تفجيرات واغتياالت خطط لها مناصرو "داعش" في  : حركة حماس تحبط"األوسط"الشرق  .11
 غزة

غازة: سكافص مصااادر أمنياب لاا"الكرق األوسااط" عان إنباااة نرساب نمااس  األساابوع الماضاي  مخططااا 
واغتيااااجص لكخصاااياص  تراااف وراءه جماعااااص موالياااب لاااا"داعش"  تضااامن تنفياااذ سلسااالب تفجياااراص سبياااراً 

 ومسؤولي أمن تابعين لنماس.
ماان العناصاار التااي تناصاار تن اايم داعااش   اارداً  23در إن "خليااب مسونااب ممااا يزتااد علااا وقالااص المصااا

وسايارتين مفخختاين   وتستلام ناجه  خططص لتنفيذ سلسلب هجماص من خالل اساتخدام أنزماب ناسافب
 مواقااع أمنيااب نسوميااب لنماااس  خصوصاااً  باإلضااا ب إلااا عملياااص اقتنااام سااان سااينفذها مساالنون ضاادّ 

 ضد العناصر المتكددة". لي الذي يكرف علا عملياص اجعترالجااز األمن الداخ
وأوضاانص المصااادر أن المخطااط أعااد ماان قباال أربعااب ماان تيااار "الساالفيب" أباارزهم "ب.ج" الااذي اعترلتااه 

الياااوم األخيااار مااان كاااار  قاااوة أمنياااب مااان جاااااز األمااان الاااداخلي  بمسااااعدة مااان "ستائاااب الرساااام" مسااااء
 دى إلا إنباة المخطط.رمضان  بعد معلوماص منددة  مما أ

عنصاارا نتااا اللن ااب ماان الخليااب   12وبنسااب المصااادر   ااإن جااااز األماان الااداخلي لنماااس اعتراال 
مدينااب خااان يااونس    يمااا ج ياازال عاادد سبياار ماانام  ااارا  مكاايرًة إلااا أن غالبيااب أ ااراد الخليااب ماان سااسان

مسثااف   ااي إطااار جنااوب وسااط قطاااع غاازة  والتااي كااادص  ااي األيااام األخياارة نصااب نااواجز بكااسل 
الاااذين تجاااري مالنراااتام ومناولاااب تندياااد  جاودهاااا إلنبااااة أي هجاااوم واعتراااال أ اااراد الخلياااب الاااااربين 

 أماكنام جعترالام.
 12/7/2016 ،الشرق األوسط، لندن

 

 شرق غزة بموعدها وال استقاالت انتخاباتفتح:  .12
يم كارق غازة  اي موعاده المرارر إجراء انتخابااص ماؤتمر إقلا  11/7 يوم اجثنين  أكدص نرسب  تح غزة:

  ااي  اال تضااارب  ااي ترااارتر إعالميااب عاان اسااتراجص جماعيااب ألعضاااء المااؤتمر. 12/7يااوم الثالثاااء 
 ي  إن هااذه الترااارتر "اسااتمرار لالدعاااءاص الكاذبااب التااي دأبااص علياااا ا ااي بيااان صاان  وقالااص النرسااب

ا طرف بعينه  ير ض مسبرًا نتائج بعض مواقع التواصل اججتماعي والمواقع اإلخبارتب المنسوبب عل
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العمليب اجنتخابيب ألناا ج تلبي طموناته وج تفرز إ رازاص تنرق أنالمه ومطامعه  ي النرساب بكاسل 
 خاص  وبالمكاد الوطني بكسل عام".

 11/7/2016فلسطين أون الين، 
 

 الفلسطينية ال تعني مصر البّتة القضيةديختر:  .13
رئايس لجناب الخارجياب واألمان  اي الكنيساص آ اي ديختار  ياوم اجثناين  ادعاا  :خاّصاب ترجمب-رام هللا 

أّن "الرضيب الفلسطينيب ج تعني مصر البتب". مكيًرا إلا أّن التصرتناص الصادرة عنااا مجارد ضارتبب 
 سالميب. و ق وصفه.

ووصف ديختر  ي نديث لإلذاعب العبرتب  زتارة وزتر الخارجيب المصري ساامح كاسري إلاا تال أبياب 
 بأناا "بكرى غير ساملب".

وأعااارب ديختااار الاااذي تاااولا منصاااب رئااايس جاااااز الكااااباك ساااابًرا  عااان اساااتغرابه لعااادم قياااام الااارئيس 
 المصري عبد الفتاح السيسي بزتارة إسرائيل.

وأضاااف "بااالرغم ماان أن زتااارة كااسري هامااب  إج أن توقيتاااا بعااد عيااد الفطاار السااعيد لاام يساان منااض 
 ب بين إسرائيل وترسيا تسبب  ي إزعاج للراهرة.صد ب". معتبًرا بأن الترار 

 11/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 العالمبومنتهكي حقوق اإلنسان  لوقف تصدير السالح لمرتكبي المجازر "إسرائيلبـ" قانون مشروع  .14
ضب  اي إزاء اجنتراداص المتتاليب  ي العالم بادر نواب من اجئتالف والمعار  :الردس العربي –الناصرة 

الكنيسص لمكروع قانون يدعو لمنع تصدير األسلنب والصناعاص األمنياب مان إسارائيل للادول األجنبياب 
التااي ارتكبااص  ياااا انتااكاااص لنرااوق اإلنسااان بكااسل خطياار. وبااادر إلااا مكااروع الرااانون هااذا النائااب 

ب الكاايوعي ليااه عاادد سبياار ماان مختلااف األناازاب ماان بياانام النائااإياااودا غليااك  ماان الليسااود  وانضاام 
دوف نناااين  ماان منطلاااق  اااام الضااارر الفااادح الاااذي يلناااق بإسااارائيل نتيجاااب  "المكاااترسب"الياااودي مااان 

المتاجرة بالسالح الذي ترتكب به مجاازر  اي دول أ رترياب وأمرتساا الالتينياب. وستاب الاوزتر المساتوطن 
ودعاااا   ب أخالقيااابهاااذا الراااانون ينطاااوي علاااا قيمااا" أن)البياااص اليااااودي( ألعضااااء اللجناااب  أرتئيااالأوري 

لتنماال المسااؤوليب بزتاااادة الرقابااب علاااا الصااادراص األمنيااب بنياااث ج يااتم اساااتخدام السااالح اإلسااارائيلي 
 ."سيئبكسل 
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تأخااذ إساارائيل  ااي اجعتبااار  أنوأضاااف: إلااا جانااب المعااايير اجقتصاااديب والسياساايب  ماان المناسااب 
مكاارتع قاوانين مكااباب تام تراديماا خاالل  النسوماب لام تادعم أنيكاار إلاا  "المعايير األخالقيب أيضاا.
 الدورة البرلمانيب السابرب.

 12/7/2016القدس العربي، لندن، 
 

 ساعة 24خالل  "غالف غزة"يقّر خطة إلخالء بلدات  اإلسرائيلي جيشالالقناة الثانية:  .15
م علاا الردس العرباي: أكادص تراارتر إسارائيليب جديادة أن قياادة الجايش قاررص إطاالق خطاب تراو  –غزة 

بطرتراب سارتعب  اي ناال انادلعص أي مواجااب عساسرتب مربلاب. وجااء  "غاالف غازة"إخالء مرسز لبلداص 
 ي تررتر للرناة التلفزتونيب الثانيب  أناه  اي إطاار اجساتعداد ألي مواجااب عساسرتب مساتربليب ماع قطااع 

مرسازتتين لتلاك  إقرار خطتاي إخاالء "غالف غزة"غزة  قرر الجيش بالتكاور مع رؤساء مجلس بلداص 
 المنطرب.

سااعب   48وتكمل الخطب األولا تنفياذ قارار المساتوى السياساي باإخالء المنطراب ناال الطاوارئ خاالل 
 ااي وقااص أعطااي  يااه الجاايش صااالنياص إلخااالء المنطرااب بالتكاااور مااع مجااالس بلااداص الغااالف ماان 

 ساعب  رط. 24خالل إصدار أمر خالل مدة 
ن لراء عرده ضابط الجباب الداخليب  ي  رقب غزة أمير بن دا ياد  وجرى اجتفاق علا هذه الخطب ضم

مع رؤساء مجالس مناطق الغالف  أول من أمس األند  بنث اجستعداد للطوارئ. ونسب ما سكف 
  إن النديث  ي ذلك اللراء ترسز نول خطب إخالء مباكرة لتلك المنطرب ساعب الطوارئ.

 12/7/2016القدس العربي، لندن، 
 

 بالقراءة الثالثة الجمعياتست تقر قانون الكني .16
الثالثااااء  قاااانون  –أقاااّرص الايئااب العاماااب للكنيساااص   اااي وقااص متاااأخر مااان لياال اإلثناااين : انمااد دراوكاااب

عضاًوا ومعارضاب  57الجمعّياص المثير للجدل بالرراءة الثالثب واألخيرة  بعد ماداوجص ماراثونّياب بموا راب 
الاذي اقترنتاه وزتارة الرضااء اإلسارائيلّيب  آييلاص كااكيد  ون اي  وقاانون الجمعيااص عضاًوا آخارتن. 48

بدعم من رئيس النسومب اإلسرائيلّيب  بنيامين نتنياهو  يلزم الجمعّياص التي تنصال علاا تبّرعااص مان 
(  ولان يساون باأثر رجعاي 2017خارج البالد علا ترديم تفاصيل الدعم  بدًءا من العام المالي المربل )

ا لااه مان قباال  نياث أن التررتاار األول يراّدم لمسااّجل الجمعّيااص بعااد مارور عااام ونصااف سماا سااان مراّررً 
 العام بعد إقرار الرانون.

 12/7/2016، 48عرب 
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 ال إمكانية للتأثير على سياسة الحكومةمن اإلسرائيليين يَرون أنه  %85استطالع:  .17
لتاأثير علاا سياساب النسوماب  من المواطنين  ي إسارائيل إناه لايس بإمساانام ا %85قال : بالل ضاهر

 .2015و را لالستطالع اججتماعي الذي نكرته دائرة اإلنصاء المرسزتب أمس  األند  وتتطرق للعام 
مان  %82مان اليااود و %63وتبين من اجستطالع  الذي كمل مواطنين  وق سن عكرتن عاماا  أن 

 العرب يرون إنه ليس بإمسانام أبدا التأثير علا سياسب النسومب.
من مجمل المستطلعين إنه ليس بإمساانام التااثير علاا سياساب السالطب المنلياب  اي مساان  %75وقال 

 سسنام أيضا.
عن ثرتام بالنسومب  لكن هذه النسبب باين  %40و يما يتعلق بثرب الجماور بالسلطاص المختلفب  عبر 

نيسااص. وتبااين أن عاان ثرااتام بالك %38. وعباار %42بينمااا بااين الياااود  %28المااواطنين العاارب هااي 
  رط إنام يثرون باألنزاب. %22سبار السن يعبرون عن ثرب أكبر بالنسومب. وقال 

إناام يثراون بجاااز المنااكم. وي اار اجساتطالع أن الثراب  %58و يما يتعلاق بالجاااز الرضاائي  قاال 
 بالمناكم ترتفع بين األكاديميين والعلمانيين.

أن ثرااب الياااود بالكاارطب أعلااا ماان ثرااب العاارب باااذا الجااااز إنااام يثرااون بالكاارطب  وتتبااين  %53وقااال 
الرمعاي والاذي تساوده نزعااص عنصارتب و راا لتراارتر رساميب وبيناماا تررتار  لجناب أور  التاي نرراص  اي 

. سذلك  إن ثرب سبار السن بالكرطب أعلا من ثرب الكبان باذا الجااز. 2000أنداث هبب أكتوبر عام 
 .%82ا نسبب ثرب  ووصلص إلا وتتبين أن الجيش ين ا بأعل

 راااط إناااام يثراااون بوساااائل اإلعاااالم.  %39وتن اااا وساااائل اإلعاااالم بنسااابب متدنياااب مااان الثراااب  إذ قاااال 
 وتنخفض هذه النسبب أكثر  ي أوساة المتدينين الياود.

ماان المااواطنين  ااي إساارائيل قااالوا إنااام كااعروا بااالتمييز ضاادهم خااالل  %31وتبااين ماان اجسااتطالع أن 
ماضاي علاا خلفياب أناد األساباب التالياب: السان  الرومياب  األصال  الطائفاب  الدياناب  اإليماان  العام ال

 الجنس  الميول الجنسيب أو الردراص المندودة جسديا أو نفسيا.
 11/7/2016، 48عرب 

 
 ي حكومة نتنياهوصحافة إسرائيلية: التقارب مع مصر يقوّ   .18

ري اإلساارائيلي الااذي تجسااد  ااي زتااارة وزتاار الخارجيااب أثنااص الصاانا ب اإلساارائيليب علااا الترااارب المصاا
المصااري سااامح كااسري إلااا إساارائيل. وبااارك مسااؤولون إساارائيليون هااذه الخطااوة باعتبارهااا تساااهم  ااي 

 ترويب نسومب بنيامين نتنياهو والتوصل إلا اتفاق سالم مع الفلسطينيين.
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أنرونوص" روعاي ساايس إن وساائل و ي هذا السياق  قال خبير الكؤون العربيب  ي صنيفب "يديعوص 
اإلعاالم المصارتب تفاجااأص مان زتااارة كاسري إلااا إسارائيل  رغام أناااا تماص  ااي  ال تزايااد قاوة العالقاااص 

سرائيل أكثر  أكثر.  بين مصر وا 
وأكااار سااايس إلااا أن أنااد مؤكااراص تغيياار السياسااب المصاارتب تجاااه إساارائيل تمثاال  ااي تعيااين الساافير 

رص مناااذ عااادة أكاااار بعاااد أن برياااص إسااارائيل بااادون تمثيااال دبلوماساااي المصاااري الجدياااد  يااااا ناااازم خيااا
مصري عدة سنواص  وسذا لراء عضاو مجلاس الكاعب المصاري تو ياق عساكاب ماع السافير اإلسارائيلي 
 ااي الراااهرة ناااييم سااورتن  رغاام مااا أثاااره اللراااء ماان ردود  عاال غاضاابب  ااي الكااارع المصااري أدص  ااي 

 .الناايب إلا إقصاء عساكب من المجلس
وجااااء مايو/أياااار األخيااار ليكااااد الااادعوة الكاااايرة التاااي أطلرااااا الااارئيس المصاااري عباااد الفتااااح السيساااي 
للجااانبين اإلساارائيلي والفلسااطيني إلااا ناال الصااراع بينامااا بالساارعب الممسنااب  طالبااا بااث دعوتااه عباار 

نسومب اإلسرائيليب التلفزتون اإلسرائيلي  وكملص طلبه من األنزاب اإلسرائيليب التوند تمايدا لتوسيع ال
 الناليب برئاسب بنيامين نتنياهو.

 
 خطوة نادرة

ومادص سل هذه المؤكراص الطرتق لزتارة كسري إلا تل أبيب بعد تايئب السيسي الرأي العام المصري 
 لما قد يعتبرها خطوة نادرة.

ج سايما وختم سايس بالرول إن ردود الفعل المصرتب علاا زتاارة كاسري تراوناص باين مؤتاد ومعاارض  
عباار كاابساص التواصاال اججتماااعي  ألن أنااد مباارراص معارضااتاا أناااا أتااص عرااب زتااارة نتنياااهو إلااا 

 أ رتريا األسبوع الماضي.
مااان جانبااااا  نرلاااص المراسااالب السياسااايب لصااانيفب "معاااارتف" داناااب ساااومبير  تعريبااااص لزعمااااء الساااانب 

 السياسيب والنزبيب  ي إسرائيل نول زتارة كسري.
ضوة الكنيسص وزعيمب نزب العمل السابرب كيلي ينيمو يتش زتارة كسري بالااماب التاي  رد وصفص ع

يجااب مبارستاااا واسااتغاللاا ماان قباال رئاايس النسومااب اإلساارائيليب للااد ع باتجاااه عمليااب سياساايب إقليميااب  
بدءا بالمفاوضاص مع السلطب الفلسطينيب  ألن غياب أي أ ق سياسي يضر بوضع إسارائيل اقتصااديا 

 نيا  ي آن واند  ويمسن اعتبار الزتارة المصرتب مردمب لمرنلب بناء ثرب وتفاؤل أكثر.وأم
ن ساناص متاأخرة بنسابه  لكنااا  وبارك رئيس رابطب نل الصراع اإلسرائيلي العربي خيليك بار الزتارة وا 

ثار أ ضل من أج تكاون هنااك زتاارة أصاال  ألن الصاراع ماع العارب الفلساطينيين يعتبار الموضاوع األك
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اكتعاج  ي إسرائيل  وسل خطوة لنال الصاراع يجاب أن تكاون مبارساب  خاصاب أن مصار تعتبار بواباب 
 مامب إلدماج العالم العربي  ي مسألب نل الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

 
 عالقة رومنسية

وذساارص عضااوة لجنااب الخارجيااب واألماان التابعااب للكنيسااص عناااص بااارسو )ماان ناازب الليسااود( أن زتااارة 
سارائيل  علاا أمال أن تاؤدي إلاا إطاالق مباادرة كس ري هامب جدا وتعتبر مؤكارا علاا تراارب مصار وا 

إقليميب  ألن ما يسر اإلسرائيليين هاو أن تعاود مصار إلاا دورهاا اإلقليماي  وماع مارور الوقاص لام يعاد 
ب صااناع الراارار  ااي المنطرااب ياارون  ااي إساارائيل دولااب معاديااب  ممااا يماااد الطرتااق لالنطااالق  ااي عملياا

 سياسيب إقليميب.
أمااااا أيااااوب قاااارا نائااااب وزتاااار التعاااااون اإلقليمااااي اإلساااارائيلي  رااااد قااااال إن زتااااارة كااااسري تماااانح النسومااااب 
اإلسرائيليب الكارعيب الالزماب للتوجاه نناو ترتيبااص سياسايب ترارب إسارائيل مان العاالم العرباي  زاعماا أن 

يب ماع إسارائيلا طلبتاا الادخول  اي لايس لادياما عالقااص دبلوماسا -لم يذسرهما-هناك دولتين عربيتين 
 عالقاص ثنائيب معاا.

ج" اإلخبااااري آ اااي يساااخاروف إن زتاااارة اباادوره  قاااال الخبيااار اإلسااارائيلي  اااي الكاااؤون العربيااب بموقاااع "و 
ساارائيل  وتكاااد  كااسري تكااير إلااا مااا وصاافاا "بعالقااب رومنساايب" باادأص تخاارج إلااا النااور بااين مصاار وا 

عااد أن سانااص هااذه العالقاااص تااتم  ااي ال ااالم منااذ اعااتالء السيسااي بينامااا  ب اسااتراتيجيبنكااوء تنااالف 
 النسم  ي مصر.

وأوضح أن إسرائيل ومصر سانتا معنيتين بأن تبرا العالقاص األمنيب واجستخبارتب بكسل خاص بعيدا 
عن تداول اإلعالم  نتا ج يضر الككف عناا بالتعاون الرائم بيناما  لكن مان الواضاح أن السيساي 

ا روتدا ُيخرج من الصندوق المغلق المزتد من العالقاص مع إسرائيل  خاصب بعادما أعلان قبال بدأ روتد
 أكار أنه يجري منادثاص هاتفيب دورتب مع نتنياهو.

وتبدو أن زتارة كسري األخيرة قطعص مرنلب السرتب  ي عالقاص الراهرة وتال أبياب  للادخول  يماا بااص 
لتان مااان تناااالف إساااتراتيجي يكااامل العالقااااص العساااسرتب يعر اااه سااال الكااارق األوساااط عماااا تكااااده الااادو 

 لنمايب ندودهما المكترسب.
سااارائيل يتراااوى يوماااا بعاااد ياااوم  ج سااايما  وخاااتم يساااخاروف باااالرول إناااه يبااادو أن التناااالف باااين مصااار وا 
باالن ر إلاا النارب التاي يخوضااناا  اي كابه جزتاارة سايناء ضاد تن ايم الدولاب اإلساالميب   ضاال عمااا 

ن تطاااوراص ميدانياااب وسياسااايب  اااي الضااافب الغربياااب وقطااااع غااازة يعتبرهاااا مصااادرا لعااادم ياااراه السيساااي مااا
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اجستررار والمخاطرة  ي الكرق األوسط  ولذلك تذهب خطواص السيساي نناو إضاعاف نمااس وتروياب 
 السلطب الفلسطينيب.

 12/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 حتالل جريمةكمال الخطيب: زيارة وزير خارجية مصر للقدس وهي تحت اال .19
األناضول: قال نائب رئيس النرسب اإلسالميب  ي الداخل  - عالء الرتماوي  - الردس المنتلب

اإلسرائيلي  الكيخ سمال الخطيب  األند  إن زتارة وزتر الخارجيب المصري سامح كسري "إلا الردس 
 .وهي تنص اجنتالل جرتمب"

خارجيب مصر لدولب اجنتالل  ي المدينب  واعتبر الخطيب  ي تصرتح لألناضول  أن "زتارة وزتر
 .المردسب هو إقرار بإسرائيل واقتناماا للمسجد األقصا بل تاوتده وترسيمه"

باص يمثل البوابب جختراق إسرائيل للعالم  وأضاف الخطيب: "الن ام المصري النالي بريادة السيسي
 .إلسرائيل"العربي واإلسالمي  وباص البساة لاا  ي أ رتريا ومناطق الر ض 

وأكار الخطيب  إلا أن "زتارة كسري جاءص إلعالن كسل النرب التي تكن بتنالف إسرائيلي غربي 
 .علا الروى النيب  ي المنطرب خاصب  ي  لسطين وسورتا"

ولفص إلا أن "من ي ن أن الزتارة جاءص لدعم السالم  او واهم  إن الزتارة جاءص لتوثيق عرى 
سرائيل لتعزتز قبضتام  ي المنطرب" تندةالمتنالف تروده الوجياص   .وا 

وقال إن "الردس واألراضي الفلسطينيب ج ترنب بوجود كسري علا أراضياا  وعلا الكعب المصري 
لفظ هذه الثلب الناكمب"  مكيرا إلا أن "دور الكعب المصري معروف  ي انتضانه الرضيب 

 .من الغرب" المدعومبدة اجنرالب   لذلك نفرق بين هذا الكعب الرائع وبين قياالفلسطينيب
 10/7/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 نفذ هجوماا على حافلة إسرائيليةالذي بالل أبو غانم األسير بالمؤبد على  أحكام ثالثة .21

سنب(  22نسمص المنسمب المرسزتب اإلسرائيليب أمس علا بالل أبو غانم ): ب.ف.أ –الردس المنتلب 
ألف كيسل  450عامًا وتعويضاص بريمب مليون و 60ث مؤبداص ومن الردس المنتلب بالسجن ثال

طالق نار علا نا لب إسرائيليب  ي تكرتن  400 ننو) ألف دوجر( بعد إدانته بتنفيذ عمليب طعن وا 
 األول )أكتوبر( الماضي.

ودانص المنسمب أبو غانم بتامب "الرتل ومناولب قتل سبعب أكخاص ومساعدة عدو أثناء النرب". 
إنه نفذ عمليب إطالق نار مع كرتسه بااء عليان الذي قام بالطعن داخل النا لب  ي منطرب وقالص 
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 / أكتوبرتكرتن األول 13"أرمون هنتسيف" الررتبب من جبل المسبر  ي الردس الكرقيب المنتلب بتارتخ 
 . 2015عام 

ما  علناه رد علا وأثناء خروج بالل من قاعب المنسمب مسبل اليدين والردمين  قال للصنا يين: "
 اعتداءاتام علا نسائنا وعلا أقصانا".

وقال المنامي منمد منمود الذي يمثل أبو غانم "إن قرار النسم  الم سثيرًا ألن المنسمب لم تصدر 
أنسامًا مماثلب علا قتلب أبو خضير مع أن عمليب الرتل أبكع". وتابع: "أما بالنسبب إلا التعويضاص  

طيع د ع هذه التعويضاص". وأكد أن المنسمب اعتبرص أبو غانم مؤتدًا لنرسب  او  ي السجن وج يست
 "نماس" وليس عضوًا  ياا.

 12/7/2016الحياة، لندن، 
 

 : انتشار للقوى اإلسالميةالحلوةعين مخيم  .21
نّفذص "الروى اإلسالميب"  ي مخيم عين النلوة  وبيناا "النرسب اإلسالميب المجاهدة" و : منمد صالح

األنصار" ومجموعاص تابعب للناكط اإلسالمي السلفي الكيخ أسامب الكاابي  أمس  انتكارًا "عصبب 
 أمنيًا  ي المخيم.

وأكارص مصادر أمنيب  لسطينيب إلا "ضروراص أملص انتكار الروى اإلسالميب من أجل سد الثغراص 
د النوادث المسّلنب األمنيب ومنع تفاقم اإلكساجص وسّد الطرق علا المصطادين بالماء العسر  بع

طالق الرصاص واستخدام الرنابل اليدويب  ي تلك النوادث وسروة عدد من الجرنا.  المتعددة وا 
ورأص المصادر أن الدور األبرز  ي السيطرة علا الوضع األمني  ي المخيم خالل الساعاص 

الجميع بما  ياا  الماضيب يعود لا "عصبب األنصار" سوناا تكسل نرطب اجرتكاز األمني ومربولب من
 نرسب " تح".

  إسالمياذ طابعًا خنه منعًا جنايار األمن سان ج بد من هذا اجنتكار الذي اتأ" إلاوأكارص 
خصوصًا بعد إكسال وقع  ي الكارع التنتاني  ي مخيم عين النلوة وتطور إلا إطالق نار". 

 إلاالنور" وخكيب من نزول " تح" وأوضنص أن "هذا اجنتكار نّفذ بعد عرد اجتماع طارئ  ي "مسجد 
 انتكار الروى اإلسالميب. إثرالمواجاب  نيث تم سنب المسّلنين الذين انتكروا 

 12/7/2016السفير، بيروت، 
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 على األسير بالل كايد اإلبعاد مقابل اإلفراج تعرض "إسرائيل" .22
عليه اجعترال اإلداري قبل قال األسير الفلسطيني بالل سايد الذي  رض   ادي أبو سعدى: –رام هللا 

عاما  ي السجن  إنه تلرا عرضا من إسرائيل بمغادرة  14كار بعد قضاء منسوميته ومدتاا 
مر اجعترال اإلداري. وأضاف وهو المضرب عن الطعام أ لسطين لمدة أربع سنواص مرابل تجميد 

 نه ير ض هذا اجقتراح.أمنذ كار بسبب اعتراله اإلداري 
نه بسبب إضراب سايد عن الطعام الترا به أمنمود نسن من مرسز الضمير وأضاف المنامي 

مسؤولون من الجااز األمني  ي ناايب الكار الماضي وعرضوا عليه مغادرة البالد إلا أي دولب 
يكاء  بما  ي ذلك إلا قطاع غزة. ور ض العرض وتواصل اإلضراب عن الطعام  ويسود التخوف 

 من تدهور نالته الصنيب.
 12/7/2016، لندن، دس العربيالق

 
 إصابات بمواجهات مع االحتالل في بلدة الشيوخ بالخليل .23

أصيب عدد من المواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاة والعكراص بناجص اختناق : الخليل
بالغاز المسيل للدموع  مساء اليوم اجثنين  خالل مواجااص مع قواص اجنتالل اإلسرائيلي  ي بلدة 

 كيوخ كمال كرق الخليل.ال
وأ اد كاود عيان ومصادر منليب بأن قواص اجنتالل أطلرص الرصاص المعدني المغلف بالمطاة 
وقنابل الغاز صوب المواطنين  ي البلدة  ما أدى إلصابب عدد منام  سما منعص طواقم اإلسعاف 

 التابعب لجمعيب الاالل األنمر الفلسطيني من ترديم العالج للمصابين.
ذسر أن قواص اجنتالل أغلرص منذ عدة أيام سا ب المداخل المؤديب إلا بلدة الكيوخ بالسواتر الترابيب ي

 والمسعباص اإلسمنتيب  ونولص عددا من منازل المواطنين  ياا إلا ثكناص عسسرتب.
 11/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 سلطات االحتالل تقرر عدم تسليم جثامين الشهداء .24

  اإلبراء علا موقف "النسومب" عدم تسليم جثامين اإلسرائيليقررص سلطاص اجنتالل  :الردس
 .أسبوعينالكاداء  علا أن يتم دراسب الموضوع سل 

ورئيس  اإلسرائيليبوتمخض ذلك عن جلسب عمل عردص باألمس بين المستكار الرانوني للنسومب 
 األخيرة".وبناء علا "ال روف األمنيب  نتنياهوالنسومب بنيامين 
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 ي بيان لاا اليوم  أن المستكار الرانوني للنسومب يرى أنه من الممسن  اإلسرائيليبوأوضنص الكرطب 
الن ر  ي الررار بين  بإعادة التزمصالنسومب  إناتخاذ قرار بعدم تسليم جثامين الكاداء  ونيث 
 النين واآلخر  ليس هناك ما يبرر تدخل المنسمب.

مب السماح لاا بترديم رد مندث خالل ثالثب أسابيع أو  ي نال تغيير  ي وطلبص الكرطب من المنس
 موقف النسومب.

 
ويعسف منامي العائالص علا صياغب رد ير ض  يه موقف المستكار الرانوني للكرطب سيردم يوم 

 غد الثالثاء نسب بيان من أهالي الكاداء المنتجزة جثامينام.
 11/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 فلسطينية في النصف األول من العام الجاري  123اعتقال : مركز أسرى فلسطين .25

أكدص وندة الدراساص بمرسز أسرى  لسطين  أن اجنتالل "اإلسرائيلي" صّعد من : رائد ج ي - غزة
سياسب اعترال النساء والفتياص منذ بدايب العام النالي  ولم يستثن الراصراص واألمااص  والمسناص  

نالب اعترال لنساء و تياص من قبل قواص اجنتالل خالل  123تضاص  نيث رصد المرسز والمر 
 األكار الماضيب الستب.

وقال الناطق اإلعالمي للمرسز رتاض األكرر إن اجنتالل صعد بكسل ملنوظ من استاداف النساء 
تكرتن مطلع والفتياص  وذلك بادف ردعان عن المكارسب  ي أنداث انتفاضب الردس التي اندلعص 

أكتوبر من العام الماضي  وتخويفان من اإلقدام علا تنفيذ عملياص طعن أو دهس ضد األول/ 
جنود اجنتالل ومستوطنيه  ولتنريق هذا الادف بالغ اجنتالل  ي ناجص إطالق النار علا النساء 

 أو اجعترال التعسفي لمجرد الكباب  رط.
 12/7/2016الخليج، الشارقة، 

 
 ل مقابل الهدمكالعراقيب بمبلغ مليوني شيقرية تطالب إسرائيل  .26

تن ر المنسمب  ي مدينب بئر السبع  يوم اإلثنين   ي قضيب قدمتاا السلطاص اإلسرائيليب : قاسم بسري 
 ضد أهالي قرتب العراقيب  مسلوبب اجعتراف   ي منطرب النرب.

صارتف هدم العراقيب األول بتارتخ ل مرابل مسمليون كي 2وتطالب الدولب أهالي الررتب بد ع مبلغ 
 ونتا الادم الثامن. 27/7/2010
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  29/6/2016علا التوالي  بتارتخ  100يذسر أن الجرا اص اإلسرائيليب هدمص قرتب العراقيب للمرة 
 وترسص األهالي  ي العراء قرب مربرة الررتب.

 11/7/2016، 48عرب 
 

 2007ألول مرة منذ  "يزإير "تسمح بإدخال مركبات إلى غزة عبر  "إسرائيل" .27
أعلنص وزارة الكؤون المدنيب  ي السلطب الفلسطينيب أن السلطاص اإلسرائيليب قررص ": األناضول"-غزة

  المخصص لنرل األ راد  "إيرتز"السماح بإدخال مرسباص إلا قطاع غزة عبر معبر بيص نانون 
 .2007وذلك ألول مرة منذ عام 

م  ي الوزارة  ي تصرتح لا"األناضول": "بعد جاود نثيثب بذلتاا وقال منمد المرادمب  مدير اإلعال 
جتفاق يتم بموجبه إدخال  2007الكؤون المدنيب توصلنا مع السلطاص اإلسرائيليب  وألول مرة منذ عام 

المرسباص الصغيرة )سياراص( والنا الص )باصاص( والكانناص )نصف نرل( إلا قطاع غزة  عبر 
. ولفص المرادمب إلا أن عددًا من الكانناص والمرسباص ستدخل يوم الخميس "إيرتز"معبر بيص نانون 

 المربل. ولم يتسن النصول علا تعريب  وري من الجانب اإلسرائيلي نول ما ذسره المرادمب.
 11/7/2016، لندن، القدس العربي

 
 الشرطة اإلسرائيلية تفتعل احتكاكات متعمدة مع المقدسيين بالعيسوية .28

سكفص ترارتر أّن وندة "نرس الندود" الّتابعب للكرطب اإلسرائيلّيب  تبادر بكسل دورّي : مالطيب غناي
إلا ا تعال انتكاكاص متعّمدة مع المردسّيين من نّي العيساويب  ما يؤّدي إلا اندجع مواجااص مع 

لع عاًما(  مط 12سّسان البلدة  تسفر عن إصاباص خطيرة  مثل إصابب الّطفل أنمد أبو نّمص )
العام الجاري  بعياراص مطاطّيب  خّلفص لديه إعاقب  بعد معاناة أسابيع طوتلب من مسوثه  ي 

 المستكفا بوضع نرج.
 12/7/2016، 48عرب 

 
 شابا ينالون شهادة الوطن قبل العلم 16إعالن نتائج الثانوية العامة في فلسطين و .29

 ي  2016نويب العامب للعام النالي أعلن وزتر التربيب والتعليم العالي صبري صيدم نتائج الثا
منا  اص  لسطين سا ب  ي مؤتمر صنا ي عرده  ي مدينب رام هللا. وخرج الطلبب إلا الكوارع  ي 
قوا ل سبيرة لالنتفال بنجانام  ور استالم نتائجام التي علموا باا عبر خدماص كبسب الااتف 

 التربيب والتعليم  ي النسومب الفلسطينيب.الخليوي "الجوال" قبل المؤتمر الصنا ي الذي عرده وزتر 
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لكن العنوان األبرز إلعالن نتائج الثانويب العامب سان  ي قصب الطلبب الستب عكر الذين لم تعلن 
نتائجام إذ استبروها بكاادة الوطن. واستذسرهم زمالء الدراسب لن ب إعالن النتائج ومنام نتا من 

 مميزة.ذهب إلا منازل ذوتام  ي لفتب إنسانيب 
بدورها أكدص وزارة األسرى والمنررتن الفلسطينيين أن عكرتن طالبًا من طلبب الثانويب العامب سانص 
قواص اجنتالل اإلسرائيلي قد اعترلتام خالل الفترة الماضيب يربعون خلف قضبان سجون اجنتالل 

  ي عدة سجون إسرائيليب.
مؤتمر صنا ي إن عدد المسجلين  ي سا ب  وقال وزتر التربيب والتعليم العالي صبري صيدم  ي

مكترسا بنسبب  50,284مكترسا  والناجنون  77,772مكترسا  وتردم لالمتنان  78,585الفروع بلغ 
 .%64.66بلغص 

وأوضح الوزتر أن "إجراءاص تطبيق ن ام ثانويب عامب جديد تنطلق اليوم لتطوي بعد أكثر من نصف 
لتواكب المستجداص التربويب وتخفف نالب الرلق من اجمتنان قرن  صفنب الن ام التعليمي النالي 

بداعاتام وتبري علا  النالي وتزتد عدد الفرص المردمب للطلبب وتضع أسس اجهتمام برعايتام وا 
مصداقيب كاادة الثانويب العامب  باعتبارها كاادة اعتزاز بن امنا التعليمي وجواز مرور لطلبتنا ننو 

 المستربل".
 12/7/2016، لندن، بيالقدس العر 

 
 مستوطنون يضرمون النيران في أراضي المواطنين .31

 زراعيب بررتب رأس سرسر غرب مدينب رام هللا. أضرم مستوطنون النار  مساء يوم اجثنين   ي أراض  
وأ اد تررتر إدارة العالقاص العامب واإلعالم  ي الد اع المدني  ونسب كاود عيان بالمنطرب  بأن 

مستوطنين أضرموا النيران  ي أراضي المواطنين بالررتب  مضيفا أن طواقم الد اع مجموعب من ال
المدني عملص ما يزتد عن الثالث ساعاص من أجل إخمادها  بسبب إعاقب عملاا من قبل 

 المستوطنين.
 11/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ون زيارة "أسرى نفحة"العشرات من أهالي أسرى غزة يزورونهم ونشطاء إسرائيليون يحجب .31

غزة: تمسن عدد من أهالي األسرى الفلسطينيين من قطاع غزة  من زتارة أبنائام المعترلين  ي سجون 
اجنتالل  بتنسيق خاص من اللجنب الدوليب للصليب األنمر الدولي   ي وقص نفذص  يه عائلب أند 
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ون  للتكويش علا زتارة أهالي الجنود اإلسرائيليين األسرى لدى نماس  انتجاجا أمام أند السج
 أسرى "سجن نفنب".

 19من أهالي األسرى بينام  67وقالص ساير زقوص الناطرب اإلعالميب باسم الصليب األنمر  إن 
معتراًل  ي "سجن رامون". وخرج هؤجء صبانا من معبر بيص نانون "إيرز"  37طفاًل توجاوا لزتارة 

ئيلي  بناء علا الترتيباص التي قامص باا اللجنب الدوليب كمال الرطاع  وتوجاوا إلا السجن اإلسرا
 للصليب األنمر.

وسانص إسرائيل تمنع أهالي أسرى غزة من زتارة أبنائام  ي السجون اإلسرائيليب  تنص نجج واهيب  
 وسمح باذا األمر بعد إضراب طوتل عن الطعام خاضه األسرى.

الجندي اإلسرائيلي األسير لدى نرسب نماس  ي إلا ذلك أغلق العكراص من أ راد ومناصري عائلب 
 غزة أورون كاؤول  مدخل "سجن نفنب" بالنرب  بادف منع وصول عائالص األسرى الفلسطينيين.

وو ق ما ذسر  إن عائلب هذا الجندي أكدص أن خطوتاا تلك تأتي  ي إطار الضغط علا السلطاص 
  اإلسرائيليب جستعادة نجلاا.

ة دون دخول أهالي األسرى للسجن لزتارة أبنائام. وسبق أن أعلنص العائلب ونال المعتصمون بالرو 
  ومناصرتاا نيتاا منع زتارة أسرى نرسب نماس.

 12/7/2016، لندن، القدس العربي
 

 "اإلسرائيليين"الستضافة محادثات مباشرة بين الفلسطينيين و تدعومصر : هآرتس .32

 اتصاًج هاتفيًا من وزتر الخارجيب المصري   د عباسمنمو  بالفلسطيني السلطب تلرا رئيس: )وساجص(
بنيامين نتنياهو  ي  "اإلسرائيلي"  نول المنادثاص التي أجراها األند مع رئيس الوزراء سامح كسري 

 -  وأكدص الخارجيب المصرتب أن المنادثاص تناولص تفعيل عمليب السالم الفلسطينيب "تل أبيب"
 ي  "اإلسرائيليين"ب باستضا ب منادثاص مباكرة بين الفلسطينيين و  وأن الراهرة معني"اإلسرائيليب"

 العاصمب المصرتب.
وقال المتندث باسم وزارة الخارجيب المصرتب أنمد أبو زتد إن مبانثاص الوزتر كسري مع نتنياهو 

 الكق األكبر مناا  ي إطار ثنائي منفرد.. تناولص تردير نتائج اججتماع الوزاري الخاص ى والتي جر 
بدعم عمليب السالم  ي بارتس  والذي عرد  ي الثالث من يونيو الماضي وتررتر اللجنب الرباعيب 

وسيفيب  "اإلسرائيليب" -الدوليب. ونوه بأن المبانثاص تناولص جاود تفعيل عمليب السالم الفلسطينيب 
 17أطلراا  ي البناء علا الرؤيب التي طرناا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي  ي دعوته التي 

 بخصوص الرضيب الفلسطينيب. "اإلسرائيلي"أيار علا الجانبين الفلسطيني ومايو/
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تموز الماضي التي أكد خاللاا وأضاف أبو زتد أن المنادثاص تناولص زتارة كسري إلا رام هللا يوليو/
لا استئناف لتكجيعاما ع "اإلسرائيلي"التزام مصر بترديم سل أكسال الدعم للجانبين الفلسطيني و

المفاوضاص  وأن نرطب اجنطالق ألي مفاوضاص قادمب ينبغي أن تتأسس علا انترام مررراص 
 الكرعيب الدوليب والمرجعياص الخاصب باا  واتخاذ إجراءاص واضنب علا مسار بناء الثرب..

مكددًا علا ضرورة أن يكعر سل طرف بأنه ج مجال لتنريق رؤيب الدولتين إج من خالل 
 وضاص الجادة والمباكرة.المفا

العبرتب عن مصادر دبلوماسيب  لسطينيب وغربيب الرول إن مصر معنيب  "هآرتس"نرلص صنيفب 
 ي الراهرة بمكارسب مسؤولين سبار من  "اإلسرائيليين"باستضا ب منادثاص مباكرة بين الفلسطينيين و

 12/7/2016، الخليج، الشارقةمصر واألردن. 
 

 رائيل قصفت في سيناء بموافقة مصرية""إس ":بلومبرغ"وكالة  .33
بعد أقل من يوم واند علا لراء وزتر الخارجيب المصري برئيس النسومب اإلسرائيليب  : رامي نيدر

قال مسؤول إسرائيلي  ي السابق ور يع المستوى إن طائراص إسرائيليب من دون طيار قصفص أهداً ا 
 هذه الغاراص نفذص بموا رب السلطاص المصرتب. ي كبه جزترة سيناء خالل السنواص األخيرة  وأن 

وجاءص أقوال المسؤول السابق  ي تررتر لوسالب  بلومبر   األميرسيب نول تعزتز العالقاص المصرتب 
اإلسرائيليب وزتارة وزتر خارجيب مصر  سامح كسري  النادرة يوم أمس إلا الردس ولرائه رئيس 

 لتي بنثا خاللاا سلسلب من المواضيع.  النسومب اإلسرائيليب  بنيامين نتنياهو  ا
ونرلص الوسالب عن نائب رئيس أرسان الجيش اإلسرائيلي  يائير جوجن  قوله إن  العالقاص لم تكن أبًدا 
سرائيل ليسص سالعالقب مع الوجياص المتندة  متينب إلا هذا الند   وأضاف أن العالقب بين مصر وا 

 ب  لكناا نرطب انطالق جيدة .   وج تروم علا النب أو الريم المكترس
وتطرق التررتر إلا العالقاص  ي مجال اجستخباراص والطاقب  والتي تكاد ترارًبا سبيًرا  إذ قالص 
الوسالب أن مصر تسعا للعب دور إقليمي مؤثر لتتمسن من تلميع صورتاا  سإندى الخطواص 

يق العالقاص مع إسرائيل قد تكون أكبر للناوض باقتصادها الراكد   والفائدة التي قد تجنياا من توث
 من المخاطرة بتلري اجنتراداص النادة من قبل المتطر ين .

ونرلص الوسالب عن السياسي المصري السابق  منمد سمال  الذي يعمل مناضًرا للعلوم السياسيب  ي 
علا صعيد جامعب الراهرة  قوله إن  درجب التعاون بين الدولتين تكاد  ترة غير مسبوقب  خاصب 

 مسا نب اإلرهاب .
 11/7/2016، 48عرب 
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  هارفارد في السابقة سراا  "إسرائيل"وزيرة خارجية  يلتقينادر بكار  السلفي : القيادي"اليوم السابع" .34
 الرياديسكفص مصادر داخل جامعب هار ارد األمرتسيب ندوث لراء سرى بين نادر بسار  :سامل سامل

 تسيبي. وقالص المصادر لا"اليوم السابع" إن لراء الماضيأبرتل  16  يليفنا  ذلك  وتسيبي  السلفي
  الناصل مؤخًرا علا درجب الماجستير من جامعب هار ارد  سان السلفي الرياديليفنا بنادر بسار 

 الفلسطيني اإلسرائيليليفنا إللراء مناضرة عن الصراع  تسيبي"تم دعوة  بناء علا طلبه" مضيفب:
معيب "هلليل الخاصب بالطالب الياود داخل جامعب هار اد"  وسان لراءا مفتوح ضمن  اعليب ن متاا ج

يسمح ألى أند من الطالب المكارسب  يه. وأكارص المصادر لا"اليوم السابع" إلا أن نادر بسار بعدما 
ليفنا للجامعب قد طلب تنسيق لراء مغلق معاا وقد توسل للمن مين من أجل  تسيبيعلم بردوم 

لرائاا إليفنا  وبالفعل وا رص وتم ترتيب اللراء داخل الجامعب بعد  تسيبيموا رب نصوله علا 
دقيرب تندث  ياا نادر  40وقالص: "لراء نادر بسار بتسيبا لينفا استغرق ما يررب من  المناضرة". 

يناير   25نجاح اإلخوان بعد ثورة   ي الرئيسيبسار عن قوة نزب النور وكعبيته وأنه سان السبب 
البرلمان   يجميع اجستنراقاص اجنتخابيب وله ممثلين   ين نزب النور يسعا للسلطب ويكارك وا  

ليفنا لجامعب هار ارد األمرتسيب قد جقص اهتماما  تسيبي". وأوضنص المصادر أن مناضرة النالي
ليفنا وصلص  لتسيبيللمناضرة وقد وجه سلماص نادة   لسطينيإعالميا سبير بسبب نضور طالب 

 . الفلسطينيد ع الجامعب تصدر بيان اعتذر عما بدر من الطالب  الذيد الكتم  األمر لن
 10/7/2016، اليوم السابع، مصر

 
 نادر بكار المصري  "النور"قيادي بحزب ال ليفني ترفض التعليق على أنباء حول لقائها .35

وزترة الخارجيب الردس المنتلب/ عالء الرتماوي/ األناضول: ر ضص عضوة الكنيسص اإلسرائيلي  
السلفي  "النور"سابرا  تسيبي ليفني  اإلثنين  التعليق علا أنباء تندثص عن لرائاا بالريادي  ي نزب 

    ي وقص أكدص مصادر مرربب مناا ندوث اللراء."نادر بسار"المصري 
ليفني عن  امتنعص النائبب  ي الكنيسص تسيبي"وقالص اإلذاعب اإلسرائيليب العامب )الرسميب(  اإلثنين  

التعريب علا ما نكر نول لرائاا المتندث باسم نزب النور السلفي نادر بسار  ي جامعب هار رد 
اللراء ندث " يما قالص مصادر مرربب من ليفني لإلذاعب نفساا  إن  ."أكار ثالثةاألمرتسيب قبل 

نكر هذا الخبر من قبل جااص تعارض التطبيع مع إسرائيل  غداة زتارة وزتر "  مضيفب أن " عال
خارجيب مصر سامح كسري للبالد هد اا الككف عن اجتماعاص بين مسؤولين إسرائيليين وجااص 

 ."سلفيب مصرتب
 11/7/2016، رأي اليوم، لندن
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 تثير الغضب والسخرية على مواقع التواصل "إسرائيلـ"زيارة سامح شكري ل .36
الراهرة ا منار عبد الفتاح: أثارص زتارة وزتر الخارجيب المصري  سامح كسري  إلا إسرائيل أمس 

  ي مصر.  "توتتر"و "الفيسبوك"األول  انترادا وجدج واسعا علا مواقع التواصل اججتماعي 
تنا   تصدر قائمب األكثر تدو "وزتر الخارجيب"هاكتاغا بعنوان  "توتتر"ودكن عدد من نكطاء موقع 

التعامل مع الكيان "علا الموقع. وسانص تعليراص النكطاء غاضبب إزاء الزتارة  متامب النسومب با
 ."الصايوني علا نساب دم الفلسطينيين

 12/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 القاهرة وتل أبيب: ذروة التطبيع .37

ردس المنتلب ولرائه بعد يوم واند من زتارة وزتر الخارجيب المصري سامح كسري لل: نلمي موسا
النراب عن مكارسب طائراص  "بلومبر "رئيس النسومب اإلسرائيليب بنيامين نتنياهو  سكف موقع 

إسرائيليب من دون طيار  ي غاراص علا إرهابيين داخل سيناء المصرتب. واعتبر معلرون أن هذا 
اد الرئيس المصري عبد ُي ار نجم التعاون األمني غير المسبوق بين الدولتين  والذي تناما  ي ع

الفتاح السيسي. وجنظ معلرون إسرائيليون من جاب أخرى أن جانبًا من زتارة كسري للردس المنتلب 
 يعود إلا إيمان المصرتين بردرة إسرائيل علا التأثير علا إثيوبيا بكأن سّد الناضب.

ارص  ي األعوام الماضيب نراًل عن مسؤول إسرائيلي سابق إلا أن إسرائيل أغ "بلومبر "وأكار موقع 
مراص عدة جوًا علا أهداف إرهابيب  ي كبه جزترة سيناء. وبنسب سالمه   إن هذه الغاراص تّمص 
باستخدام طائراص من دون طيار  وبالتعاون مع مصر. وقد جاء هذا النبأ  ي إطار تررتر مطّول عن 

ن اإلسرائيلي الجنرال يائير جوجن قال العالقاص بين الدولتين تم  يه اقتباس سالم  لنائب رئيس األرسا
إننا لم نختبر مستوى تعاون ساذا  ي الماضي. واألمر ج يتعلق بمنبب أو قيم مكترسب. وأنا ج " يه 

 ."أصف هذا سأنه من ومب عالقاتنا مع الوجياص المتندة  لكني أعترد أن هذه نرطب بدايب جيدة
 ي سيناء   "داعش"انب جااص متماثلب مع تن يم وسانص أنباٌء ساذه قد ترددص  ي الماضي من ج

ولكن سانص الكسوك تنوم نول األمر جعتباراص سثيرة. ومعروف أن الجيش المصري يخوض منذ 
( خصوصًا  ي كمالاا المجاور "وجيب سيناء" ي سيناء ) "داعش"سنواص نربًا ضارتب ضد أنصار 

المصري يتمثل  ي نصر نكاة إرهابيي لرطاع غزة. ويعترد خبراء أن النجاح األساسي للجيش 
 ي منطرب تزداد ضيرًا  ومنع توسعام  ي وسط وجنوب سيناء. وقد سمنص إسرائيل لمصر  "داعش"

دخال قواص مدرعب وطائراص إلا وسط وكمال  بتجاوز الملنق العسسري جتفاقياص سامب ديفيد وا 
 ."شداع"المتفرع عن  "وجيب سيناء"سيناء بادف الرضاء علا تن يم 
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 "بلومبر "عاموس هارئيل أن ما نكره موقع  "هآرتس"و ي سل نال  جنظ المعلق العسسري لصنيفب 
سسر الصمص اإلعالمي المتواصل الذي نا ظ عليه الطر ان.  رد "عن الغاراص اإلسرائيليب  ي سيناء 

بر مصر أبلغ سسان كمال سيناء مرارًا عن غاراص طائراص من دون طيار  وهي تكنولوجيا ج تعت
  "بلومبر ". وأكار إلا أنه إذا صح تررتر "رائدة  ي استخداماا ضد من ماص اإلرهاب  ي المنطرب

 إن سالم المسؤول اإلسرائيلي يوضح جانبًا من الترارب بين الراهرة وتل أبيب  ي السنواص األخيرة  
ول. وأضاف أنه والذي وصل ذروته بزتارة وزتر الخارجيب المصري سامح كسري إلسرائيل أمس األ

ليسص صد ًب تصرتناص سل من نائب رئيس األرسان والسفير اإلسرائيلي  ي الراهرة نول أن 
 العالقاص بين الدولتين أوثق مما سانص أبدًا بيناما  وسذلك التعاون اجستراتيجي بيناما.

خروج عن  ي سيناء  وسماح إسرائيل لمصر بال "داعش"وأوضح هارئيل أنه إضا ب إلا التعاون ضد 
  هناك الدور اإلسرائيلي لدى اإلدارة األميرسيب لتربل "سامب ديفيد"بعض بنود الملنق العسسري لا 

إطانب الرئيس المصري السابق منمد مرسي  ما قاد إلا عدم وقف المعوناص األميرسيب لمصر. 
ويًا  ي كرتسًا استراتيجيًا ني"صارص تعتبر  ي مصر  2013وستب أن نسومب نتنياهو منذ صيف 

 ."المنطرب
وعلا هذه الخلفيب  تم لراء وزتر الخارجيب المصري مع بنيامين نتنياهو  ي الردس المنتلب. ورغم أن 
األن ار توجاص إلا مسألب استئناف المفاوضاص بين إسرائيل والسلطب الفلسطينيب عبر البدء 

قليميب. وأكارص  بخطواص لبناء الثرب بين الطر ين   إن المداوجص تناولص مواضيع كتا ثنائيب وا 
مصادر إسرائيليب إلا أن نتنياهو أثار مع كسري مسألب المفرودين اإلسرائيليين  ي غزة  طالبًا 
المساعدة من مصر  ي هذا المجال  خصوصًا أن مصر سبق وأدارص وساطاص بين إسرائيل و 

  ي الماضي. "نماس"
ي بلير  الذي قيل إنه لعب دورًا مرسزتًا  ي بلورة وسان ج تًا أن رئيس النسومب البرتطاني األسبق طون

ما عرف جنرًا بالمبادرة المصرتب  وصل إلا إسرائيل واجتمع أمس مع نتنياهو. وقد نضر اللراء 
مبعوث األخير الخاص لكؤون السالم  المنامي اسنق مولخو  الذي لعب دورًا  ي ترتيب زتارة 

يلعب دورًا برضا أميرسي إلخراج العالقب بين إسرائيل  كسري إلا الردس المنتلب. ومعروف أن بلير
 وعدد من الدول العربيب  خصوصًا الخليجيب  من السر إلا العلن.

تكير إلا "باراك رابيد أن زتارة كسري إلسرائيل  "هآرتس" ي سل نال  رأى المعلق السياسي لصنيفب 
سومب  ي السنواص اجخيرة. لرد نجح أند اإلنجازاص السياسيب المرسزتب لبنيامين نتنياهو سرئيس ن

  2011نتنياهو  ي النفاظ علا اتفاق السالم مع مصر رغم اجنرالب الذي ندث  ي الدولب  ي 
 2013وخالل نسم اإلخوان المسلمين  وعزز العالقب بكسل دراماتيسي منذ اجنرالب العسسري  ي 
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لزتارة علنيب إلا الردس بعد مرور قدوم كسري ". ورأى أن "وصعود عبد الفتاح السيسي إلا النسم
تسع سنواص علا زتارة سلفه أنمد أبو الغيط  ي المرة األخيرة  هو إنجاز سياسي بند ذاته.  ي 

منادثاص  –السنتين الماضيتين  سانص اتصاجص مسثفب بين الريادة المصرتب والريادة اإلسرائيليب 
اإلسرائيليين والمصرتين بين الردس والراهرة. إج هاتفيب دائمب بين نتنياهو والسيسي  تنرل المبعوثين 

 ."أن ذلك قد تم نتا اآلن علا نار هادئب. و ي ناجص سثيرة بسرتب تامب
قرار إرسال وزتر الخارجيب يكير إلا "تسفي بارئيل أن  "هآرتس"واعتبر معلق الكؤون العربيب  ي 

تي ج تكتفي بالتعاون اجستخباري مستوى جديد من العالقاص التي هي أقرب للتطبيع السياسي وال
التعاون األمني واجستخباري ليس أمرًا جديدًا  ولم يتطلب  ي الماضي نراكا ". وجنظ أن " رط

ولكن توجد لمصر ".  سل ذلك تنرق عبر مبعوثين ومنادثاص سرتب  "بمستوى وزتر الخارجيب
الذي تنكئه  "سد الناضب"ا هو مع إسرائيل  أنده "ال اور علنا"مواضيع نيويب أخرى تلزماا با 

مصر تعترد بأن إلسرائيل تأثير ". و ي ن ره   إن "إثيوبيا علا النيل والذي يرلق مصر بكسل سبير
ذا لم يسن  ي استطاعتاا منع إقامب السّد   يمسناا علا األقل التأثير علا  سبير علا إثيوبيا. وا 

سل ج يضر باقتصادها. يمسن أيضًا أن إثيوبيا من أجل التنسيق مع مصر نول ترسيم المياه بك
يسون هذا هو سبب توقيص زتارة كسري   ورًا بعد عودة نتنياهو من أ رتريا  لسماع ما استطاع 

 ."نتنياهو تنريره مع اإلثيوبيين
ما سرع الزتارة سان أيضًا "يوسي ميلمان إلا أن  "معارتف"من جاته  أكار معلق الكؤون األمنيب  ي 

األمنيب لنسومب نتنياهو  ي ترسيا  و ي زتارته إلا أ رتريا.  اتفاق المصالنب  –سيب النجاناص السيا
عند مصر  وسذا مؤتمر قمب زعماء دول كرق أ رتريا  "أمرًا ساالً "مع ترسيا  الذي ليس هو بالضبط 

والذين ثمب مع بعضام )وج سيما إثيوبيا( توجد لمصر خال اص  ي موضوع توزتع مياه  –السبعب 
 ."تعزتز آخر لمسانب إسرائيل سروة ع ما إقليميب –يل الن

 12/7/2016، السفير، بيروت
 

 تسلم األردن شابا زعمت تسلله عبر الحدود "إسرائيل" .38
األردن الكاب األردني الذي زعمص تل أبيب أنه  اإلسرائيليسلمص سلطاص اجنتالل  ":الغد"-عمان

 تسلل عبر الندود األسبوع الماضي. 
المستكفياص عرب إصابته برصاص قواص  إندىمنمود سنيل اآلن للعالج  ي  وتخضع الكاب

  التي زعمص أنه ناول اختطاف سيارة إسرائيليب  ي مستوطنب "دغانيا ب"   ي اإلسرائيليباألمن 
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جنوب بنيرة طبرتا  وأن "ضابط أمن"  ي المستوطنب أطلق عليه النار بعد مالنرب دامص ساعب  
 .اإلسرائيليالعالج  و ق اجدعاء  إلا  ونرل علا أثرها بإصاباص متوسطب وأصيب

ينمل رقما وطنيا أردنيا  ولم يسن بنوزته سالح أثناء توقيفه و ق "أن الكاب  أردنيبوذسرص مصادر 
 ."المعلوماص األوليب التي ركنص عن التنريراص من قبل الطرف اآلخر

المنتلب   األراضيب دخول الكاب إلا وأضا ص مصادر دبلوماسيب أن التنريق ناليا يتم نول آلي
خاصب وانه اعترل وهو ينمل بطاقب كخصيب   ضال عن "يسون قد تسلل عبر الندود   أنمستبعدة 

 ."عدم نمله ألي سالح
 11/7/2016، الغد، عّمان

 
 "إسرائيل" النقابات المهنية ترفض زيارة وزير خارجية مصر لـ: عّمان .39

خارجيب المصري سامح كسري للكيان الصايوني ولراءه المسؤولين مجلس النرباء زتارة وزتر ال أدان
 الصااينب  ي مدينب الردس.

من عكر  أكثرمن نوعاا منذ  األولازتارة الوزتر التي تعد  إنوقال المجلس  ي تصرتح صنفي 
والعربي خاصب  ي  ل الجرائم التي يرتكباا اجنتالل  األردنيسنواص كسلص صدمب للكارع 

ق الكعب الفلسطيني واجستمرار  ي بناء المستوطناص  و ي  ل اجقتناماص المتكررة الصايوني بن
 .األقصاللمسجد 
زتارة وزتر الخارجيب المصري للردس بصنبب رئيس الوزراء الصايوني بنيامين  أنالمجلس  وأضاف

مستوى نتنياهو كسل اعترا ا ضمنيا بان الردس عاصمب للكيان الصايوني  وكسل سابرب خطيرة علا 
 الموقف العربي من اجنتالل الصايوني لمدينب الردس.

الكعوب العربيب الرا ضب للتطبيع مع الكيان الصايوني والمؤتدة لنضال الكعب  أنواكد المجلس 
الفلسطيني ومراومته وتضنياته ج تربل التفرتط بذرة من تراب  لسطين التارتخيب  وج تربل بالنلول 

 اوئاا لم يلتزم باا اجنتالل ولم تردم كيئا للكعب الفلسطيني.اجستسالميب التي علا مس
ودعا المجلس مصر جن تكون سما سانص المدا عب عن الرضايا العربيب وعلا رأساا الرضيب 
الفلسطينيب  وان ج تمنح غطاء للمكارتع الصايونيب التي تكون علا نساب الرضيب الفلسطينيب 

 العادلب.
 11/7/2016، ، عّمانالسبيل

 
 



 
 
 
 

 

 29 ص             3988 العدد:        12/7/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 الحص: مكان مصر العربية ليس في حضن الكيان الصهيوني .41
مكاد زتارة وزتر خارجيب جماورتب مصر العربيب سامح كسري "انترد الرئيس الدستور سليم النص 

لرموز الكيان الصايوني  ي  لسطين المنتلب بعد انرطاع دام تسع سنواص متتاليب ليعرد مؤتمرا 
مصر  إلا لألخيرنتنياهو  وتبكرنا بزتارة مرتربب وقرتبب  رائيلياإلسصنا يا مع رئيس وزراء العدو 

  "األوسطالعربيب للراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تنص عنوان عمليب السالم  ي الكرق 
 ."أمرا مستاجنا و ي غير منله"ذلك يكسل  أن إلامكيرا 

ا   إننا ندرك تماما  سما يدرك بغض الن ر عن عمليب السالم التي يجري تسويرا"وقال  ي تصرتح: 
الكعب العربي المناضل  أن إسرائيل هي المسبب الرئيسي لمكسالص الوطن العربي  ونعتبر أن سل 

بعيد سل  اإلسرائيليونتا يومنا هذا ج طائل مناا جن العدو  أوسلوالمبادراص التي أطلرص منذ اتفاق 
 ."الفلسطيني نره  ي العودةمن كأنه أن يعطي الكعب  اتفاقالبعد عن إبرام أي 

كرايين العمل الرومي العربي   إلاالريادة المصرتب التي توسمنا باا خيرا لتعيد النياة " أنواعتبر 
 ي استعادة الدور العربي الذي سنا نطمح  باإلنباةأصابتنا سما أصابص سل عربي قومي مخلص 

 ."ليهإ
سؤولين  ي الريادة المصرتب وبين رموز الكيان إن ما نصل من تبادل للزتاراص بين بعض الم"وتابع: 

الصايوني يعتبر خارج سياق التنسيق العربي المكترك وتجاوزا لكل مفاهيم الروميب العربيب وضربا 
بعرض النائط لرغبب الكعب العربي بالتمسك بالنضال والكفاح د اعا عن النق الفلسطيني 

 ."طمس النق الفلسطيني ي  اإلسرائيليوالعدو  أميرساواستسالما لرغباص 
مصر العربيب ليس مساناا  ي نضن الكيان الصايوني وج يليق باا إج أن تكون رائدة العمل "وختم: 

 ."العربي المكترك  رنم هللا الزعيم الرانل جمال عبد الناصر
 12/7/2016، ، بيروتالسفير

 
 "يلإسرائ"حماس تقف في الخط األمامي لمقاومة : اإليراني الحرس الثوري  .41

نرسب المراومب اإلسالميب "قال النرس الثوري اإليراني إن  ا عمر هواش: "رأي اليوم"طاران ا 
  نا يًا أيب "نماس ترف  ي الخط األمامي للكعب الفلسطيني  ي مراومب ومواجاب الكيان الصايوني

ر الرائد تصرتناص نسبص إليه ضد النرسب  معتبرًا أنه يعبر عن مواقفه عبر بياناص رسميب أو عب
العام للنرس  وممثل الولي الفريه والعالقاص العامب  مضيفًا أن أيب مواقف من جااص أخرى كخصيب 

 وغير رسميب.
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وسان المستكار األعلا للنرس الثوري اإليراني العميد خسرو عروج هاجم نرسب نماس واتاماا 
س  ي ترسيا لتفاوض بالسعي لتوقيع معاهداص مع إسرائيل عبر ترسيا  مضيفًا بأن نماس تجل

 إسرائيل  وترتد أن توقع معاا عدة معاهداص.
وأضاف بيان النرس الثوري الذي جاء بعد يوم واند من انتراد نرسب نماس لتصرتناص عروج 

تجربب الكعب الفلسطيني  ي مرارعب اجنتالل الصايوني أثبتص "واعتبارها مجرد ا تراءاص باطلب  أن 
كجع العدو الصايوني علا اجستمرار  ي اجنتالل وممارسب ال لم أن ناج التفاوض والمساومب ي

استراتيجيب المراومب والصمود المبنيب علا التعاليم اإلسالميب " أن  مؤسدًا "ضد الكعب الفلسطيني
والتارتخيب  التي سانص من أولوياص نرسب نماس  وبريب المناضلين الفلسطينيين النريريين  يمسن أن 

 ."عب الفلسطينيتنرق تطلعاص الك
كك  ي أن نرسب المراومب اإلسالميب نماس التي ألنرص بالعدو الصايوني خسائر  ادنب  ج"وقال: 

 ." ي نروب غزة  ترف  ي الخط األمامي للكعب الفلسطيني  ي مراومب ومواجاب العدو الصايوني
 11/7/2016دن، رأي اليوم، لن

 
 لسطينيةالجامعة العربية تثمن جهود قطر للمصالحة الف .42

أكد األمين العام المساعد لجامعب الدول العربيب رئيس قطاع  لسطين  : قنا –مراد  تني  -الراهرة 
 -علي  أن األمانب العامب تثمن الجاد الرطري الراعي للمصالنب الفلسطينيب السفير سعيد أبو

ص لاا"الكرق" إنه الفلسطينيب  سما أناا تثمن أي جاد عربي يأتي  ي هذا اإلطار. وقال  ي تصرتنا
يتمنا أن تنرق اللراءاص واججتماعاص المعنيب بالمصالنب أهدا اا ألناا باتص ضرورتب جدا  خاصب 

  ي  ل ما تموج به السانب من أنداث.
يجابي ويعود  ي المجمل لصالح  وأضاف أن أي جاد عربي يد ع باتجاه المصالنب هو مردر وا 

علي  ي رده  ء مام جدا من عمل الجامعب العربيب. وأضاف أبوالرضايا العربيب والفلسطينيب  وهذا جز 
نول التواصل لمعر ب آخر مستجداص لراءاص الدونب بين األطراف الفلسطينيب قائال: بالفعل نتواصل 

 مع الجميع  وخاصب الرئاسب الفلسطينيب للتعرف علا سا ب المستجداص  ي هذا الملف.
علي إنه  الفصائل الفلسطينيب بالعاصمب الدونب  قال أبو ونول ما إذا سان هناك لراءاص أخرى بين

علي أن الدور الرطري هو دور مسمل  ج يعلم ما إذا سان هناك لراءاص من عدمه  وأضاف أبو
 للراعي الرئيسي وهو الدور المصري.

و ي سياق متصل قال الدستور زسرتا األغا  عضو اللجنب التنفيذيب لمن مب التنرتر الفلسطينيب 
ئيس دائرة الالجئين  إن الجاود الرطرتب الراعيب للمصالنب هي جاود مثمنب وهي جاود مستمرة  ور 
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ولكن لألسف الكديد لم تؤد نتا اآلن لتنريق المصالنب  و"ننن من جانبنا )من مب تنرتر( 
ملتزمون للعمل علا إنااء اجنرسام ولم الكمل  والعمل علا وندة الصف الفلسطيني ألنه كيء 

ومام من أجل نكد الجاود الدوليب الراعيب لعمليب السالم العربيب اإلسرائيليب ولنل الرضيب  أساسي
الفلسطينيب  وتفعيل عمليب السالم  ووقف غول اجستيطان  ولذلك نعمل علا تذليل سا ب العرباص 

نااء اجنرسام  ونأمل أن ينتاي هذا األمر قرتبا.  للوصول إلا المصالنب وا 
 12/7/2016 ،الشرق، الدوحة

 
 ةالفاصل مع سوري "خط وقف إطالق النار"جرافات إسرائيلية تخرق  .43

خط وقف "اخترقص اليوم اإلثنين  جرا اص تابعب للجيش اإلسرائيلي ما يسما با :األناضول –الرنيطرة 
جنوبي سورتا  وبدأص بتنفيذ أعمال نفر  ي المنطرب  بغيب إقامب سواتر ترابيب  بنسب  "إطالق النار

 أكد مصدر  ي المعارضب السورتب.ما 
)طلب عدم ذسر اسمه ألسباب أمنيب( لألناضول  أن جرا تين يرا راا عناصر من  وأوضح المصدر

)من قبل إسرائيل(  الجيش اإلسرائيلي  اجتازص خط وقف إطالق النار الفاصل بين الجوجن المنتل
منطرب تل عساكب ببلدة برترب  متر  ي 300ورتف منا  ب الرنيطرة)جنوبي سورتا( ودخلص مسا ب 

 برتف الرنيطرة األوسط.
أكثر داخل األراضي  "خط وقف إطالق النار"واتام المصدر الرواص اإلسرائيليب بمناولب د ع 

 .1967السورتب  إلا جانب العمل علا تأمين هضبب الجوجن التي تنتلاا منذ عام 
 11/7/2016دن، رأي اليوم، لن

 
 بمليار دوالر تعويضات "فيسبوك"مات فلسطينية يطالبون نيويورك: أقارب قتلى هج .44

روتترز: قالص مجموعب من اإلسرائيليين واألميرسيين أقارب قتلا سرطوا  ي هجماص  -الردس 
متامين إياها بالتواطؤ المزعوم  " يسبوك" لسطينيب إنام سيطلبون تعويضاص بريمب مليار دوجر من 

بالوجياص المتندة ضد كبسب التواصل اججتماعي   ي الاجماص وذلك  ي إطار قضيب ر عص
 العمالقب.

وتتام المدعون وهم أقارب أربعب إسرائيليين ينملون الجنسيب األميرسيب ومواطن أميرسي قتلوا  ي 
 " يسبوك" 2016و 2014هجماص  ي تل أبيب أو الردس أو الضفب الغربيب المنتلب بين عامي 

  ي العمل. "نماس"الميب بمساعدة مسلني نرسب المراومب اإلس
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التي تعمل مع  اإلسرائيليبوردًا علا طلب للتعليق بكأن الدعوى قالص كرسب العالقاص العامب 
 ."ج ترد علا أي مسائل تخضع ناليًا إلجراء قانوني"إن الكرسب  " يسبوك"

ن جانب الكرسب تأتي الدعوى الرانونيب عرب انتراد وجاه وزتر األمن اإلسرائيلي لما يعتبره إنجامًا م
عن المساعدة  ي اقتفاء أثر المسلنين الفلسطينيين المنتملين وسبح التنرتض علا العنف. ودا عص 

 من جانباا عن قواعدها التن يميب المتعلرب بإساءة استخدام الكبسب. " يسبوك"
عين رسميًا المسؤوليب عن أند الاجماص الواردة  ي الدعوى. وقالص مناميب المد "نماس"وأعلنص 

 بالاجماص اأُلخرى. "نماس"لديام ترييماص من خبراء تربط  إننيتسانا داركان جيتنر 
قدمص عن علم " يسبوك  إنوترول الدعوى المر وعب أمام المنسمب الجزئيب األميرسيب لجنوب نيوتورك 

أعضاء  دعمًا ماديًا وموارد لنماس ...  يما سال قدرة هذه الجماعب اإلرهابيب علا التواصل وتجنيد
 ."وتخطيط وتنفيذ هجماص وبث الرعب بين أعدائاا

 إسرائيليب ي قطاع غزة الدعوى بأناا مناولب  "نماس"ووصف سامي أبو زهري المتندث باسم 
أداة للتجسس علا  إلابمناولب تنوتل كبسب التواصل اججتماعي  إسرائيلواتام  " يسبوك"جبتزاز 

 الفلسطينيين.
وغيرها من  " يسبوك"تفاخروا برتل  لسطينيين علا  اإلسرائيليينالجنود بعض السياسيين و  إنوقال 

يتمثل  ي ر ض هذا  " يسبوك"وأضاف إن اجختبار النريري لمالك  منصاص التواصل اججتماعي.
 الضغط اإلسرائيلي.

سانص المناميب داركان جيتنر وهي من مرسز كوراص هادين الرانوني اإلسرائيلي قد ر عص دعوى 
نيب  ي تكرتن األول تطالب بتوجيه إنذار قضائي لفيسبوك لوقف نكر التنرتض الفلسطيني قانو 

 المزعوم. وقالص إن اإلجراءاص ما زالص جارتب  ي تلك الرضيب.
وقالص داركان جيتنر لروتترز إن مبلغ التعويضاص الذي تسعا الدعوى الجديدة للنصول عليه وقدره 

 منونب  ي قضايا أميرسيب مكاباب.مليار دوجر يتسق مع المبالغ الم
 12/7/2016، األيام، رام هللا

 
 لذلك مساعدة كبيرة لنا جميعا وأنا ممتن جداا  بلير: "لقد قدمتَ لنتنياهو  .45

الترا رئيس النسومب اإلسرائيليب  بنيامين نتنياهو  برئيس النسومب البرتطانيب السابق  : رامي نيدر
 لردس  للتبانث نول "مستربل عمليب السالم  ي المنطرب".طوني بلير  مساء اليوم اإلثنين  ي ا
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ووصف بلير  الذي كغل منصب مبعوث لجنب الرباعيب الدوليب  ي السابق  خالل تصرتناص سبرص 
اللراء  زتارة وزتر الخارجيب المصرتب  سامح كسري  إلسرائيل ولرائه نتنياهو يوم أمس بالمامب 

 رص جديدة للمستربل من أجل اجستررار واألمن  ي المنطرب".للغايب  وأناا من الممسن "أن تو ر  
وقال مستب رئيس النسومب  ي بيان  إن بنيامين نتنياهو استربل بلير  ي مستبه  ي الردس  وبنث 
معه "مستربل األمن والسالم  ي المنطرب". وخاطب نتنياهو بلير قائاُل: "لرد قدمص مساعدة سبيرة لنا 

 األمن والسالم  ي الكرق األوسط وأنا ممتن جدا لذلك".جميعا للتردم  ي مجال 
 11/7/2016، 48عرب 

 
 "إسرائيل"اتحاد العمال اإليطالي يجدد مواقفه المساندة لحركة مقاطعة  .46

التأكيد علا تأييده لنرسب مراطعب إسرائيل  USBالعمال اإليطالي  اتناد: أعاد "األيام"رام هللا ا 
 لعروباص علياا.وسنب اجستثماراص مناا و رض ا

جاء ذلك  ي بيان صدر عرب اجتماع مجلسه الوطني المنعرد  ي مدينب تيفولي  ي أواخر أيار 
 المنصرم. 

  بسبب تورطاا  ي انتااكاص اجنتالل اإلسرائيلي HPودعا بيان اجتناد لمراطعب منتجاص كرسب 
البيان  ُموّردًا رئيسًا   بنسب HPللرانون الدولي ونروق الكعب الفلسطيني  نيث ُتعتبر كرسب 

للمعداص التكنولوجيب للسجون اإلسرائيليب  نيث يربع آجف األسرى الفلسطينيين  ومن ضمنام مئاص 
مليون  لسطينيًا  ي  1.8البنرتب اإلسرائيليب  التي تروم بمناصرة أكثر من  HPاألطفال  سما تزّود 

 قطاع غزة المنتل  بالنواسيب.
يطرة ونمايب للمستوطناص اإلسرائيليب  ي األرض الفلسطينيب المنتلب  أن مب س HPسما تو ر كرسب

سما وتسام  ي إدارة استخدام المسعباص اإلسمنتيب التي يستخدماا جيش اجنتالل  ي عرقلب سير 
 ونرتب نرسب الفلسطينيين و ي  صلام عن بعضام البعض.

اون وبكسل نكط مع اجنتالل وأكد البيان  أن هناك العديد من الكرساص اإليطاليب التي تتع
اإلسرائيلي ومؤسساته  معتبرًا أن نرسب المراطعب تعّد منبرًا وأداًة  عالب لمواجاب هذا التواطؤ  ي 

 اجنتاللالجرائم اإلسرائيليب. ويعتبر اجتناد نفسه كرتسا لنرسب المراطعب  ي مواجاب ن ام 
 واجستيطان واألبارتاايد اإلسرائيلي.

 12/7/2016، األيام، رام هللا
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 يونيو 30منذ  "إسرائيل"مالمح لتطبيع مصر مع  6 أحدثهم زيارة شكري لتل أبيب..تقرير:  .47
أثارص زتارة وزتر الخارجيب المصري سامح كسري تل أبيب بناء علا تعليماص : رضوان سيد-الراهرة

ولب لتنرتك عمليب عبد الفتاح السيسي  للراء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو   ي منا
 السالم المجمدة منذ  ترة طوتلب  جدج وسط إكادة وترنيب إسرائيلي رسمي.

 ونستعرض  ي هذا التررتر  أبرز مالمح الجديدة لتطبيع ن ام السيسي مع دولب اجنتالل اإلسرائيلي.
 

 زيارة شكري السرائيل
نتالل اإلسرائيلي بنيامين تأتي أندث تلك المالمح أول أمس نينما  زف رئيس وزراء دولب اج

 نتنياهو  ألعضاء نسومته   ي مستال اجتماعام  نبأ لرائه وزتر الخارجيب المصرتب سامح كسري.
"مؤكر آخر  ي  بأناا-2007األولي لوزتر خارجيب مصري منذ عام -ووصف نتنياهو زتارة كسري 

 توطيد العالقاص بين إسرائيل ومصر".
اء اإلسرائيلي أن زتارة  امي جاءص بتعليماص من عبد الفتاح وأوضح المتندث باسم رئيس الوزر 

مايو العام الماضي  بعد  17 ي  واإلسرائيليين الفلسطينيينالسيسي  الذي أعلن مبادرة للسالم بين 
 .الفلسطينيبيومين اثنين من ذسرى النسبب 

سيوة  ي صعيد السيسي أثناء ا تتانه عدة منطاص لتوليد الطاقب الكاربائيب بمنا  ب أ ودعي
 الذيوالثابص"  النريريواإلسرائيليين إلا استمداد األمل من "السالم  الفلسطينيينمصر  سال من 

 عاما بين إسرائيل ومصر. 40تنرق منذ 
 

 لنتنياهومدح السيسي 
من تصرتناص لرادة تن يماص ياوديب أميرسيب  نرلوا من  اإلسرائيل يما سكفص عنه صنيفب "معارتف" 

اراص مدح أدلا باا عبد الفتاح السيسي  خالل لرائه معام  ي نق رئيس الوزراء خاللاا عب
اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  قال  ياا: "إن نتنياهو قائد ذو قدراص قياديب ع يمب  ج تؤهله  رط لريادة 

 دولته وكعبه  بل هي سفيلب بأن تضمن تطور المنطرب وتردم العالم بأسره".
ا بتلك التصرتناص  بعد قرار إغراق أنفاق غزة  وتكديد السلطاص المصرتب وسان السيسي قد أدل
 عبر معبر ر ح الندودي. الفلسطينيينإجراءاتاا علا عبور 

الفتاح السيسي  ألنه رئيس منفتح  تنترم عبدوصرح سفير اجنتالل اإلسرائيلي بالراهرة  إن بالده 
ا إلا أن السيسي يدرك جيًدا أن معالم الكرق يرتد اجستررار للمنطرب عامب  ومصر خاصًب  مكيرً 

"أن التعاون اإلسرائيلي مع مصر يسير وتابع:   ويفام ما تمر به مصر و"إسرائيل  األوسط تغيرص
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بكسل جيد   ي  ل وجود مصالح مكترسب بين الراهرة وتل أبيب  والعالم العربي أجمع  سالسعوديب  
 واألردن  وسل دول الخليج العربي".

"ننن ج نستطيع أن نتعاون من النانيب األمنيب  رط  لكن يجب إنكاء عالقاص اقتصاديب  وأضاف:
وثرا يب  وأيًضا عالقاص استثمارتب مع رجال األعمال المصرتين  وتجب أن نزرع هذا الفسر منذ 
الصغر من خالل المدرسب  ومن المام تدرتس اتفاقيب "سامب ديفيد"  لرد تغير الزمن وتجب علا 

 اء تغيير أنفسام للتأقلم مع النربب الجديدة".الزعم
 

 التطبيع في التعليم
سما سكفص صنيفب "تايمز أوف إسرائيل"  عن تدرتس اتفاق السالم "سامب ديفيد"  والذي تم توقيعه 

الكتب المدرسيب المصرتب  وذلك للمرة األولا  سما أكارص   يم(  1979بين مصر و"إسرائيل" عام )
م(  وسذلك نذف 1973نرب أكتوبر عام )  يرليل من مسانب دور نسني مبارك إلا أنه سيتم الت

 أضيفص خالل  ترة نسم جماعب اإلخوان لمصر. التياألجزاء 
يتناول تارتخ  الذي  أن الكتاب المدرسي الجديد  اإلسرائيليوذسرص الصنيفب  نراًل عن إذاعب الجيش 

 أيبأنه اتفاق أمر واقع  دون تنيز أو  مصر النديث  يتضمن  صاًل عن اتفاق السالم ويصفه
 .سلبيكسل   يمناولب لترديم "إسرائيل" 

بنود من اجتفاقيب  وردص  ا  8  ذسروا اإلعداديبالمرنلب   ي"مؤلفو الكتاب المررر تدرتسه  وتابعص: 
سرائيل  وعلا سل جانب انترام سيادة واسترالل  الكتاب نر ًيا  ومناا "إنااء النرب بين مصر وا 

 لجانب اآلخر".ا
 

 التصويت لصالح إسرائيل
وسانص مصر  قد صوتص لصالح انضمام دولب اجنتالل اإلسرائيلي إلا عضويب لجنب تابعب لألمم 

 المتندة  موضنب أن "اجلتزام بالدعم العربي سان وراء ذلك التصوتص".
اا وسالب "أنباء الكرق وقال المتندث باسم وزارة الخارجيب المصرتب أنمد أبو زتد   ي تصرتناص نرلت

"إن التزامنا بدعم دول عربيب مركنب للجنب اجستخداماص السلميب للفضاء  األوسط" المصرتب الرسميب:
 المتندة سان الدا ع وراء هذا التصوتص". لألممالخارجي  ي الجمعيب العامب 

ل انضمام سص وأضاف:" أن مكروع الررار  الذي تم التصوتص عليه  ي األمم المتندة  سان يكم 
 دول جديدة إلا اللجنب المكار إلياا د عب واندة  ومن بيناا ثالث دول عربيب خليجيب".
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 استضافة إعالميين
 يما نكر أ يخاي أدرعي  المتندث باسم جيش العدو اإلسرائيلي  لإلعالم العربي  صورة تجمعه 

أدرعي:" تكر ص  بكخص ُيدعي رامي عزتز  خالل زتارة و د صنفي مصري إلسرائيل  وقال
األسبوع الماضي بلراء رامي عزتز الصنفي والكاتب المصري  ضمن و د صنفي  وصل إلا 

 إسرائيل  ي مبادرة رائعب من نائب الناطق بلسان وزارة الخارجيب األخ نسن سعبيب".
وتأتي استضاف تو يق عساكب عضو مجلس نواب السيسي  لسفير دولب اجنتالل اإلسرائيلي  ي 

ناييم سورتن بمنزله  ضمن أندث مالمح تطبيع ن ام السيسي  الزتارة التي تسببص  ي استياء  الراهرة
 رواد مواقع التواصل اججتماعي " يس بوك" ووصفوه بالعميل.

 
 تحالف اقتصادي 

وسكف المنلل اإلسرائيلي العسسري إليسس  يكمان  المررب من األجازة األمنيب بالكيان الصايوني  
بصنيفب يديعوص أنرونوص  أن التنالف اجقتصادي الجديد بين "إسرائيل"  واليونان    ي مرال نكره

وقبرص  سيضم أيًضا مصر  وبكسل غير مباكر األردن  وأكد أن اليونان ستتعاون مع "إسرائيل" 
 ي إمدادها بالمعلوماص اجستخباراتيب وتنفيذ مناوراص مكترسب  وأوضح أن زتارة األخيرة لليونان سانص 

 تناقش هذه األمور.
 12/7/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 : أحلى األوقاتإسرائيلالسيسي و .48

 وائل قنديل
نما إسرائيلسامح كسري  ي "تل أبيب" ليس للوقوف  ي وجه التوغل ال ي  ي الرارة األ رتريب  وا 

عادص  إسرائيلعلا األرجح للتانئب والنصول علا النسبب المرّررة من المساسب  علا اعتبار أن 
 إلا أ رتريا  عبر بوابب عبد الفتاح السيسي.

ن رة علا بيان الخارجيب المصرتب بكأن الزتارة  لن تجد  يه سلمب واندة عن الموضوع األ رتري  أو 
سد الناضب اإلثيوبي  بل سالمًا مائعًا و ضفاضًا عن  عل قومي  اضح اسمه "عمليب السالم"  غير 

  بعد العودة الم فرة لنتنياهو من إسرائيلالخارجيب المصري إلا  أن هذا ج ينفي أن استدعاء وزتر
 الرارة السمراء  هو مردمب لجرائم سيسيب قادمب  بنق مياه النيل.

لم يعد ثمب رد  عل مصري علا العربدة الصايونيب  ي األمن الرومي المصري  ذلك أن مصر 
األدواص المستعملب  ي تنرق هذا  الرسميب صارص جزءًا من الفعل الصايوني  بوصفاا واندًة من
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الفعل  سدادًا لثمن تمسين هذا "التن يم" من نسم مصر  وتبّنيه ونمايته وتنصينه بمواجاب 
 العواصف الداخليب والخارجيب.

ولذا  ترف الدهكب مندهكًب من أن هناك من ج يزال يندهش لاذه السخونب  ي العالقاص  بين ن ام 
 لكيان الصايوني.عبد الفتاح السيسي ونسومب ا

بالفعل  لم يعد هناك كيء يدهش أكثر من اّدعاء الدهكب من هذه الدراما العاطفيب الجرتئب  ما 
يجعلك تضطر إلا العودة إلا أصل النسايب من جديد  وتذّسر الااربين من الواقع إلا اجندهاش 

 المصطنع بالرصب من البدايب.
ثورة مضادة "ع يمب"  ي  2013نزتران ين من يونيو/ الرصب أن الصااينب خططوا ونفذوا  ي الثالث

التي ناصر جماورها مبنا سفارة العدو  ي الراهرة  واقتنموه  2011مصر  نجنص  ي هزتمب ثورة 
 وأنزلوا العلم وأنرقوه وطردوا السفير  وأدخلوا العالقاص الرسميب الموروثب ثالجب الموتا.

الدور األكبر واألهم  ي وصول عبد الفتاح السيسي إلا  لم يعد خا يًا علا أند أن الصااينب لعبوا
سدة النسم  وأستطيع أن أعيد عليك عكراص التصرتناص الرسميب وغير الرسميب  الصادرة من الكيان 

ي البارز  ي انرالب جنرالام المفضل علا النسم  ي إسرائيلالصايوني التي تؤسد علا النضور ال
دة آ ي ديختر عضو الكنيسص والرئيس السابق لجااز الكاباك مصر. وتكفي   ي هذا المضمار  كاا

ي )األمن العام(  التي وردص  ي سلمته  ي انتفال بعيد "النانوسا الياودي" ديسمبر/ إسرائيلال
أنفرص الملياراص  إلنااء نسم الرئيس الرادم من جماعب  إسرائيلمعلنًا أن  2015سانون األول 

 اإلخوان المسلمين. 
  أو بتعبير السفير الصايوني  ي الراهرة لوسالب أسوكييتد إسرائيلألوقاص" بين السيسي وهي "أنلا ا

.. هناك تعاون جيد بين إسرائيلبرس األميرسيب: "هذا من أ ضل أوقاص التعاون بين مصر و
 الجيكين  ولدينا تفاهماص نول سيناء".

نما لكل من له غرض من مصر  إذ  إسرائيلليس بالنسبب ل  يدرك الجميع أنام بصدد لن ب   رط  وا 
يستطيعون النصول  ياا علا ما يكاؤون من ن ام  علا رأسه ألف بطنب وبطنب  مايأ  طوال 
الوقص  للتنازل والتخلي والتفرتط عن أي كيء  لراء اعتراف  بكرعيته  والتغاضي عن جرائمه ضد 

ناء ويعادي النوبب ويعيش خارج اإلنسانيب.. ن ام يبيع الجزر ويرتل البكر وتجّفف النيل وتدمر سي
 الرانون الدولي  من السال جدًا استخدامه بأقل سعر.

يونيب" علا عريدة اجبتزاز  ومبدأ تنوتل مجرى العداء من  30منذ البدايب  تأّسس مكروع "السيسي 
 الكيان المنتل إلا من يراومونه أو يدعمون مراومته.
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ن  للترّبح من أكبر سوق لالبتزاز عر اا التارتخ   ي الكق األول  جاء المستثمرون من سل مسا
نسوماص وأنزاب ورجال أعمال وأ راد  اموا من أين تؤسل الكتف   لكل كيء ثمن  نتا التخارج 

 من هذه "المؤسسب" بداعي اجستفاقب والندم  باص مد وعًا.
ماس وقطر بمسانب النليف والصديق والكرتك  ووضع اإلخوان ون إسرائيلو ي الثاني  ن يص 

وترسيا  ي قائمب األعداء  غير أن سل كيء عند ن ام السيسي يتغّير وتتبّدل وتتنول  باستثناء 
" الذي يبرا الثابص الونيد  لن ام  عابث  يلاو بندودها المائيب إسرائيلاجرتباة اجستراتيجي مع "

 ويب.والبرتب  سلما جنص أمامه  رصٌب لتثبيص دعائمه  وق أنراض التارتخ والا
يونيب"  ي الداخل: صّفرتم للرتل وال لم والامجيب  بنجب النفاظ علا  30السؤال اآلن لجماور "برالب  

الدولب وهوتتاا  ما قولكم اآلن  ي من استلماا مسترّرة الندود   غير خرائطاا البرتب والجغرا يب  ي 
 غضون ثالثب أعوام؟!

 لصايونيب.نّدثونا مجّددا عن الوطنيب  و رًا للمواصفاص ا
 11/7/2016، العربي الجديد، لندن

 
 استعدوا لآلتي األعظم .49

 هاني المصري 
باص من الملّح إجراء مراجعب لمسانب  لسطين الدوليب قبل أن تصل األمور إلا نرطب الالعودة  ج 
سيما  ي  ل التطوراص بالغب السوء التي نصلص خالل الفترة الرصيرة الماضيب سثمرة خبيثب لما 

 المنطرب العربيب من نروب وكرذمب وانرسام.تكاده 
بدًج من معاقبتاا بفوزها برئاسب اللجنب الرانونيب  ي األمم  إسرائيلوتتمثل هذه التطوراص بمسا أة 

اللجنب "دولب لصالناا  مناا أربع دول عربيب  وصدور تررتر عن  109المتندة بعد تصوتص 
ع ائم "دولي إلا مستوى لم يسبق له مثيل  ما ينذر با   وهابط بالموقف الإسرائيلمنناز ل "الرباعيب
ما لم يسن هناك تنرك  لسطيني بمستوى هذا التندي  خصوًصا إذا تبّناه مجلس األمن   "األمور

 األمر الذي يجعل  لسطين معرضب لخسارة الكرعيب الدوليب.
تعب التعاون ضد ي لعدد من الدول العربيب بذر إسرائيلومن هذه التطوراص أيًضا اجختراق ال

رهاب السني"   لدرجب بتنا معاا نرترب من الكروع  ي النل "الخطر اإليراني الفارسي الكيعي"و  "اج 
اإلقليمي الذي بادر إلا طرنه أ يغدور ليبرمان قبل أن يصبح وزتًرا للنرب  وتبنته النسومب 

ي إسرائيللعربي ا اليب. نيث ي ار ذلك من خالل التروتج ألولويب تنريق السالم اإسرائيلال
ي  بعد عرود من اعتماد العرب ألولويب نل الرضيب إسرائيلسمردمب لتنريق السالم الفلسطيني ا ال
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ي من األراضي العربيب المنتلب علا تطبيع العالقاص إسرائيلالفلسطينيب وتنريق اجنسناب ال
طينيين لترديم تنازجص  مع يب. هذا  ضاًل عن استخدام العرب للضغط علا الفلسإسرائيلالعربيب ا ال

ما يعنيه ذلك من تو يف المفاوضاص التي يمسن أن تجري لنل الرضيب الفلسطينيب للتغطيب علا 
  وهو ما من كأنه أن يرود إلا تصفيب الرضيب الفلسطينيب عبر تنفيذ إسرائيلالتطبيع العربي مع 

 ي أو تعليراا نتا إكعار آخر.إسرائيلالنل ال
 "السالم البارد"مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الراميب إلا تنوتل يضاف إلا ما سبق 

جراء مصالنب إسرائيلواستئناف المفاوضاص الفلسطينيب ا ال "سالم دا ئ"إلا  إسرائيلمع  يب وا 
 لسطينيب داخليب. علمًا أن األمر يأتي تزامنًا مع زتارة وزتر خارجيته إلا تل أبيب ألول مرة منذ تسع 

واص وسط أناديث متزايدة عن لراء يجمع الرئيس المصري بنتنياهو وعن قمب ثالثيب  لسطينيب ا سن
يب برعايب مصرتب وأردنيب  ما يعني أّن إسرائيليب ا مصرتب  تمايًدا لمفاوضاص  لسطينيب ا إسرائيل

تارة نتنياهو ي أل رتريا بعد ز إسرائيلالعرب يمسن أن يتنولوا إلا وسطاء. هذا  ضاًل عن اجختراق ال
  "الوندة اإل رتريب"األخيرة التي قّربص الدولب العبرتب من النصول علا العضويب المراقبب  ي من مب 

 وبالتالي انتمال خسارة أكبر تكتل إقليمي يدعم الرضيب الفلسطينيب.
 يب  ومن كروطاا عدم مساهمبإسرائيلويصب  ي السياق السلبي نفسه إنجاز المصالنب الترسيب ا ال

أي من الطر ين بخطواص  ي المنا ل الدوليب يمسن أن تلنق الضرر بالطرف اآلخر  األمر الذي 
  إسرائيلسينيد الدعم الترسي للنروق الفلسطينيب. وقبل ذلك جاء تطور العالقاص بين روسيا و

 ي  بنيث يتم إطالق يد موسسو  ي سورتا مع النفاظ علا المصالح األمنيب واجستراتيجيب لتل أبيب 
اللجنب "بالفلسطينيين. ولعل هذا يفسر صدور تررتر  إسرائيلمرابل غض موسسو ن رها عما تفعله 

 ي عالقاتاا مع الاند والصين  إسرائيلمن دون اعتراض روسي  إضا ب إلا إنجازاص  "الرباعيب
ناهضتاا ودول أوروبا الكرقيب وغيرها من الدول التي سانص معرو ب بتأييدها للرضيب الفلسطينيب وم

 .إسرائيلل
تأسيًسا علا ما تردم  ج بد من تجاوز نالب اإلنسار التي ت ار  ي النديث الرسمي الفلسطيني 

مزعومب  علمًا أن سالمًا من هذا الربيل ُيروَّج من قبل  "انتصاراص ديبلوماسيب"المدعوم عربًيا عن 
اب مّدانين لما يروله النسام. أجازة إعالميب مد وعب الثمن  ومن جانب مثرفين وأكاديميين وستّ 

ج تعيش عزلب خانرب ج تروى علا انتمالاا سما يّدعي هؤجء  وج هي تمر بمأزق ج يرل  إسرائيلف
 عن ذاك الذي يعيكه الفلسطينيون والعرب.
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ج يعني ما سبق أن الفترة الماضيب لم تكاد إنجازاص  لكناا ج ترارن بالسلبياص المذسورة. سما ج 
األ ق باص مسدوًدا  بل هناك انتماجص بديلب  ي نال تو ر الرناعب واإلرادة الالزمتين. إذ  يعني أن

 ليس من المرّدر وج من المنتم نجاح المخطط المرسوم لتصفيب الرضيب الفلسطينيب.
ي.  األول خطر يمس إسرائيلج يوجد وجه للمرارنب بين المأزق الفلسطيني والعربي وبين المأزق ال

  تكاد المنطرب إعادة رسم لخرتطتاا ومناولب "سايسس بيسو". إذ بعد مئب عام علا اتفاقيب الوجود
يتمثل بمدى  إسرائيلجادة لتصفيب الرضيب الفلسطينيب أو تعليراا نتا إكعار آخر. بينما مأزق 

قدرتاا علا التراة  رصب تارتخيب لتنريق ما عجزص عنه  ي السابق  نتا لو سان األمر يعّجل من 
وصولاا إلا خط الناايب علا المدى البعيد ألناا تبتلع ما ج تستطيع هضمه  وألناا ستبرا جسًما 

 غرتًبا ُزِرَع  ي المنطرب التي ستلف ه  طال الزمن أم قصر.
غير أن الدولب العبرتب تعيش علا المديين المباكر والمتوسط  ي وضع تنسد عليه. إذ تراجعص 

سانص تجسدها الجيوش العربيب والتضامن العربي والثورة الفلسطينيب   التاديداص اإلستراتيجيب التي
  لم تعد مندقب  ألن "داعش"وتن يماص مثل  "نماس"و  "نزب هللا" يما التاديداص اآلتيب من إيران و 

 .إسرائيلالروى المذسورة مكغولب بنروب وقضايا أخرى عن 
ياص النرتق العربي علا الرضيب الفلسطينيب  بعد التوقف عن خداع النفس واجستعداد لمواجاب تداع

ينبغي تجاوز الوهم الرائل بأن النل علا األبواب  أو بأن النفاظ علا الوضع الراهن ممسن إذا 
اعتمدنا علا السياسب ذاتاا التي أوصلتنا إلا ما ننن  يه.  الرهان علا اآلخرتن خاسر  خاصب 

دون نلفاء أقوياء  بعدما أهملوا نلفاءهم  عندما يسون الفلسطينيون  ي أضعف ناجتام ومن
المنتكرتن علا امتداد الكرة األرضيب  بترسيزهم  تمامًا سنلفائام العرب  جّل جاودهم علا سسب 

 رضا نسام واكنطن وتل أبيب.
إلا  "مبادرة السيسي"إلا  "المبادرة الفرنسيب"إّن أقصا ما يمسن أن تفضي إليه الجاود الناليب  من 

  هو استئناف المفاوضاص الثنائيب بغطاء دولي كسلي مع "مبادرة السالم العربيب"نديث عن معاودة ال
اللجنب "هيمنب أميرسيب  وضمن سرف منخفض عن سرف الكرعيب الدوليب سما جن نا  ي بيان 

التي لن تكون ناايتاا أ ضل من الرباعيب  خصوًصا بعدما  علص  "المبادرة الفرنسيب"  و ي "الرباعيب
  وبعدما دعم اجتناد األوروبي توصياص اللجنب الرباعيب إسرائيلنسا سل ما يمسن  عله جسترضاء  ر 

 وأعرب عن تأييده لتبنياا  ي مجلس األمن.
ج يمسن النفاظ علا الرضيب نيب وعلا ما تبرا من مساسب وأوراق قوة  وترليل األضرار والخسائر 

املب تفتح الطرتق لمراربب جديدة  ترتكز علا أولويب واإلبراء علا الوضع الراهن  من دون رؤيب ك
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نجاز الوندة الوطنيب  وترّسز علا تغيير موازتن الروى ضمن عمل  العامل الذاتي وترتيبه وتروتته وا 
 تراكمي طوتل النفس سكرة للتأثير علا اآلخرتن.

ام هاتين اللغتين أو ننن نعيش  ي عالم ج يفام سوى لغب الروة أو لغب المصالح  ومن ج يترن استخد
إنداهما علا األقل  عليه أن يسف عن العمل السياسي. وعندما تتو ر أوراق الروة والردرة علا التأثير 
 ي المصالح يمسن أن تلعب األخالق والمبادئ والرانون والكرعيب الدوليب دوًرا ماًما لصالح 

وسيلب رئيسيب   لن تكون  ي أنسن الفلسطينيين. أما إستراتيجيب العمل الديبلوماسي وندها  أو س
 األنوال سوى تضييع لوقص ثمين.

ذا لم يسن لديك نلفاء نريريون  إذا لم يسن لديك ما يمسن أن تعطيه أو تادد به   لن يسمعك أند. وا 
يمسن اجعتماد عليام  ج يمسن أن تنّول األعداء إلا أصدقاء نتا لو لّبيص سل مطالبام  بل 

 أو خصوًما أو غير مبالين  ي أنسن األنوال. ستجعل األصدقاء أعداء
ليس الوقص الراهن مناسًبا لتنريق إنجازاص سبرى. لكنه يستوجب اتباع استراتيجيب سياسيب ونضاليب 
مالئمب للنفاظ علا الرضيب نيب  وا عادة تعرتف المكروع الوطني  ي ضوء الخبراص والنرائق 

 والمستجداص والتندياص الجديدة.
 رض النل الفلسطيني نتا لو تمثل بإقامب دولب  لسطينيب علا جزء من  لسطين.  قد ج نستطيع

ي عبر ترديم تنازجص جديدة تساعد علا إسرائيللكننا نتًما نستطيع النيلولب دون نجاح النل ال
تصفيب الرضيب الفلسطينيب. وهذا بند ذاته أكبر إنجاز  ي هذه المرنلب  ألنه يمثل أقصا ما يمسن 

 ويفتح الطرتق لمواصلب الكفاح إلنجاح النل الوطني  ي مرنلب قادمب نتًما.تنريره  
 12/7/2016، السفير، بيروت

 
 ؟إسرائيلهل فتحت تركيا بابا للتطبيع مع  .51

 عبد الستار قاسم
تتعرض ترسيا جنتراداص واسعب من قبل المعارضين للتطبيع مع الصااينب بسبب توقيعاا اجتفاق 

ايوني. يرول المنتردون إن ترسيا تفتح بابا جديدا للتطبيع مع الكيان  وهي األخير مع الكيان الص
 تكجع الدول العربيب واإلسالميب علا التطبيع أو اجستمرار به بالنسبب للدول المطبعب. 

وعلا هذا يخلصون إلا نتيجب مفادها أن ترسيا التي قالص إناا مع النروق الوطنيب للكعب 
 تفاق خدمب للصااينب علا نساب الكعب الفلسطيني.الفلسطيني تؤدي باذا اج
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 أرى أن في هذا االنتقاد أمرين قد تم إغفالهما وهما:
ترسيا لم تكن يوما ضد التطبيع مع الصااينب  ومن المعروف أناا سانص ثاني دولب إسالميب  -1

ند هذا اجعتراف بعد إيران الكاهنكاهيب  وبريص ترسيا ثابتب ع 1949تعترف بالكيان الصايوني عام 
وعملص علا تطوتر عالقاتاا اجقتصاديب والسياسيب والسيانيب مع الكيان  وطورص تعاونا  ي 
المجالين العسسري واألمني. ولم تتأثر العالقاص إج منذ سص سنواص بسبب الاجوم الصايوني علا 

 سفينب مرمرة الترسيب.
ثرهم تطبيعا مع العدو الصايوني. وقد الفلسطينيون علا المستوتين الكعبي والرسمي هم أك -2

لنرص أغلب البلدان العربيب بالفلسطينيين وبدأص تريم عالقاص تطبيعيب مع هذا العدو. المستوى 
الرسمي الفلسطيني ج يخجل من إقامب عالقاص أمنيب مع الصااينب  ولديه اجستعداد دائما جعترال 

ذا سان لمعارضي التطبيع الذين أعتبر نفسي  لسطينيين والتنسيل بام د اعا عن األمن الصايو  ني  وا 
منام أن يوجاوا سااما ضد المطبعين  إنه يجب توجيااا ننو السلطب الفلسطينيب أوج وننو البلدان 

 العربيب ثانيا.
 

 الحقيقة الموضوعية
 ربط العالقاص الجدليب بعضاا ببعض يكسل األساس األقوى للتوصل إلا النتائج الصنينب  والكاتب
أو السياسي الذي ج يعرف  ي العالقاص الجدليب أو طرترب ربطاا ج يستطيع أن يصل إلا اجستنتاج 
الصنيح. نريرب ساطعب أن ترسيا عضو  ي نلف األطلسي  والنلف مرتبط بطرترب أو بأخرى أمنيا 

يا وعسسرتا وعسسرتا بالكيان الصايوني  وكئنا أم أبينا ترتبط ترسيا بصورة مباكرة وغير مباكرة أمن
. اجرتباة األمني والعسسري أقوى بسثير من اجرتباة اجقتصادي والسياني  وليس من إسرائيلب

ذا سان لترسيا أن تفض التزاماا األمني تجاه الصااينب  إن علياا الخروج من نلف  السال  ضه. وا 
اماا األمني األطلسي  وما دامص ترسيا تنا ظ علا عضوتتاا  ي األطلسي  اي تنا ظ علا التز 

 تجاه الصااينب  وعلينا ننن أج نفاجأ بتطبيع عالقاص بعد ذلك.
والنريرب الثانيب أن ترسيا لم تغلق الباب أمام عالقاتاا مع الكيانا هي أبرص الباب علا مدى السنواص 

بل السابرب مواربا لكي تبرا  رصب النوار مع الكيان قائمب. أي أناا لم تدر وجااا بعيدا عن الكيان 
أبرص نا رتاا مسلطتين علا إمسانيب رأب الصدع الذي طرأ. ترسيا لم تخرج الكيان من نساباتاا  
ووضعص كروطا إلعادة العالقاص إلا مجارتاا. أي أن اجستعداد لعودة األمور إلا نصاباا بري 

 قائما.
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ينيين. من يطلب من والنريرب األخرى أن علينا أج نتوقع أن يسون األتراك أكثر  لسطينيب من الفلسط
 اآلخرتن التضنيب عليه أن يسون  ي مردمب المضنين.

 
 مآزق األطراف

األطراف المعنيب مباكرة بما جرى بين ترسيا والكيان هي غزة وترسيا والكيان  وواضح أن سل طرف 
 يعاني من مآزق خاصب ويأمل أو سان يأمل  ي أن يتغلب اجتفاق علا هذه المآزق:

ق خطير جدا أج وهو النصار الذي يطال مختلف تفاصيل النياة اليوميب غزة تعاني من مأز 
والمدنيب للكعب الفلسطيني  ي غزة. غزة  ي ضائرب كديدة جدا ألناا تفترر إلا المياه الصالنب 
للكرب والالزمب لألعمال اليوميب والبيتيب  وتفترر إلا الكارباء التي ج غنا عناا لكل بيص  ي 

 العالم.
يف والنرارة كديدة  ي غزة  والناس ج يتمسنون نتا من استعمال المراوح. والضائرب الموسم ص

الماليب أيضا كديدة بسبب منع انترال األموال إلا الرطاع  والعالم سله يراقب المصارف ويمنعاا من 
تنوتل األموال. هذا  ضال عن النرص  ي الوقود ومستلزماص النياة بصورة عامب. ولاذا سانص 

ر غزة ر ع النصار الصايوني لكي يتمسن الناس من التنفس. غزة مخنوقب صايونيا وعربيا تنت 
 وعلا األرجح من قبل  لسطينيين ينرضون باستمرار علا إبراء النصار وتكديده.

أما ترسيا  رد نكرص نفساا  ي زاويب عندما تخلص عن سياسب تصفير المكاكل. ترسيا ج تتمتع 
ا واستمرص هذه العالقاص بالتدهور منذ بدايب النراك العربي بخاصب  ي بعالقاص طيبب مع جيرانا

يران وروسيا وأرمينيا واليونان  و ردص  سورتا. هي تعاني من عالقاص متوترة مع سورتا والعراق وا 
الكثير من تجارتاا مع العديد من الدول  و ردص أعدادا هائلب من السياح خاصب من روسيا ومن 

 فسه.الكيان الصايوني ن
ومن الواضح أن الرئيس الترسي أدرك أخيرا تبعاص العالقاص المتوترة مع اآلخرتن  وأدرك أن عليه 
 تح النوا ذ علا اآلخرتن  سان الكيان أولاا. وقد تردد أن أردوغان قد اعتذر للرئيس الروسي عن 

لترسي وسيؤثر علا إسراة الطائرة الروسيب  وق سورتا.. استمرار التوتر بالتأكيد يضر باجقتصاد ا
 كعبيب ومسانب نزب العدالب والتنميب  وعلا نتائج أي انتخاباص قادمب.

أما الكيان الصايوني  رأى أن تراكم الضغط علا غزة قد يؤدي إلا انفجار قد يد ع الكيان إلا نرب 
بسبب تكديد النصار. انفجر الناس ضد  2008جديدة. سبق لرطاع غزة أن انفجر بوجه مصر عام 

ندود اجستعمارتب الرائمب بين  لسطين ومصر ودخلوا سيناء عنوة واكتروا ما أرادوا من انتياجاص. ال
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الكيان ج يستبعد قيام  صائل المراومب الفلسطينيب بإطالق صوارتخ أو التسلل عبر أنفاق إلا 
 تجمعاص سسانيب صايونيب مما قد يثير الكيان  يبدأ نربا جديدة ضد غزة.

ي ج يرتد نربا جديدة ضد غزة اآلن بسبب عدم جاوزتب جباته الداخليب  وبسبب الكيان الصايون
الموقف الدولي من الوضع  ي الرطاع. الجباب الداخليب الصايونيب مالالب وتبدو أن الجيش 

 الصايوني يعاني من اجسترخاء إثر  كله  ي نروبه المتواصلب علا لبنان وغزة.
ق لتخفيف الضغط علا غزة نتا ج تنفجر األمور إلا نرب أما األطراف الدوليب  تبنث عن طر 

تنعسس نتائجاا السلبيب علا المنطرب سسل وعلا المصالح الغربيب. المعنا أن سل األطراف بناجب 
 إلا نل للنصار علا غزة  أو تخفيفه لكي يتم تجنب ما هو أسوأ.

 
 رفع الحصار

نااء هذ ه الكارثب اإلنسانيب  لكن التفاؤل لم يسن  ي هناك من تفاءل بر ع النصار عن قطاع غزة  وا 
منله. لرد اضطر مراسل صنا ي أن يخوض معي جدج طويال نول ر ع النصار. سان المراسل 
متفائال  وأنا ناولص أن أقنعه أن ترسيا ج تستطيع ر ع النصار عن غزة ألناا ج تكسل ثرال عسسرتا 

وني  والكيان الصايوني ج يمسن أن ير ع النصار واقتصاديا ناسما  ي التأثير علا الررار الصاي
 ألسباب أمنيب. 

الكيان مرتنع أن الفلسطينيين سيعملون علا تارتب السالح والمال إذا ر ع النصار وأن المراومب  ي 
غزة ستبني ترسانب هائلب من الصوارتخ إذا  تنص األبواب. وترسيا ج تعمل ضمن التعرتف السياسي 

نما و ق التعرتف أن السياسب هي  ن الممسن. الرائل بأن السياس ب هي اإلصرار علا ما هو ممسن وا 
 وهذا التعرتف الثاني ينسجم مع اجستعداد للتنازجص واجننراف والتااون والتفرتط.

ذا سان للصااينب أن ير عوا النصار   ال  وأخيرا  ار اجتفاق دون أن يكمل ر ع النصار. وا 
نما مع الصااينب  ستعمل مصر علا ر ع النصار أيضا؟ مكسلب غزة ليس مع الصااينب  رط وا 

 العرب أيضا.
تنازلص ترسيا عن كرطاا المتعلق بر ع النصار عن غزة  لكناا نررص إنجازاص أيضا.  مثال نصلص 
علا موا رب الصااينب علا تعويض أهالي كاداء سفينب مرمرة  ونصلص علا امتياز ترديم خدماص 

أساا تطوتر الوضعين المائي والكاربائي  وتزوتد غزة باجنتياجاص اإلنسانيب. إنسانيب لغزة وعلا ر 
وتأكيدا علا عدم ر ع النصار اكترة الكيان تفتيش البضائع الترسيب  ي ميناء أسدود ووا رص ترسيا 

 علا ذلك.
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 وضع حركة حماس
د معام اتفاقياص  نتا الصااينب يطلبون دائما طرد المراومب الفلسطينيب من أراضي الدولب التي تعر

أن هذا الطلب يكمل السلطب الفلسطينيب. علا السلطب أن تالنق أ راد نماس وتصادر أسلنتام 
  وذاص الطلب ج 1967وتعترلام إذا كاءص أن تبرا علا الخرتطب السياسيب  ي األرض المنتلب عام 

 لربيل.بد أن تم توجياه لألتراك علا الرغم من أنه لم يعلن عن كيء من هذا ا
وترديري أن األمر خضع للجدل والنراش بين الجانبين  وعلا األغلب أن ترسيا وا رص علا منع أي 
نكاة أمني أو عسسري لنماس علا األرض الترسيب  ووا ق الكيان علا براء مساتب إدارتب لنماس 

لتدرتب. أي أن  ي ترسيا. المساتب اإلدارتب خاليب من األسلنب ومن نكاطاص التن يم وا عداد دوراص ا
هذه المساتب قد ترتصر علا بعض النكاطاص الثرا يب واججتماعيب  ويكمل ذلك أيضا مننا دراسيب 
ج تؤثر  ي مجملاا علا الصراع الدائر. ونماس ج تملك من األمر كيئا  وتبدو أن األتراك قد 

 أناطوا السيد خالد مكعل علما بما تم اجتفاق عليه.
سطينيون سلما سمعوا قائدا يصرح لصالناما الفلسطينيون ينفعلون بسرعب إزاء المفروض أن يادأ الفل

تصرتناص سياسيب تؤتد مطالبام  وتارعون إلا المصرنين متوسمين بام تنرتر  لسطين. المفروض 
نما يجب أن يبنوا عالقاتام و را  أج يتخذ الفلسطينيون قراراتام بناء علا  روف آنيب أو لن يب  وا 

. جيد أن يدعم أردوغان النروق الفلسطينيب  لكن هل يستطيع مواصلب المكوار ستراتيجيبالترديراص 
 نتا الناايب؟

الام الثاني الذي يكغل بال نماس هو تبادل األسرى والدور الذي يمسن أن تلعبه ترسيا  ي هذا 
 . المجال. بناء علا التجارب  من األ ضل أن تروم دولب غير عربيب بدور إلتمام التبادل

لرد جرب الفلسطينيون مصر  لكن مصر لم تكن تنترم دورهاا والدليل علا ذلك أن الكيان 
الصايوني قام باعترال العديد من منرري صفرب و اء األنرار ور ض اإل راج عن الد عب الرابعب. 

سيا مصر الوسيط لم تصنع كيئا ولم تضغط باتجاه إلزام الكيان بما تم اجتفاق عليه. ربما تنترم تر 
 دورها  وتبرا متير ب  ي رصد اجنتااكاص الصايونيب وغياب اجلتزام.

 11/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ؟إسرائيلماذا وراء زيــارة وزيــر الخارجـيـة المصــري ل .51
 يوسي ميلمان
الزتارة المفاجئب لوزتر الخارجيب المصري  سامح كسري  إلا الردس ولراؤه رئيس الوزراء ووزتر 

وج سيما التنسيق  –ارجيب  بنيامين نتنياهو هي مجرد تعبير علني وعام عن العالقاص الخاصب الخ
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بين الدولتين. نالص هذه العالقاص زخما منذ وصل الرئيس  األخيرتينالتي تروم  ي السنتين  –األمني 
 النسم.  إلاالفتاح السيسي  عبد

يمس باجقتصاد المصري وبمداخيله من   الذي "داعش" إرهابمصالح مكترسب: مسا نب  للدولتين
 . إيرانا والرغبب  ي صد نفوذ "نماس"السيانبا جاود مكترسب لعزل 

 ي سيناء   "داعش"تساعد بالمعلوماص اجستخبارتب  ي مسا نب  إسرائيل   ان "إيالف"ونسب موقع 
اراص ضد يب كارسص  ي عدة غإسرائيلترارتر من مصادر أجنبيب بأن طائراص  أيضاوسانص هناك 

 .اإلرهابيين
لنسومب نتنياهو  ي ترسيا  األمنيب –النجاناص السياسيب  أيضاما سرع الزتارة  أول من أمس  سان 

 . أ رتريا إلاو ي زتارته 
مصر  وسذا مؤتمر قمب زعماء دول  "سأس كاي" اتفاق المصالنب مع ترسيا  الذي ليس هو بالضبط 

( يوجد لمصر خال اص  ي موضوع أثيوبياام )وج سيما والذين ثمب مع بعض –السبع  أ رترياكرق 
 .إقليميبسروة ع ما  إسرائيلتعزتز آخر لمسانب  –توزتع مياه النيل 

مصر  التي تمنناا مساعدة  "راعيب"يمسن التردير بأن الزتارة تمص بالتكاور مع العربيب السعوديب  
 الااويب.  إلاور اقتصاد مصر ماليب سخيب بملياراص الدوجراص  ولوج هذه المساعدة لتده

تتطور  األخرى والسعوديب هي  إسرائيلبين  األمنيب   ان العالقاص "جين أون انتلجنس "ونسب موقع 
   بل بلغ عن عدة صفراص سالح  ي مجال اجستخباراص.األخيرةجيدا  ي الفترة 

 –يب إسرائيلال السطح العالقاص إلاوهسذا  بعد سنتين من اجتصاجص السرتب  تر ع الزتارة 
 المصرتب التي تجري  ي مع ماا من تنص الرادار.
 . إسرائيلمصر تتوقع مردودا من  أنولما ج توجد هناك وجباص مجانيب   من المفاوم 

لتنرتك سياقاص سياسيب مع السلطب  إسرائيلوالمردود الذي تأمل به الراهرة هو موا رب معينب من 
زتر كسري  ي ختام لرائه مع نتنياهو. والزتارة من هذه النانيب هي الفلسطينيب  وهذا ما كدد عليه الو 

المبادرة المصرتب لعرد مؤتمر سالم "استمرار لخطاب الرئيس السيسي  الذي طرح  يه  سرة نالص اسم 
 ."إقليمي

أما سم سيسون نتنياهو مستعدًا لالستجابب لمصر   اذا سؤال آخر   او يعرف جيدا أن المسألب 
لمصر  ولكنه علا علم  واألمنيالسياسي  األعمالليسص  ي مرتبب عاليب  ي جدول  الفلسطينيب

 بالنساسيب المصرتب  ي سل ما يتعلق بمسانتاا  ي العالم العربي. أيضا
لدول مثل  "الكتلب السنيب" ي ما يسميه  إسرائيلإذا سان رئيس الوزراء معنيًا نرًا  ي أن يضع 

( إسرائيلالكوتص )التي يتندثون  ياا علنا عن عرد سالم مع   اإلماراصمصر  السعوديب  اتناد 
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التي تناول ايران بناءها  "الكتلب الكيعيب"والمغرب  تنصب سورا نديديا  ي مواجاب  األردنوبالطبع 
  ان عليه أن يسون مستعدًا ألن يعطي كيئا ما بالمرابل. – ي العراق و ي لبنان )نزب هللا( 

 11/7/2016، "معاريف"
 12/7/2016، يام، رام هللااأل
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