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 فجاررئيس الشاباك: تنسيق أمني وثيق مع أجهزة السلطة ضّد حماس... ووضع الضفة قابل لالن .1
قرراه الرررئلس ال ديررد ل هرراك السررالاي ادسرررائيلي نررداا ترامرران   رراه ا تمررا  : تحريررر لرراه  رراهر

لل نرررل ال ار لرررل واألمرررن التالعرررل لللنلسررر   يررروم اللالررراء  ين عررردد العمللرررا  التررري ين ررر ها  لسررر ينيون 
  للررن راررم  لرري  رراه الهلررل السررعبلل ال لسرر ينلل الحاللررل  رري ال رر ل اللربلررل والضرردس السرررقلل ان  رر 

 ررران الو رررل  ررري ال ررر ل قابرررل لان  رررار مرررن  ديرررد علرررا  ل لرررل تحررردا  ملرررل اقتحامرررا  المسرررتو نين 
 للمس د األقصا.   

عرررن تع ررراء شنلسررر  سرررارشوا  ررري ا تمرررا  ل نرررل  ادللترونررريونضلررر  صرررحل ل "هرررمرتس"  ررري موقعهرررا 
يني محمرررود علررراس ينررردد ال ار لرررل واألمرررن  قرررولهم ين ترامررران تسرررار يلرررا تنررر  لرررو تن الررررئلس ال لسررر 

 لالعمللرررا  ألدل  لررري يلرررا ان  رررا  مسرررتول مرررا تسرررمات "التحرررري " ولالترررالي ترا رررل ح رررم العمللرررا .
 لي  ت اا ترامان تن علاس والسرل ل ال لسر ينلل ي لسر عون العمللرا   للرنهم يتلعرون  من راملال

 ."يسرائيل"ت ات  صداملا   سلاسلا   تو ها  
نرا ل برين  "يسررائيل" التري لحروكا السرالاي تسرير يلرا تن "التحرري "  رد  وتالل ترامان تن المعلومرا  

عمللرل ن ر   ل يردس نسراء   40لسشل  را.. و ررم مع لرا  ت يرد لر ن  عاما   18–16السلان  ي سن 
وكعرم تنر   رري اللالبلرل السراحضل مررن الحراي  دي عررن لتن ير  عمللرل علررا تيردس تبنراء عررائاتهن مرن ت ررل 

 ا العائلل".التل ير عن "المس لسر 
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يلرا    مسريرا  "يسررائيل"وت رق رئلس السالاي يلا تعلق قسم شبير من الم تمرل ال لسر يني لالعمرل  ري 
حررو للرر  ن  لصررورا قانونلررل تو ايررر قانونلررل  ولعيلررون "يسرررائيل"تلررف  لسرر يني لعملررون  رري  140تن 

 ن ي  عمللا ".ال لس ينيين  ي ال  ل. وقاه ين  "عندما يو د عمل تللر لميلون تقل يلا ت
وحرروه التنسرريق األمنرري بررين ايحررتاه ادسرررائيلي والسررل ل ال لسرر ينلل  قرراه ترامرران ينرر  يو ررد تنسرريق 

نسرر اء حرشررل حمرراس  رري  تمنرري وليررق مررل ت هرركا األمررن ال لسرر ينلل  الترري تعمررل لسررشل مشلررف  ررد  
 ال  ل اللربلل  "و لي ألن مصلحتهم تض ي لمحاربل ه ت الحرشل".

ن المنا سل دا ل  تح علا  ا ل علاس "تضترب مرن نهايتهرا"  وتن هر ت المنا سرل ترد ل يوقاه ترامان 
  ي محاولل لتحسين مشانتهم. "يسرائيل" الللير من قلاديي  تح يلا ي اق تصريحا  متسددا  د  

وحررروه الو رررل  ررري ق رررا  اررركا  قررراه ترامررران ين "الهررردوء الحرررالي م رررلل" وتن ال رررائضل المتكايررردا  ررري 
عي حماس لتعظلم قوتها وتحدس  ها   هاد عالمي ملل "داعش" لحمراس  مرن سر نها تن الض ا  وس

. وت رراا تن تنظلمررا   هادلررل  ولررلس حمرراس  تضررف وراء ي رراق ترريدس يلررا اسررتعاه الو ررل م ررددا  
تن حمرراس مرررا كالررر  مرتدعررل وللسررر  مسرررتعدا لحررررب    معتبررررا  "يسررررائيل"صررواريم مرررن الض رررا  لات ررات 

لسربب عكلرل  استراتي لللرئلس السالاي   ان "حرشل حماس توا    ائضل  . وو ضا  "يسرائيل"  ديدا  د  
سلاسررلل  تنشررر المعسررشر السررني لهررا  و اصررل مصررر  شمررا توا رر  صررعولا  تمررام المعسررشر السررلعي 
لضلررادا ييررران. وتو ررد  ا ررا  دا ررل الحرشررل  و اصررل بررين الميسسررل العسررشريل وقلررادا ال ررار   و لمررا 

وتالل تن تضرديرا  السرالاي هري تن ال مهرور  ري اركا لرن لسرعا يلرا  ميسسل العسشريل".يتكايد ت لير ال
 اينضاب علا حماس  رام تكايد اينتضادا   دها  ي الرتس العام للكا. 

 12/7/2016 ،48عرب 
 

 إقامة مراسم تأبين يهودية في ساحة األقصى سابقة الخطيرة": الفلسطينية"الخارجية  .2
السالضل "ل ال لس ينلل  يقامل مراسم ت بين يهودلل  ي ساحل األقصا الملاري  بر وص   وكارا ال ار ل

تدين "  معتبرا  لي تصعيدا  ي استهداا المس د. وت ا   ال ار لل  ي بلان صحا ي: "ال  يرا
وكارا ال ار لل ل سد العلارا  يقدام م موعا  من المستو نين المت ر ين صبلحل ه ا اليوم علا 

س د األقصا الملاري  باسراا قائد سر ل لواء الضدس ولمسارشل  لاط شلار وت راد من اقتحام الم
يقدامهم علا يقامل مراسم ت بين للضتيلل  ي سالضل   يرا  ". وتدين ال ار لل "قوا  ايحتاه ال اصل

 . "تعتبر تصعيدا    يرا   ي عمللا  استهداا المس د األقصا الملاري
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لوكراء ادسرائيلي بنلامين نتنلاهو باع اء موا ضت  علا يقامل ه ت ال ضوس  واتهم  ال ار لل رئلس ا
وحملت  المسيوللل اللاملل علا ه ا التدهور ال  ير  ي األو ا   وتداعلات  علا األو ا   ي 

 الضدس والمن ضل.
 المسارشل  ي اقتحاما  األقصا يلاوشان  منظما  الهلشل اليهودلل المت ر ل قد دع  تنصارها 

دقامل الح ل الت بيني للمستو نين. وقدم  عائلل المستو نل هليل يلا رئلس حشومل ايحتاه  للا 
يقتحام األقصا دقامل  ضوس ت بينلل  ل . وتبن  منظما  الهلشل  لب العائلل ورو   دعواتها 

 قتحاما .عبر وسائل يعامها ومواقل التواصل اي تماعي لل لب من تنصارها المسارشل  ي ه ت اي
 13/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 الدول العربية تسعى للحيلولة دون مصادقة مجلس األمن على تقرير الرباعية: منصوررياض  .3

قاه الس ير ال لس يني  ي األمم المتحدا ريا  منصور اللالاء ين الدوه : ا ب ت-المتحدااألمم 
  ال س يهدا يلا "الل نل الرباعلل"علا تضرير  العربلل تدعو م لس األمن الدولي يلا عدم المصادقل

 يحلاء عمللل السام  ي السرق األوس ر يرل ال لس ينيون تن  متحيك دسرائيل.
وقاه الملعو  ال لس يني ين  تم ت  يف التوصلا  المتعلضل لايستل ان ادسرائيلي  ي المسودا 

ن وراء  لي     ي يسارا وا حل يلا الويلا  "الرباعلل"  ي "ع وا  نا  ا   دا  "النهائلل للتضرير  وا 
 المتحدا.

وقاه منصور ين الهدا من  لي هو تضول  ملادرا  رنسلل لعضد ميتمر دولي للسام  ي وق  يحق 
 ."النتي ل النهائلل لصالح يسرائيل وتن ي لحد  سيء"من ه ا العام  و مان تن تلون 

لالتضرير والترحيب لالملادرتين ال رنسلل  "   العلمت"وتلد تن ال لس ينيين يريدون من م لس األمن 
 والمصريل دحلاء عمللل السام  وللنهم ي يريدون من الم لس تن لصادق علا التضرير.

 اه السنوا  العديدا من  "تدهور من سيء يلا تسوت"منصور ين حاه ال لس ينيين  وقاه
 ."لن نشرر  لي"الم او ا  الملاسرا  م ل ا  

 13/7/2016عربي، لندن، القدس ال
 

 أفكارا  إلحياء الحياة السياسية تتضمن برنامج إجماع مرحلي ينهي االنقسام يطرحفياض  .4
اقترم رئلس الوكراء ال لس يني السابق الدشتور سام  لا    ل دعادا : يونس محمد -رام هللا 

ترا كمنلل محددا ي رس  الها يحلاء الحلاا السلاسلل ال لس ينلل تبدت لايت اق علا برنامج مرحلي ل 
 ينهاء اينضسام  وا عادا توحيد  ملل الضول السلاسلل تح  ي ار منظمل التحرير.
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 ي رام هللا لح ور عدد شبير من قادا  "مسارا "وقاه  لا  تمس  ي محا را قدمها  ي مرشك 
هناي حا ل لات اق  الضول السلاسلل وممللي الميسسا  وتسات ا ال امعا  والناس ين وقادا الرتس  ين

علا برنامج ي ما  و ني مرحلي لحضق السرالل اللاملل  ي تحمل المسيوللل علا صعيدْس التمليل 
دارا الس ن الدا لي. وت اا تن برنامج المنظمل ي ب تن يلضا من دون تليير  وتحت ظ  ال لس يني وا 

وسلل ع ولل المنظمل المنظمل لمشانتها شمملل سرعي وحيد للسعب ال لس يني يلا تن لصلح ت
 ممشنا   سواء من  اه اينت الا  تو تس آللل مو وعلل ت رل يتم التوا ق عليها.

وتالل تن ال  وا اللانلل تتملل  ي دعوا اد ار الضلادس الموحد ال س ل م قادا ال صائل الو نلل 
ات  ال ماعلل  ي وادساملل  لانعضاد لصورا عا لل  وت عيل ه ا اد ار علا نحو ي عل من قرار 

الض الا المتعلضل لالمصلحل الو نلل العللا  وهر الضرار ال لس يني الموحد ال س تتولا منظمل التحرير 
وكاد تن ع ولل ال صائل ال لس ينلل من  مسيوللل التعبير عن   ي المحا ل وايتصاي  الدوللل.

للن ي در "ا ببرنامج المنظمل   ار  منظمل التحرير  ي اد ار الضلادس الموحد ي تت لب قبوله
التنول   ي ه ا الم اه ل ن  من منظور  لس يني مح   قد لشون من المناسب النظر  ي اعتماد 
اد ار الضلادس الموحد لاد ما  التكام ال صائل بهدنل ت    لايعتلار الوق  الاكم دن اك يعادا 

واقترم  ."اينضسام  ودعادا يعمار ق ا  اكا توحيد الميسسا  الرسملل والضوانين  لعد تسل سنوا  من
 لا  للتللب علا ه ا العائق  ايت اق علا برنامج مرحلي مستري بين الضول الم تل ل  علا تن 
تحت ظ المنظمل ببرنام ها ال س حظي  لمو ل  علا مشانتها الدوللل. ورتل تن المنظمل والحاه ه ت 

 ."اد ار الضلادس الموق "ن  ي دا ل ي ار ميسسل تظل نا ضل لاسم ال لس ينيين ال ين يت ضو 
واقترم  لا   تحضيق تكامن بين السضف الكمني للهدنل التي لمشن ال لس ينيين تن يتوا ضوا علا 
عر ها وبين تاريم محدد دنهاء ايحتاه ادسرائيلي. وت من  ت شارت تسشيل حشومل وحدا و نلل 

ل  وت ويلها تقصا در ل يتلحها الضانون األساسي باعادا مشونل من قلادا  الصف األوه  ي ال صائ
بناء وتوحيد الميسسا  واي  ا  لالمسيوللا  المنو ل بها علا النحو المنصو. علل   ي 

 الضانون.
  13/7/2016الحياة، لندن، لندن، 

 

 حسين األعرج: االنتخابات المحلية مطلب شعبي واستحقاق وطني وستجري في موعدها .5
قاه وكير الحشم المحلي حسين األعر   ين انت الا  م الس الهيئا  المحللل م لب : و ا –رام هللا 

سعبي  واستحضاق و ني ي ر عل عن   وست رس  ي الموعد ال س تقرت  الحشومل  ي اللامن من 
 تسرين توه المضبل.
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تاحل ال رصل وتلد األعر  تن حشومل الو اق الو ني  ستب ه شل ما يلكم ل مان الحريا  العامل   وا 
تمام لل ملل للترسح لانت الا  والمسارشل ال اعلل  يها لحريل وبدون قيود وحسب الضوانين واألنظمل 

 المعموه بها.
 12/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

  "دالذي يساوي بين الضحية والجال" الدولية يوجه انتقادات حادة لتقرير الرباعية رياض منصور .6
بدت م لس األمن الدولي صلام اليوم اللالاء مناقسل م توحل : الحميد صلام عبد- األمم المتحدا

. تضرير الرباعلل الدوللل ال س "الحالل  ي السرق األوسط لما  ي  لي الض لل ال لس ينلل"تح  بند 
 ت لق  ي األوه من تموك/يوليو الحالي هو المو و  الرئلسي للنضاش.

اقب الدائم لدولل  لس ين ريا  منصور  شلمل ميلرا حي  ت هش لاللشاء عندما قرت رسالل تلضا المر و 
حادا لتضرير الرباعلل  انتضادا والد السهيد ال  ل محمود بدران  ي نهالل شلمت . وقد و   منصور 

اير متواكن ول ل اللوم علا ال حلل  اصل وتن   سل  ي تصوير معاناا الناس "ال س اعتبرت 
. شما تن التضرير ت اهل الملادرا العربلل للسام والملادرا ال رنسلل "سنل من ايحتاه 49ر من أللل

 ي عضد ميتمر دولي للسام لضوم علا حل  ملل الض الا المتعلضل لحل الدولتين. وبين الس ير 
الروالل منصور م موعل من النضاط  ي تضرير الرباعلل لعتبرها اير سلملل واير عادلل وتنحاك يلا 

 ادسرائيللل:
توي: ل سل التضرير  ي اعتلار شل تسشاه ايستل ان اير سرعلل وتن ايستل ان هو العائق الرئلسي 

لما  ي  لي الضدس  1967عام  احتل لتع يل قلام الدولل ال لس ينلل المستضلل علا األرا ي التي 
 السرقلل.

ائيلي وال س لمارس  للس  ضط المستو نون بل لانلا: ل سل التضرير ش لي  ي م ا لل التحري  ادسر 
وكراء  ي حشومل نتنلاهو ال ين ل لضون التصريحا  التي تس ل علا ايستلاء علا األر  

 ال لس ينلل و رد ال لس ينيين منها تو قتلهم وتعتبر من لضتل ال لس يني ل ا ي ت وك مساءلت .
ال لس ينيين  "العنف وادرهاب"شك علا ما سمات لاللا: لساوس التضرير بين ال حلل وال اد حي  ير 

متناسلا عن عمد تن ايحتاه لضترب من عام  ال مسين.  2015من تسرين األوه/ تلتوبر  ابتداء
عن   ورت التاري لل التي تلمن  ي  2015وتلد منصور علا تن محاولل عكه ما  رل لعد تلتوبر 

قامل الحوا ك و  بناء الحائط العنصرس وايعتضاي  التعس لل وايست دام ايحتاه والضمل وايستل ان وا 
المضرط للضوا  شل  لي لصب  ي صالح الروالل ادسرائيللل التي تعتبر تس مظهر من مظاهر ر   

 ايحتاه نوعا من العنف وادرهاب؛
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التضرير رالعا: اعتبر التضرير تن شل ما تضوم ل  يسرائيل ردا علا األعماه ال لس ينلل التي لعتبرها 
رهالا ول سل  ي ريلل السلاسل ادسرائيللل المنه لل المتعمدا والتي تعود يلا عضود من الكمن.  عن ا وا 
ين تصوير ما تضوم ل  يسرائيل رد  عل تمر اير مضبوه بل ونعتبرت ته ما علا ال لس ينيين. وقاه ين 

لمت ر ل  ي يسرائيل لما  ي  لي  سل التضرير  ي الحدي  عن األعماه البربريل والعدوانلل للعناصر ا
ه ما  المستو نين التي وصل  يلا حرق عائا  وهي نائمل لسير لسشل وا ح شيف تبن  

 الل نل الروالل ادسرائيللل.
  13/7/2016القدس العربي، لندن، 

 

 نائب رئيس سلطة الطاقة: مباحثات إيجابية مع مسؤولين أتراك إلنهاء أزمة كهرباء غزة .7
قاه مسيوه  لس يني  ين مسيولين  ي سل ل ال اقل والموارد ال بلعلل األنا وه:    دما محمد-اكا

 ي ق ا  اكا )تديرها حرشل حماس(  تلاحلوا مل و د حشومي ترشي يكور الض ا   اليوم اللالاء  
 حوه يي اد حلوه ألكمل اللهرباء  ي اكا.

ائب رئلس سل ل ال اقل  ي اكا  و ي تصريحا  لمراسل "األنا وه"  ت اا  تحي السيم  ليل  ن
"درسنا مل المسيولين األتراي مراحل وحلوه دنهاء تكمل اللهرباء المستمرا للعام العاسر علا 

 التوالي".
وت اا "السيم  ليل": "شان  الملاحلا  يي ابلل مل الو د الترشي  ولمسنا اهتماما سديدا منهم ت ات 

 تكمل اللهرباء". 
لمسيولين األتراي استمل علا مناقسل تكمل اللهرباء لصورا عامل  ومراحل وتو ح  تن اللضاء مل ا

 العا  السريل ال س من س ن  الت  يف من حدا األكمل.
و شر  تن من مراحل العا  األوللل التي تم  رحها تملل   ي تكويد مح ل اللهرباء الوحيدا  ي 

  وتمديد  ط ااك من ال انب ادسرائيلي الض ا   لالوقود الاكم لتسليلها دون انض ا   وتوسلعها
 لتسليل المح ل  بدي من "السوير الصناعي".

وتسار "السيم  ليل"  تن الو د الترشي سلضدم لعد عودت  يلا تنضرا  تضريرا  م صا  يلا وكير ال اقل 
ل البنلل والموارد ال بلعلل الترشي  يت من ايحتلا ا  المتعلضل بانتا  ونضل وتوكيل ال اقل ومسال

 التحتلل  ي ق ا  اكا  وما لمشن  عل  علا المدل الضصير والمتوسط وال ويل  به ا ال صو.. 
والتضا و د من وكارا ال اقل والموارد ال بلعلل الترشلل  اليوم اللالاء  مسيولين  ي سل ل ال اقل 

 تعوام.  10لض ا  اكا  لدراسل سبل حل تكمل اللهرباء المستمرا من  
 12/7/2016، ، أنقرةلألنباء ألناضولاوكالة 
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 سقطة أخالقية جديدة بالجيش اإلسرائيلي ريم" ك: تعيين الحاخام "الفلسطينية" الخارجية" .8
ريم"  حا اما رئلسا لل لش شوكارا ال ار لل قرار تعيين الحا ام العنصرس "يلاه  : تدان رام هللا

لل  دولل يستول المتدني ال س وصل   ديدا تعشس الم ت اقلل  معتبرا ان  سض ل ادسرائيلي
  ولعشس تل ا مدل يسرائيلايحتاه  ي ظل ال ريق المت را ال س لمسي لمضاليد الحشم  ي 

 .ادسرائيلياست حاه العنصريل دا ل الم تمل 
الحا ام "قريم" معروا لمواق   و تاوات العنصريل المت ر ل ت ات اير اليهود  تنال ار لل  وت اد 

لااتصاب نساء األالار  ادسرائيليينتبركها ما ت اكت قبل سنوا  لس ن "السمام لل نود  "األالار" 
  ي توقا  الحرب". 

 12/7/2016، وكالة معا  اإلخبارية

 

 : إنه زمن االنحطاطلتل أبيب على زيارة شكري  نائب فلسطيني تعليقا   .9
ال لس يني  وع و شتلل قاه لحيا موسا  النائب  ي الم لس التسريعي : األنا وه  تحمد صضر

حرشل حماس البرلمانلل  ين "الت ر  لمصلحل السعب ال لس يني  ي يقامل تلل عاقا  مل ايحتاه 
 ادسرائيلي؛ ش ب و دا ".

" تعضيلا علا الكيارا التي قام بها وكير  ار لل اينضاب 21وت اا موسا  ي تصريح  ا. لر"عربي
سرائيلي: "للس هناي تس مصلحل لل لس ينيين  ي تن لشون لمصر  سامح سشرس  لدولل ايحتاه اد

 هناي عاقل لاحتاه ل س  را  ي المحلط العربي تو ادسامي".
وتلد تن ال س لملل مصلحل السعب ال لس يني؛ هو "مضا عل ايحتاه  ومضاومت   والعمل علا 

قل وتضويتها مل ايحتاه؛ عكل "  مو حا تن  "ي لمشن ل س حاه من األحواه تن لشون ت بلل العا
 مصلحل للسعب ال لس يني".

وقاه موسا ين "يلصاه السعب ال لس يني يلا حالل من الل س وادحلاط؛ تصلح هد ا مسترشا بين 
 دوه عربلل وبين ايحتاه؛ من ت ل د ل السعب ال لس يني يلا ر ل الرالل البل اء".
 12/7/2016، "21موقع "عربي 

 
صابة استشهاد فلسطيني و  .11  القدسشمال على حاجز الرام برصاص االحتالل بزعم محاولة دهس  آخرا 

ت اد مراسل ال كيرا ل ن  لس ينلا استسهد وآ ر تصريب  ري  راحلل الررام سرمالي الضردس عنردما ت لرق 
  نود ايحتاه النار علا سلارا بكعم محاولل دهسهم  شما اعتضل لال  شان معهما.
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 رررلش ايحرررتاه تلرررد  ررري روايتررر  تن سرررلارا  لسررر ينلل حاولررر  دهرررس وقررراه المراسرررل يللررراس شررررام ين 
م موعل من ال نود علا حا ك  ي  احلل الرام سمالي الضدس المحتلل    تحوا النار عليها مما تدل 

صالل آ ر ب روم   يرا.  يلا استسهاد  لس يني وا 
عمللرل دهرم لم ر رل  و شر تل ا تن العمللل تم   ي الساعا  األولا من صلام اليوم  وتكامن  مل

  ي من ضل الرام بكعم تصنلل تسلحل محللل.
وتلررد المراسررل تن مررا حصررل  رري الررررام شرران تسررل  لعمللررل يعرردام ميرررداني ألنرر  لررم لسرربق تن ن رر  لالرررل 

  لس ينيين عمللل دهس  ي سلارا واحدا  مسيرا يلا تن الضتل تم  ضط بدا ل ايستلات.
نعرررون  رررواقم ادسرررعاا ال لسررر ينلل مرررن الوصررروه يلرررا موقرررل وتسرررار تل رررا يلرررا تن  نرررود ايحرررتاه لم

 الحاد   ونضلوا السهيد وال ريح يلا  هل اير معلومل.
وتلررد مراسررل ال كيرررا تن العمللررل  رراء  عضررب مرحلررل مررن الهرردوء لعررد تن ترشررك  العمللررا   رري من ضررل 

 ال ليل ومنا ق ت رل.
من حرس الحدود سرعر  لرال  ر لعرد تن من  هل ت رل  قال  سر ل ايحتاه  ي بلان لها ين قوا 

 كاد سائق السلارا من سرعت  قرب الحا ك مما د عها يلا ي اق النار.
 13/4/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 األقصى ينذر بعواقب وخيمة المسجد في "إسرائيل"فتح: ما تقوم به  .11

األقصرررا  التررري شررران  حررر ر  حرشرررل " رررتح" مرررن اقتحامرررا  المسرررتو نين سرررل  اليوملرررل للمسررر د :رام هللا
آ رهررا قلررام عائلررل يهودلررل مررن مسررتو نل "شريررا  تربررل"  ل ضرروس دينلررل  رري لاحررا  المسرر د األقصررا  
األمرررر الررر س ينررر ر لعواقرررب و لمرررل. وقررراه المتحرررد  لاسرررم حرشرررل " رررتح" تسرررامل الضواسرررمي  ررري تصرررريح 

لل   اصرل األقصرا  صح ي  ين ما تضوم ل  دولل ايحتاه من محاوي  مستمرا لتهويد الضدس السرق
است  اا وا ح لالضانون الدولي ولراألمتين العربلرل وادسراملل ولرالم تمل الردولي العرا ك عرن و رل 

 حد له ت الممارسا  العنصريل التي تن  ها سل ا  ايحتاه ادسرائيللل.
تمررا وت اا: تن دولل ايحتاه تسعا ل عل عمللل ايقتحاما  والتهويرد التردري ي للمسر د األقصرا 

وتلرررد الضواسرررمي تن حرشرررل " رررتح" حررر ر   ررري الما ررري مررررارا وتلررررارا مرررن تن المسررراس لالمسررر د  واقعرررا.
 األقصا هو  ط تحمر  وتن ه ت الممارسا  العنصريل ي تسهم يي  ي ت  يج األو ا  وت  يرها.

 وسدد علا تن المساس لالمضدسا  ادساملل والمسلحلل   اصل المسر د األقصرا هرو  رط تحمرر ي
لمشن لنا ش لس ينيين تن نسمح ل  تبدا  ودعا العالم ل سررت و اصرل الردوه العربلرل وادسراملل يلرا تن 
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تضرف عنرد مسريوللاتها شاملرل لال رلط الحضلضري لشرل الوسرائل الممشنرل وال ررق المتاحرل  واسرت دام للرل 
 المصالح مل العالم لل لط علا دولل ايحتاه لوقف ه ت الممارسا .

 12/7/2016باء والمعلومات الفلسطينية، وفا، وكالة األن
 

 عمليات المقاومة في الضفة الغربية ردة فعل طبيعية من الشعب الفلسطيني: عباس زكي .12
ل ررر  ع رررو الل نرررل المرشكيرررل لحرشرررل " رررتح"  علررراس كشررري  النظرررر يلرررا تن : مظلررروم  لررردون -ل ال ليررر

 راء  ري مرحلرل  يهرا " ررا  والضردس   علرا سرشان ال ر ل اللربلرلتصعيد اله روم ادسررائيلي المتواصرل 
   شرس عربي  والاب الوحدا ال لس ينلل".

العربررري لالض رررالا الدا للرررل  اينسرررلاهوتسرررار  ررري حررردي   رررا. لرررر "قررردس بررررس" اليررروم ايلنرررين  يلرررا 
والتنرررراحر والصررررراعا  ال ائ لررررل والرررراب المر علررررل العربلررررل والدوللررررل الضررررادرا علررررا  ررررر  حررررل علررررا 

شي: "ايحتاه ي د ال رصرل المواتلرل تن يرل ش لال ليرل ولمرارس سلاسرل العضراب وت اا ك  "يسرائيل".
ال مرراعي  رررد سرررشانها ولصرررعد مرررن ه متررر   رررد المدينررل التررري تعرررد م ررركن لسررررس وو نررري ل لسررر ين 

وسرردد الضلررادس  رري حرشررل  ررتح علررا تن الراب مررن شرران لحت ررن الض ررلل ال لسرر ينلل والضرردرا  والضردس".
نيين سررمح لاحررتاه لالم رري  رري و ررل اللمسررا  األ يرررا علررا ممارسررات  الميدانلررل للعرررب وال لسرر ي

وتلرررد تن عمللرررا  المضاومرررل  ررري ال ررر ل اللربلرررل "ردا  عرررل  بلعلرررل مرررن  وسلاسرررلات   رررد ال لسررر ينيين.
ررا: "ومررا ي رررس متوقررل ألن السررعب  السررعب ال لسرر يني  الرر س ي ا مررا  ضررد األمررل صررنل المع رركا"  متالع 

 عنها ب  وا "  و ق قول . تلبر من قلادت  ويتضدم
 12/7/2016قدس برس، 

 
 تلذذ في التنكيل بالفلسطينيينال وهدفهاليست بالجديدة بالخليل  إجراءات االحتالل: الحاليقة .13

اعتبر  النائب عن حرشل "حماس"  ي البرلمان ال لس يني  سرميرا الحالضرل  : مظلوم  لدون -ل ال لي
"للسرر  لال ديرردا   ل لسررشل عررام و رري ال ليررل لسررشل  ررا.  رري ال رر ل اللربلرر تن ي ررراءا  ايحررتاه

وتنته هرا حشومرل ادرهرابي ليبرمران الر س سربق شررل الحشومرا   ري نه ر  المت ررا النرالل مرن عضليترر  
  ي الت را  والتل    ي التنشيل لال لس ينيين".

را وتيسررررير الحالضررررل  رررري حرررردي  لررررر "قرررردس برررررس"  يلررررا تن المرررروا ن ال لسرررر يني عرررراش عمللررررا  شبيرررر
وحصرررارا  متلرررررا ن ررر ها ايحرررتاه  وهررر ا  عرررل لررردل شرررل  لسررر يني حالرررل تررر قلم وتعرررالش مرررل تسررروت 

نررري بهرررا ايحرررتاه لعرررد عمليتررري ال ليرررل وتضرررو   "شسرررر  عصرررا  الظرررروا". وتيشرررد تن الهكيمرررل التررري مي
ليبرمررران اللللظرررل؛ ي سرررلما العمللرررا  المو عرررل وال رررربا  المتاحضرررل التررري سرررددتها المضاومرررل لل رررلش 
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ورت  النائرب عرن حمراس تن الحصرار " اسرل لامتلراك"؛ مسريرا يلررا تن  والمسرتو نين علرا حرد سرواء".
ا  ي تحديد األهداا.  العمللا  تكداد دقل ون اح 

مست ردا: "  ي الوق  التي شان  البوالا  الحديدلل والمشعلا  ادسمنتلل وال در العاللل ت نق المردن 
تن يرررر  عمللررررل قرررررب تضررررو  علررررا نض ررررل ي ل ارقهررررا ال رررررلش  والضرررررل حرررروه ال ليررررل اسررررت ا  مضرررراومون 

 ادسرائيلي".
 12/7/2016قدس برس، 

 
 أشهر تسعةهجوم فلسطيني في  240الشاباك:  .14

رر وا  :رام هللا قرراه نررداا ارامرران رئررلس  هرراك األمررن العررام "السررالاي"  يرروم اللالرراء  ين ال لسرر ينيين ن  
 ه وم ا من  تسرين توه الما ي. 240

ائل يعرررام عبريرررل عرررن ارامررران  ررراه يديئررر  لسرررهادت  تمرررام ل نرررل األمرررن وال ار لرررل  ررري ونضلررر  وسررر
محاولرل  60محراوي  ا ت راا ومرا يكيرد عرن  10عمللرل ت  يريرل  و 11اللنلس   قولر  ينر  ترم يحلراط 

 عمللل ي اق نار. 90عمللل  عن و 180تن ي  عمللا  ي اق نار  وتسار يلا تن ي  
حاولل يلارا الضاقل  ي ال ر ل اللربلرل والضردس. رارم تن ر  تسرار يلرا تن  االبلرل واتهم ارامان حماس لم

 العمللا  ن    لسشل  ردس ولم تلن لسشل تنظلمي.
ورتل تن حرشل حماس تعاني سلاسلا واقتصادلا لسربب العكلرل التري ت رد  يهرا ن سرها  رراء الو رل  ري 

لسررررلعي ممرررلا بررررايران  واينضسرررراما  المن ضرررل  وسلاسررررا  مصرررر ت اههررررا وال ا ررررا  مرررل المعسررررشر ا
 الدا للل ما بين ال ناحين السلاسي والعسشرس.

وادعا تن حماس تستلل الموارد ايقتصادلل  ي اكا لصرالحها مرن ت رل يعرادا بنراء قردراتها العسرشريل 
 التي  ضدتها  اه عمللل "ال را الصامد".

 12/7/2016القدس، القدس، موقع صحيفة 
 

 2015منذ تشرين أول/ أكتوبر  في الضفة األسلحة الرشاشةب إطالق نار عملية 15 :"واال" .15
سرررشي مراقبرررون ومترررالعون للسررر ن ال لسررر يني  ررري قررردرا ي رررراءا  ايحرررتاه :  لررردون مظلررروم -ل ال ليررر

ادسرائيلي  لق حالرل رد  للمضاومرل ال لسر ينلل  واعتبرروا تن تلري اد رراءا  ترد ل  ري ي رار العضراب 
 نها رسالل  م نل للم تمل ادسرائيلي  و اصل المستو نين.ال ماعي  ي ا ل للو 

ا  رررت علررا ح ررم اله مررا  الترري تن رر  لاسررت دام  ررا حرراد  و شررر موقررل "واي" اد لررارس العبرررس تن ارت اع 
  االبيتها ن    2015عمللل ي اق نار من  تسرين توه/ تلتوبر  15األسلحل الرساسل  ي  تم تس يل 
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 "؛ والترري تد  يلررا مضتررل حا ررام يسرررائيلي.60ان آ رهررا العمللررل علررا سررار  " رري األسررابلل األ يرررا  شرر
ا تن  وتسار الموقل العبرس يلرا تن ال رلش لعتبرر عمللرا  ي راق النرار "مصردر   رر شبيرر". مو رح 

منرركه  لسرر يني  رري ال ليررل  منرر  العمللررل الترري ن رر ها  لسرر ينيون قرررب  2400ال ررلش دهررم تللررر مررن 
 ل نحو تسبوعين.مستو نل "عتنائيل" قب

وبررري ن تن الهررردا مرررن عمللرررا  الررردهم هرررو " مرررل معلومرررا  اسرررت لاريل عرررن من ررر س العمللرررل  وتع يرررل 
 قرب ال ليل". 60من   ا تيدس يلا سار   250تنس ل من  يها  شما تم يااق تللر من 

 12/7/2016قدس برس، 
 

 على أحد أعضاء خلية "ايتمار" سنة 30ُحكم بالمؤبد مرتين و .16
 30  لالسرر ن الميبررد لمرررتين  ي ررا ل يلررا ادسرررائيللل  تمررسمحشمررل سررالم العسررشريل  حشمرر  :الضرردس

  "حمرراس"سررنل  علررا األسررير رااررب عليرروس مررن مدينررل نررابلس  بتهمررل اينتمرراء لل للررل التالعررل لحرشررل 
والتي ن    عمللرل بير   وريري م لرل تسررين األوه الما ري  وتسر ر   ري حينر  عرن مضترل مسرتو ن 

 د ي اق النار علا سلارتهما.وكو ت  لع
لسار يلرا تن  ا  المحشمرل حشمر  قبرل لالرل تسرابلل ل حشرام مماللرل علرا تربعرل آ ررين مرن تع راء 
ال للل وهم: سمير اللوسا  ولحيا الحا  حمد  وشرم المصرس  وتم رد عليروس   لمرا ي يركاه ع روان 

 حالمل.آ ران من تع اء ال للل وهما كيد عامر واسان السائح قيد الم
 13/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 في محافظة خانيونس المتفوقينحماس تزور وتكرم  .17

 رانيونس ونرواب شتلرل التلييرر وادصرام  ري كار و د قلادس شبير مرن قلرادا حرشرل حمراس :  انيونس
 اللرررا  و اللرررل مرررن المت ررروقين علرررا مسرررتول المحا ظرررل لشا رررل  33 ررري الم لرررس التسرررريعي لالمحا ظرررل 

وقررراه الررردشتور يرررونس األسررر ل  النائرررب  ررري الم لرررس التسرررريعي والضلرررادس  ررري حرشرررل حمررراس  .ال ررررو 
لالمحا ظل: "ين نتائج ه ا العام  ي المحا ظرل ملسررا  وترنم عرن  هرد شبيرر ب لر  ال راب و ووهرم  ري 

ل  تو ير ت واء دراسلل مناسلل". وعبر األس ل عن تهنئل حرشت  لشا ل مسرتولاتها الضلادلرل للا رل ال للر
 متمنلا  لهم حلاا  امعلل مو ضل  و دمل للدين والو ن من لعدها. 

وقرردم الو ررد الكائررر در  الت رروق للمت رروقين متمنلررا  لهررم دوام الت رروق والن ررام  ومسرراحا  مررن العمررل  رري 
  دمل  لس ين وق يتها.

 12/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بعةقيادي في حماس للمرة السا صفحة"فيسبوك" يغلق  .18
  صرررر حل 2016-7-12يرررروم اللالرررراء  تالضرررر  يدارا موقررررل التواصررررل اي تمرررراعي "  لسرررربوي" : بيرررررو 

 "حماس" عك  الرسق  و لي للمرا السالعل علا التوالي. الاسامللالضلادس  ي حرشل المضاومل 
واسررتنشر الرسررق  رري تصررريح صررح ي لرر   يارراق صرر حت  علررا موقررل " لسرربوي"  معتبرررا  لرري "انحلرراكا 

ماءات   و د ن اه سعبنا من ت ل الحريل" و ق ما يرل.لا  حتاه وا 
 ه ت هي المرا السالعل التي تللق  يها يدارا " لسبوي" ص حل الرسق  دوس يبداء تس تسلاب. د  وتع

 12/7/2016، فلسطين أون الين
 
 لجيش االحتالل رئيسيا   خالل الحرب حاخاما   العدو" نساءتعيين حاخام يفتي باغتصاب " .19

تلررار تعيررين الحا ررام العضيررد يلرراه شررريم  رري منصررب الحا ررام األلبررر لل ررلش ادسرررائيلي  :حلمرري موسررا
  لحل  لعدما تظهر  تحضلضرا  صرحا لل تنر  برين مرن يردعون يلرا ااتصراب "نسراء العردو"  ري كمرن 
الحررررب. وي تضتصرررر  تررراول هررر ا الحا رررام علرررا هررر ت المسررر لل  برررل تتعرررداها يلرررا اللليرررر مرررن ال تررراول 

مناه رررل للمررررتا عمومرررا   وحضوقهرررا  وبينهرررا حظرررر ت نيرررد البنرررا   ررري ال رررلش. ولررر لي السررربب  سرررن   ال
م موعررا  نسررائلل وسلاسررلل حملررل  واسررعل  لمنررل هرر ا التعيررين  مررا ا رر ر قلررادا ال ررلش يلررا اسررتدعاء 

 شريم للتحضيق مع .
لل رلش ادسررائيلي العضيرد  عاما  محل الحا ام األلبرر السرابق 59ولحل  الحا ام شريم اللالغ من العمر 

را ي بيرتس. وسبق للريم تن  دم  ري لرواء المظليرين  وقراد الوحردا ال اصرل  ري اللرواء  قبرل تن للردو 
 حا اما   راء شون  من  ري ي مدارس بن عشل ا الدينلل  ومدرسل ع را  شوهانلم.

تسددا معادلل للنساء. وتظهر  تحضلضا  ت رتها صحف يسرائيللل عدا تن الحا ام شريم يت   مواقف م
وهشرر ا   انرر   رري ردودت علررا تسررئلل  رحرر  عللرر   رري الما رري  رري موقررل "شيلررا" الررديني  ر رر  ت نيررد 

 البنا   ي ال لش ادسرائيلي.
ررئل حرروه موق رر  ال ضهرري مررن تنرر  "ي ا شرران ااتصرراب المرردنيين  رري الحرررب 2003وهشرر ا   رري العررام    سي

  األمررررر مسررررموم لليهررررودسل وهررررل مسررررموم ل نرررردس ال ررررلش لعتبررررر محظررررورا  ومكعكعررررا   لمررررا ا  ظاهريررررا  
وشان  وال : "تحد الضلم الهامل  ادسرائيلي  ملا   ااتصاب نساء  ي كمن الحرب  تم تن ه ا محرمل".

والحاسمل  ي الحرب هو الح اظ علا األهللل الضتاللل لل لش.. ومسراعر واحتلا را  ال ررد تحسرر  ري 
الحررب. ولسربب تنر   ري الحررب "تنهرار" تسري ل الم را را مرن ت رل الكاولل من ت رل ين رام األمرل  ري 

... ورارم تن ايرتلراط لليرر يهودلرل تمرر وادلاحرلاآل رين  تل ا  "تنهار"  ي الحرب تسري ل ايحتسرام 
 لالغ ال  ورا   ان  مسموم ل   ي الحرب  من من لق ت   مصاعب المحاربين لعين ايعتلار".
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تن  "لسربب تن ن رام اللرل  ري الحررب ينتصرب تمرام تعيننرا   ران التروراا  و ي النهالل   ل. شريم يلا
تلاحرر  لل رررد يسررلا  ارائرركت السرريئل  رري سررروط ادلاحررل ومررن ت ررل ن ررام الم مررو ". وت رراا تن هرر ا 

نكعل السر من  اه الم ا عل مل اير يهودلا  حسنا  المنظر  ا را  درادتهرن  ان اقرا   ير اء"
 لمضاتلين  ومن ت ل ن ام العموم".من المراعاا لمصاعب ا

  حينما تلير    ل حوه ه ت ال تول  سعا شريم لت سير شام  لالضوه ين التوراا لم 2012و ي العام 
تلح تبدا  ااتصاب النساء. للن "شل ال شرا هي تنها تل يف لعالم الحروب البربرس ال س شان قائما   ري 

ء ل سررات  وهردا ال ترول هرو منرل ال نردس مرن ات را  الما ي  حين شان بوسل شل  ندس  عل ما لسرا
رل م  األسيرا كو ل  ي حما الضتاه". ولحسب شام    ان  "وا ح تن   ري تلامنرا   ري كمرن التضردم  ري سي
الضلم  وحي  ي يو د كواٌ  مرن تسريرا    لالت ليرد ي حا رل لت سريد هر ت ال ترول عمللرا    صوصرا  تن 

 مر ال لش".ه ا يتناق  تماما  مل قلم وتوا
 تضدم الملنلا  العرو   ي المراسلم العسشريل. تنت تا شريم تن  للس مناسلا   2011 سنلو ي 
يللائرر   ررورا . وقالرر   يلرراعررن التعيررين المضرررر  دعرر  تمررس نائلررا  ومنظمررا  نسررائلل  ادعررانولعررد 

مشانل المرتا ومساواا النو  النائلل عن "الضائمل العربلل المسترشل" عايدا توما سللمان  رئلسل "ل نل تضدم 
اي تمررراعي"  ين " ترررول العضيرررد شرررريم لسررر ن السرررمام لااتصررراب النسررراء ايرررر اليهودلرررا  ي تسرررل  يي 

المستسررار الضررانوني  وسرر حتج  يلررا" تررول" منظمررل قتلررل للسرر  لعيرردا  رردا  عررن حرردود يسرررائيل. سرر تو   
 تو هي". يلاعلا التعيين وتدعو النائلا  والنواب اين مام 

نهرا تعتركم التو ر  ت ما رئلسل  معلل "نعما " النسائلل االلا  لوخ   ضال  ين هر ا تعيرين ايرر مناسرب وا 
رن لمعنولرا   يلا رئلس األرشان والم اللل باللائ . " من لعتضد تن اياتصاب هرو علرا مرا يررام شميحس 

تمرالن  يلرل مررن  ايلرال نرود  علرا تن يتعلرق األمرر بنسرراء ايرر يهودلرا   ي لمشنر  تن لضرود ال ررلش 
 وروحانلل". ت اقللناحلل 

وتعلنرر  رئلسرررل ميرررتس النائلرررل كها رررا الئررون تن "العضيرررد الرراه شرررريم لرررلس مناسررلا  ألن لشرررون المر علرررل 
الحا املل الرئلسل  ي ال لش ادسررائيلي  ال سرم الر س ت ردم  لر  عسررا  آيا النسراء  ولرلس  رديرا  

 .  تصريحات  الم ل ل  العنصريل والعنل ل تبلح دم النساء".اليهودلل ل س سشل شان األ اقبتمليل 
ولعرررد انتضرررادا  سرررديدا مرررن  انرررب ناسررر ا  نسرررولا  ومنظمرررا  حضررروق ينسررران  قررررر رئرررلس األرشررران 

شررريم  وللررن لعررد اسررتدعائ   الحا ررامادسرررائيلي ال نررراه اررادس آيكنشررو  يعررادا النظررر  رري تمررر تعيررين 
دعا رئررلس سررعلل الضررول اللسررريل  رري ال ررلش ادسرررائيلي ال نررراه والوقرروا علررا حضلضررل آرائرر . وقررد اسررت

حا اس  وبولنسرشي الحا رام شرريم للتلاحر  معر   ري األمرر. وتسرار   هرا   ري ال رلش يلرا تنهرا لرم 
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تلن مدرشل لمواقف شريم السالضل. اير تن ه ا التبرير لظهر مدل است  اا ال لش لالمواقف الدينلرل 
 عن  ها  تحتل مشانل عللا  ي ال لش. السائعل  الما تنها ي تصدر

للررن المتحررد  بلسرران ال ررلش ادسرررائيلي قرراه ين "العضيررد شررريم يراررب  رري تن يو ررح لرر ن تقوالرر  الترري 
 رراء  ردا  علررا سررياه ت سرريرس  ضررط  وللررن لررلس لرر س حرراه مررن األحررواه علررا سررياه  ضهرري عملرري. 

لمرس  تن ندس ال لش ادسرائيلي لحرق لر  بدا   ولم لضل  وي حتا  شر  ل ن ت الحا ام شريم لم لشتب 
من ل سر تقوال  لسشل ملاير  م  ئ وم ل ل. عن نهج الحا رام  تماالحرب   تلناءمسا   نسلا  لامرتا 

  تسهد سنوا  عملر  العسرشرس  ري المناصرب الضلادلرل  الضتاللرل والحا املرل التري تظهرر األ اقيشريم 
 ".ينسانا  لص ت   ادنسانوروح   و لي لال ا   ي احترام  يها ويء م لضا  لضلم ال لش ادسرائيلي 

 13/7/2016 ،السفير، بيروت
 
 ونتنياهو في القاهرة عباستوقع عقد لقاء بين  .21

 ادس تبو سعدل: قال  مصادر يسرائيللل ين رئلس حشومرل ايحرتاه بنلرامين نتنلراهو ينروس  -رام هللا 
ال لسر ينيين   ري محاولرل لمنرل   روا دوللرل ملرل بلضراء مرل  يقللمريتن ي  و   وا نحرو عضرد مريتمر 

ي رررراء يت ررر ت الررررئلس  تومررريتمر السرررام الررر س ت  رررط  رنسرررا لعضررردت  ررري وقررر  يحرررق مرررن هررر ا العرررام  
ولسرير وكراء  ري حشومرل نتنلراهو يلرا ايت راق   راه ال تررا األ يررا مرن وييتر . تولامااألمريشي لاراي 

يلرا الضردس المحتلرل والمصرادقل علرا البنراء لل لسر ينيين  ري  مل ترشلا وكيارا وكير ال ار لرل المصررس 
لكيررارا وكيررر ال ار لررل المصرررس سررامح  نرر  اسررتمرارا  توقالرر  مصررادر يسرررائيللل وت رررل عربلررل  الضرردس.

سشرس يلا الضدس  ضد  رح   اه ا تماع  بنتنلاهو يمشانلرل عضرد قمرل  ري الضراهرا لمسرارشل نتنلراهو 
علرراس. وحسررب المعلومررا   رران كيررارا سررشرس يلررا رام هللا قبررل تسرربوعين والرررئلس ال لسرر يني محمررود 

 يلا د ل يمشانلل ترتيب الضمل  اه  ترا قريلل. وا تماع  بنتنلاهو ه ا األسبو  هد ا  
و ي ديوان نتنلاهو   لوا الح اظ علا اللمو   ري هر ت المسر لل وقرالوا ينر  "سرواء تمر  مناقسرل هر ا 

 مستعدا للم او ا  الملاسرا واللنائلل وبدون سروط مسلضل". ينها ضوه دائما  األمر تم ي  ان يسرائيل ت
 13/7/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 يستهدف المنظمات والجمعيات غير الحكومية بعد مصادقة الكنيست على قانون  جدل واسع .21

لنررين ولسرررتهدا تلررار قررانون السرر ا لل الررر س تقرررت البرلمرران ادسرررائيلي تمررس اي: يللرراس شرررام -الضرردس 
  ررري صررر وا المعار رررل التررري اعتبرتررر  تلملمرررا   واسرررعا   المنظمرررا  وال معلرررا  ايرررر الحشوملرررل  ا رررلا  

 قرا لل  حي  يلكم ه ت المنظما  لاللسف عن مصادر تمويلها.و لأل وات وانتلاسل للدلم
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ن   صررادق اللنلسرر  ل البلررل علررا الضررانون  وهررو مررواسررعا   و رري  لسررل امتررد  لسرراعا  وسررهد   رردي  
بنررا  ت شررار اللمررين المت رررا   رررل تسررريل تسررريع   رري األسررهر األ يرررا مررن قبررل وكيرررا العررده ييليرر  

تو تبرعررا  مررن ايتحرراد األوروبرري و هررا   سرراليد  ولسررتهدا ال معلررا  اللسرراريل الترري تتلضررا تمررولا  
مرن الترد ل  ودا ع  ساليد عن الضانون وقال  ين  سرلحضق السر ا لل وسرلمنل دوي ت نبلرل دوللل ت رل.

ي  ران دعمهرا    ي سيون يسررائيل الدا للرل ميشردا تن علرا هر ت الردوه تن تحتررم اسرتضاللل يسررائيل وا 
 لل معلا  سلشون مشسو ا تمام عامل ادسرائيليين.

وشتب بنلامين نتنلاهو علا صر حت   ري  لسربوي "ين هردا الضرانون هرو منرل دوه ت نبلرل مرن الترد ل 
 قرا لل".و للل عبر تمويل ال معلا  وتو ير الحمالل للدلمالدا  "يسرائيل" ي سيون 

المعار ررل وكعررلم تحررالف حرركب العمررل يتسررحاق هرتسررو  قرراه  رري   رراب لرر  تمررام الهيئررل  رئررلسللررن 
 العامل لللنلس   ين يقرار الضانون "ميسر علا بوادر ال اسلل اآل  ا لالنمو  ي الم تمل ادسرائيلي".

"لاتلرا  نهرج ي يهردا يي يلرا تلمرلم األ روات التري تت ررت علرا تن تلرون واتهم هرتسو  حشومل نتنلراهو 
 ملايرا لسلاستها"  وقاه ين الضانون لسشل "وصمل عار  ي س ل قوانين اللنلس ".

شمررا وصرر   ع رروا اللنلسرر  را ل رراه سررويد )مررن تحررالف حرركب العمررل( الضررانون ل نرر  "ظامرري"  وتنرر  
لرر  ين هد رر  الوحيررد هررو ير رراء اللمررين المت رررا  م ررل ل تن يلررا عكلررل دوللررل  وقا "يسرررائيل"سررلضود 

 "التاريم سلس ل تن اللنلس  توصل الدلمضرا لل  ي يسرائيل يلا الدري األس ل".
اعتبر ع و اللنلس  مسعود انالم )عن قائمل األحكاب العربلل( تن الضانون "نترا  ت رواء العنصرريل و 

 ضلادا بنلامين نتنلاهو للتم األصوا  المنتضدا لحشومت ".واللراهلل التي لل يها اللمين  ي يسرائيل ل
ومن  انلر   قراه ع رو اللنلسر  علسراوس  رريج )عرن حرشرل ميررتس اللسراريل( ين نتنلراهو "لعمرل مرا 

 لساء من ت ل اللضاء علا شرسي الحشومل.. الو ل تسل  ب مهوريل الموك".
ين الضرررانون لسرررتهدا   نيين  ررري يسررررائيلوهرررو المرشرررك الضرررانوني لل لسررر ي  وقررراه بلررران لمرشرررك "عدالرررل"

وت رراا البلرران تن تلضرري  م موعررا  سلاسررلل دون سررواها  لسرربب مواق هررا الملررايرا والمنتضرردا للحشومررل.
مرررن مصرررادر دوللرررل تمرررر حيررروس و ررررورس  ررري ظرررل  ماللرررا    معلرررا  حضررروق ادنسررران تبرعرررا  ودعمرررا  

 اينتهالا  وال روقا  ادسرائيللل لحضوق ادنسان. 
 12/7/2016 ،ة نت، الدوحةالجزير 

 
 غزة والطيران اإلسرائيلي يبحث عنه إلىإسرائيلي يجتاز الحدود  .22

مررن البرردو عبررر الحرردود لسررشل ايررر  رويترررك: قرراه ال ررلش ادسرررائيلي ين يسرررائيللا   -الضرردس المحتلررل 
قانوني يلا ق ا  اكا تمس   ي واقعل قد تيلر علا تلاده تسرل مضترم مرل سرل ل حمراس  ري ق را  
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لرر  برر لي   ارركا. وقالرر  متحدلررل لاسررم ال ررلش ين الر ررل الرر س د ررل ق ررا  ارركا تمررس لررم لشررن مصرررحا  
ولعتضررد تنرر  دا ررل األرا رري ال لسرر ينلل. ور  رر  المتحدلررل تو ررلح شيررف علمرر  تنرر  مررن المرروا نين 

 العرب البدو تو ادديء لمكيد من الت اصيل عن الواقعل.
للرن سرهود علران  ري ق را  اركا  شرروا تنهرم سراهدوا  رائرا  ولم تعلق السرل ل ال لسر ينلل علرا ال رور 

 است ا  يسرائيللل  ي السماء.
 13/7/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 حرب بغزة اندالعدعوة إسرائيلية لمنع  .23

رتل محلررل سلاسرري يسرررائيلي تن رئررلس الحشومررل ادسرررائيللل بنلررامين نتنلرراهو لمشنرر  منررل وقررو  حرررب 
وقرررراه اللاتررررب  يلررررات لالبرررردء  رررري ترتيلررررا  سلاسررررلل مررررل ال لسرررر ينيين. للررررا   ديرررردا  رررري ق ررررا  ارررركا  م ا

ادسرائيلي  ي موقل "تن آر  ي" آ ي دابوش ين نتنلراهو لسرت لل لرو تراد منرل وقرو  "الحررب الضادمرل" 
 .لمل مصر وسوري 1973 ي حرب  "يسرائيل" ي اكا  للن  "يتناسا" ما حصل مل 

لرررا انتهررراء حررررب اررركا األ يررررا مرررا كاه آيا ادسررررائيليين وت ررراا اللاترررب تنررر  لعرررد مررررور عرررامين ع
مررن مسرراهد الرردماء والنررار والررد ان  حيرر   لمعانرراتهم  ررواه  مسررين يومررا   لعلسررون حلرراا الحرررب ترر لرا  

منهم يلا ي ئين  وتسبب  با ائهم مرن الت معرا  ايسرتل انلل الم راورا لل ردار  حول  الحرب آي ا  
ش يلررا تن الحرررب األ يرررا  رري ارركا د عترر  مررل عرردد مررن تصرردقائ  يلررا وتسررار دابررو  الحرردودس مررل ارركا.

 ت سلس حرشل تسعا لت مين مستضبل النضب اللربي تح  سعار "األمن الحضلضي يت لب حا سلاسلا".
وقرراه ينهررم نظمرروا عررددا مررن ال عاللررا  والمظرراهرا  تمررام منرركه رئررلس الحشومررل   رري ظررل مررا تسررهدت 

مرن تضرا ر للضر ائف الصرارو لل  ومواصرلل حرشرل حمراس ح رر األن راق  ال بهل ال نوبلل مل اكا اليوم
علا الحدود  وبناء المكيد من المواقل العسشريل قلالل منراكه ادسررائيليين  وحردو  عمللرا  تسرلل  ري 

عمللررل  15األ يرررا سررهد  تن يرر  ال ررلش ادسرررائيلي  15 ورتل دابرروش تن األعرروام الررر لعرر  األحلرران.
 ون تن تن ح  ي تحسين الو ل األمني هناي.عسشريل  ي اكا من د

و تم اللاتب ادسرائيلي مضال  ل ن الحرب قادمل ي محالل  الما ظل  اكا تعراني مرن تو را  صرعلل 
لحسرررالا  دا للرررل  ررري حمررراس  تو حترررا لرالرررل  واسرررتمر  ايسرررت كاكا   ررري ال ررر ل اللربلرررل  تو نظررررا  

 يت اق تهدئل  ويل األمد  حسب رتل . اكا تمهيدا    ي يي اد حل نهائي للتهديد الضادم من "يسرائيل"
 12/7/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 ال توقف هجمات الفلسطينيين "إسرائيل"الخبير العسكري ألون بن دافيد: عقوبات  .24
مرن   ديردا   توا ر  اليروم سرشا   "يسررائيل"قاه ال بير العسشرس  ي صحل ل "معاريف" تلون بن دا يرد ين 

تن من رر يها  سلاسررلل وي ت  ررل لتنظلمررا  مسررلحل  معتبرررا    لسرر ينلل الترري ي تحمررل تهرردا ا  العمللررا  ال
مرن المعرشرل العالملرل "لمسرام الرادلشرالي"  وتن ال صرائل ال لسر ينلل لرم تعرد علرا  يرون تن سرهم  ركءا  

  التررري وت رراا تن ال تلررران ال لسرر ينيين يترررالعون "لسررلف" اله مرررا عاقررل ملاسررررا لاألحرردا  الررردائرا.
تصررلهم ت لارهررا مررن شا ررل تنحرراء المن ضررل ومررن الويلررا  المتحرردا و رنسررا وبل لشررا  ممررا لسرر عهم علررا 

لتررررر لر من ررررر يها لالمو رررررا   تن اله مرررررا  ال لسررررر ينلل تملرررررل نمو  رررررا   تن يررررر  ه مرررررا  مماللرررررل  معتبررررررا  
 "التحري لل"  ا  الصللل ادساملل  التي شان آ رها عمللل تل تبيب األ يرا.

 يلرا تن لردل المهرا مين اقتناعرا  النظرر   بن دا يد  وهو محلل وليق الصلل لالميسسرل العسرشريل  ول 
قبل  رو هم ل نهم سوا لضتلون  اه تن ي  العمللل  وتن بيوتهم سروا تهردم  ومرل  لري  هرم ليضردمون 

ا  تنهرا هري واعتبر بن دا يد تن اللريرب  ري الرردود ادسررائيللل علرا هر ت اله مر علا تن ي  ه ماتهم.
و تم بن دا يد لالضوه ين  هاك   اه اينت ا ا  ال لس ينلل السالضل. "يسرائيل" اتها التي قام  بها 

السالاي للسر  لدلر  تس وسرائل  ديردا لموا هرل المو رل ال ديردا مرن اله مرا  ال لسر ينلل  وهرو بر لي 
 حاريرل"  واسرتلرق السرالاي عضردا  لستعيد ما مر ل   ي سنوا  التسعينلا  حرين انردلع  "العمللرا  اينت

 من الكمن حتا  هم  بلعل ه ت العمللا   وبدت ي راءا  يحلا ها التي نعر ها اليوم.
 12/7/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 يعالون يسعى لتشكيل حزب سياسي .25

ادسرررررائيلي السررررابق موسرررري لعررررالون عكمرررر   ررررو. اينت الررررا   الررررد ا تعلررررن وكيررررر  :بترررررا –الضرررردس 
وقراه  للل المضبلرل  والمنا سرل علرا رئاسرل الحشومرل ادسررائيللل  علرا رتس قائمرل حكبلرل  ديردا.ادسرائي

ل ررم س صررلا  تحظررا لضبرروه  نرر  لعمررل  اهرردا  يلعلررون  رري تصررريح لموقررل الضنرراا ادسرررائيللل اللانلررل: 
تسررل ر شبيررر بررين ادسرررائيليين  لمشنهررا منا سررل األحرركاب المنتملررل ألقصررا لمررين ال ار ررل السلاسررلل و 

 علا المسهد حاللا.
ول رر  يلررا تنرر  منرر  اسررتضالت   برردت لمحادلررا  لررم تتوقررف حتررا اللحظررل مررل س صررلا  عامررل م تل ررل  

 شتلل لمينلل معتدلل  ديدا  سلضف علا رتسها ل و. اينت الا  العامل المضبلل. يلال مها 
الررل البيئررل السررابق  ومررن بررين الس صررلا  الترري تبررد  قبرروه ال شرررا حتررا اآلن  آ رري  لرراس  وكيررر حم

 الوس ي. ادئتا يشلنا"  -علا استضالل لعلون  وينتمي لحكب "شوينو وال س استضاه بدورت احت ا ا  
 13/7/2016 ،الرأي، عّمان
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 الفرنسي للقائه نوابا  من "حزب هللا" الخارجيةتنتقد وزير  "إسرائيل" .26
مرراري ايرولرر  لسرربب ا تماعرر  -سرري  رراناللالرراء وكيررر ال ار لررل ال رن "يسرررائيل"انتضررد   .(:ب.ا.ت)

وقاه المتحد  لاسم وكارا ال ار لل ادسرائيللل المانويل  بنواب من "حكب هللا"  اه كيارت  يلا لبنان.
ين "الررردوه األع ررراء  ررري  امعرررل الررردوه العربلرررل ي ت رررر ق برررين  را   "نحسرررون لرررر "وشالرررل  ررررانس بررررس

برت منظمل يرهابلل. للس هناي تس سبب يدعو  رنسرا ألن عسشريل و را  سلاسلل لر"حكب هللا" ال س تعت
 تتصرا لسشل ملاير".

 13/7/2016 ،القدس العربي، لندن
  
 من التوجه لرام هللا للقاء محمد المدني إسرائيليا  ليبرمان يمنع وفدا   .27

لضاء بين دور ليبرمان منل   يتوكير الد ا  ادسرائيلي  تنشس   صحل ل "همرتس" ادسرائيللل  :رام هللا
ي تمعروا مرل محمرد المردني   تن"ملادرا  نيف" و لس ينيين  ي رام هللا  ألنر  شران مرن المضررر  تع اء

لسررحب التصررريح الرر س  المسريوه عررن ايتصرراي  مررل الم تمرل ادسرررائيلي  والرر س قررام ليبرمران مرري را  
 لادعاء ان  "يتممر علا الم تمل ادسرائيلي". "يسرائيل"لسمح ل  بد وه 

 تع رراء  شرران نلررل األوهمررس تسرربب الررر    شمررا اعتر رروا  رري مشتررب وكيررر الررد ا  ادسرررائيلي   للررن
نمرامراكن  تبروالو رد التضراء محمرد المردني. وقراه النرا ق بلسران الروكير انهرم "لرم ل لبروا التضراء  المردني  وا 

 يلصراهانر  يترممر علرا سرل ا  الدولرل ولحراوه  يلامعلوما  تسير  األمنيال هاك  يلاال س وصل  
  دمل السل ل ال لس ينلل". يلاالسل ل تهدا  يلاس صلا  

 13/7/2016 ،القدس، القدسموقع صحيفة 
 
 الواردة في تقرير "اللجنة الرباعية" بشأن بناء المستعمرات االنتقاداترفض ت "إسرائيل" .28

ا . عمر ء المسرتلس ن بنرا اينتضادا  الواردا  ي تضرير "الل نل الرباعلل" "يسرائيل"ر    .(: ب.ا.ت) 
دانرري دانررون علررا تن الم او ررا  الملاسرررا هرري ال ريررق   رري األمررم المتحرردا تلررد السرر ير ادسرررائيليو 

وقرراه دانررون ين "ال  ررط د رراق ملررادرا دوللررل تسررعا يلررا  ررر  حررل  علررا  الوحيررد لتحضيررق السررام.
 ملررل تهرردا هم و رري  .. تضرروه لل لسرر ينيين ين بامشررانهم تحضيررق.ال ررانبين تلعرر  برسررالل  ا ئررل تمامررا  

 الوق   ات  ايستمرار  ي التس لل علا ادرهاب ور   حتا التحد  مل يسرائيل".
 13/7/2016 ،القدس العربي، لندن
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 والبطالة ينخران المجتمع العربي الفقرالمشتركة: العربية القائمة  .29
عن    والتي لحل  تضريرا   ي  لسل ل نل العمل والر ات اي تماعي التالعل لللنلس : تحرير قاسم لشرس 

ال ضر  بي ن النائب عن الضائمل المسترشل   لرب تبرو عررار  تن تو را  السرشان ترنعشس علرا المسرتول 
علرا الم تمرل اليهرودس  ي لعضرل  العام  وقاه "ين الل الل وال ضر  ي الم تمل العربري سينعشسران سرللا  

العرلش  لر ا سرلعاني  رار العربري شمررا  تن لعرلش العربري تحر    رر ال ضرر  وبينمرا  رارت  ري رارد مرن
 لعاني العربي".

وها م الحشومل ادسرائيللل وقاه ين "سلاسرل الحشومرل المو هرل  رد العررب ترمري يلرا التمييرك  حير  
ي منا ق صناعلل  وي عا  آل ل ال ضر  وي  دما  ا تماعلل  ي الضرل العربلل اير المعترا بهرا  

واهر ال ضررر  وي لمشررن لحرر  مو ررو  ال ضررر  رري شررل مرررا  وتسررشيل وي ت صررل. ميكانلررا  لمعال ررل ظرر
 الل ان  والو ل علا ما هو علل   شما تن  هناي تمييك  ي الهلا  الممنوحل للسل ا  المحللل".

 و الب الل نل بكيارا الضرل العربلل  ي النضب  لا ا  علا األو ا  المكريل  يها.  
 12/7/2016 ،48عرب 

 
 ناسفا   حزاما   ولم يخش   كذبالجندي القاتل : إسرائيلي ضابط .31

تلررد المضرردم دا يررد سرربيرا  قائررد شتيلررل "سمسررون"  رري  ررلش ايحررتاه ادسرررائيلي  : تحريررر لرراه  رراهر
الترري ي رردم  يهررا ال نرردس الضاتررل يليئررور تكاريررا  الرر س تعرردم السرراب ال لسرر يني عبررد ال تررام السررريف  رري 

لكعم   لم لشن ي سا و ود حكام ناسف  حضيق مع  وتن   ا ا  مدينل ال ليل  تن تكاريا ش ب  اه الت
 وقراه سربيرا  راه سرهادت  تمرام المحشمرل العسرشريل  ري لا را  يروم اللالراء علا  سد السهيد السرريف.

مل ال ندس الضاتل. "حاول     ين  لعد ساعل ونصف الساعل من يعدام السريف  تحد  س صلا  12/7
قررب الم ررب. سر لت  لمرا ا لرم تضتررب  وقراه لري ينر  يحرظ تن هنراي سرشينا  تن ت هم لما ا ت لق النرار. 

لتلعد السشين وت لض  النار  وقراه ينر  سرعر لرال  ر. وقلر  لر  يننري تسرعر تنر  ي لضروه الحضلضرل ألنر  
نمرا  ضرط  قاه لتوم )قائد السريل نعمان توم( سيئا   آ ر. وهو لم يتحد  عن ت روا مرن عبروا ناسر ل  وا 

.  وت رراا سرربيرا تن "األمررر الصررادر لترروم شرران لرر ن يهررتم بررا اء الم ررربين مررن المشرران مررن السررشين"
ل سر  وق  سواء شانا تحلاء تم تمروا . وتصردر  تعللمرا  لعركه المشران ومعال رل ال رحرا. وبردا لري 

 عندما وصل  يلا المشان تن شاهما منتهلان".
 12/7/2016 ،48عرب 
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 تعليقات من شبكات التواصل االجتماعيمشروع قانون إسرائيلي يسمح بشطب  .31
انتهررر  الحشومرررل ادسررررائيللل مرررن يعرررداد مسررررو  قرررانون  :األنا ررروه  عبرررد الرررريوا ترنرررايوط - الضررردس

 لل  ر.  "يسرائيل"  بداعي منل تعري  تمن اي تماعيلسمح لس ب تعللضا  من سلشا  التواصل 
عده الالي  ساليد  ووكير األمرن الردا لي  لعراد وقال  اد اعل ادسرائيللل العامل )رسملل( ين وكيرا ال

وت ررا   تنرر   برروي". "قررانون ال ررلس اسررماردان  اسررتلما مسرررو  الضررانون ال ديررد الرر س سررل لق عللرر  
"لمو ررب هرر ا الضررانون ي رروك لمحشمررل السرريون ادداريررل  تن تصرردر بنرراء  علررا  لررب الدولررل تمررر ا يلررا 

باكالل م امين تحري رلل مرن السرلشل العنشبوتلرل التري بوي( تو )اوال(  سرشا  ادنترن  ملل ) لس
 من س نها تعري  تمن الدولل تو حلاا ال مهور لل  ر".

 12/7/2016 ،، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 قصف جهاديين في سيناء تنفي رسميا   "إسرائيل" .32

ن تمس ايلنين  عن وشاي : ن ا مصدر تمني يسرائيلي  تمس اللالاء  التضارير التي نضل   توه مال
"قامر  بنسرا ا  عسرشريل  ري سريناء  رد تهرداا لتنظرلم الدولرل  "يسررائيل"مسيوه يسررائيلي سرابق تن 

ونضلرر  اد اعررل ادسرررائيللل عررن المصرردر الضروه ين "مررا نسررر بهرر ا السرر ن محاولررل ر لصررل  ادسراملل".
 عاقاتها مل مصر". من  انب داعش دقحام يسرائيل  ي الصرا   ي سيناء والمساس  ي متانل

 13/7/2016 ،القدس العربي، لندن
 
 في حزب "النور" المصري  ترفض تأكيد لقائها قياديا   السابقةوزيرة الخارجية اإلسرائيلية  .33

  تسرريبي لل نرري  التعليررق : ر  رر  ع ررو اللنلسرر  ادسرررائيلي وكيرررا ال ار لررل سررالضا  وشرراي -الضرردس 
ي "حكب النور" السل ي المصرس  نادر لشار   ي وقر  تلرد  علا تنلاء تحدل  عن لضائها لالضلادس  

وقالرر  اد اعررل ادسرررائيللل العامررل الرسررملل  مسرراء توه مررن تمررس  مصررادر مضربررل منهررا حرردو  اللضرراء.
ايلنين: "امتنع  النائلل  ي اللنلس   تسيبي لل ني  عن التعضيب علا ما نسر حوه لضائهرا المتحرد  

 لشار   ي  امعل هار ارد األمريشلل قبل لالل تسهر".لاسم حكب "النور" السل ي  
"  م ررل ل تن "نسررر هرر ا ال بررر وقالرر  مصررادر مضربررل مررن لل نرري لم اعررل ن سررها ين اللضرراء "حررد   عررا  

  اررداا كيررارا وكيررر  ار لررل مصررر سررامح سررشرس للررلاد  مررن قبررل  هررا  تعررار  الت بلررل مررل يسرررائيل
 يسرائيليين و ها  سل لل مصريل". هد ها اللسف عن ا تماعا  بين مسيولين

 13/7/2016 ،القدس العربي، لندن
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 نة إسرائيلية في ساحاتهاألقصى وينظمون تأبينا  لمستوط   المسجدمئات المستوطنين يقتحمون  .34
 ي   وا اير مسبوقل سمح  السر ل ادسرائيللل لمئا  المستو نين ترنايوط: عبد الريوا 

 المت ر ين بت بين مستو نل يسرائيللل قتل   ي ال ليل قبل تسبوعين  ي ساحا  المس د األقصا.
مستو نا بد وه ساحا  المس د علا سشل م موعا  شل  313وسمح  السر ل ادسرائيللل لنحو 

 بل لمرا ضل وحمالل عناصر من السر ل ادسرائيللل.س صا عبر لاب الملار  30منها من 
: ما  رل هو مظاهرا "األلام"وقاه السيم عكام ال  يب  مدير عام األوقاا ادساملل  ي الضدس  لر 

است كاكيل اير مسبوقل ولم لسهد لها المس د األقصا مللا يي  اه اقتحام ترئيل سارون لساحا  
 .2000المس د  ي العام 

مت ر ا لاقتحام ساحا  المس د األقصا  313لضد سمح  السر ل ادسرائيللل لما يكيد علا وت اا: 
 علا سشل م موعا  لحمالل عناصر السر ل.

وتالل السيم ال  يب: ما  رل هو عمللل مست كا للل المسلمين  وهي مست كا لالتالي لألوقاا 
 ا.ادساملل ونحن ندين تو ير السر ل ادسرائيللل الحمالل له

عاما( التي قتل   ي عمللل  عن  ي مستو نل  13وشان  عائلل المستو نل ادسرائيللل هيلل لا ا )
  ي ال ليل قبل تسبوعين دع  يلا ت بين ابنتها  ي ساحا  المس د األقصا. "شريا  تربل"

و ي الساعا  األولا من صلام تمس ت مل المئا  من المستو نين  قدر   ماعا  المستو نين 
  عند لاب الملاربل الميدس يلا المس د األقصا وهم ييدون  ضوسا دينلل 1000دهم بنحو تعدا

تتضدمهم عائلل ال تاا ووكير الكراعلل ادسرائيلي تورس ترئيل وع وا اللنلس  من حكب )الللشود( يهودا 
 اللي وتورين حاكان.

ام  لما و ر  السر ل ادسرائيللل وتوعك رئلس الوكراء ادسرائيلي يلا ترئيل واللي وحكان لعدم ايقتح
 الحمالل للمستو نين  ي اقتحامهم.

وتسار  راس الدلس  مسيوه ادعام  ي يدارا األوقاا ادساملل  ي الضدس  يلا تن اقتحام 
مستو نا ساحا  المس د  285المستو نين لساحا  المس د تم علا سشل م موعا  حي  اقتحم 

 ا  ي ساعا  لعد الظهر.مستو ن 33قبل موعد صاا الظهر و
وتدان السيم عمر اللسواني  مدير المس د األقصا  السمام للمستو نين لاقتحام ساحا  المس د 
ومحاولل تداء  ضوس تلمودلل  مسيرا يلا تن الحشومل ادسرائيللل تتحمل المسيوللل اللاملل عن 

 تلعا  ه ا ايقتحام ايست كاكس.
 13/7/2016األيام، رام هللا، 
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 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين العام الجاري  80فا": "و  .35
  يوم اللالاء  ين عدد اينتهالا  ادسرائيللل "و ا"قال  وشالل األنلاء والمعلوما  ال لس ينلل : رام هللا

انتهالا  80بلغ  2016لحق الصح يين  ي األر  ال لس ينلل المحتلل  اه النصف األوه من العام 
 بينهم سهيد.

د  "و ا"  تن قوا  ايحتاه ادسرائيلي ي تكاه تواصل ماحضتها واستهدا ها للصح يين عبر وتل
ي اق الرصا. الحي والمعدني وا  اق الضنابل المسيلل للدمو  وايعتداء عليهم لال رب وايعتضاه 

لضل الملاسر تو بتضدلمهم للمحالما   من سلاستها الممنه ل والم   ل والهاد ل لمصادرا الحض
وتلملم األ وات وقمل حريل الرتس والتعبير للتل لل علا  رائمها اليوملل لحق الموا نين العكه ومنل 

 يلصالها يلا الرتس العام العالمي.
 12/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 القدس في تا"عنابـ"لتصليح السيارات  ومحال   االحتالل يدمر مزرعة وخياما   .36

ر   را ا  ايحتاه ادسرائيلي مكرعل وهدم  عددا من ال لام ومحا  لتصللح السلارا   ي بلدا دم
عناتا سماه سرق الضدس المحتلل لح ل عدم التر ل.. وتعود المكرعل يلا محمد حلوا  بينما لعود 
 محل تصللح المرشلا  ألسرا ال ويني  و لي تح  حراسل  لش ايحتاه ادسرائيلي. وترشك 

 عمللا  الهدم  ي من ضتي ال هيدا  واللحيرا  ي عناتا  وسمل  ش لي  درانا  استنادلل.
 13/7/2016، لندن، القدس العربي

 
 ": "ال صحة لتلفيقات ليبرمان"الشبابيأهالي معتقلي "الحراك  .37

ل تعرب مصدر مضر ب من عوائل السلان ال لس ينيين المعتضلين لدل السل ل ال لس ينل  : حمد دراوسلت
  عن 48   ي حدي  لموقل عرب "الحراي السلابي" ي س ن تريحا  لالض ل ل المعرو ل يعامل ا لاسم 

 صدمتهم لت اصيل ادعان ال س تصدرت وكير األمن ادسرائيلي  ت للدور ليبرمان  ب صو. تبنائهم.
ا الس  ر يلا حي  قاه المصدر ين العوائل ي علم لها لشل الت اصيل المسار يليها  و صوص 

العاصمتين اللبنانل ل  بيرو  والتونسل ل  تونس  من ت ل المسارشل  ي معسشرا  تدريب تالعل لحكب 
 هللا اللبناني   و ق ما كعم  البلان الصادر عن مشتب ليبرمان.

حلاكا سام والسعي يلا يسضاط "وت اا المصدر تن التحضلضا  ال اريل  ي تريحا تحوم حوه سل  
ا يلا السعي يلا تن ي  عمللا   د تهداا "ال لس ينل ل السل ل الو نل ل   حي  لم يتم الت ر ق تبد 
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يسرائيلل ل البت ل  شما استلرب صدور ادعان من مشتب وكير األمن ادسرائيلي  ي من ال ها  
ا وتن السلاب معتضلون لدل السل ل ال لس ينل ل. ل  و صوص   ال لس ينل ل الم تص 

ا  لسا   ي السابق  من ت ل تمديد اعتضاه السل ان  حي  تم تمديد وقد عضد  محشمل  لس ي نل ل عد 
ا  3اعتضالهم  ا  15مر ا  لمد  يوم ا من اليوم  ي  نضل  37يوم ا  ينتهي آ رهما لعد  45يوم ا  ومر تين لمد 

ا عن تل لضا  مشتب "المصدر عن األهالي توق عهم اد را  عن تبنائهم  اه ه ت ال لسل   لعيد 
 ."يبرمانل

ن تم التعر   للسلاب لاأل ل  ل   المصدر  ك وا  وحوه نوعل ل التحضلضا  التي ت رس وعلا ما ا تترش 
لمنل علا األهالي الت ر ق  تلناء كياراتهم ألبنائهم يلا ما احتوت  التحضلضا   حي  "المضر ب يلا تن  

 ."يرا ضهم دوم ا  الط وت راد من السر ل
سل ال مير  التي تتول ا الد ا  عن السلاب   ي حدي   ا. لموقل ومن  هت   قاه محامو ميس

ر ين ايد عاء يت هم السل ان لحلاكا سام  يي  تن السلان ير  ون ه ت التهم  ملل  وت صلا   48عرب 
حي  تنشروا  اه المحشمل األ يرا تن لشون السام ال س عر ت  النلالل  اه ال لسل لهم  

لضاء الضل  عليهم  اه رحلل است مامل ل  ي تحراش قرب رام هللا  دون تن مصر ين علا تن  تم ي
 لشون لحوكتهم سام.
التواصل مل ع و ايتحاد العالمي لعلماء المسلمين  منير س يق  وسلضوم  48وقد حاوه موقل عرب 

 بنسر تعضيل   ور الحصوه علل .
 12/7/2016، 48عرب 

 
 مياحتفاء افتراضي بتفوق ابنة شهيد قسا .38

يقا ت وق ال اللل ندل ابنل سهيد شتائب عك الدين الضسام عاده عو  هللا  ي سهادا اللانولل 
  وحصولها علا المرتلل األولا علا مستول محا ظل رام هللا والبيرا وسط ال  ل %99العامل لمعده 

 اللربلل ت اعا شبيرا علا مواقل التواصل اي تماعي.
 ي  لس ين  اصل و ي تنحاء العالم العربي عامل لتضدلم التهاني  وقد تسابق رواد مواقل التواصل

يبنل السهيد علا تميكها ال س ل   اينتلات  اصل وتنها بن  سهيد للمضاومل قتل علا يد قوا  
 ايحتاه قبل سهرين من مولدها.

يك للس لاألمر واعتبر ملردون ت وق ندل تعبيرا حضلضلا عن  لس ين المضاومل والعلم  وتن السبق والتم
ال ديد وي اللريب علا مناكه السهداء   هي ابنل مضدام شان ل  السبق لالسهادا  ي سبيل الض لل  

 و ق تعبيرهم.
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شما شتب   امعل بيركي  ال لس ينلل تهنئل  اصل لت وق ندل  ورحب  لا تلارها ت ص. الللل 
 ادن ليكيل والتر مل  ي رحابها.

 12/7/2016، الدوحة، نت الجزيرة
 
 قبالة سواحل غزة الصيادينقوات االحتالل تستهدف  .39

 تح  الكوارق الحربلل ادسرائيللل  صلام يوم اللالاء  نيران تسلحتها الرساسل اللضيلل ت ات : اكا
 مرالب الصلادين قلالل سواحل المن ضل السماللل اللربلل من ق ا  اكا.

تهد   لاألسلحل اللضيلل مرالب الصلادين قلالل وت اد مراسل "الضدس" دو  شوم للكا  تن الكوارق اس
 سواحل من ضتي السودانلل والواحل سماه ارب ق ا  اكا  دون وقو  يصالا .

 12/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 " فلسطينيين3" مقابل كل "1المستوطنون بالضفة " .41

حصائلا تسير مع لا    ي  الضدس بلل لما  يها عدد المستو نين  ي ال  ل اللر  تن يلارسملل   وا 
 لما بلغ عدد  تل ا "  774نحو "  الحالي حي  بلغ عددهم حتا منتصف العام  متكايد نمو 

 شل مستو ن لضابل  لالل  لس ينيين. تنمليون نسمل لما لعني حسابلا   2.93ال لس ينيين 
ألر  ال لس ينلل  وشلا ل  ي ا للسرائيلادحشومل الوتسير اله مل ايستل انلل المسعورا التي تضودها 

اقترب  شليرا من  تبيبقرارا  ايستلاء والمصادرا لألرا ي  وع اءا  البناء المحمومل  يلا تن تل 
 يقامل دولل المستو نين  ي ال  ل اللربلل.

وشان من الم تر  تن تعلن الدولل ال لس ينلل لعد  مس سنوا  من توقلل ات اق توسلو  ي العام 
ضلضل تسير يلا تن يسرائيل  اع   نسا اتها ايستل انلل بوتيرا عاللل  وتنس     وللن الح1993

مدنا وت معا  للمستو نين بن س الوتيرا التي عمل  من  الها علا هدم مناكه ال لس ينيين 
 وحرمانهم من التوسل.

عدد  ينو ي ه ا السلاق  قاه مسيوه ملف ايستل ان  ي ال  ل اللربلل اسان دالس  
" 774يبلغ حاللا "  تل ا  يسرائيللل يحصائلا و نين  ي ال  ل اللربلل لما  يها الضدس وو ق المست
  من  توقلل ات اق توسلو  ي العام %600م ل ا ين ايستل ان ت اعف بنسلل  مستو ن  تلف

 ادسرائيللل.وتبده الحشوما   1993
العام ال ارس مضارنل  %450سلل وتسار يلا ت اعف عمللا  الهدم والمصادرا  ي ال  ل والضدس بن

لا ت اعف عدد المستو نين والمستو نا  بنحو 2015لالعام  من  توقلل ات اق توسلو   %600  وا 
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لا ت اعف بلل وتسويق الوحدا  ايستل انلل بنسلل    2015العام ال ارس مضارنل لالعام  %850وا 
لا تن يسرائيل تستلل لاللامل  ( لاستل ان ومعسشرا  ال لش من ال  ل وهي المنا ق )  %63وا 

 والمحملا .
من  انل   قاه مدير معهد األلحا  الت بلضلل الضدس )تريج(  اد يسحاق  ين ما ت  ط ل  يسرائيل 
هو دولتين وللن علا ن س المشان  ي ال  ل اللربلل  لمعنا تن  من مساحل ال  ل اللربلل يسرائيل 

 ضل ) ( وه ت لالم مل تحوه الدولل ال لس ينلل من المن %75ت  ط تن تع ي المستو نين حوالي 
 من ال  ل. %50يلا معاكه وشنتونا  تل ي حاللا للس تللر من 

 12/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 نابلس.. اندالع مواجهات عقب اقتحام المستوطنين لـ "قبر يوسف" .41
نابلس    ر يوم اللالاء   دمل اندلع  موا ها   ي مدينل :  لدون مظلوم  محمد منا  –نابلس 

ا تلمودلل  ل    يلر اقتحام مئا  المستو نين لر "قبر يوسف دولشا " سرقي نابلس  وت دلل  ضوس 
 لحمالل قوا  عسشريل يسرائيللل  والتي قام  باااق محلط المن ضل ومنع  حرشل الموا نين.

يلا من ضل لا ل البلد  و شر مراسل "قدس برس" تن حا ا  يسرائيللل نضل  مئا  المستو نين
دا من قبل آللا  ومرشلا  عسشريل تم ن  اقتحام المستو نين لر  )سرقي نابلس(  وسط حمالل مسد 

 "قبر يوسف".
وت اا تن موا ها  اندلع   ي المن ضل السرقلل من نابلس؛ ي سلما م لم لا ل وسار  "عمان"  

 داا السلان لالرصا. الحي والم ا ي.ت ل لها اعتاء  نود ايحتاه ألس ح المناكه  واسته
وتس ر  الموا ها  عن وقو  عدا يصالا  لالرصا. الم ا ي  يلا  انب حاي  ا تناق بين 

 الموا نين  راء استنساقهم اللاك المسَيل للدمو .
 12/7/2016، قدس برس

 
 منشآت فلسطينية قرب القدسسبع  مناالحتالل يهدم أكثر  .42

هدم  آللا  ايحتاه ادسرائيللل    ر يوم اللالاء  : ويء عيد  سبيتانتبو   ا مل-الضدس المحتلل 
تللر من سلل منسم  سشنلل وت اريل تعود لموا نين  لس ينيين  ي بلدا عناتا  الواقعل سمالي سرق 

 مدينل الضدس المحتلل  لح ل البناء دون ترا ل..
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ادسرائيلي بر ضل اآلللا  اللضيلل   وقاه رئلس م لس محلي عناتا     نعمان  ين قوا  ايحتاه
ا محاور  ي البلدا  وسرع  لعمللل  اقتحم  عناتا  اه ساعا  ال  ر األولا  وتوك ع   ي عد 

 الهدم التي لم يتم حصرها لعد  لسبب ات ساعها.
منس ا  60  تللر من 2016ي شر تن آللا  ايحتاه هدم   اه النصف األوه من العام ال ارس 

 اريل  ي الضدس و واحيها لح ل البناء بدون تر ل..سشنلل وت 
 12/7/2016، قدس برس

 

 "إسرائيلـ"يديعوت: زيارة شكري تكشف عالقات السيسي السرية ب .43
رحب  الصحف ادسرائيللل لاد ما  بكيارا وكير ال ار لل المصرس سامح سشرس يلا تل تبيب  

  السريل للرئلس المصرس عبد ال تام السلسي وتسار لع ها يلا تن الكيارا تلسف المكيد من العاقا
 ينللي استلال . استراتي يمل يسرائيل  وتحد  لع ها اآل ر عن تحالف 

  ي صحل ل يدلعو  تحرونو  قاه  بير السيون العربلل روعي شالس ين وسائل ادعام المصريل 
ت  تظهر للعلن بين مصر بد  مت ا ئل من الكيارا رام الميسرا  علا تكايد قوا العاقا  التي بد

سرائيل.  وا 
الس ير المصرس حاكم  ير  لدل تل تبيب من  عدا  تعيين-شالسو ق -ومن بين ه ت الميسرا  

تسهر  ولضاء ع و م لس السعبي المصرس تو يق عشاسل مل الس ير ادسرائيلي  ي الضاهرا حايلم 
 شورين.

سلسي  ي مايو/تلار الما ي يلا ال انبين وشان آ ر ه ت الميسرا  الدعوا السهيرا التي ت لضها ال
ال لس يني وادسرائيلي لحل الصرا  بينهما لالسرعل الممشنل   اللا بلها علا التل كيون ادسرائيلي 

 ألن   ا ب تل ا األحكاب ادسرائيللل لتوسلل حشومل بنلامين نتنلاهو.
نهم سيلي لحلمو يتش كعلمل تما صحل ل معاريف  نضل  ملارشل ساسل يسرائيليين لكيارا سشرس  م

 حكب العمل السالضل وع وا اللنلس  والتي اعتبرتها مضدمل لمرحلل بناء لضل وت ايه تللر.
بدورت  قاه رئلس رال ل حل الصرا  العربي ادسرائيلي  يللي لار "تن ت تي الكيارا مت  را  ير من 

مس لل حل الصرا  ادسرائيلي تي ت تي"  معتبرا مصر "بوالل مهمل ددما  العالم العربي  ي 
 ال لس يني".

و ي ه ا ايت ات تل ا  قال  ع وا ل نل ال ار لل واألمن التالعل لللنلس  )البرلمان( عنا  لارشو 
ين الكيارا ميسر علا تضارب البلدين  وتعرب  عن تملها ل ن تيدس يلا ملادرا يقللملل "ألن ما لسر 
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ادقللمي  ومل مرور الوق  لم لعد صنا  الضرار  ي المن ضل ادسرائيليين تن تعود مصر يلا دورها 
 يرون  ي يسرائيل دولل معادلل  مما لمهد ال ريق لان اق  ي عمللل سلاسلل يقللملل".

ال بير آ ي لس اروا شتب  ي موقل ويلا اد لارس تن كيارا سشرس تسير يلا ما وص ها بر"عاقل 
سرائيل  وتسهد بنسوء تحالف رومانسلل" بدت  ت ر  للنور بين مصر  بينهما لعد تن  استراتي يوا 

 شان  ه ت العاقا  تتم  ي الظام من  اعتاء السلسي الحشم  ي مصر.
وتو ح تن يسرائيل ومصر شانتا معنيتين ل ن تلضا العاقا  األمنلل وايست لاريل لسشل  ا. لعيدا 

لضائم بينهما  للن من الوا ح تن السلسي عن تداوه ادعام  حتا ي ل ر اللسف عنها لالتعاون ا
بدت رويدا رويدا ي ر  من الصندوق المللق المكيد العاقا  مل يسرائيل   اصل لعد تن تعلن قبل 

 تسهر تن  ي رس محادلا  هات لل دوريل مل رئلس الحشومل بنلامين نتنلاهو.
يب علا ما يبدو  للد وه وت اا تن كيارا سشرس ق ع  مرحلل السريل  ي عاقا  الضاهرا وتل تب
لسمل العاقا   استراتي ي ي ما لا  لعر   شل السرق األوسط عما تسهدت الدولتان من تحالف 

 العسشريل لحمالل حدودهما المسترشل.
و تم ل ن ما لضوس العاقل هو اعتلار السلسي تن الت ورا  الميدانلل والسلاسلل  ي ال  ل اللربلل 

تضرار والم ا ر لالسرق األوسط  مسيرا يلا تن   وات  ت هب لات ات وق ا  اكا مصدر لعدم ايس
 ي عاا حرشل المضاومل ادساملل )حماس( وتضولل السل ل ال لس ينلل.

 12/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 الفلسطينيين األسرى لحقوق  اإلسرائيليةحزب الوحدة يدين االنتهاكات  :عّمان .44

األسرل ال لس ينيين  شما س ب  ي  ادسرائيللل لحق اينتهالا السعبلل دان حكب الوحدا : عمان
مدينا   ادنسانللوالضوانين العنصريل التي ترتضي يلا مستول  رائم  د  تمس اد راءا بلان ل  
العربي والدولي ت ات ما ترتلل  سل ا  ايحتاه لحق السعب العربي ال لس يني ولحق  الصم 
 .األسرل 

 ي معتضا  العدو الصهيوني  وان تتبنا الهيئا  الحضوقلل  األسرل مل  حملل ت امن ودعا يلا
 والد ا  عنهم  ي المحا ل الدوللل. األسرل العربلل ق لل 
التد ل من قبل هيئل الصليب األحمر الدوللل لو ل حد لم راءا  الصهيونلل لحق  و الب لسرعل

 األسرل التي تنتهي الضوانين وايت اقلا  الدوللل.
 13/7/2016، ور، عّمانالدست
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 حزب هللا من جنوب لبنان "إزالة"تطالب مجلس األمن بـ "إسرائيل" .45
 الب مندوب يسرائيل الدائم لدل األمم المتحدا  الس ير داني دانون  اليوم  ":األنا وه"–نيويوري 

 حد قول .  علا "يكالل يرهابيي حكب هللا من  نوب لبنان"اللالاء  م لس األمن الدولي لالعمل علا 
م دانون   ي ال لسل التي عضدها م لس األمن اليوم حوه الحالل لالسرق األوسط  ما قاه ينها  وقد 

  "معلوما  است لاراتلل بينها صور  ولل التض تها  ائرا  يسرائيللل لضريل سضرا  ي  نوب لبنان"
 ."م كن ألسلحل حكب هللا"مسيرا يلا تن الضريل تحول  يلا 

تحول  قريل سضرا يلا معضل لحكب "سرائيلي  ي ي ادت  يلا تع اء م لس األمن: وقاه المندوب اد
ملان  ي الضريل يلا م كن ألنس ل ادرهابيين لما  ي  لي قا  ا   3هللا حي  تحوه شل مبنا من 

 ."الصواريم
لضد نسر حكب هللا ه ت األسلحل ب انب المدارس والميسسا  العامل األ رل ما لعر  "وت اا: 

 ."دنيين األبرياء يلا م ا ر  م ل)..(  نحن  الب باكالل يرهابيي حكب هللا من  نوب لبنانالم
حكب هللا لدل  اآلن المكيد "وعر  دانون علا تع اء م لس األمن يحصاءا   قاه ينها تبي ن تن 

 2006)عام 1701عندما تم اعتماد الضرار رقم "وتو ح تن   ."من الصواريم تح  األر   ي لبنان
 7000ال ا. بوقف العمللا  الضتاللل بين ال لش ادسرائيلي وحكب هللا( شان لدل حكب هللا و 

تلف صاروخ تستهدا المنا ق السشنلل  120صاروخ واليوم تصلح لتلي المنظمل ادرهابلل تللر من 
 ."ادسرائيللل

 ادسرائيلي.ولم يتسن  الحصوه علا تعضيب  ورس من حكب هللا اللبناني حوه ما  شرت المندوب 
 12/7/2016، رأي اليوم، لندن

 
 يعود بالفائدة على أشقائنا الفلسطينيين "إسرائيل"رئيس الوزراء التركي: االتفاق مع  .46

قاه رئلس الوكراء الترشي  بن علي يلدريم  ين شان هناي ات اق لعود لال ائدا : تنضرا/ قدير قرت قوش
 ا شان يكيل عكلتهم الدوللل   ي معر  تعللض  علا علا تسضائنا ال لس ينيين   مستعدون دبرام  ي

 ات اق الت بلل مل يسرائيل.
 اء  لي  ي شلمل تلضاها يلدريم  اليوم اللالاء   ي ا تما  اللتلل النلابلل لحكب  )العدالل والتنملل(  

ر لشلمت  الت ا تنهم  لعوا العاقا  مل شل من موسشو وتل تبيب  و ش  ي لالعاصمل تنضرا  مو ح 
 تلضاها عند تولل  منصب رئاسل الوكراء  "سنكيد تصدقاء ترشلا ونضل. تعداءها  ي المن ضل والعالم".
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وتلد رئلس الوكراء الترشي  تن يسرائيل اعت ر  لترشلا عن حادلل س ينل "ما ي مرمرا"  وقبل  
حصار عن تعول  تسر السهداء  م ل  ا "وعضب م او ا   ويلل معها )يسرائيل(  قبل  بت  يف ال

 اكا  وترسلنا س ينل مساعدا  ينسانلل يلا الض ا   ي ه ا الصدد".
ول   يلدريم  تن ترشلا  ن  تولا لمرا  ايت اق مل يسرائيل  وترسل  س ينل  )ليدس ليلا(  لسشان 
اكا قبيل عيد ال  ر الملاري  م ل  ا "عضب ه ت المرحلل ستلون ترشلا الرائدا  ي تنملل اكا  التي 

  يها الصناعل  وت رر  البنلل التحتلل  والمرا ق ال دملل والصحلل".توق   
نما لاأل عاه  وتحضيق تسلاء  وت اا "الد ا  عن الض لل ال لس ينلل  ي لشون لالسعارا  الرنانل  وا 
ملموسل علا األر   ومن  هتنا  ان توشي )ميسسل ادسشان الترشلل(  تضلم ملاٍن سشنلل 

  تلشا )وشالل التعاون والتنسيق الترشلل(  ي ينساء مستس ا  ي الض ا     ا  لل لس ينيين   لما تسر 
 عن ينساء من ضل صناعلل  ي من ضل عنكا لال  ل اللربلل".

 األسبو وتسار يلدريم  يلا تن ايت اق مل يسرائيل سل رم علا البرلمان الترشي  للمصادقل علل   
ا تن ايت اق سلشون لصالح تح سين السروط الحلاتلل لل لس ينيين  يلا  انب حل الحالي  ميشد 

 المسالل العالضل مل يسرائيل عن  ريق الم او ا  السلاسلل  وت بلل العاقا  بين البلدين.
نمائها وت ويرها  وم ا قائا  "نهدا يلا و ل حد للتوترا  والصراعا  التي تسهدها المن ضل  وا 

نما لسمل دوه المن ضل  وسنواصل عبر تو يد الصداقا   وه ا لن لضتصر مل يسر  ائيل  ضط  وا 
  هودنا  ي يرساء الصداقا  المستمرا".

 12/7/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 وفد تركي في غزة لحل أزمة الكهرباء وبحث خيار سفينة عائمة لتوليد الطاقة .47

  وصل ادسرائيلي-ي لعد نحو لالل تسابلل علا توقلل ات اق ت بلل العاقا  الترش": الحلاا" –اكا 
و د من وكارا ال اقل الترشلل يرتس  مملل ترشلا لدل  لس ين الس ير مص  ا ترنتلش  يلا ق ا  اكا 

 لدرس سبل حل تكمل اللهرباء المت اقمل من  عسرا تعوام. "ييرك "تمس عبر حا ك بي  حانون 
 ي الض ا   "حماس"ا حرشل وعضد الو د الترشي لضاءا  عدا مل مسيولين  ي سل ل ال اقل التي تديره

دي اد الحلوه المللا ألكمل اللهرباء. وشان و د وكارا ال اقل الترشلل عضد توه من تمس ا تماعا  مل 
مسيولين  ي سل ل ال اقل ال لس ينلل  ي رام هللا وسط ال  ل اللربلل لا ا  علا رييتهم وموق هم 

 سابق مسيولين يسرائيليين لللالل ن سها. من سبل حل تكمل اللهرباء. شما التضا الو د  ي وق 
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الترشلل لألنلاء ين اي تما  ت رق يلا يعادا  رم ال انب  "األنا وه"وقاه مصدر م لل لوشالل 
الترشي  لار تو ير س ينل عائمل قلالل سواحل اكا لتوليد ال اقل  علا تن تتحمل تنضرا  كءا  من 

 تلالل ها.
لعد عودت  يلا ترشلا تضريرا  م صا  يلا وكير ال اقل والموارد  ين الو د سلضدم "األنا وه"وقال  

ال بلعلل الترشي براء  تلبيرق يت من حا ا  الض ا  من ينتا  ال اقل ونضلها وتوكيعها ومسالل 
البنلل التحتلل  وما لمشن  عل  علا المدل الضصير والمتوسط وال ويل لحل األكمل. شما سلعر  

 يب تردواان وم لس الوكراء تمهيدا  دعداد  ري ل  ريق لما ستضوم ل   التضرير علا الرئلس ر ب
 ترشلا  ي الض ا   ي م اه اللهرباء وال اقل. 

( ال س سيكود الض ا  لالتلار 161تن تبرك المساريل التي نوقس  ينساء  ط ) "األنا وه"وتو ح  
نساء  ط لللاك يكود المح ل  من تسليلها بوقود الديكه  وش لي  لاللاك بدي   "اللكيل"من يسرائيل  وا 
مللاواط  ومسرو  الربط اللهربائي بين مصر  280يمشان توسعل المح ل للصل ينتا ها يلا 

مللاواط. شما تم  مناقسل ترشيب  الا سمسلل علا  150 لحواليوالض ا   وال س سيكود الض ا  
مشان ترشيب تس ح المناكه والملاني الحشوملل والعامل والمستس لا   ي الض  تلف عداد  50ا   وا 

 للتلار مسبق الد ل.
 13/7/2016، الحياة، لندن

 
 تبدأ باالنسحاب من مخيم اليرموك "جبهة النصرة" .48

) ر  تنظلم الضاعدا  ي لاد السام( اليوم  " بهل النصرا"بدت   ر شماه  لف: "راس اليوم"بيرو  ر 
تم توقلعها سالضا  مل ال لش السورس والتي تض ي اللالاء  بتن ي  المرحلل التن ي لل للهدنل التي 

 ب رو ها مل من يريد من المدنيين من م لم اليرموي  نوبي دمسق.
ونضل  مصادر تن  بهل النصرا بدت  بتس يل تسماء الراابين لال رو  من الم لم سواء من المدنيين 

 ال لش للصارضدلمها لضوا  تو العسشريين لمن  يهم تصحاب األمرا  المكمنل وادصالا  الحر ل لت
 يلا  رو هم عبر تحد المعابر ادنسانلل  ي المن ضل لات ات يدلب سماه اربي سوريا.

اليوم تبو عمر اددلبي  قائد ق ا  سرمدا  ي حرشل تحرار السام ادساملل   ي تصريح صح ي نسر 
وهو محاصر ولالتالي لس ن م لم اليرموي  هو من ضل لعيدا عن منا ق ن و   بهل النصرا "قاه: 

هو الحشم علا عناصر ال بهل وعائاتهم لالمو  والحصار ي لصب  ي مصلحل ال بهل  وبا ن هللا 
هييء العناصر سلشون لهم دور  ي معاري السماه وتوسلل رقعل ن و  ال بهل لاد ا ل يلا تمشين 

 ."ن و هم
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دلب  للنها تلد  تن اينسحاب لم ت شر المصادر ال ريق ال س سلسلل  عناصر ال بهل لبلو  ي
 لل بهل سلشون علا عدا مراحل  يبدت لالمدنيين  ومن لم العسشريين لساحهم ال  يف واللضيل.

 12/7/2016، رأي اليوم، لندن
 
 "إسرائيل"كي مون" يحث مجلس األمن على دعم "الرباعية" إلحالل السالم بين الفلسطينيين وبان " .49

ألمين العام لألمم المتحدا لان شي مون  اليوم اللالاء  م لس األمن دعا ا: محمد  ارق  - نيويوري
يلا "دعم  هود الل نل الرباعلل الدوللل الراعلل لعمللل السام لالسرق األوسط  بهدا العمل مل 

 ال ر ين ال لس يني وادسرائيلي ودوه المن ضل وتصحاب المصلحل  ي د ل العمللل".
ل للم لس حوه السرق األوسط "حان الوق  لل ر ين للي يت  ا وقاه "شي مون"  ي  لسل م توح

اد راءا  الاكمل )لم يو حها( لبناء المستضبل  األ  اه  ي شل من يسرائيل و لس ين لستحضون 
 ت ضا من األمل".

ودا ل لسدا عن التضرير األ ير  ال س تصدرت  الل نل الرباعلل )ت م الويلا  المتحدا وروسلا 
وروبي واألمم المتحدا(  وقاه ين "الرسالل التي لعلها التضرير ي لمشن دح ها وم ادها تن وايتحاد األ

 ايت اها  السلبلل لات  تللر تواترا وآ اق حل الدولتين تصلح تللر لعدا".
وتردا قائا "قدم التضرير توصلا  تهدا يلا ينهاء حالل ال مود السلاسي  واستئناا توسعل السل ل 

 ي ال  ل اللربلل  ورسم مسار للم او ا  لحل  ملل ق الا الو ل النهائي. ول لي ال لس ينلل 
  انني تح  شا ال انبين للبدء  ورا  ي مناقسا  مل الل نل الرباعلل بهدا تن ي  ه ت التوصلا ".

وسدد "شي مون"  ي ي ادت  يلا تع اء الم لس تن  "سيتعين علا ال ر ين ال لس يني وادسرائيلي 
التناكي  ال روريل للسام. و ي ن س الوق   يتعين علا دوه المن ضل والم تمل الدولي  تضدلم

 األوسل ممارسل الن و  لتس لل ال انبين".
وانتضد مواصلل يسرائيل  ي التوسل  ي بناء المستو نا   وقاه ينها "تعلن  قبل تلام عن تعكيك بناء 

وحدا سشنلل  ي الضدس السرقلل المحتلل  ي  240وحدا سشنلل  ي ال  ل اللربلل وتللر من  560
 ت اهل صارخ للضانون الدولي".

وت رق األمين العام يلا كيارت  األ يرا يلا ق ا  اكا  قائا "قم  بكيارتي الرالعل يلا اكا. عسرا  
  حي  ت  ر األسر يلا العلش دون 2014اآليا من الناس ما كالوا مسردين  ي تعضاب نكا  

 ساعل يوملا  ومعدي  الل الل ي تكاه م هلل" 18يلا  12شهرباء لمدا 
 12/7/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 األوروبي ينتقد قانونا  إسرائيليا  يستهدف المنظمات غير الحكومية االتحاد .51
األوروبي  يقرار اللنلس  )البرلمان( ادسرائيلي  قانونا  ايتحادانتضد : الضدس/عبد الريوا ترنايوط

ق الميسسا  ادسرائيللل اير الحشوملل التي تتلضا تمولا ت نبلا وتدا ل عن الحضوق لاح
 ال لس ينلل.

األوروبي   ي تصريح مشتوب حصل  "األنا وه" علا نس ل من   ين "اللنلس   ايتحادوقاه 
تتلضا  ادسرائيلي تقر  الليلل الما لل تسريعا لستهدا علا و   التحديد المنظما  اير الربحلل التي

 ? من تمويلها من حشوما  ت نبلل".50تللر من 
و شر البلان تن "المت للا  التي  ر ها الضانون ال ديد تت اوك الحا ل المسروعل للس ا لل ويبدو تنها 

 تهدا يلا تضييد تنس ل منظما  الم تمل المدني العاملل  ي يسرائيل".
نا وه" علا نس ل من   تن  تقر ل البلل وتعلن اللنلس  ادسرائيلي   ي بلان صح ي  حصل  "األ

"مت للا  الس ا لل لألحكاب الممولل  لالضراءتين اللانلل واللاللل قانون  48ع وا مضابل معار ل  57
لل  وكيرا العده ادسرائيللل تلالي  يمن دوه اربلل" تو " قانون المنظما  اير الحشوملل" التي لادر  

 ساليد.
وروبي من تن "الضانون ال ديد يهدد بتضول  "قلم الدلمضرا لل وحريل األ ايتحادمن  هت   ح ر 

سرائيل". ايتحادالتعبير وتنو  الم تمل المدني" التي لضدرها   األوروبي وا 
"ندعو يسرائيل يلا مواصلل تعكيك ق ا  المنظما  اير الحشوملل النسط  األوروبي ايتحادوقاه 

 اء ال س تعمل  ل  المنظما  اير الحشوملل والتي قد تحد عن األعماه التي قد تعضد ال  وايمتنا 
 من حريل التعبير وتلوين ال معلا ".

و ي ن س السلاق  قاه المرشك الضانوني لحضوق األقللل العربلل  ي يسرائيل "عدالل"  )اير حشومي 
نون مضرت مدينل حل ا(  ي تصريح مشتوب ترسل نس ل من  لر "األنا وه"  ين" المصادقل علا قا

 المنظما  اير الحشوملل هو  كء من لعلل اريلل تستهدا منظما  حضوق ادنسان". 
وت اا تن "قانون المنظما  اير الحشوملل ي ين بق علا التبرعا  ال اصل  ولالتالي  ان  لستلني 

 المنظما  اللمينلل من تضدلم تضارير التمويل".
 12/7/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 مليون دوالر 30دولي يدعم الموازنة الفلسطينية بـ البنك ال .51
مليون دوير تمريشي  30رام هللا/محمد  بلصلتعلن البني الدولي اليوم اللالاء  عن تحويل  مبلغ 

لدعم المواكنل العامل للسل ل ال لس ينلل  من تمواه الصندوق ايستئماني لل  ل ال لس ينلل 
 متعددا المانحين يديرها البني لدعم ال لس ينيين.لمصام والتنملل  ال س لملل آللل 

وقاه بلان صادر عن مشتب البني الدولي  ي الضدس ووصل األنا وه نس ل من   تن المنحل 
   ستساعد  ي تلبلل ايحتلا ا  العا لل لمواكنل السل ل ال لس ينلل.وتستراللاالمضدمل من اللالان 

لمو ب  2008نلل لمصام والتنملل  ي يبريل/نلسان وتنسئ الصندوق ايستئماني لل  ل ال لس ي
 ات اق وقع  البني الدولي والسل ل ال لس ينلل.

ول م المانحون الحاليون للصندوق حشوما  تستراللا و رنسا واللوي  والنرويج والممللل المتحدا 
 واللالان.

مللار دوير  من ع ك  4.251اللالغ ي مالي قلمتها  2016وتعاني المواكنل ال لس ينلل للعام ال ارس 
مليون دوير تمريشي   لما سهد  السهور ال مسل األولا من العام  990 ار قبل التمويل قلمت  

 مضارنل مل ال ترا المناظرا من العام الما ي. %36ال ارس ترا عا  بنسلل 
 وه  الترا ل وتر ل وكير الت  لط السابق  ي الحشومل ال لس ينلل سمير عبد هللا   ي تصريح لألنا

 ي ح م المساعدا  الماللل يلا اعتضاد المانحين تن ايستلمار  ي الض لل ال لس ينلل تصلح اير 
 م د  لعدم و ود تليرا  علا األر .

وتعلن البني الدولي نهالل السهر الما ي  تن م لس المحا ظين  ي البني تقر تحويل منحل لضلمل 
ي شل من ال  ل اللربلل وق ا  اكا  لستهدا ق اعا  مليون دوير تمريشي لل لس ينيين   55

الهيئا  المحللل )البلدلا ( والتعللم وال اقل  و لق  ر. عمل  ديدا  وتن ي  يصاحا   ي ال  ل 
 اللربلل وق ا  اكا.

 مللار دوير. 1.4ولصرا السريحل ال ديدا  لشون الصندوق ايستئماني قد صرا نحو 
 12/7/2016، رأي اليوم، لندن

 
  آالف أسرة بغزةسبعة لـاألونروا تصرف بدل إيجار  .52

تعلن عدنان تبو حسنل المستسار ادعامي لألونروا  اليوم اللالاء  عن صرا بده يي ار : اكا
 آيا تسرا من المدمرا مناكلهم  راء الحرب األ يرا  عن لالل تسهر.لسلعل 
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ا من األسبو  المضبل بده يي ار وتو ح تبو حسنل  ي تصريح صح ي ل   تن الوشالل ستصرا ب دء 
لتلي العائا  المهدمل مناكلهم شللا عن تسهر نلسان  وتلار  وحكيران. مسير ا يلا تن المبلغ لصل 

 مليون دوير. 4.3يلا 
وتصرا وشالل اللو  ملالغ ماللل بده يي ار ألصحاب المناكه المهدمل شللا من الا ئين ل عل 

دوير ا  لحسب عدد األ راد  250-200علا ق ا  اكا لملالغ تتراوم بين العدوان ادسرائيلي األ ير 
  ي األسرا.

 12/7/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 
 
 تقرير للكونغرس: الخارجية األمريكية ساهمت بتمويل حملة ضد نتنياهو .53

لس يني شسف تحضيق لللونلرس األمريشي اللالاء است دام منظمل للسام ال  ":األنا وه"-واسن ن
تلف دوير من تمواه وكارا ال ار لل األمريشلل  ي الترويج لعدم انت اب نتنلاهو  300ادسرائيلي 

  اه اينت الا  ادسرائيللل األ يرا.
ن من  وكارا ال ار لل ت اهل  "ص حل  وشسف اللونلرس نتائ   اللالاء  تن  28وقاه التضرير  المشو 

موعل سلاسلل ناس ل  ي  ٍو سلاسي حساس  وقد  عل   لي يسارا  التح ير  وقام  بتمويل م 
   لعدم است دام المنظمل له ت األمواه  ي عمل سلاسي."دون تو ر ال مانا  اللا لل

  الناس ل  ي دعم عمللل السام بين ال لس ينيين "وان  ولس"وشان  واسن ن قد منح  منظمل 
سهرا  انته   ي نو مبر/ تسرين اللاني  14 تلف دوير لسشل منحل علا مدار 300وادسرائيليين  

   لحسب تضرير اللونلرس."  للدعوا يلا انت اب ممللين يسرائيليين يدعمون حل  الدولتين2014
ماللا   وال ين سرعان ما  "15 لشتورس "يي تن المنظمل ا تار  دعم م موعل تدعا "وت اا التضرير 

ر تلالل ها لعدا مايين من  الدويرا  قبل تسابلل من بدء اينت الا  البرلمانلل  ي بدتوا حملل تضد 
 ."انت اب تس تحد ب اا بيبي )نتنلاهو("يسرائيل  لتس لل ادسرائيليين علا 

وتسار التضرير يلا تن وكارا ال ار لل األمريشلل لم تلن متور ل  ي المو و   يي تن  انتضدها ألن 
ا ال ار لل علا   تها السلاسلل  وقد  عل   لي تلناء مسيولين  ي وكار  لا ا وان  ولس قد قام  "

 ترا المنحل  ولم تحري الوكارا سالنا  شرد  عل )علا تصرا المنظمل(  حي  تن  للس من الوا ح 
 ."ي ا ما شان المسيولون ال ين ا لعوا علا ال  ط قد را عوها

 12/7/2016، القدس العربي، لندن
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 ال محاور تتسع لحماس .54
 وانعصام عد د.

يران ت ات حرشل المضاومل ادساملل حماس؛ دللا  ي ا لا   ديدا   ت اا ت اريب مواقف السعودلل وا 
لت ليد حلادلل حماس ووس يتها  وليعدها عن المحاور ادقللملل  واستضالها لضرارها الو ني ال لس يني 

اس  ي محور سوريا  وا   بها عن شل قول الت لير العربلل وادقللملل والدوللل. ومن قبل قالوا ين حم
ت ر  من سوريا وتعار  النظام ال س ا تار قتل سعل . وقالوا حماس  ي محور ييران  وا   بها 
تعار  التد ل اديراني  ي سوريا والمن ضل. ومل تن ييران هي الداعم العسشرس الوحيد لحماس من 

 ل من ضلل من ال صل بين بين دوه العالم يي تن  لي لم لمنل حماس من تن تحا ظ علا مسا
 المصالح اديرانلل والمصالح ال لس ينلل.

ن ي المستري بينهما   ر ن سها لتلون  ي محور السعودلل  ولالرام من الضاسم السي وقالوا حماس تح  ِّ
 لا علا نظرا مو وعلل  –التي تنتمي يليها حماس  –يي ين عداء السعودلل لم وان المسلمين 

 ضاومل  د محتل لحتل تر ها من  عضود.ترل  ي حماس حرشل م
حماس؛ ال ر  ال لس يني ل ماعل اد وان المسلمين العالملل. وهي  –حرشل المضاومل ادساملل 

نل ِّل وس لل معتدلل  تر   الت را والللو  شما تر   التهاون والت ريط.   ماعل يساملل سي
ي حماس لادسام شمنهج حلاا. الضول العلمانلل  ي السعب ال لس يني واألمل العربلل  ت ر   تمسُّ

وهي تحسد حماس علا ين اكاتها وعلا سعبيتها  وت سا من تن تيلر حماس ب لي علا  ماهير 
األمل  تنصرا عنهم يليها  وهي تتظاهر تحلانا  بدعم حماس شي ي تد ل شل ال ماهير نحو حماس  

ا    وشي ي ت سر  مهورها تل ا . للنها  ي دا لها تلل  حماس ولظهر  لي عند لع  المحش 
  يد عون ملا  تن حماس مضبولل  للن انتماءها ل ماعل اد وان المسلمين مر و . 

ما  لع  الحرشا  ادساملل تحلانا  ت يق  رعا  لحماس يستلالها لالسلاسل ولالمضاومل المسلحل وا 
ٍد ي يبلحون مع  السلاسل السرعلل التي تتلعها حماس حي  تت سم لالمرونل والواقعلل  لما لم لتسدُّ

 لحرم  السار . 
ومنهم من لحسدها علا  معها بين الدعوا وال هاد  وبين التربلل والعمل السلاسي  ويتمنا لو شان 
م صلائرها  وليحر ِّا شلماتها عسا تن  لدل  قبوه  ي السار  ملل حماس  ول لي هو ي مُّها ولعظ ِّ

عد عن ال هاد لانتظار مع كا تو قدوم اائب   لمين ي ن س  لصرا  مهورها عنها. ومن هييء َمن ق
 ولضدم  ي حماس التي لم تنتظر اائل   تستلين وتع ي الدنل ل  ي دينها وو نها.
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األنظمل العربلل التي و  د  ن سها للتعالش لسام و نو  مل يسرائيل  لعد تن هيكم  من يسرائيل 
  ايعتراا باسرائيل وتحضق انتصارا  ما عليها. عدا مرا   ي تي يق تن ترل حرشل شحماس تر 

 وشٌل يريد تن لسدس  دمل لسي ِّدت األمريشي من  اه ال لط علا حماس تو محاربتها.
الم تمل الدولي ال س تهلمن علل  قول  عظما  لشرت حماس؛ ألنها تضف  ي و   م   ات  

نصلا  لسروط الرباعلل والضرارا  ايستعماريل وتحوه دون اندما  يسرائيل  ي المن ضل  وتر   اي
 الدوللل المنحاكا دسرائيل. ول لي هو لحر ِّ  األنظمل التالعل ل  لتناه من حماس تو تحتويها.

ين حماس ما لل  ي  ريضها ال س ا تارت  علا هدل   وعينها علا لسارا رسوه هللا صلا هللا علل  
ْن تيمَّتِّي َعَلا ْم يِّيَّ َما  وسلم: )َي َتَكاهي َ ائَِّ ٌل مِّ رُّهيْم َمْن َ اَلَ هي ْم َقاهِّرِّيَن َي َل ي وِّ هِّ اْلَحقِّ  َظاهِّرِّيَن َلَعدي

ِّ َوَتْيَن هيْم َقاهَ  وَه َّللاَّ ِّ َوهيْم َشَ لَِّي َقاليوا َلا َرسي ْم َتْمري َّللاَّ ْن أَلَْواَء َحتَّا َلْ تَِّيهي ْم مِّ بَِّبْي ِّ اْلَمْضدِّسِّ  َتَصاَبهي
) )روات ادمام تحمد  ي المسند) اْلَمْضدِّسَوَتْلَنااِّ َبْي ِّ   ( َعْن َتبِّي تيَماَمَل(.21286ِِّ

 12/7/2016، فلسطين أون الين
 
 صفعات نتنياهو وابتذال السيسي .55

 صالح النعامي
يدري صنا  الضرار  ي تل تبيب  الل األصداء التي لمشن تن ليحدلها قرار الرقالل العسشريل 

  بدون  لار تالعل ل لش ايحتاه مئا  اللارا  دا ل سيناء ادسرائيللل  اللسف عن سن  ائرا
 د عناصر "ويلل سيناء"  بناء  علا  لب كعلم اينضاب  ي مصر عبد ال تام السلسي وملارشت . 
د   عندما تعلن يسرائيل تن األ ير هو من  لب ه ت اللارا    انها تعي تن ه ا ادعان سيكو 

ملٍل تيشد ارتلال   رم ال لانل العظما  ألن  لستعين باسرائيل  ي  صوم السلسي  ي مصر ل دلٍل دا
ن شانوا  ي صراٍ  مل النظام الضائم  ي الضاهرا؛ وي سلما وتن تحدا  من ممللي ه ا  تص لل مصريين  وا 
النظام لم لسار  لن ي ادقرار ادسرائيلي الرسمي. الم ارقل تن ادعان  اء تماما  لعد انتهاء كيارا 

 ار لل السلسي  سامح سشرس  الضدس المحتلل  والتي هد   يلا تضدلم  دمل استراتي لل  وكير
لحشومل اللمين المت ر ا  ي تل تبيب  تتملل  ي تهيئل الظروا دحلاط الملادرا ال رنسلل التي 
ي سا نتنلاهو تن ت  ي يلا المس  لمشانل يسرائيل الدوللل  من  اه يع اء اين لا  وش ن هناي 

 مايو/ تلار الما ي.  17لادرا" مصريل بديلل  ترتلك علا   اب السلسي  ي تسيوط  ي "م
وي حا ل للت شير ل ن  لي ال  اب  ا من شل سيء  لاستلناء تبنل  موقف اللمين الصهيوني 
الضائل ين تسولل الصرا  تت لب حصوه يسرائيل علا ترتيلاٍ  تمنلل  ل  ي الو اء بها يلا تص لل 

لو نلل ال لس ينلل. للن سشرس لم ل   دحلاط الملادرا ال رنسلل  حسب  بل و    ربل الحضوق ا



 
 
 
 

 

 40 ص             3989 العدد:        13/7/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

ن اء لما تسما "ملادرا السام العربلل" التي تتبناها مصر  حي   اء  كيارت  لعد سهر علا 
 يعان نتنلاهو تن  ي لمشن الضبوه به ت الملادرا تساسا  للم او ا . وقد ملل  الكيارا يسنادا  اير
مسبوق ل ط اللمين ادسرائيلي الدعائي  ألنها تم  لعد تربعل تلام من قرار نتنلاهو يحدا    رٍا  ي 
المساريل ايستل انلل  ي ال  ل اللربلل والضدس  حي  اعتبر متحدلون لاسم اللمين  ي تل تبيب تن 

لا  ودوللا   شما قاه كيارا سشرس تده علا تن التوسل  ي ايستل ان ي ل  ي يلا عكلل يسرائيل يقللم
وكير ايست لارا  الصهيوني  لسرائيل شاتس. للن ه ت الكيارا التي ملل  تحط  مظاهر ايبت اه التي 
س  دحشام  يبديها نظام السلسي ت ات يسرائيل تعضب  عودا  نتنلاهو من  ولت   ي ت ريضلا  والتي تس 

س   وتحديدا   ي مح تها ادليوبلل  الحصار علا مصر من ال نوب  والمس  ل منها الضومي  وعش
سعل  يلا يحلاء "حلف األ راا" ال س دسن  رئلس وكراء يسرائيل األوه  دل يد بن اوريون   ي 
ال مسينلا   وال س قام علا بناء تحال اٍ  مل دوٍه تعادس دولل  عربلل  ي حالل صرا  مل الللان 

علا الت ر  لموا هل الللان الصهيوني   الصهيوني  من ت ل  رب تمنها الضومي  وتضلل. قدرتها
من دون تن تلون تل تبيب م اللل  بب ه مواردها ال اتلل لتحضيق ه ا الهدا.  من تسٍف  لم يلت   
النظام اينضابي  ي الضاهرا لما  اء  ي التحضيق المهم ال س نسرت  وشالل بلومبير  األميرشلل قبل ستل 

سابق  ون  ين ال س ت رل مضالا  مل عسرا  المسيولين تسهر  وتعدت السيناتور األميرشي ال
السلاسيين واألمنيين ادسرائيليين  حاليين وسالضين  وتلدوا  ملعا  لضتهم ل ن  ي مستضبل لنظام 
ط لليوم التالي ل . من هنا  تهدا  ولل نتنلاهو األ ريضلل   من  السلسي  وتن  ي در باسرائيل التحو 

اد لموا هل حشم معاٍد  ي الضاهرا قد ي لف السلسي  من  اه بناء تمور ت رل  يلا ايستعد
رهاقها. وقد مل ل ايت اق  مل ايت اق مل ترشلا  ص عل  تحال اٍ  مل دوه  ي وسعها مساالل مصر وا 
ت رل و هها نتنلاهو للسلسي  ألن  تسده الستار علا رهانا  كعلم اينضاب علا سرالاٍ  مل تل 

ل  لعدما تبين تن المحر ي الرئلس لات اق الترشي ادسرائيلي هو السرالل  ي تبيب  ي م اه ال اق
م اه ال اقل  وا تلار يسرائيل تصدير اللاك يلا تنضرا. الم ارقل تن قناا التل كا ادسرائيللل اللانلل 
نضل  عن لع   براء ال اقل قولهم ين  قد يتبين  عند ترسلم حدود الملات ايقتصادلل بين مصر 

سرائيل  تن لع  حضوه اللاك التي التس تها يسرائيل تضل  من الملات ايقتصادلل المصريل.و   ا 
من تسف  األمللل التي تدلل علا حر. السلسي علا الرد علا الص عا  التي تو هها ل  يسرائيل 
لمكيد من ايبت اه شليرا  دا .  لعد تسبو  علا يعان وكير ال اقل  يو اه س اينتس  المدو س 
والمحر   تن السلسي تقدم علا تدمير األن اق بين سيناء واكا  ضط لعد تن  لب  من   لي يسرائيل  
 ا   السلسي و دا  لملل اليهود األميرشيين لحديل  عن "قدرا  نتنلاهو الهائلل  التي تيهل  للس  ضط 

(. ولعدما ل م  2-14 لتحضيق التضدم والنه ل دسرائيل  بل مساعدا المن ضل والعالم" )ملشور ريسون 
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نتنلاهو بتعيين ت للدور ليبرمان ال س است ك المصريين بتهديدت بتدمير السد العالي وكيرا  للحرب  
شلف السلسي سعل  يلا تحسين صورا يسرائيل الدوللل. ولسهد المعلق اللارك آريل  سا ي  ل ن  

ي تنهم "ع كوا"  علا الرام من  و ئ عندما تبلل  مسيولون ت انب كاروا الضاهرا  والتضوا السلس
(. 7-5محاويتهم   ي يقنا  السلسي بتو ل  تس انتضاد لسلاسا  نتنلاهو ت ات ال لس ينيين )همرتس  

من هنا  لم لشن من المسته ن تن النا ق بلسان ال لش ادسرائيلي األسبق  ال نراه آ ي بنلاهو  
 (.2015-1-30وللل علا يسرائيل )معاريف دعا يلا توظيف السلسي  ي موا هل حرشل المضا عل الد

السلسي معني ل ن تواصل يسرائيل تو ل  الص عا  ل  علا ه ا النحو  حتا يواصل يقنا  اللرب 
 لال الل الوظل ي لنظام .

 13/6/2016، العربي الجديد، لندن
 
 سامح شكري: عودة الوزير اإلسفنجة .56

 وائل قنديل
لع   ي  وا الليل  وسرق سلسلل م اتلح ال ائرا  يبدو تن سامح سشرس تسلل علا ت راا تصا

الرسملل  وتدار محري يحداها من تلضاء ن س   وحلق بها من لضا  من دون تن لسعر ل  تحد  صوب 
 الللان الصهيوني  لمساهدا نهائي تل اه تورولا بين  رنسا والبرتلاه.
ال تام السلسي ادعاملل  وهي  للس لم ل ت سير معضوه له ت الو علل التي تظهر عليها مالينل عبد

تحاوه ايندما   ي تدوار المصدومين المندهسين  من رحلل سامح يلا قدسنا المحتلل  لض اء يوم 
مل نتنلاهو  سول تن وكير ال ار لل  علها علا الرام من تنف السلسي  ومن دون علم   وتن  سضط 

 سضو ا   اتلا .
لمسيومل   ت د ن سي وقد عد  يلا مضعدي تمام التل اك ت الل صحف السلسي تعللضا علا الكيارا ا

 ي  ترا تسعينلا  حسني ملاري  متالعا صلام ديوي النظام  د وكير  ار لل  ملا  ا لا  من 
 هال  تسوا ا لعيدا  ي  ريق الت بلل  تو صرا ا   د وكير ماللل  ملا   استلاء من  سادت  و لي 

ملل وتن  آمن  سري ل عدا ايقتراب من لحم الكعلم"  وهي عما  بنظريل "انسب م اللي  ي ال 
النظريل التي ت ور  يحضا  يلا "النظام  اسد للن الرئلس  ميل"  وهي ا تراعا  من يبدا  دولل 
ادا" ال س لمارس الرئلس  حسني ملاري  تضوم علا تلنولو لا "المسيوه ادس ن ل"  تو "الوكير الصد 

ائم المليرا للل ب والضرا   تنصب اللعنا  والللما  والرشا  علا من  ال  شل ال  الا وال ر 
 الوكير   لما ينعم الكعلم بو علل المستلا يلل   تو  وق ادنضا   والمل   والما .
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وعلا ه ا النحو  تم ا حسني ملاري عضودا   ي عاقٍل مسينل مل الللان الصهيوني  من دون تن 
يتو" سعلان عبد الرحلم ومص  ا لشرس  ي لعن يسرائيل "دو  ي هب  بل وشان ي يد استعماه

وسلابها  من  اه مونولو ا  صحا لل وانائلل م حشل  بينما لسير يلا الصهاينل  من  را 
   ي  تن استمتعوا معي لال ر ل.

لعلم عماه مالينل السلسي ادعاملل  قبل ايرهم  تن وكير  ار يت   هب يلا الللان الصهيوني  
استدعاء من بنلامين نتنلاهو  تمات علا السلسي ملاسرا  ولعلمون تل ا  تن قائدهم  بناء  علا

ه ر اها عن تدائ   ولعلهم ساهدوت  الهصور لم يتري مناسلل  تمر من دون تن للاكه يسرائيل  ويتسو 
يلف   بت   ي محا ظل تسيوط ل لوان العلم الصهيوني  وي ا ب  مهور ايحتاه لشل  التكلف 

ل ام. ولعلهم يت شرون تن  "الل ن ر" لالنسلل لهم هو الد ا ل التي تبل   هل ا دسرائيل  وتن  واين
سامح سشرس  هب يلا هناي مرساه ارام مضلم  وعامل "ديلل رس" لضوم بتوصيل  للا  الت بلل يلا 

م ل  و لل عساء  واستلضات لمساهدا ملارااٍ  ن صادا تن  المرسل يلل  قد  مهمٍل  ي شرا  المناكه  حتا وا 
 الضدم  علا قنوا  تل كيونلل مس را.

لعلم النائحون والنائحا   يدا  تن  كيارا سامح سشرس تحصيل حاصل  وتنها ربما ت  ر  شليرا . ل لي  
يلضا مليرا للدهسل ايستلراق  ي تلعاب األ هكا األمنلل  ل  ف الحوار يلا من ضل مستول انحناءا 

ا شللا  تم  كئلا  تم لم ينحن.. هيرتكوه قاه تم لم لضل  ليتحوه النائب الوكير تمام نتنلاهو  انحن
الناصرس العتيق  شماه تحمد   ارب تو يق عشاسل لالح اء  من صضر  د ت بلل السادا  وملاري 
م وصلل ت بيل مسترشل مل  ريدا  وعشاسل  يلا  ر ٍل تبل   وق عسب ت بلل السلسي  للضد 

  شارلو لر  ها الت بلل  شما تقنعتنا  ي تسعينا  الضرن الما ي  السولاسي   ريدا راديو مون
ليدهسي ه ا اللنائي ل ن ما  عل  السلسي ووكير  ار يت  دبلوماسلل محمودا  بينما ما  عل  عشاسل 

 ت بلل م موم.
هنا  لضف ميسسو ال اسلل منبهرين من ه ا الت بيق الحر ي للنكعل تو ال شرا التي تضوم علا علادا 

دولل/ الدشتاتور  واعتلار شل ما ل تي ل  صحلحا  ومضدسا   بينما السيء ن س  محر م وم ر م لدل ال
األ راد   لصلح ت بلل عشاسل  لانل  وت بلل السلسي منتها الحشمل والدبلوماسلل.  تسضط  ريدا  

ن  كمن ل  ي وللسضط شماه   ي اوالل الت بلل ال اسي  شما لحلو لهما   ضد  علها شليرون قبلهما  م
 ال ولي. للن  من قاه ين تلوان السام الدا ئ ال اقعل لمشن تن تعمي األلصار واللصائرل!

ما كاه  ي مصر مايين سعد يدريس حاوا وآيا سللمان  ا ر ومايين من السلاب سي دد 
ل  يلضا لا  ل ق عايك الهتاا  شما هت نا  ي مظاهرا  ال امعل د اعا  عن  "اللي يل. لسللمان لص 

ل  منصل". صحلح تنهم قتلوا سللمان  وصادروا الهتاا  ي الحنا ر  وما  س يق تحمد علي  
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وعاش مشرم محمد تحمد  للن  لي شل  ي لعني تن تب دلل الض لل  ر   من الدم: يسرائيل عدو 
 و لس ين عربلل.

 13/7/2016، العربي الجديد، لندن
 
 التركية -مسار العالقات اإلسرائيلية  .57

  بيل السهلين
سرائيل تسئلل عديدا حوه مستضبل العاقا  بين   رم ايت اق علا ت بلل العاقا  بين ترشلا وا 

ال س « الحريل»الدولتين. حي  سهد  ه ت العاقا  توترا  لعد اله وم ادسرائيلي علا تس وه 
لا لعد  لي   وقتل لع  الرشاب األتراي  وقام  ترش2010-5-31شان ينضل مساعدا  يلا اكا  ي 

لاستدعاء س يرها من يسرائيل  ومنع   ائرا  عسشريل يسرائيللل من است دام الم اه ال وس الترشي  
 ولعد  لي ح ر  يسرائيل موا نيها من الس ر يلا ترشلا.

قدم رئلس الوكراء ادسرائيلي بنلامين نتانلاهو اعت ارا  رسملا  لنظيرت الترشي  2013آ ار )مارس(  2 ي 
 ب  يب تردواان  اه مشالمل هات لل  واعترا لحدو  لع  األ  اء العمللل  وتعهد آن اي ر 

بد ل التعول ا  ألسر ال حالا  مضابل ايت اق علا عدم ماحضل تس  هل قد تلون مسيولل عن 
الحاد  قانونلا . وات ق ال ر ان علا تلاده الس راء وت بلل العاقا   و لي  اه مشالمل س ل عليها 

 س لاراي تولاما  اه كيارت  يسرائيل  ي تلي ال ترا.الرئل
سرائيل المبرم مي را   يي مل محللون علا تن  ولل  النظر عن ت اصيل ات اق الت بلل بين ترشلا وا 
تحوي  المسهد السلاسي سر ع   ي يبرام    اسرائيل لحا ل يلا حليف ل  وكن   ي من ضل السرق 

ار الصراعا  الدمولل  ي سوريل والعراق  ناهلي عن حا ل األوسط شترشلا   اصل  ي ظل استمر 
ترشلا دعادا العاقل مل يسرائيل التي لات  ترب ها بروسلا عاقا  تمنلل و يدا  قد ت  ف بدورها 
من و  ا التوترا  السلاسلل الروسلل الترشلل  التي     يلا الس ح لعد يسضاط ال ائرا الروسلل قبل 

 سهور.
سرائيل من  عام الا   تن  رام    للن الوقائل تيشد تن العاقا  بينهما 2010التوترا  بين ترشلا وا 
  عندما تصلح  ترشلا لاني تلبر بلد  س تالبلل مسلمل  لعد ييران  لعترا 1949بدت   ي آ ار 
 .1948باسرائيل عام 

اون  ي الم اي  ترشلا  وتلل  لي تع يلاومن   لي الحين  تصلح  يسرائيل المورد الرئلسي للسام 
  وات ض  الدولتان  اه العضود الما لل علا ركمل من وايستراتي للالعسشريل والدبلوماسلل 

 ايهتماما  المسترشل والض الا  ي من ضل السرق األوسط. 
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سرائيل ات اقلل تعاون  د الت را ون و  ايتحاد السو لاتي السابق  ي 1958 ي    وقع  ترشلا وا 
عين  الحشومل  1986ما تم  بناء  سور للعاقا  ايقتصادلل والعسشريل  و ي عام السرق األوسط  ش

  تم  تلاده الس راء. و ي سلاط ) براير( وآب 1991الترشلل قائما  لاألعماه  ي تل تبيب. و ي 
سرائيل ات اقلا  تعاون عسشرس وليق. ووقل رئلس األرشان 1996)تاس س(    وقع  حشومتا ترشلا وا 
مسترشل  ومناورا  مسترشل   استراتي للن اي( س يق بير ات اقا  لتسشيل م موعل تلحا  الترشي )آ

    ا  عن تدريلا  للضوا  ال ولل  شما 1998منها تدريلا  لحريل بدت   ي شانون اللاني )يناير( 
 شان هناي مستسارون عسشريون يسرائيليون  ي الضوا  المسلحل الترشلل.

العديد من م تلف تنوا  األسلحل ادسرائيللل  وش لي قام  يسرائيل  ولم تتوقف ترشلا عن سراء
بتحدي  دلالا  و ائرا  ترشلل تميرشلل الصنل. عاوا علا  لي  تصلح  ات اقلل الت ارا الحرا 

 ساريل الم عوه. 2000الترشلل من  األوه من شانون اللاني  -ادسرائيللل
سرائيل من  عام رام التوترا  –يلحظ المتالعون تن  لم تلغ  ات اقلل  -2010السلاسلل بين ترشلا وا 

قلمتها مايين الدويرا  لسراء  ائرا  من دون  لار يسرائيللل الصنل  شما لم تلغ التعاما  
الت اريل المدنلل بينهما  بدءا  لض ا  المنسو ا  وصوي  يلا نظم الرس  التي شان  تملل قرالل لالل 

ما تو د عضود ت اريل شبيرا  وستكداد بوتائر عاللل لعد ات اق الت بلل. لايين دوير  ي العام  ش
سرائيل  اه  وتسير العاقا  الت اريل وايستلمارا  يلا العاقا  المتسعلل الحاصلل بين ترشلا وا 
العضود الستل الما لل. وعلا  وء  لي  سنسهد  اه السهور الضادمل ت ورا   ي العاقا  الت اريل  

ن يعادا ايعتلار للدعم ال ني ادسرائيلي لترشلا  ي ملادين عديدا  و ي المضدمل منها ق ا  ناهلي ع
 الكراعل.

سرائيل لعد تن تد ل عمللل الت بلل حيك  لمل توقعا  ل ن ترت ل قلمل الت ارا العسشريل بين ترشلا وا 
السلاق تبوت  يسرائيل التن ي   لتصل يلا تللر من بليوني دوير سنولا  مل مرور الوق   و ي ه ا 

  اه العضود الما لل المرتلل اللانلل لعد الويلا  المتحدا  ي م اه تصدير التضنلل العسشريل لترشلا.
 13/7/2016، الحياة، لندن

 
 قصة التقارب بين إسرائيل ومصر .58

 عاموس هرئيل
 لار  ي سيناء  ما نسرت  وشالل تنلاء "بلومبر "  توه من تمس  عن قصف  ائرا  يسرائيللل بدون 

لالتنسيق مل ال لش المصرس  ق ل الصم  المتواصل ال س حر. ال ر ان علا الح اظ علل . 
التلنولو لا التي  –عن قصف ال ائرا  بدون  لار  األ رل تحد  السشان  ي سماه سيناء مرا تلو 
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ي مرا من المرا   ي المن ضل. و  ادرهابلللمواقل التنظلما   –ي تعتبر مصر مت وقل  يها يقللملا 
 تالبلل ي سيناء. و ي  يرهابللتم الحدي  عن قصف سام ال و ادسرائيلي ل للل  2013 ي العام 

 .األمرالحاي  امتنع  الدولتان عن التعضيب علا ه ا 
شان  تضارير "بلومبر "  التي نيسب  لر"س صلل يسرائيللل ر لعل"  ي السابق  دقلضل   ان  لي ل سر  ي ا

  والتي شان   روتها  ي كيارا وكير األ يرتينتضارب بين الضدس والضاهرا  ي السنتين عمللل ال
والس ير  األرشانرئلس  يعان. لم لشن صد ل تلامال ار لل المصرس  سامح سشرس  دسرائيل قبل 

ادسرائيلي  ي الضاهرا تن العاقل والتعاون ايستراتي ي بين الدولتين تقول مما شانا  ي تس وق  
 م ا.

لعد الصعولا  ايقتصادلل والتهديد  –"  ي برنامج العمل المصرس ادساملللحظا   ر "الدولل 
لمشانل عللا  ويسلما نساط  راعها  ي سيناء  "ويلل  –المسلمين"  اد وانالدا لي بتلرار لورا "

رائيل من موا ضل يس يلاسيناء"  التي تحر  السل ا  وت ر لسشل شبير لالسلاحل. مصر لحا ل 
 ي ات اقا  شامب دل يد شي تست لل نسر قواتها والسام  ي سيناء.  األمنيا ل تس ت اوك للملحق 

وايست لارس  علا األقل  حسب "بلومبر "  هي تست يد من  األمنيالتنسيق  يلالحا ل  تل اوهي 
سل   كيرا سيناء  لاي باد الها انب ال ائرا  المضاتلل التي قام   يلاالضدرا ال ولل ادسرائيللل 

 لموا ضل يسرائيل.
 ادرهابالمصريل  ي موا هل تهديد  األمنلضد  رت تحسن ملحوظ من  بدالل السنل علا عمل قوا  

 ي سيناء. وحتا لو شان الت ايه ملاللا  ل   ي الضاهرا  يي تن  من الوا ح تن تنظلم "داعش" 
حي  توا   صعولل  ي تن ي  العمللا  المدولل   ي حالل ترا ل نسبلا. األ رل  ادسامللوالمنظما  
الما ي  تو  األوهال ائرا الروسلل التي تقلع  من سرم السيم  ي تسرين  يسضاطملل عمللل 

 .2015 – 2014اله ما  النا حل علا مواقل ال لش المصرس  ي سل  ال كيرا  ي السنوا  
صرس  عبد ال تام السلسي  لصادق لمشن ايدعاء تن ه ت المالسا  هي التي  عل  الرئلس الم

يسرائيل لعد تسل سنوا   استمرارا لعدد شبير من  يلالوكير ال ار لل المصرس  األولاعلا الكيارا 
 ادعانوالتي شان  تتم دون  األمنياللضاءا  والمحادلا  الهات لل علا المستول السلاسي والمستول 

 عنها.
حينما  2013النسلل لل نراي  المصريين  من  العام عمل  حشومل نتنلاهو علا تبيل  ص حتها  ل

ال س شان وا حا لل ملل  وهو تن  األمررسملا عن  ادعانلعدم  تولاما يدارا يقنا ساعد   ي 
ال س ت لب  األمرال نراي   ي مصر قد عكلوا الرئلس محمد مرسي من  اه اينضاب العسشرس  

لمصر. ومن   لي الحين تعتبر مصر يسرائيل  األميرشللوقف المساعدا  العسشريل  األولاللوهلل 
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سريشل استراتي لل حيولل  ي المن ضل  حتا لو اعتبر  الضاهرا ن سها ملكمل بد ل ال ريلل اللاملل 
كيارا سشرس  يستئناا الم او ا   تلناء تل ا ي المسشلل ال لس ينلل  عن  ريق دعوا   تلرر  

 الملاسرا بين ال ر ين.
  ع و اللنلس  آ ي واألمنرئلس ل نل ال ار لل  تقواههناي قدرا شبيرا من الصحل  ي يبدو تن 

دي تر )الللشود( ال س قاه  توه من تمس  ين المو و  ال لس يني "لعني المصريين مللما تعنيهم 
ا لالمصالحل بين األ رل للو  السنل الما لل".  هناي قائمل  ويلل للموا لل   التي تعني الضاهرا بدء 

التعاون بين مصر  بامشانللعلا ملات نهر النيل وانتهاء  تليوبلايسرائيل وترشلا ومرورا لالصرا  مل 
سرائيل  ي م اه ال اقل.  وا 

 ادداراتن   ي الوق  ال س تترا ل  ل  مشانل رئلس الحشومل  بنلامين نتنلاهو   ي نظر  ادقراري ب 
المسيرا السلملل مل ال لس ينيين  يي تن  ين ح  ي  اللربلل لسبب ال مود  ي تورولاودوه  األميرشلل

. وت ريضلا تورولا  من سرق آسلا حتا سرق ت رل تس يل التضدم  ي العاقا  ايستراتي لل  ي منا ق 
 السنلل  ي الدوه العربلل. األنظملوتهم من  لي مل عدد من 

سرائيل وهو الو ل  ي  ق ا  اكا.  احتضار مصر هناي   ر واحد يهدد عاقل اللرام بين مصر وا 
تسديد الحصار علا الض ا  لعد عكه مرسي. وقد حاول  الضاهرا تحسين  يلاالعلني لر"حماس" تدل 

 تلناء األ رااالو ل ايقتصادس  ي اكا قبل عمللل "ال را الصامد" وتداء دور الوسا ل بين 
ادسرائيللل  األمنلل األ هكا الحرب. للنها ر     تح معبر ر ح  لما لعد.  ي الوق  ال س تعتبر  ل 

اندي  الموا هل مرا  يلاظروا الحلاا الصعلل  ي ق ا  اكا لملالل الضنبلل الموقوتل التي قد تيدس 
  يتحري المصريون بلطء. يي تن ه ا ي لعني تن حشومل يسرائيل ست ر  عن  ورها وتضوم ت رل 

 باقامللوكير يسرائيل شاتس  ال س لض ي تم األ   لاقترام ا ي ابت  يف الو ل  ي الض ا . وللن 
 كيرا اص ناعلل لتلون ميناء تمام سوا ئ اكا   سلصعب ريلل مصر توا ق علا  لي. ومن اير 

 المحتمل تضريلا ت بيق ه ا ايقترام دون الموا ضل المصريل.
 "هآرتس"

 13/7/2016، األيام، رام هللا
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