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 نتنياهو: عباطاتنا مع دول عربية مهمة تمر بتحول ربير للغاية .1

ن كليالالا قالالاض رسالاليس الحكومالالا السالالراساليا بنيالالامان نلنيالالاهور خالال ض حمالال  لخالالري  دف الالا مالال: بالال ض هالالاهر
فالالي ق قلهالالا مالال  دوض  "كباالالر للغايالالا"األمالالن المالالومير مسالالاا االالوم األر  الالاار  ن  سالالراسا  فالالي أو  لحالالوض 

  قر يا.
 سالالالراسا  لخلالالالرط المنبمالالالا. وبسالالالبق الالالالدم  بالالالان قولنالالالا ال سالالالكريا وقولنالالالا ا قل الالالاديا "وقالالالاض نلنيالالالاهو  ن 

ر المالالوس السياسالاليا.  ننالالا فالالي أو  لحالالوض كباالالر للغايالالا يبالالرأ فالالي ق قا لنالالا مالال  دوض قر يالالا مهمالالا فالالي نبالالو 
 ."المنبما
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السالال م مالال  م الالر واألردن الالاللي االاللم الحمالالا  قليالالب ي لبالالر حاويالالا بالنسالالبا لمسالاللمبلنا. ودوض "وأردف أن 
 قليميا لدرك أنب قلى خلميا   ود الس م الملبرف سواا كان  س ما ملبرفا شي يا بميادس  اران أو 

ليسالالع قالالدولها بالال  حليملهالالا وركاالاللس رسيسالاليا لهالالا فالالي وجالالب   سالال ما ملبرفالالا سالالنيا بميالالادس داقالال ر  سالالراسا 
 ."اللهداد المشلرك اللي اهددنا جمي ا

أقلمالالالالد أن لهالالالاللا األمالالالالر فاسالالالالدس أخالالالالرد. قلنالالالالا داسمالالالالا  نالالالالب ب الالالالد أن نحالالالال  ال الالالالرا  مالالالال  "ولالالالالاب  نلنيالالالالاهو أنالالالالب 
ي الملسالالباناان ونمالاليم ق قالالاع سالاللميا م هالالمر سنسالاللبي  اللو الال   لالالى ق قالالاع سالاللميا مالال  ال الالالم ال ر الال

بأسره.   شالك أن هاللا األمالر يسالري داسمالا ولعالن ال اللل اقلمالادي بالأن للالك ال مليالا لساللبي  أن للحالرك 
فالالي ا لجالالاه الم الالاعس حاالالع اللببيالال  أو دفالال  ال  قالالاع مالال  ال الالالم ال ر الالي يمكالالن أن يسالالاقدنا فالالي دفالال  

 ."الس م األعثر وقيا واسلمرارا ودقما باننا و ان الملسباناان
ا نمالالع قلالالى ث ثالالا أقالالدام: المالالوس ال سالالكريا والمالالوس ا قل الالاديا والمالالوس السياسالاليا اللالالي أننالال"واقلبالالر نلنيالالاهو 

. ووحالالالدلنا "قولنالالالا األخ قيالالالا"نبورهالالالا قلالالالى أسالالالاس المالالالدمان األولالالالان وهنالالالاك قالالالدم  خالالالر وهالالالو مالالالا أسالالالميب
ول حمنا انب ان في ممدما األمر من  قامالا دولالا قوميالا هنالا وهالي قبالارس قالن نههالا الشال ق الاهالودي 

 ."وهلا ليس أمر يسلهان بب في وبنب
 13/7/2016، 48عرب 

 
 عن الخليلاإلسرائيلي لرفع الحصار  المساعيالحمد هللا يؤرد  .2

محافظا اجلماقا أمنيا في ممر خ ض لرأسب رسيس الولراا الملسباني رامي الحمد هللا  قاضرام هللا: 
لرف ب بشك  كام  وقد  نلاب  لبوراع الح ار قلى الخلا  أو  بأوض ونس ى جاهدان"الخلا ر 

أبل ع قددا من المسؤولان الدولاان قلى لب اع وخبورس اسلمرار سياسا ال ماق الجماقي بحق 
أبناا ش بنا وبالبلهم باللدخ  للهغط قلى  سراسا  لوقع هله السياسا وا نلهاعاع بحق 

 ."الموابنان
واألمان للموابنان بشك  نحن مسلمرون في جهودنا حلى لحماق أهدافنا بلوفار األمن "وأهاف 

مسلدام في كافا المحافظاع ولمديم الخارجان قن المانون لل دالا ولحماق ا سلمرار والحما  قلى 
 ."السلم األهلي

 14/7/2016القدس السربي، لندن، 
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 سويسرا بالمصالحة فيعقد المؤتمر الخاص : مبسوث السبام السويسر   يستقبلالمالكي  .3
الملسباني رياض المالعي مسؤوض قمليا الس م في  دارس الشرط األوسط  اسلمب  ولير الخارجيا

وشماض أفريميا في ولارس الخارجيا السويسريا رونالد شلانغر في ممر الولارس في مدانا رام هللا. ووه  
المالعي الهاع في  ورس اللبوراع األخارس وأهمها المبادرس المرنسيا والخبواع اللي بحثها 

رنسي في لشكا  مجموقاع ال م  واخل ا ها في األسابي  الممبلا بما اخدم  نجاح والمب وع الم
مؤلمر الس م المادم بالهافا  لى لحركاع الميادس الملسبانيا لبحع  خر اللبوراع والخبواع في 

 باريس. مشادا بموقع سويسرا الداقم للمبادرس.
ويسرا ألنب ي لبر أوض مؤلمر اناق  وكشع قن قمد المؤلمر الخاص بالم الحا الملسبانيا في س

من أج   "حركا فلح وحماس"موهو  الم الحا في اجلما  دولي و وجود ممثلان قن البرفان 
 اللو   ألفه  األسالاق للبباق المبادرس السويسريا الخا ا بدم  موظمي غلس.

 14/7/2016القدس السربي، لندن، 
 
 ة جديدة من تكريس االحتبال وترسيخ السنصريةمرحل"الخارجية الفلسطينية": "إسرائيل" دخلت  .4

قالع الخارجيا الملسبانيا في بيان لها  ن المريق اليماني الملبرف اللي يسيبر قلى ممالاد الحكم 
اوشك قلى  نجال انم بب ال امع داخ  مؤسساع دولا ا حل ض سواا  2009في  سراسا  منل قام 

سلسلا من الجراااع والخبواع والمراراع واللشري اع اللي السياسيا أو ال سكريا واألمنيا من خ ض 
 لهدف  لى  بباط هلا الليار سيبرلب قلى مما   الحكم في الدولار وقلى أق ابها الرسيسيا.

وبحسق البيان فمد باع واهحا أن  سراسا  دخلع مرحلا جدادس و خبى ملسارقا نحو المليد من 
ريا واللبرف داخ  المجلم  السراسالي وشرااان الدولا لعريس ا حل ض ولرساخ الماشيا وال ن 

األساسيار األمر اللي يهمن بماا واسلمراريا اليمان واليمان الملبرف في سدس الحكم لسنواع بويلا 
 ممبلا.

وأهافع أن محاو ع  ق اا النواق ال رق من العنيسع وقانون محا رس ولجماع م ادر لموي  
ا السراساليا اللي لمهح جراسم وانلهاعاع ا حل ض وا قدامالب المادانيا المنظماع والجم ياع الحموقي

بالهافا  لى اللحريض اللي يمارسب المريق الحاعم و إسناد من المرج ياع الدانيا الملبرفا اللي 
للوده بالملاود للبرير جراسمب ومساع الجراااع والممارساع ال ن ريا بحق الملسباناان أانما وجدوار 

 ها شهاداع ود س  ل كس حميما انحدار دولا ا حل ض وسموبها في مسلنم  الماشيا وال ن ريا جمي
 واللبرف ال ناع.

  14/7/2016القدس السربي، لندن، 
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 آلية جديدة لسفر سران غزة من مسبر رفح تضعهيئة المسابر  .5
لحدود في قبا  غلسر قن غلس: لرقبا ل مليا فلح قريبا لم بر رفحر أقلنع الهاسا ال اما للم ابر وا

 ليا جدادس للسجا  الراغبان بالسمر. ولكرع الهاسا أن ال م  وفق اآلليا الجدادس لللسجا ر سلعون 
في مجم  أبو خهرس الحكومي. وقالع  نب سالم لمسيم أيام ال م  في وحدس اللسجا  للسمر حسق 

يكون الاوم اللالي مخ  ا  ر قلى أن"فسا القاماع"المساعر بحاع يكون اوم األحد مخ  ا لال 
ر فحاملي الجوالاع األجنبيار قلى أن يكون اوم الخميس "فسا الب ق"ر ثم "فسا المرهى"لال

 ."فسا الجوالاع الم ريا"مخ  ا لال 
وأوهحع أنب سالم الل ام  م  فسا الحا ع النسانيا قلى مدار أيام األسبو ر مؤكدس أنب سالم 

 حددس فمطر داقيا الموابنان الراغبان بالسمر ل لللام بللك.الل ام  في ك  اوم م  فسلب الم
 14/7/2016القدس السربي، لندن، 

 
 تقرير "الرباعية" "تهزيل"بـ واشنطنيلمح لدور  لدى األمم المتحدة يفلسطينسفير ال .6

ر رياض من ورر لدد األمم الملحدس الداسم الملسباني قبد الحماد  يام: قاض المراقق -ناويورك 
لمرير الر اقيا اللي أبلق في األوض من لمول/ اولاو ] الجانق الملسباني لم يبل  قلى اللمرير ن "

حوض ما  لا كان الملسباناون  "المدس ال ر ي". جاا للك ردا قلى سؤاض لال "كام  قب  نشره [الحالي
ارد قلى قد ابل وا قلى اللمرير قب  نشره كما قاض الملحدع الرسمير سليمان دوغريك اللي كان 

حوض  جراا ل دي ع من الجانق السراسالي قلى اللمرير قب  نشره. وقاض  "المدس ال ر ي"سؤاض لال 
 ."لم أشاهد نسخا من اللمرير قب  نشره"

لمد لحادثع شمويا م  الممث  الخاص لألمان ال ام نيكو ي م دانوف حوض اللمرير أثناا ليارس "ولاب  
ل الحداع حوض أجلاا من اللمرير لل لق باألنشبا ا سليبانيا. وقد أعدوا األمان ال ام لرام هللا. ولرك

لنا أن اللمرير سوف يملرح ليس فمط وقع ا سليبان ب  سالهمن خبواع قمليا لوقع قراراع لم 
 لى  "جيم"الخالها ببناا وحداع اسليبانيا جدادسر وقالوا  ن اللمرير سالهمن اقلراحا يحوض المنبما 

لسبانيا من أج  البناا واللبوير. ثم قالوا لنا  ن اللمرير الحدع قن رفض قملياع هدم السيادس الم
الباوع وخا ا في المدس الشرقيا. ك  هلا قا  لنا شمهيا. ولعن قندما نشر اللمرير لبان لنا أنب لم 

 ."ي كس ما قالوه وأن اللغا لغارع لماما
ما بان الوقع اللي لحدثوا م نا قن محلويالب اللمرير جرد قليب ل دا  جوهري "وي لمد من ور أن 

. والل دي ع الجوهريا قام بها برف واحد في الر اقيار م روف من هو "و ان الوقع اللي نشر فيب
)أمريكا(ر وباللالي نشر اللمرير بهله ال يغا الهليلا والمخابا لآلماض. كنا نلوق  أن ل اد الر اقيا 
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قلراحاع قمليا قد لؤدي  لى لم ا  ال مليا السياسيا ف   لعنهم لم ا  دورها ف   ولمدم مجموقا ا
فشلوا في هلا ا خلبار. لمد فشلوا حلى في لكر المبادرس المرنسيا ومبادرس الس م ال ر يار وهو في 
المح لا ما ي ق في  الح الروايا السراساليا الماسما قلى دقوس الملسباناان للدخوض  لى قمص 

ج يا ولحع شروط يمرهونها هم. لمد فاوهناهم بللك البريما غار المجديا المماوهاع دون مر 
 ."سنا دون نلاجا ولن نكرر للك مرس أخرد  20أعثر من 

 14/7/2016القدس السربي، لندن، 

 
 قطا الأهلية فلسطينية تطالب بانتخابات بلدية موحدة تشمل  منظمة 120غزة:  .7

بانيا الاوم األر  اا بإجراا انلخاباع موحدس للمجالس منظما أهليا فلس 120بالبع  :)د ق أ( –غلس 
 المحليا للبلدياع لشم  ك  األراهي الملسبانيا بما فاها قبا  غلس.

حق الموابن الملسباني بالمشاركا في انلخاباع “في قريها مشلركا قلى  المنظماعروأعدع 
ديُممرابي ُيكرس وحدس الوبن البلدياع  خليار ممثليب في المجالس المحليا بشك  دوري وفي  بار 

 ”.سياسيًا وقانونيًا وجغرافياً 
  نجال جراا ا نلخاباع المحليا بشك  موحد ي لبر خبوس مهما قلى بريق “وجاا في ال ريها أن 

نهاا ا نمسام واللخماع من ألماع قبا  غلس  ”.الم الحا الوبنيا وا 
ا مشاركا قبا  غلس في هله ا نلخاباعر رفهها أليا لبريراع من شأنها  قاق“وأعدع ال ريها قلى 

 ”.ودقولها لب ط حوار وبني جاد من شأنب أن يحمق هلا اللوافق
قدم اسلغ ض هله ا نلخاباع من “وحثع المنظماع األهليا ك  األبراف الملسبانيا الداخليا قلى 

  جراسها. في ظ  قدم لحماق لوافق حلى اآلن قلى” أج  ل ماق ا نمسام واللحريض الملبادض
وكانع الحكوما الملسبانيا حددع قب  أسبوقان الثامن من لشرين أوض/ أعلو ر الممب  موقدا لجراا 
انلخاباع مجالس الهاساع المحليا وكلمع لجنا ا نلخاباع المركليا الملسبانيا بالبدا في  جراا كافا 

 اللحهاراع ال لما.
موقمها من السماح  2007س منل منل ع قام اللي لسيبر قلى قبا  غل  "حماس"ولم لحدد حركا 

 بإجراا ا نلخاباع في المبا  من قدمب حلى اآلن واشلربع الح وض قلى هماناع.
ر واقل رع 2012وكانع  خر انلخاباع لمجلس الهاساع المحليا أجريع في لشرين أوض/ أعلو ر قام 

المشاركا في الهما الغر يا حانها قلى الهما الغر يا ب د رفض حماس  جراسها في قبا  غلس أو 
 بدقود أن  جراا أي انلخاباع اجق أن يسبمب  نهاا ا نمسام.

 13/7/2016، رأ  اليوم، لندن
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 "الخارجين على القانون "ضد  "مختلفة" أمنيةالسلطة الفلسطينية تطلق حملة  .8
ر بموا لا ل هد رسيس الولراا الملسبانير ولير الداخليار رامي الحمد هللا: كماح ل ون  - رام هللا

والحما   لحماق هدف لوفار األمن واألمان للموابنان بشك  مسلدامر ولحماق ا سلمرارر"ال م  حلى 
. وقاض الحمد هللار خ ض لرؤسب اجلمًاقا لمادس األمن في الخلا ر وهي  حدد "قلى السلم األهلي

ن الحمق في جمي  اجق أ المدن اللي لسلهدف فاها السلبا مجموقا من المبلو انر  ن األمن
 المحافظاع قلى لمديم الخارجان قلى المانون لل دالا.

المدر ا قلى " 101"ر  ن وحداع نخبا قلى رأسها الوحدس "الشرط األوسط"وقالع م ادر أمنيا لال
للسلبار قلى أن لبدأ من نابلس  مسلود قاضر سلشارك في حملا كبارس وبويلا  قلماض مبلو ان

يا أواخر شهر رمهانر راح هحالها اثنان من قنا ر األمن. وأعدع اللي شهدع أحداًثا دام
 "هابا"والنظام في المدن الملسبانيا ببريما لظهر  الم ادرر أن ثما ل ليماع قليا بمرض األمن

 مسلحان مبلو ان في قهايا مخللما. "جاوق"السلبار ولنهي 
نمسهم لدد الجهاع المخل ا من ودقع الحكوما الخارجان قلى المانون والملوربانر  لى لسليم أ

سالم الخال قراراع لباض  أج  لسويا أوهاقهم. وقاض الملحدع باسم الحكومار اوسع المحمودر  نب
الملوربانر  هافا  لى الخال قراراع جدادس همن الحملا الممبلار  قلماض المخالمان للمانون. وأعثر 

ا قللاض باسلخدام أسلحا ناريار ولجرؤ  لى  ما اسلمل السلبا الملسبانيار كان لجوا قاس ع
مبلو ان لهار قلى قل  قنا ر في األجهلس األمنيا الملسبانيا. ما أبلق مخاوف أعبر من جر 

السلبا قلى المحك. وانلمد كثارون بريما ل ام  األجهلس  الهما  لى فللان أمنير ووه  هابا
  ب ض اللياراع المسلحا اللي لحظى بنمول األمنيا والمهاا في مسألا رد  المللار وكللك اللسامح م

 ما. 
ر  ن ل ليماع مباشرس من الرسيس قباس و لع الجمي ر بالمهاا "الشرط األوسط"وقالع الم ادر لال

وبحسق الم ادرر فإن  قلى المللان وظواهر الس حر وقدم اللسامح م  أي جها مهما كانع.
ن لبر قلى ارلباط م   سراسا  اللي لريد جر اللحميماع دلع قلى أن ب ض مروجي المللان والداقا

 المنبمار بأي بريمار  لى مر   الموهى. وقاض
  ح انا ألحد باخلراط المانون "النابق باسم األجهلس األمنيا الملسبانيار اللواا قدنان الهماري: 

ألجهلس خ ض اجلماقب م  ا مهما قلع رلبلب المدنيا أو ال سكريار ب د قرار الرسيس محمود قباس
. ورفض الهماري قاس ر  ن الهما ل ي  حالا من المللان: ب ض الشجاراعر والمل ر "األمنيا

ب ط النارر واسلخدام ممرق اع وأسلحا في  ا حلما ع والشجاراعر قلى حد سواا. وا 
  14/7/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 الغربية في الضفة  خبال شهر رمضان %40ارتفست  الشجاراتالضمير : عدنان  .9
قاض النابق باسم المؤسسا األمنيا اللواا قدنان الهمارير الاوم األر  اار  ن ليادس نسبا : رام هللا

وفق دراساع أقدع في المؤسسا األمنيار  %40الشجاراع في شهر رمهان الماهي و لع  لى 
 ويجق وه  حد لها من مخللع مكوناع المجلم  وليس من األجهلس األمنيا فمط.

خ ض لماسب في برنام  "مباشر م  الحكوما" اللي لنظمب فهاسيا فلسبان مباشرر ووكالا وأهاف 
األنباا والم لوماع الملسبانيا "وفا"ر اللي يمدمب الق مي خميس ماخو في ممر الهاسار  نب   اوجد 
ق ح  أمني للمهايا المجلم يار ونحن بحاجا لدراسا مجلم يا ألسباق الشجاراع المجلم يار ويج

أن لعون هناك حلوض لنبلق من المساجد ورجاض الدان قبر اللوقيا الدانيا بأهميا حمايا أرواح 
 الموابنانر وال م  المانوني في هلا المجاض.

وأوهح أن المؤسسا األمنيا ليسع جها قمابيا ب  جها لنماليار لموم قلى  نمال المانون وحمظ األمن 
والموابنر و  ح انا ألحد باخلراط المانون مهما قلع رلبلب  والنظام ال ام وحمايا النظام السياسي

 المدنيا أو ال سكريار ب د قرار الرسيس محمود قباس خ ض اجلماقب م  األجهلس األمنيا.
 13/7/2016موطع صحيفة القدس، القدس، 

 

 مواطًنا تسرضوا لباعتقال واالستدعاء 647: أشهر ستة السلطة في الضفة خبال أمنانتهاكات  .11
موابًنا ل رهوا ل قلماض أو ا سلدقاا من قواع  647أظهرع م بياع منظما حموقيا أن : لندن

 من الم لملان للل لاق. %3 حماانر فيما ل رض  10أمن السلبا منل مبل  ال ام الجارير بانهم 
قلى  موابنا 647وقالع المنظما ال ر يا لحموط النسان في بريبانيار  نها ر دع اقلماض واسلدقاا 

موابنًا اقلملوا من مناللهم أو  333األق  أغلبهم أسرد محررون من سجون ا حل ضر من بانهم 
 قملهم أو جام الهم أو أثناا قبورهم جسر العراما.

موابنًا اقلملوا ب د اسلدقاسهم للممر اع األمنيا؛ حاع لم احلجالهم ب ورس ل سميا  77وأهافع أن 
موابنًا ب ورس ل سميا ألق  من اوم واحد داخ   237حان احلجل  ساقار في 24لمدد لادع قن الال 

 الممر اع األمنيا ب د اسلدقاسهم.
وأعد اللمرير أن األجهلس األمنيا لم لراِ  في قملياع ا قلماض وا سلدقاا شهر رمهان؛ فمد اقلملع 

والم املا موابنا قلى األق  خ ض الشهر المها  ل رض ال داد منهم للل لاق  98أو اسلدقع 
 الحاب ا بالعراما خ ض جلساع اسلجواق املدع لساقاع.
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 اعتقال األطفال والنساء
وبحسق اللمرير الحموقير لم يسلم األبماض والنساا من ا قلماض واللنكا ر "حاع كان من بان 

قاما ك هما(ر وأحمد بالق  16المسلهدفان با قلماض أبماض منهم أنس سلهق ومراد أبو هداق )
 قاما(ر والمسن ا والدس الم لم  السياسي محمد كراجا. 17بد العريم ح  حمد )ق

 حماانر وهم: بارط قبد داود أبو ليدر وممدوح محمود حمامرسر  10ولمع  لى اقلماض واسلدقاا 
وقبد هللا بني قودسر وأداق بركاع األبر ر وليد م بمى أبو قرسر وأمار خلا  أبو قرامر وقامر 

و قرفا ر ومحمد قبد ر بر وجهاد محمود جودسر وسولان قبد العريم قويوير  هافا قبد الحليم أب
 م لمان ومحاٍم. 5بالبا جام يا من مخللع جام اع الهما الغر يار و 27 لى 
 

 التسذيب ممنهج
منهم ل رهوا للهرق والل لاق داخ  ممر اع  %3.5ووفمًا لفاداع الم لملان أو لويهم؛ فإن 

ي أجهلس أمن السلبار حاع كان الم ركلهم و م هم قلى وجوههم وسبهم بألما  ا حلجال قلى أاد
 نابيار أو هر هم ب  ي خشبيا قلى رؤوسهم وباقي أنحاا الجسد.

وأعد اللمرير أن هناك حا ع ل رهع للشبح بأسالاق مخللما منها ر ط األادي من الخلع وشدها 
الم لم  م لما بالهواا أو بريما شبح العرسير من خ ض حب  ار ط بباقا الشباك أو الباق في بح 

حاع الم خ لها وه  كرسي قلى جسد الم لم  ويجلس فوقب المحمق أثناا اللحماقر أو بريما 
المولسر وهي أن الم  جبار الم لم  قلى ا نحناا ولمااد األادي م  المدمان  لى الخلع في بح جسده 

 لى الوقوف ألعثر من قشر ساقاع ملوا لا.مموسًا أشبب بالمولسر كما اجبر الم لم  ق
 

 عدم تنفيذ األحرام القضائية
 27كما سجلع المنظما خ ض األشهر السلا الماهيار املنا  األجهلس األمنيا قن الفرا  قن 

م لمً  قلى الرغم من  دور قراراع قهاسيا بإخ ا سبالهمر وب ههم  در أعثر من قرار قهاسي 
ألجهلس األمنيا املن ع قن لنمال المرار في ك  المراع ولحويلهم ل قلماض لخ ا سبالب    أن ا

م لملان الهراق المملوح قن الب ام كخبوس  10الداري قلى "لما المحافظ"ر ما أدد لق ن 
 احلجاجيا قلى اسلمرار اقلمالهم.
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 المداهمات الليلية وفّض التجمسات
مداهما األجهلس األمنيا منالض في وقع ملأخر من اللا  وخ ض الملرس اللي يغباها اللمرير ر د 

موابنًار ومبالغ ماليا و   ب هها  53وال بع بمحلويالها وم ادرس مل لماع شخ يا خا ا بال 
 شيك (. 3.82ألع شيك  )الدو ر ي ادض  100ألعثر من 

اا قلى مسارس ووثق اللمرير اقلداا أمن السلبا قلى لجم اع سلميا وفهها بالموسر منها ا قلد
 .2016فبراار/شباط  14بمدانا الخلا  للمبالبا بإب ط سراح الم لم  حسن المواسمي بلاريخ 

 بري /نيسان  21كما أشار  لى محا رس األجهلس األمنيا جام ا البولالعنك في مدانا الخلا  في
ايا ا نلخابيا الماهي؛ بهدف اقلماض مجموقا من البلبا اقل موا داخ  الجام ا ب د انلهاا الدق

 مباشرس.
 

 االعتداء على مواكب األسرى المحررين
كما وثق اللمرير اقلداا أجهلس األمن السلبا قلى مواعق اسلمباض األسرد المحررين من سجون 
ا حل ض ب د م ادرس أق م و ور لألسردر كما حدع في منبما مثلع الشهداا بمدانا جنان أثناا 

ر وفي مدانا بولعرم أثناا اسلمباض 2016كانون الثاني  اناار/ 31بلاريخ اسلمباض األسار خالد الحا  
ر وفي بلدس كمر ثلع بمدانا قلماليا أثناا 2016 لار  مارس/ 19األسار قل الدان أبو ديا بلاريخ 

 .2016 بري   نيسان/ 6اللحهار  سلمباض األسار قلي شواهنا بلاريخ 
 13/7/2016، المررز الفلسطيني لإلعبام

 

 المررزية تسلن عن البدء باستقبال طلبات اعتماد الصحفيين االنتخاباتلجنة  .11
أقلنع لجنا ا نلخاباع المركليا قن بدا اسلمباض بلباع اقلماد ال حماانر ابلداًا من : رام هللا

  باح ال اشر من لمول مؤكدس اسلمرارها باسلمباض البلباع حلى مساا األوض من لشرين األوض.
في بيان لها الاوم األر  اار كافا ال حماان المحلاان والدولاان الراغبان بلغبيا  ودقع اللجنار

ال مليا ا نلخابيار  لى لمديم بلباع ا قلماد لدد لجنا ا نلخاباع المركليار للح وض قلى بباقاع 
 لمكنهم من الدخوض  لى مراعل اللسجا  وا قلرا .
لهم والح وض قلى بباقالهم من الممر ال ام للجنا كما أعدع أنب بإمكان ال حماان لسليم بلبا

العاسن في مدانا البارسر ومكلبها القليمي في غلسر كما بإمكانهم اللوجب  لى مكالق المنابق 
 ا نلخابيا المنلشرس في كافا المحافظاع.
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لعلرونيا من خ ض الموق  أوأوهحع اللجنا أنها لليح الح وض قلى بلق ا قلماد ومرفمالب 
 للسها  مهام ال حماان الم ناان.  www.elections.psلعلرونيا 

 13/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 الفلسطينية تلغي جوازات سفر ممنوحة لشخصيات في المسارضة السورية  السلطة": رأ  اليوم" .12
اعد م ارهون سوريون أن الرسيس الملسباني محمود قباس أمر بسحق  كماض خلع: -باروع 

 ي  جوالاع السمر اللي لم منحها ألقهاا بارلين في الم ارها السوريا.جم
الملسبانيا قن م ادر في الم ارها السوريا أن السلبا الملسبانيا كانع  "سما"ونملع وكالا 

منحع ال داد من أقهاا الم ارها السوريا جوالاع سمر فلسبانيا للسها  حركالهم خا ا اللان 
 هم السوريا  هافا  لى  خرين كنو  من اللعريم.انلهع   حيا جوالاع سمر 

وسبق للك قب  أيام انلشار  ورس قلى مواق  اللوا   لجوال سمر دبلوماسي فلسباني  ادر قن 
السلبا الملسبانيا للملحدع باسم الجي  الحر لؤي الممداد حاع لوا لع راي الاوم م  ممث  

د لنا أن الجوال ملور ويمكن أن يكون  ادر المنظما في دمشق السمار أنور قبد الهادي اللي أع
من حركا حماس في غلس وليس السلبا لماما كما ف لع حماس بمنح الشاخ المرهاوي جوالا 

لوا   م  السلبا في رام هللا افلسبانيا دبلوماسيا حسق السمار أنور قبد الهادي اللي أعد لنا أنب س
 .  سلبيان األمر

 13/7/2016، رأ  اليوم، لندن
 

 ومصير االحتبال إلى زوال يطحن بسضه بسضاً  اإلسرائيلي نهزم والسدوتلن  المقاومة الحية: .13
الهالالور: أعالالد خلاالال  الحيالالا قهالالو المكلالالق السياسالالي لحركالالا حمالالاسر أن م الالار ا حالالل ض  أشالالرف-غالاللس 

 السراسالي سيكون  لى لواضر حلى لو  قى دقما من ك  األنظما.
ع اللالي قهالع فالي الحالرق األخاالرس قلالى غاللس قبال  قالامان فالي وقاض في مهرجان لأباني لحدد ال الاس 

حالالي الشالالجاقيا شالالرط مدانالالا غالاللس مهمالالا فلحالالع ال وا الالم أرهالالها ل حالالل ض فالالنحن مبمسنالالون أن م الالار 
وشدد قلى أن العيان ال هاوني   بماا لب قلى أرض فلسبان ولو مدع لب ك   ا حل ض  لى لواض.

 ض البماا فاهلل قد كلق قليب اللواض وكلق قليب المناا.األنظما الحياسر ولو مدع لب ك  ش وق األر 
وأشار الحيا وهو يسل رض نلاس  الحرق األخارس  لالى أن ا حالل ض   اريالد أن ُيسالوط ا نل الار قلالى 
نمسب م  أنب واقال . وأهالاف ب الد سالنلان قلالى م ركالا ال  الع المالأعوض أقالوض للملشالككان مالن انل الار 

حميما  نما هو خ ف وخ ام سياسي. ولكر أنب ب د سنلان من ش بهم ومماوملهمر هلا اللشكك ليس 
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انلهالالاا الحالالرق ال الالدو ال الالهاوني يبحالالن ب هالالب ب هالالًا وُيجالالري لمايمالالًا وُيجالالري اسالاللب قاع رأي لنخبالالب 
اومالا لالم لنل الر فاهالا  سالراسا ر والمماومالا  51وقاض  ن للك الحرق اللي املالدع لالال  السياسيا والممكرين.

 غلس انل رع قلى  سراسا .بهناك في  سراسا  من أعد أن حماس والمماوما لم لنهلمر  فلا  لى أن 
 14/7/2016القدس السربي، لندن، 

 
 فتحت لألسرى ثغرة في جدار النسيان والقمع على غزة الحرب األخيرةحماس:  .14

فالالالي هالالالله األيالالالام لكالالالرد مالالالرور قالالالامان قلالالالى الحالالالرق األخاالالالرس اللالالالي شالالالنلها  لوافالالالقالهالالالور:  أشالالالرف-غالالاللس 
ر اللالي أدع  لالى اسلشالهاد نحالو )م ركالا ال  الع المالأعوض( 2014لى قبا  غلس  الاع قالام  سراسا  ق

 ألع  خرينر وهدم قشراع   ف المنالض.  11فلسبانير وا  ابا أعثر من  2200
أعدع حركا حماس في هله اللكرد للحرق اللي أبلمع قلاها ال  ع المأعوض أن األسالرد مالا لالالوا و 

لالالن اهالالدأ لهالالا بالالاض حلالالى لحريالالر  خالالر ببالال  مالالنهم مالالن سالالجون ال الالدور  قلالالى رأس جالالدوض األولويالالاعر وأنالالب
مهما لظاهر ال دو ب الدم ا علالراع. وقالالع  ن الحالرق األخاالرس فلحالع لألسالرد ثغالرس فالي جالدار النساليان 

 والمم  ليش  من خ لها ش ا  األم  ولللجلى قظما ال هد حلى لو كان ثمنب الدماا.
نسالخا منالب أن المماومالا بخاالر ولالن لسالمح ألحالد أن االدوس وأهافع في بيان لها للمالع المالدس ال ر الي 

قلالالى برفهالالا. ولاب الالع جالالراسم ال الالدو هالالد النسالالانيا وجالالراسم الحالالرق اللالالي مارسالالها لالالن ُلمسالالح مالالن الالاللاعرس 
ولالالن يملالالع مرلعبوهالالا مالالن ال مالالاق حلالالى لالالو لوابالالأع م هالالم المؤسسالالاع الدوليالالا أو غبالالى قلالالى  جالالرامهم 

اس قلى أن م ادلا لوالن الرد  اللي فرهلها المماوما ب ض المجرمان من هنا أو هناك. وأعدع حم
وقلى رأسها حماس ب د ث ع حروق ألجمع األلسنا المنمللا اللي حاولع الناال  مالن قليمالا المماومالا 
وباشع يمانًا ويسارًا لشكك في مدد ال مود والثباع قلالى المبالدأر بال  ولجالرأ الالب ض فالال هم المماومالا 

وأعالالدع موا الاللا القالالداد والثبالالاع قلالالى نهالال   فالالافلرد قلاهالالا األعالاالالق.بالالانحراف البو الاللا ولاد الالالب ض 
المماومالالا ورفالالض كالال  الحلالالوض ا سلسالال ميا الهاببالالار ولجالالريم اللنسالالاق األمنالالي ودقالالم انلماهالالا المالالدسر 

 والوقوف  لى جانق ش بنا في مواجها الح ار الظالم قلى قبا  غلس.
 14/7/2016القدس السربي، لندن، 

 
 عباس لنتنياهو لن يتم إال بشروطناجمال محيسن: لقاء  .15

أعالالالد قهالالالو اللجنالالالا المركليالالالا لحركالالالا اللحريالالالر الالالالوبني الملسالالالباني "فالالاللح"ر جمالالالاض :  الالالمر أحمالالالد –غالاللس 
محيسالنر أن أي لمالالاا سالالاجم ؛ رسالاليس الساللبا الملسالالبانيا ورسالاليس حركالالا "فاللح" محمالالود قبالالاسر بالالرسيس 
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ب د اسلجابا ل  أباقر للرسالا اللي حملها ولراا ا حل ض السراسالير بنيامان نلنياهور "لن يكون    
 ولير الخارجيا الم ري".

" أن "أي لحالالرك سياسالالي اجالالق أن يكالالون فالالي  بالالار 21وأوهالالح محيسالالنر فالالي ل الالريح خالالاص لالالال"قر ي
المبادرس المرنسيا"ر مشددا قلى أن أي لماا ساجم  بان قباس ونلنياهو "اجق أن يكالون فالي  بالار مالا 

ض ليالارس األخاالرس  لالى رام هللار مالن موقالع فلسالباني يشالم  القال ن حملب ولير الخارجيالا الم الري خال 
 ".1967قن قبوض  سراسا  بمبدأ ح  الدوللان قلى األراهي المحللا قام 

السالالراسالي فالالي الهالالما الغر يالالا المحللالالا؛ بمالالا  ل سالالليبانوأهالالاف: "كمالالا أن قلالالى  سالالراسا  وقالالع كامالال  
 للامها بلنمال كافا ا لللاماع الملرلبا قلى للك".فاها الشبر الشرقي من مدانا المدس المحللار وال

وأشالالار الميالالادي فالالي فالاللحر  لالالى أن مالالا الرلالالق قلالالى مالالا سالالبق هالالو "البالالدا بالمماوهالالاع لنهالالاا ا حالالل ض 
خ ض سمع لمنالي محالدد وفمالا للشالرقيا الدوليالا"ر مؤكالدا أن "كال  شاليا قابال  للدراسالا؛ فالي الوقالع الاللي 

 له المهايا في  بار اللجان المنبثما قن مؤلمر باريس".لعون فيب  سراسا  جادس ل سلجابا له
وقالالاض: "دون هالالله ا سالاللجابا مالالن الجانالالق السالالراسالير مالالن ال الال ق أن يكالالون هنالالاك أي لمالالاا ثنالالاسي أو 
ث ثالالي؛ وحلالالى اآلن   اوجالالد أي جداالالد"ر موهالالالحا أن "قالالدم اللالاللام  سالالراسا  بمالالالا سالالبق لكالالره؛ لالالن االالالوفر 

 قباس ونلنياهو(". )بانلما  المناخ المناسق ل مد مث  هلا ا ج
 13/7/2016"، 21عربيموطع "

 
 نقباب السسرر  في ططا  غزةاال تقطف ثمار  "إسرائيلحماس ال تريد المصالحة و" األحمد: .16

أعد قهو اللجنا المركليا لحركا "فلح"ر مموض ال  قاع الوبنيا قلام األحمد قالدم جاهليالا : رام هللا
 لبرنام  منظماااها بالموافما قلى وثيما الوفاط الوبني المشابها حماس لنهاا ا نمسامر وا ما ادق

  اللحرير السياسي بالمهل  والمخاد  للرأي ال ام.
وقالالاض األحمالالد خالال ض مشالالاركلب فالالي برنالالام  حالالاض السياسالالا الالاللي ابالالع قلالالى للمليالالون فلسالالبان وفهالالاسيا 

بني بمالالوظمي "حمالالاس"   قالودسر مسالالاا االالوم األر  الاار  ن مالالن يسالال ى لناال  اقلالالراف حكومالالا الوفالاط الالالو 
 اريد  نهاا ا نمسام.  

 لياع لنهاا ا نمسامر خال ض ث ثالا لمالاااع قمالدناها لعالن قالدم جاهليالا  6وأهاف: "بحثنا في الدوحا 
 اللمدم ولو بحرف واحدر وقلنا لهم لسنا قلى اسل داد  لماقياع جدادس".بحماس لنهاا ا نمسام أقاقنا 
داره بالأن  سالراسا  لمبالع ثمالار انمال ق حمالاس ال سالكري فالي قبالا  غاللس وأقرق األحمد قن قناقلب ولم

ر ومالالا لالال ه مالالالن أحالالداع فالالي الالالدوض ال ر يالالالا لحالالع مالالا يسالالمى الر يالالال  ال ر الالير ول الالي  حالالالالا 2007قالالام 
 اسلمرار وهدوا في الوقع اللي كثارا من الدوض ال ر يا حولنا للملع.
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لالدلا  المالاب  أن م الالح األبالراف فالي القلاليم ر قالاض األحمالد "ثبالع باالسالراسالي-اللركيوحوض ا لماط 
فالالوط كالال  اقلبالالارر وأن المالالدس لالاليس لهالالا سالالود الملسالالباناانر فيمالالا بحثالالع لركيالالا فالالي الماقهالالا األخاالالر مالال  
الجانالالالق السالالالراسالي قالالالن م الالالالحها الخا الالالار فالالالي ظالالال  هالالالغط دولالالالي لواجهالالالب فالالالي األلمالالالا السالالالوريار 

 دس ال  قاع م   سراسا ".ألملها قبر  قا مخر  منواألحداع الداخليار وبحثع قن 
رغالم أنالب كالان شالربا  لالم الحمالق –وهو ما كنا نلمنالاه  –وأهاف: "ما فاجأني أن رف  الح ار قن غلس

لقالالالالادس ال  قالالالالاعر ونمالالالالدر للركيالالالالا مسالالالالاقدلها للشالالالال ق الملسالالالالباني"ر مشالالالالددا قلالالالالى أن قهالالالاليا الشالالالال ق 
 .مردس م   سراسا الملسباني سياسيا و إمكان أي دولا لمديم المساقداع دون الماقياع من

وحوض لمرير الر اقيا الدوليار قاض األحمد: "الر اقيا لالم لمالدم أي شاليا ف لالي منالل لأسيسالهار ولالم لللاللم 
بخبالالا خاربالالا البريالالق اللالالي وهالال لهار بسالالبق هيمنالالا الو يالالاع الملحالالدس اللالالي وربالالع الر اقيالالا بلمريرهالالا 

السراسالير ورفهالها ا للاللام بمالراراع  األخار السيار ب د انمرادها باللحرك ولغبالها لجاولاع الجانق
واقلبر لمرير الر اقيالا "خيانالا ألمانالا المجلمال  الالدولي"ر م ر الا فالي الوقالع نمسالب قالن  الشرقيا الدوليا".

 قناقلب بأن لشابك األحداع الدوليا والقليميار ألمى بظلب قلى لمرير اللجنا الر اقيا األخار".
ال ر يا سامح شكري األخارس للال  أباالقر قالاض األحمالد: "ألالع وحوض ليارس ولير خارجيا جمهوريا م ر 

الليالالارس للؤكالالد اللحالالرك الم الالري للحماالالق حالال  الالالدوللانر ووجالالوق قيالالام دولالالا فلسالالبانيا قلالالى حالالدود الرابالال  
ر وهلا ملبابق م  المبادرس المرنسيار ونحن نرحالق بهالله الجهالود وننسالق لنساليما 1967من حليران قام 

مشارا  لى لماا شكري م  الرسيس محمود قباس في رام هللا قبال  لهابالب  كام  م  األشماا في م ر"ر
لسراسا  بأيامر حاع لم اللنساق واللمالاهم بالان الميالادلان الملسالبانيا والم الريا حالوض اللحالرك الم الري 
بشالالك  كامالال ر قلالالى قاقالالدس أن أي مماوهالالاع اجالالق أن يكالالون لهالالا أسالالسر وأن الحالال  سالاليكون فالالي  بالالار 

 مؤلمر دولي.
مالالد مالالا لالالردد فالالي القالال م السالالراسالي قالالن لمالالاااع ث ثيالالا مرلمبالالا وو الالمها بالشالالاقاعر وقالالاض ونمالالى األح

مشددا قلى الموقع الملسباني "لن يكون هناك أي لماااع   ث ثيا و  ر اقيا و  غارها م  الجانق 
بال ط السراسالير دون لجماد ا سليبانر واقلراف  سراسا  بمراراع الشرقيا الدوليا وح  الالدوللا نر وا 

 سراح الدف ا الراب ا من األسرد المدامى".
 13/7/2016ورالة األنباء الفلسطينية، وفا، 

 
 يمدح إيران ويرى حضور الفيصل مؤتمر المسارضة اإليرانية في باريس بمثابة جريمة عباس زري .17

االالران اقلبالالر قهالالو اللجنالالا المركليالالا لحركالالا فالاللح الملسالالبانيار قبالالاس لكالالير أن " : وكالالا ع –بالالرابلس 
ليسالع قالدوار لعالن الجبنالالاا مالن ال الرق اخلرقالون هالاللا ال الداا"ر بحسالق مالا لكالالرع وكالالا لسالنيم الارانيالالا 



 
 
 
 

 

 17 ص             3990 السدد:        14/7/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

وقاض لكالي خال ض حالوار لالب مال  قنالاس الميالادانر األر  الاار نمللالب الوكالالار  ن " االران ليسالع  شبب الرسميا.
 قدوار لعن الجبناا ال رق اخلرقون هلا ال داا". 

ا المالالديح لاالالران فمالالطر بالال  هالالاجم السالال وديا أيهالالار واقلبالالر مشالالاركا لركالالي ولالالم الوقالالع األمالالر قنالالد  عالالال
 المي   في مؤلمر الم ارها الارانيا في باريس بمثابا "جريما".

سراسا  لوق وا سموط سالوريا خال ض ساللا  ولحدع لكي في الشأن السورير وقاض  ن ك  قم ا أمريكا وا 
 أشهرر م لبرا أنهم "سي ودون  لاها  اغرين".

سالالراسا ر قالالاض لكالالي  ن "انل الالار المماومالالا وفالالي  الالاللكرد ال اشالالرس لحالالرق لمالالول بالالان حالاللق هللا اللبنالالاني وا 
 هو من الدروس اللي لمكر بها األعاديمياع ال سكريا". 2006اللبنانيا في حرق لمول/ اولاو 

ر وأهالالاف أن  سالالراسا  اآلن "لمكالالر مسالالا مالالرس قبالال  شالالن  أي قالالدوان قلالالى لبنالالانر وشالالكر المماومالالا اللبنانيالالا
 ممدما اللحيا لشهداسها".

االالالران وفلسالالالبانر رغالالالم  ورأد لكالالالي أن م الالالر فالالالي وهالالال  خباالالالرر مشالالالارا  لالالالى أنهالالالا مسالالاللهدفار كسالالالوريا وا 
دخولها في مالا سالمي "اللسالويا"ر م لبالرا أنهالا "ق اليا قلالى اللببيال "ر ومشالارا  لالى أن هنالاك رهانالا قلالى 

يم فالالي م الر لخهال  للغااالالر أن لبمالى م الر دولالا قويالالا فالي المنبمالا. ولمالع لكالالي  لالى أن منالاه  الل لال
 يسلثني الحروق م   سراسا .

ولنالالاوض لكالالي ال  قالالاع الملسالالبانيا مالال  لركيالالار وأشالالار  لالالى أن الموقالالع مالال  أنمالالره سالحسالالن  لا قالالادع 
 ق قلها م  سوريا وم ر وال راط.

 14/7/2016"، 21عربيموطع "
 
 ضبط مسدات عسررية رانت متجهة لغزةياالحتبال  :موطع "واال" .18

لقم جي  ا حل ض السراسالي أن حالراس ساللبا الم الابر لديالب بمسالاقدس جهالال األمالن : حللاالمدس الم
ال الالام "الشالالاباك" هالالببوا م الالداع خا الالا بالعومانالالدول البحالالري اللالالاب  لحركالالا حمالالاس كانالالع فالالي بريمهالالا 

 لمبا  غلس.
غاللس  ولكر موق  "وا " ال برير أنب جالرد هالبط للالك الم الداع قبالر بالرود بريديالا كانالع مهر الا لمبالا 

 قبر م بر " ارل" شماض المبا .
بالالاسرس  الالغارسر وأجالاللاا ونمالالال  منهالالار ومنالالاظارر ولقالالانع سالالباحار  14وأوهالالح أن مالالن باالالع الم الالداع 

وكالالالالاماراع  الالالالغارس ومكونالالالالاع  لعلرونيالالالالار وممسالالالالم هالالالالواسي واي فالالالالاير ومجموقالالالالا مالالالالن أجهالالالاللس اسلشالالالال ار 
 هاسيا.الحركار وم ابيح وساقاع للغوص وموجهاع لالرر وم داع ال ا ع ف
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وأشار الموق  أنب قلى ما ابدو أن للك المهبوباع كانع في بريمها لحركا حماس فالي قبالا  غاللسر 
 ولم م ادرلها وفلح لحماق للحداد الملوربان في لهريبها.

 13/7/2016، فلسطين أون الين
 
 حماس: ليس لمشسل أ  حساب على مواطع التواصل االجتماعي .19

حمالالاس اللأعاالالد قلالالى قالالدم وجالالود أي حسالالاق قلالالى أي مالالن مواقالال  جالالدد المكلالالق الق مالالي لحركالالا : غالاللس
 اللوا   ا جلماقي لرسيس المكلق السياسي للحركا خالد مش  .

جاا للك في ل ريح  حمير ل مابًا قلالى مالا أوردلالب وسالاس   قال م قبريالا قالن  غال ط شالركا فيسالبوك 
 لحساق منسوق  لى مش  .

 قدم الل ام  م  أي من للك الحساباع الوهميا. جمي  وساس  الق م  لى الق ميودقا المكلق 
وكانع وساس   ق م قبريا قالع  ن  دارس فيسبوك أغلمع حسابًا االداره رساليس المكلالق السياسالي لحركالا 
 حماس خالد مش  ر في  بار حملا لغ ط الحساباع اللي لحرض قلى المماومار قلى حد لقمها.

 13/7/2016، فلسطين أون الين
 
 حماسحررة لق عشرات الصفحات التابسة ل"فيسبوك" يغ .21

قمدع  دارس موق  اللوا   ا جلماقي "فيسبوك" مجدًدا  لى  غ ط قدد كبار من ال المحاع : رام هللا
 اللاب ا للمماوما الملسبانيار وخا ا للك اللاب ا لحركا "حماس".

ما الغر يالا كافالار ومن بان ال محاع اللي لم  غ قها  محاع الحركالا السال ميا فالي محافظالاع الهال
 هافًا  لى  محا موق  أماما الخباري و محاع العللا الس ميا فالي جام الاع: النجالاحر بارليالعر 

 المدسر الخلا ر البولالعنكر األماركيار خهورير باع لحمر األهليار وكليا دار الم لمان.
  محاع اللي أغلملها.دارس حساباع قشراع الناشرين والمدارين المشرفان قلى للك الالكما أوقمع 

دارس  وجالالااع هالالله الغ قالالاع مالالن  دارس الموقالال  ب الالد سلسالاللا لمالالاااع جم الالع قالالددا مالالن قالالادس ا حالالل ض وا 
فيسبوك مؤخًرار  ل ابدو واهًحا محاو ع األخار  رهالاا ا حالل ض قبالر  غال ط للالك ال المحاعر وهالو 

 مراع خ ض انلماها المدس الحاليا. 6ما لعرر لال
لعرر لل محاع الداقما للمماومار نلاجا الدور العبار اللي اؤديب  قال م المماومالا؛ ويألي الغ ط الم

  ل كان لهله ال محاع و  الاض دور بارل في لحريك الشار  الملسباني خ ض انلماها المدس.
 13/7/2016، المررز الفلسطيني لإلعبام
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 في باريس اإليرانيةسارضة الفصائل الفلسطينية تدين مشاررة ممثل من السلطة في مؤتمر الم .21
المشالالالاركا والل الالالريحاع  "لحالالالالع قالالالود المماومالالالا الملسالالالبانيا"ف الالالاس   أدانالالالع خلالالالع: كمالالالاض-باالالالروع 

والخباق اللي ألماه محمد اللحالام ممالثً  قالن فلسالبان فالي مالؤلمر الم ارهالا الارانيالا فالي بالاريس منالل 
ي هلا المؤلمر الاللي يهالم ممثلالان من ال ار أن يشارك وفد باسم فلسبان ف"أيامر م لبرس في بيان أنب 

 ."قن دوض وأنظما وقود الرهاق الدولي هد ش بنا وأملنا
ولاب  البيان:  ن هله المشاركا لالألي ب الد مشالاركا ممثال  قالن الساللبا الملسالبانيا فالي مالؤلمر هرلسالاليا 
وم لألمن ال هاونير مؤكدًا أن الش ق الملسباني لن ي مع بويً  قن هله السياسالاعر وساليألي الاال

 اللي يحاعم فيب ك  اللان ب نوا نها ع ش بنا ولوربوا في خدما أقداا أملنا.
 13/7/2016، لندن،   اليومأر 

 
 أكبر للجيش ريم حاخاماً أيال رآيزنروت يدعم تسيين  .22

أقلالالن رسالاليس أركالالان الجالالي  السالالراسالير غالالادي  النكالالوعر ب الالد ظهالالر االالوم األر  الالاار قالالن : بالال ض هالالاهر
ريم حاخاما أعبر للجي ر وللك في أقماق لماا بانهما بمبادرس  النكوع  ثر كاض دقمب لل اان ال ماد أي

 ريم في السنواع األخارس.كنشر لموهاع قن ريا أبلمها 
رسالالاليس هاسالالالا األركالالالان ال امالالالا االالاللحمظ مالالالن "وقالالالاض بيالالالان  الالالادر قالالالن النالالالابق ال سالالالكري السالالالراسالي  ن 

 ."لعنب اؤكد قلى الل اان ريم اللي لم نشرها و  ل كس موقع الجي .كمهمون أقواض 
 13/7/2016، 48عرب 

 
ردان طرحا مشرو  "طانون الفيسبوك" للتشريع .23  شريد وا 

اخلي  جل الالاد  ردانر االالوم : الباالالق غنالالايم بالالرحر كالال   مالالن وليالالرس المهالالاا أاالالالع شالالاعادر ووليالالر األمالالن الالالد 
ر مشرو  ما يسم ى بال  خبوس أولى نحو سن ب. ر في"قانون الميسبوك"الث  ثاار قلى البرلمان السراسالي 

لمالالس  ولحالر ض هالالد   سالالراسا ر  "مهالالامان  رهابي الا"بإلالالا مالالا أسالالموه بالال "قالانون الميسالالبوك"ويلاليح مشالالرو  
مالالن قلالالى موقالال  الل وا الال  ا جلمالالاقي  األشالالهرر فيسالالبوك )وغوغالال  أيًهالالا(ر وللالالك قبالالر اسل الالدار أمالالر 

محار خ ض ساقاع "المحر ض/س"محكما هد   لغاا ال    م دودس.ر يمهي بإلالا وا 
الالالن لل همالالالب/ار دون حهالالالور  لالالالا بلمالالالديم م لومالالالاع شخ الالالي ا وسالالالري ا قم  ولالالالا مخو  ووفالالق المالالالانونر لعالالالون الد 

د المهامان(ر ودون أن لعشع لها فحود الم لوماع. ركاع النلرنلي ا )اللي للو   ممث لان قن الش 
 13/7/2016، 48عرب 
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 اهو بقيادة التحريض على النواب السرب.. عودة يتهم نتنيزعبي من الكنيست إلبساد تشريساتنطباق ا .24
وديالالال  قالالالواودس: ناقشالالالع لجنالالالا الدسالالالاللور والمهالالالاا فالالالي العنيسالالالع السالالالراسالي اقلالالالراح قالالالالانون  –النا الالالرس 

األق الالالاا لمهاالالالدا لقالالالراره فالالالي الهاسالالالا ال امالالالا للعنيسالالالع. وهالالالو قالالالانون م الالالد لب الالالاد نالالالواق قالالالرق يسالالالجلون 
. وهاللا مالا ل لبالره الماسمالا ال ر يالا المشاللركا "لالاغاالر محلم"مواقع وانلماداع ل لبرها المؤسسا الحاعمالا 

ولبوي هالا.  48خبوس جدادس في مسلس  م حماع  سراسا  للميالادس السياساليا الملسالبانيا داخال  أراهالي 
وبرح الناسق أيمن قودس رسيس الماسما المشلركا قهايا الموابنان ال رق فالي الالب د خال ض لماسالب بوفالد 

للموانان ال ن ريا ولمانون الق اا بشك  خاص. وقالاض قالودس  ن  من البرلمان اليبالي. ولبرط فيب
رساليس الحكومالا نلنيالالاهو يمالود بنمسالالب حمال ع اللحالالريض هالد المالالوابنان والنالواق ال الالرق فالي العنيسالالع. 

بالبب ر جلا من نشابنا هو أن ل رف ك  المؤسساع الدوليا "لاب   "المدس ال ر ي"وردا قلى سؤاض 
. مشالارا  لالى أنالب بالاع واهالحا أن نلنيالاهو "والمؤسسالا السالراساليا قمومالا قن ال ن ريا داخ  البرلمان

   اريد الحداع قن أي ح  سياسير وأنب ي م  جاهدا من أج  نل  الشرقيا قن الموابنان ال رق.
لهار بهلوض أقرق قن اسلياسب الشداد لنه   "الم سكر ال هاوني"وحلى قهو العنيسع ال ر ي من 

قالالالوانان قن الالالريب "سالالالن  بواسالالالبالبرفالالالا اللالالالي ل حالالالق ولبالالالارد ال الالالرق واليسالالالاريان الحكومالالالا اليمانيالالالا الم
 . "وفاشيا

 14/7/2016، القدس السربي، لندن
 
 هدفها تحسين صورة نتنياهو وحرومته "إسرائيلـ"ل الخارجية المصر   وزير: زيارة النائب عايدة التومي .25

نيسالالالع السالالالراسالي قااالالالدس اللالالالومير الريمالالالاوي: اقلبالالالرع ال هالالالو ال ر الالالي فالالالي الع قالالال ا- المالالالدس المحللالالالا
األر  الاار ليالارس وليالر الخارجيالا الم الري سالامح شالكرير لسالراسا  هالدفها لحسالان  الورس رساليس الالولراا 

 بنيامان نلنياهو.
نالالاق  العنيسالالع الاالالومر ليالالارس شالالكرير ولماسالالب “وقالالالع اللالالومي فالالي بيالالان و الال  األناهالالوض نسالالخا منالالب: 

 ”.بلبي رسيس الحكوما بنيامان نلنياهور بناا قلى
هالله الليالارس لالألي للخالدم )لحسالن(  الورس “ووفق البيانر اقلبرع اللالومي فالي كلملهالا أمالام العنيسالعر أن 

 ”.نلنياهو وحكوملبر وُلهاف  لى جهوده في ل وير األمور كأنها قلى أفه  ما ارام
ألعبالالر فالالي نلنيالالاهو اجالالوض أفريميالالا )فالالي  شالالارس لجوللالالب األفريميالالا األخاالالرس(ر والدولالالا ا“وأهالالافع اللالالومي: 

ثون هنالا قالن السال مر وقالن ل ليالل المبالادرس الم الريار فالي  ال الم ال ر الي )م الر( لسرسال  وليرهالار ويلحالد 
ظالال  لشالالبع الحكومالالا )السالالراساليا( بمواقمهالالا المناقهالالا ألي مسالالاقي باللو الال  لسالال م قالالادض أو  نهالالاا 

 ”.وقا ملها المدس الشرقيا 67ا حل ض ولأسيس الدولا الملسبانيا قلى حدود الال
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األجندس الحميميا لهله الليارسر لم يكشع قنهار ولعن األجندس الظاهرس لل يان “وأشارع اللومير  لى أن 
هي محاولا نلنياهو بناا مخر  لب من المبادرس المرنسيا ومن الرقايالا الدوليالا مالن خال ض لشالكا  رقايالا 

 ”. قليميا أو رقايا من دولا قر يا واحدس )م ر(
 13/7/2016، رأ  اليوم، لندن

 
 طرد من الكنيست بسبب مواطفنا الوطنيةالنائب أبو عرار: يشرفنا أن ن   .26

قالالاض الناسالالق قالالن الماسمالالا المشالاللركار بلالالق أبالالو قالالرارر أمالالام لجنالالا الدسالاللور فالالي العنيسالالعر : قاسالالم بكالالري 
اللالالالي بحثالالالع قالالالانون  ق الالالاا النالالالواقر  ن "هالالالله الحكومالالالا ل مالالال  قلالالالى لهويالالالد النمالالالقر وقلالالالى لهويالالالد كالالال  

دع قن دولا "اهوديا ديممرابيا"ر و هلا المانون وبموانان قن ريا أخرد دمالرع كال  المؤسساعر وللح
 م اني الديممرابيار وبماع دولا "اهوديا"ر وهلا ما لريده هله الحكوما".

 وأهاف أن "ك  ناسق قر ي يبرد بسبق مواقمب الوبنيا يح   قلى وسام شرفر وهلا فخر لب".
 13/7/2016، 48عرب 

 
 مهارة تجسلها طادرة على رفع ضغط الدم لدى رثير من اإلسرائيليينلديها زعبي حنين ال: نسيأر  .27

ودي  قواودس: دقا وليالر األمالن األسالبق فالي  سالراسا  بروفسالور موشاليب أرنالس النالواق الاهالود  –النا رس 
 لالالى لالالرك قهالالو العنيسالالع حنالالان لقبالالي فالالي سالالبالها بالالد  مالالن مهاجملهالالا والسالال ي الحثاالالع لب ادهالالا مالالن 

خلميا مواقمها ول ريحالها و خرها و ع الجنود السراسالاان ممن اقلدوا قلى أسبوض  البرلمان قلى
ل هوس العنيسع حنان اللقبي مهالارس لج لهالا قالادرس قلالى "الحريا اللركي بالمللا. وجاا في مماض أرنس 

ا رف  هغط الدم لدد كثار من السراسالاان. وب ههم اخرجون قن أبوارهم بسالبق أقوالهالا ا ساللملالي
 ."اللي للهم فاها  سراسا  بجراسم فظي ا

وي لالال  أرنالالس دقولالالب هالالله باقلبالالار اللقبالالي لخالالرا لسالالراسا  قمليالالا. ويمالالوض  ن انم الهالالا فالالي العنيسالالع هالالو 
دلا  حاسم قلى أن  سراسا  ديممرابيا مثاليار لاقما أن الهام  سراسا  كدولا ف   قن ري  خلس في 

هاللا األمالر الهالح مالن وجالود اللقبالي فالي العنيسالع. "اع . ويهخابئاللدهور نحو الماشيار هو قوض 
وهالو اثبالع أنالالب لوجالد حريالالا ل باالر فالي  سالالراسا  وأنهالا يمكالالن أن لعالون نمولجالا لالالديممرابياع أخالرد. مالالن 

لاهالا بهاللا الشالك .  المشكوك فيب أن هناك دولا ديممرابيا أخرد كانع سلسمح باللشهار بها والسااس 
اع الو يالالالاع الملحالالالدس أو فرنسالالالا.  ر  ن هالالاللا موجالالالود فمالالالط فالالالي لخالالالالوا وجالالالود هجمالالالاع كهالالالله فالالالي برلمانالالال

  سراسا .
 14/7/2016، القدس السربي، لندن
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 وتسيينه طائدًا للجبهة الوسطى ترطية ضابط أمر جنوده بخوض حرب دينية ضد غزة .28
جرع اوم األر  اا لرقيا الهابط في جي  ا حل ض السراسالي قوفر فانلرر قاسالد لالواا : ب ض هاهر

بخالالوض حالالرق دانيالالا  2014السالالابقر والالاللي أمالالر جنالالوده أثنالالاا ال الالدوان قلالالى غالاللس فالالي ال الالام  "غم الالالي"
وللمالالالى فانلالالالر رلبالالا قماالالالد مالالالن رسالالاليس أركالالان الجالالالي  السالالالراسالير غالالالادي  النكالالالوعر  هالالد الملسالالالباناان.

 وجرد ل اانب رسيس أركان قيادس الجبها الوسبىر المسؤولا قن الهما الغر يا المحللا.
ر وقاض فاها  ن 2014لمول ال ام  9لر في أقماق   داره  محا لوجاهاع  لى جنودهر في واشلهر فان

اللاريخ اخلارنا أن نكون رأس الحر ا في قلاض ال دو الرهابي الغلير اللي يشلم ويسق ويجالدف رق "
حالالروق  سالالراسا ... يالالا رق  سالالراسا  اج الال  بريمنالالا ناجحالالار أانمالالا الجهنالالا ونوشالالك قلالالى الملالالاض مالالن أجالال  

 ."بك  سراسا  هد ال دو اللي يشلم اسمكش 
وأثالالالار األمالالالر ال سالالالكري بشالالالن حالالالرق دانيالالالار الالالاللي أ الالالدره فانلالالالر أثنالالالاا ال الالالدوان قلالالالى غالالاللسر سالالالجا  فالالالي 

ر الحاخالام أوري ريغالعر "حالادو  لحريالا ال بالادس والمسالاواس" سراسا  في حانبر وقالاض مالدار قالام جم يالا 
نلهاا الحرق جدار بساللباع الجالي  أن ي بالروا قالن مملق للغايار وب د ا" ن األمر اللي أ دره فانلر 

 ."رأاهم حياض الخلط المرفوض والشكالي للغايا بان الدان والجي 
 13/7/2016، 48عرب 

 
 تثمن عباطاتها األمنية مع األردن "إسرائيل"مساريف:  .29

الل الالاون  ر ألناسالاللرالاجياقالالالع  الالحيما م الالاريع السالالراساليا  ن  سالالراسا  لنظالالر لالالألردن باقلبالالاره حليمالالا 
األمني واللنساق السياسي بانهما لأسس قب  سلان قامار ولم لمويلب قمالق لوقيال  المالاط السال م بانهمالا 

 .1994قام 
وأوهالالح الخباالالر األمنالالي السالالراسالي فالالي ال الالحيما اوسالالي مالمالالان أنالالب يمكالالن ر الالد أهالالم مؤشالالراع هالاللا  

األمنيالا والم الالح المشاللركا  الل اون بان ل  أباق وقمان فالي قالدس مجالا عر أهمهالا لبالادض الم لومالاع
  في الحرق هد الجماقاع المسلحار واللدريباع الثناسيا بان س حي الجو في البلدان.

وأهاف أن األردن ي لم جادا أن الم لحا السراساليا لمهي بالمحافظا قلالى المالاط السال م م الب مالن 
 ها أخرد.جهار وأن ل م   سراسا  ك  ما بوس ها لمن  سموط النظام الملعي من ج

 14/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 "إجرام": التوّجه لتسيين رريم ربيرًا لحاخامات الجيش اإلسرائيلي "الداخل"طيادات فلسطينية في  .31
الالب لل االالان الحاخالالام  يالالاض  األناهالالوض:- المالالدس و الالمع قيالالاداع فلسالالبانيا فالالي الالالداخ  االالوم األر  الالاا اللوج 

الجالالرام الالاللي يمالالوم قليالالب فكالالر المؤسسالالا "  السالالراسالي بالالالكالالريم فالالي من الالق كباالالر الحاخامالالاع فالالي الجالالي
 ."ال سكريا واألمنيا في  سراسا 

ل االان كالريم كباالرًا “ ن ” األناهالوض“وقاض رسيس الحركا الس ميا الجنو يا الشاخ حماد أبالو دقالابس لالال 
مالي لحاخاماع الجي ر وهو ادقو  غل اق النساار وقل  الجرحىر دلا  قلالى مالدد المساللود الجرا

 ”. للمؤسسا السراساليا األمنيا والسياسيا
ل االان حاخالام “ ن ” األناهالوض“من جانبب قالاض ال هالو ال ر الي السالابق فالي العنيسالع بلالق ال الان  لالال و 

جرامالب مالا “وأهالاف ال الان  أن ”.  ادقو  لى اغل اق النساا ي بالر قالن وحشاليا الجالي  السالراسالي وا 
اض والنسالالاار ي ب الالر قالالن هالالله الالالروح اللالالي يمثلهالالا كالالريمر نشالاهده مالالن قلالال  فالالي األراهالالي الملسالالبانيا لألبمالال

 ”.والجي  نمسب اللي اؤمن بهله الثمافا
ر هالله المواقالالع ”األناهالوض“و الدورها قالالع ال هالو ال ر الي فالي العنيسالع قااالدس اللالومير فالي ل الريح لالال 

ر فمالالالط بلنظالالاليم  لنسالالالاا وممارسالالالالب الجراميالالالا السالالالافرس هالالالد ا” داقالالال “اللالالالي يمثلهالالالا الحاخالالالام كالالالريمر لالالاللك 
ل ان شخ ًا فالي من الق رفيال  وم الارير “في الشرط األوسط ” واحا الديممرابيا“والبشريار وها هي 

 ”.  يحل  اغل اق النساا غار الاهودياع ومواقع أخرد   لم  سوااً 
 14/7/2016، القدس السربي، لندن

 
 : خطوات سرية الستسادة "أمباك يهودية" من دول عربية"إسرائيل" .31

ع مدار قام ولارس المساواس ا جلماقيا السالراساليار أفالي كالوهانر خال ض اجلمالا  فالي كش: ب ض هاهر
أم ك "العنيسعر اوم األر  اار قن أن حكوما  سراسا  لنمل خبواع سريا  سل ادس ما او ع بأنها 

 من دوض قر يا. "اهوديا
 سلي اق بالعنيسعر  نب ونملع وساس   ق م  سراساليا قن كوهان قولب خ ض اجلما  للجنا الهجرس وا

لوجالالالد قمليالالالا حكوميالالالا سالالالريار اسالالاللثمرع فاهالالالا م االالالانر مالالالن أجالالال  اسالالالل ادس أمالالال ك مالالالن دوض قر يالالالار "
 ."وسلظهر نلاسجها خ ض شهرين

نحن ن ن  راف اع هغط من أج  اسل ادس أم ك وأمواضر والحداع ادور قن قمليا سريا "وأهاف 
غالالالي  غملاساالالال ر سالالالويا مالالال  مجلالالالس األمالالالن المالالالومي وولارس ننمالالاللها بميالالالادس وليالالالرس المسالالالاواس ا جلماقيالالالار 

 ."الخارجيا
 13/7/2016، 48عرب 



 
 
 
 

 

 24 ص             3990 السدد:        14/7/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

 جراءات األمنإلاختبار غوريون في طائرة في مطار بن  12 "يفخخ"صحفي إسرائيلي  .32
فالي مبالار  السالراساليا األمالن  جالراااعديماالد سالليمان اخلبالار  السالراساليقرر ال حمي ي: الرا–المدس 
محاعيالا مالا حالدع مال  البالاسرس الروساليا اللالي لالم لمجارهالا فالوط سالاناا  أباالقشالرط لال  ( غوريون اللد )بن 

 the times "واخبر هله المرس وفما لما لكرلب  حيما  أوس لعن قلى نباط  2015في لشرين ثان 

of Israel ". 

ولمالالدم ال الالحمي لسالاللباع المبالالار ببلالالق لل مالال  فالالي وظيمالالا قامالال  نظافالالا وقالالدم وثالالاسق شخ الاليا ل الالود 
اللي اخللع قنب بالشك  لماما ورغم للك وبباقا الهويا الشخ يا ال اسدس  "ياناع لامار"ب ل داق ل
 "سالالالليمان"فالالالي المبالالالار مان الالالا مالالالن منحالالالب الوظيمالالالا لاجلالالالال  السالالالراسالي األمالالالنلالالالم اجالالالد  أخالالالرلشالالالخص 

 ا ملحان بنجاح وي بح قام  نظافا في المبار.
جميال    لالىب بهالله الوظيمالا مالن الو الوض خ ض االومان فمالط مالن قملال "قام  النظافا"ولمكن ال حمي 

 أيالاممن اعلشافب في ثالع  األمنالمكن  أنالمغلما قب   األقسامالمبار دون قاسق بما في للك  أقسام
بالاسرس فيمالا قالام  12من كافيا بالنسبا لب لالر  قنابال  وهميالا قلالى ماللن  أعثرال م  لعن الاومان كانع 
 داخ  الباسراع. اللي نملها "اللمخاخ"بل وير ب ض قملياع 

 14/7/2016، الرأ ، عّمان
 
 اإلسرائيلي يجّدد طصفه ألرض زراعية شرق البريج الحربيالطيران  .33

د الباران الحر ي السراسالير الاوم الخميسر ق مب ألرض لراقيا شرط مخيم البري  وسط : غلس جد 
 قبا  غلسر دون وقو    اباع.

" ق مع فجرار ب اروخان أرها لراقيا شرط 16ف أو  "وأفاد مراس  "وفا"ر بأن باسراع حر يا من ن
البري ر ما أحدع حمرس قميما في المكانر و ع حالا من الرقق في  موف األبماض المابنان 

 بالمرق من ا سلهداف.
وكانع باسراع حر يا  سراساليا شنع مساا أمس األر  اار غارلان قلى األق  اسلهدفلا أراٍض لراقيا 

 وشرط منبما جحر الديك جنوق شرط مدانا غلسر دون وقو    اباع. شرط مخيم البري ر
وأعد أن الباران الحر ي اجوق أجواا المبا  بان المانا واألخردر فيما باسراع ا سلب   لم لغادر 

 أجواسب قلى ارلماقاع ملوسبا ومنخمهار ولسبق  لقاجا للموابنان.
 14/7/20016، ورالة األنباء والمسلومات الفلسطينية )وفا(

 
 



 
 
 
 

 

 25 ص             3990 السدد:        14/7/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

 الجامسات في مخيمات لبنان .. ورحلة البحث عن وظيفة خريجوتقرير:  .34
ابدأ أبناا ال جسان الملسباناان في لبنانر منل اللحظا األولى للخرجهم من : وسام اونس - باروع

 الجام اعر في رحلا البحع قن وظيما لساقدهم في لحسان ظروفهم الحياليا والم يشيا الماهرس.
الا ا قل اديا ال  با اللي ي اناها ال جسون الملسباناون في لبنانر    أن هاجس ورغم الح

اللح ا  ال لمي ابمى مسيبرا قلى األغلبيا ال ظمى منهمر اللان ارون في ال لم سبي  للخرو  من 
 الواق  المرير اللي ي يشونب.

قم  لشغالي لهم في لبنان هلا البموح ي بدم لألسع بواق  أعثر   بار المث  ب دم وجود سوط 
أو خارجبر ما ادف  العثارين منهم للبحع قن أفه  الممكن في انلظار فرص أعثر م اما م  

 الشهادس ولح الهم ال لمي.
  لمع م اناس خريجي الجام اع من أبناا ال جسان الملسباناان المميمان في لبنان من الببالا 

وظاسع ملدنيا األجر لخه  في م ظم األحيان  لى  وحسقر ب  ل م  الغالبيا ال ظمى منهم في
 ظروف قم  قاسيا وغار  منا.

وقاض المسلشار الثمافي في سمارس فلسبان لدد لبنانر مدار مؤسسا محمود قباسر ماهر مشي  ر 
 ن أعثر من ألع بالق فلسباني لخرجوا من الجام اع في ال امان المن رمانر لعنهم ا بدموا 

 س خ ض بحثهم قن فرص قم  في لبنان.بموان  وقمباع كثار 
مهنار وباللالي فإن سوط ال م  اللبناني  73وأهاف أن المانون اللبنانير يمن  الملسباني من ملاولا 

 ال م  في مهن ب ادس قن مجاض دراسلب الجام يا.  لىشبب مغلق في وجب الملسبانير ما يهبره 
ر ل دم وجود واألجانقممارنا بنظراسهم اللبناناان ولمع  لى أن أجور الملسباناان ال املان ملدنيا 

 قمود قم  لهمن حموط الملسباناانر  هافا ل دم وجود همان اجلماقي.
و ا ن أن م لحا ا قل اد اللبنانير لشغا  الملسباني المميم في لبنانر نظرا لما المل  بب من خبرس 

ر األجنبييا في لبنانر خ فا لل ام  وكمااسر  هافا لعون دخلب يساهم في لحريك ال جلا ا قل اد
 اللي يحوض ما اجنيب من أمواض في لبنانر  لى بلده األ لي.

في باروع جاد ش بانر  ن ال جئ الملسباني في لبنان  األمريكياا قل اد في الجام ا  أسلالوقاض 
ا نظاميار ما اواجب قمباع  داريا وقانونيا قدادس لحوض دون  مكانيا دخولب  لى سوط ال م  ببريم

 لى اللأثار سلبا قلى نسق  أددساهم في ارلما  الببالار خا ا لدد الشباق الملسبانير وهو ما 
 ا للحاط بالل ليم ال الي.
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وأهاف أن من ي م  من ال جسان الملسباناانر يكون قملب في  بار غار رسمي وغار محمي 
لبنانر ي ملون دون قمد قم  أو أي  من الملسباناان في %85قانونيار مشارا  لى أن أعثر من 

 هماناع أخرد.
وي لمد ش بان أن    ح شروط ال م  للملسباناان في لبنانر سيحسن أوهاقهم الم يشيار و نمس 
الوقع سيساهم بشك   اجابي بسد ال داد من النواقص في المهنر اللي   ي م  فاها اللبناناون مث  

 يض...ال مارسر واللراقار وال ناقار واللمر 
 13/7/20016، ورالة األنباء والمسلومات الفلسطينية )وفا(

 
 : األطصى خط أحمر لمسلمي السالم أجمعالقدس مفتي .35

قاض المملي ال ام للمدس والديار الملسبانيار الشاخ محمد حسانر  ن المسجد : المدس المحللا
 سلوبنان لجاهب.األق ىر ي د خبًّا أحمَر لمسلمي ال الم أجم ر محلرا من ممارساع الم

وأعد الشاخ حسان في بيان  حمير اوم األر  اار أن ممارساع المسلوبنان هد المسجد األق ىر 
 لجر المنبما  لى قواقق وخيما.

د المملي بإقاما المسلوبنان مراسم لأبان اهوديا في باحاع المسجد األق ىر ب د اقلحامبر  وند 
بحمايا من قنا ر الشربا ال هاونيا والمواع بإشراف قاسد شربا ا حل ض بمدانا المدسر و 

 الخا ا.
وأهاف: " ن هلا ا قلداا اآلثم قلى حرما المسجد األق ىر حلما في مسلس  الل  اد اللي لوالع 
حلمالب لمهاًدا لمرض اللمسيم المكاني واللماني قلى المسجدر وهو اندر  همن قمليا لغاار الوه  

 اللاريخي الماسم فيب".
ر  لى أن المسلمان "اواجهون لهايًما وقنًلا ومنً ا من الو وض  لى المسجد األق ى"ر ولمع النظ

 مشدًدا قلى هرورس شد  الرحاض للمسجد األق ى ول ليل اللواجد فيب من أج  حماالب.
وفي سياط  خرر أعد مملي المدس أن ل ريحاع الحاخام ال سكري لجي  ا حل ض "لحريض  ريح 

 اض الملسباناانر كما لنلهك حرما ممدسالهم".قلى انلهاك حرما أقر 
وبالق حسانر الهاساع والمنظماع المحليا والدوليار ال م  قلى "كبح جماح ا حل ض"؛ اللي يموم 

 بلغاار م مح المدس والمسجد األق ى واآلثار الس ميا ولهويدها ولدمارهار وفق قولب.
 ؤوليالهم لجاه حمايا المسجد األق ى.وناشد دوض ال الم الس مي وقادلها الميام بمس

 13/7/2016، المررز الفلسطيني لإلعبام
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 ألف جريح منذ اندال  الهبة 17شهيًدا و 218: الفلسطيني األحمرالهبال  .36
أقلن اله ض األحمر الملسبانير اوم األر  اار أن ح الا الشهداا منل اند   الهبا : رامي حادر

ألع  17شهاًدار  هافا  لى أعثر من  218علو ر الماهي بلغع الش بيا في شهر لشرين األوض/ أ
  سراسالًيا. 40جريحر وفي المماب ر أسمرع ال ملياع قن ممل  

فلسبانيا اسلشهدوا منل مبل   218وقالع جم يا اله ض األحمر الملسباني في بيان  حافير  ن 
قملياع ب ن أو دهس أو اشلباه  اسلشهدوا  ثر لنمال 139لشرين األوض/ أعلو ر الماهير من بانهم 

 بللك.
 خرون في سلسلا قملياع وق ع منل بدا الهبا  425 سراسالًيا وأ اق  40وفي لاع الملرس قل  

 الش بيا الملسبانيار بحسق نجما داود الحمراار اللي لمدم الس افاع لإلسراسالاان.
 13/7/2016، 48عرب 

 
 ويمدد اعتقال الرشق ونصارتشريح جثمان الشهيد سبايمة  يقرراالحتبال  .37

ن   محامي هاسا شؤون األسردر محم د محمودر في بيان قم مب مساا أمسر : قاض الباق غنايم
هاد الس  يما اللي اسلشهد ب د  ب ط الن ار بال جاه  رع لشريح جثمان الش  مخابراع ا حل ض قر 

ال اسلا وافمع قلى الل شريح بشرط وجود مركبلبر أثناا ساره في بلدس الر ام برفما  ديميبر موهًحا أن  
 ر ا اع في منبما الظهر.ث ع بباق فلسبانير خا ا ب د أن كشمع ال ور   ابا الشهاد ب

هاد الس  يما.  وأهاف المحامي محمود أن ب لم الم  الحداع قن موقد لسليم جثمان الش 
اب ا د لوقاع الش  لح مد  ار باوم واحدر وأهاف المحامي محمود أن  قاهي محكما ال   ن الر شق ون  

حاع قرها مساا األر  اا قلى الماهي بلهما "المشاركا في محاولا لنمال قملي ا دهس ألفراد من 
حرس الحدود خ ض لواجدهم في بلدس الر ام"ر األمر اللي نمياه وأع دوا أن هم الث  ثا كانوا ببريمهم  لى 

 المخبل في المنبما.
 14/7/2016، 48عرب 

 
 مواطنًا من الضفة 29يستقل  االحتبال: األسيرناد   .38

موابنًا  29الماهيا و باح اوم األر  اار قب  أفاد نادي األسارر بأن قواع ا حل ض اقلملع اللالا 
 من محافظاع الهما الغر يا.

وأهاف النادي  وأوهح نادي األسار أن قواع ا حل ض اقلملع ثمانيا موابنان قلى م بر العراما.
 24وأشار  لى اقلماض غانم محمد غانم ) ع ا حل ض اقلملع سلا موابنان من محافظا الخلا أن قوا
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قامًا( من بلدس باع فجار في محافظا باع  19قامًا( من محافظا بولعرمر ومحمود سليم ثوابلا )
 لحمر ومحمد نا ر حواري من محافظا نابلس.

 13/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 منازل في القدس ثباثة دميهاالحتبال  .39

هدمع جرافاع لاب ا لبلديا ا حل ض السراسالي في المدسر اوم األر  اار ث ثا منالض في بلدس جب  
 المكبر جنوق شرط المدس المحللار بحجا قدم اللرخيص.
بركساعر وملرقار وورشا لل ليح  سب ايشار  لى أن جرافاع ا حل ض هدمع اوم أمس الث ثاار 

باعر وأسوارار وأغلمع برقا لراقيا فرقيار في بلدس قنالا شماض شرط المدس المحللار بحجا المرك
 قدم اللرخيص.

 13/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 تطالب بهدم منازل طاتلي ابنها خضيرعائلة أبو  .41

موقد  الياالسراسالمحكما ال ليا   ق نخهار  أبوللرقق قاسلا الملسباني محمد  :المدس المحللا
ر من 2014قاما( في  16قللوا الملى )  سراسالاانجلسا للنظر في بلبهم هدم منالض ث ثا مسلوبنان 

 منبلق الم املا بالمث .
  نر لعن محاماها يموض أيار/ مااوفي  السراساليوكانع ال اسلا لمدمع بهلا البلق من ولير الدفا  
المحكما ال ليا ملبل ا  أمامباسلسناف  / اولاولالولير رفض البلقر فلمدمع في الخامس من لمو 

بمل    دانلهمامر بهدم منالض قللا ثبلع   قبااقرار يبلق من ولير الدفا  أفيغدور لاابرمان "  لى
 خهار". أبومحمد 

 14/7/2016الدستور، عمَّان، 
 

تدهور الوضع الصحي و مستقلة في سجون االحتبال ويساملن بشرل طاس  61: األسيرناد   .41
 ألسيرين من غزة

غلس: أقلن نادي األسار الملسباني قن لدهور الوه  ال حي ألسارين فلسباناان مريهان من 
ر في الوقع اللي ا حل لياقبا  غلسر جراا سياسا "الهماض الببي" اللي لنلهجها  دارس السجون 

مان بالمؤ د  لى أقلن فيب أحد المراعل الملخ  ا قن ارلما  أقداد األسرد الملسباناان المحكو 
 أسارا. 491
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وفي السياط لالب أعد مركل أسرد فلسبان للدراساع أن أقداد األسرد المحكومان بالمؤ داع في 
أسارا ب د أن أ درع محاعم ا حل ض حكمان جدادان بالمؤ د  491سجون ا حل ض ارلم ع  لى 

 قلى الممدسي ب ض أبوغانمر وراغق قلاوي من مدانا نابلس.
أسارس فلسبانيا في سجون  61ك أيها أفادع محاميا هاسا األسرد حنان الخباقر بأن هناك  لى لل

 ا حل ض. 
وقالع المحاميا الخباق  ن أعبر مشكلا لواجب األساراع خا ا الجريحاع هو النم   لى المحاعم 

 حاع لسلغرط ال مليا أعثر من قشر ساقاع ملوا لا ما يسبق الرهاط والل ق الشداد.
ى قدد من األسرد جراا سياسا الل لاق اللي لنلهجها قواع ا حل ض في السجونر فيما قهى وقه

 خرون بأمراض ألمع بهم خ ض فلرس ا قلماض. ولرفض  دارس السجون لمديم ال    ال لم لألسردر 
 خا ا وأن العثار منهم أ اق بأمراض خبارس مث  السربان.

 14/7/2016، لندن، القدس السربي
 
 2007"إريز" للمرة األولى منذ  مسبرح فت .42

سراسا  : ق.ف.أ –المدس المحللا  ل اد  سراسا  الاوم فلح م بر " ريل" الحدودي بان قبا  غلس وا 
 المغلق منل لس  سنواع أمام نم  البهاس ر وفق ما أقلنع سلباع ا حل ض أمس.

اليا المسؤولا قن لنساق نشاباع الجي  وقاض نابق باسم الدارس المدنيا اللاب ا لولارس الدفا  السراس
في األراهي الملسبانيا المحللا: "سالم فلح م بر  ريل مرس أخرد أمام حركا البهاس  اللي لدخ  
 لى قبا  غلس واللي لجري منل لس  سنواع قبر م بر كارم شالوم )كرم أبو سالم(". وأهاف أن 

 اان وباللالي مساقدس ا قل اد في قبا  غلس"."هلا الجراا الخل للسها  قم  المسلوردان الملسبان
وكانع الحركا في الم بر لمل ر حلى اآلن قلى األشخاص. ويم  الم بر في شماض قبا  غلسر 
وي د أقرق بكثار  لى مدانا غلس من م بر كرم أبو سالم في الجنوقر ما اليد المسافا اللي لمب ها 

 أسدود السراسالي.الشاحناع المحملا بالبهاس  اآلليا من ماناا 
 14/7/2016الحياة، لندن، 

 
 غزة تتوغل في شمال ططا  اإلسرائيليةالقوات  .43

نملع قواع ا حل ض قمليا لوغ  بريا محدودس قلى الحدود الشماليا لمبا  غلس. وقاض شهود : غلس
وأعدوا  قيان  ن قددا من الجرافاع لوغ  شماض بلدس باع  هيار من أحد المواق  ال سكريا المريبا.
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أن للك الجرافاع لرافمها  لياع قسكريا احل ليا شرقع بأقماض لجريع ولمشيط بمحالاس السيا  
 الما  .

وخ ض قمليا اللوغ  فلحع قواع ا حل ض ناران رشاشالها  وق أراهي وممللعاع الموابنان 
ي للك المنبما شماض البلدس. ولم يسمر الهجوم قن   اباعر غار أنب حاض دون لمكن الملارقان ف

 من الو وض لحمولهم خشيا قلى حيالهم.
 14/7/2016، لندن، القدس السربي

 
 القدس يحتجون ضد الصليب األحمر أسرى ذوو  .44

سلم لوو األسرد الممدساان رسيس ب ثا ال لاق األحمر في الهما الغر يا : هبا أ  ن -المدس 
اراع أبناسهم لمرس واحدس بدً  من اثنلان والمدس كريسليان كاردون رسالا احلجا  قلى لمليص قدد لي

شهريًار وللك خ ض اقل ام نظملب لجنا أهالي األسرد الممدساان أمام ممر ال لاق األحمر الدولي 
 في الشاخ جراح بالمدس.

ولهمنع رسالا لوي األسرد قدس مبالق لألسرد ولويهمر قلى رأسها ليادس قدد اللياراع  لى أر   
دوض ال المر وملاب ا أوها  األسرد في سجون ا حل ضر ووه  األسرد  لياراعر أسوس بباقي

األشباض في سجن مجدور وهرورس قيام ال لاق األحمر بمراقبا سلوك هباط السجون خ ض 
 اللياراعر وللك ب د الممارساع المهانا هد لوي األسرد خ ض اللياراع األخارس.

اان أمجد أبو ق ق ادقاااع ال لاق األحمر ب دم بدورهر فن د رسيس لجنا أهالي األسرد الممدس
الللام أهالي األسرد بلياراع أبناسهم ب د قيامهم ب مليا الحجلر واللسبق في خساسر ماديا للمؤسسا 

 الدوليا.
من جهلبر أعد رسيس ب ثا ال لاق األحمر كريسليان كاردون لأااده مبالق األسرد ولويهمر ونيا 

دقم برنام  اللياراع ال اسليار مشارًا  لى أن النماشاع مسلمرس م  ال لاق األحمر في اسلمرار 
 سلباع ا حل ض بشأن األسرد المحرومان من الليارسر خا ا من هم في ال لض.

أسردر  هافا  لى  510يشار  لى أن قدد األسرد الممدساان داخ  سجون ا حل ض قد و    لى 
 وه هم في    حياع لاب ا للشربا السراساليا. سادسر وخمس فلياع قا راعر ومسا شب  لم  15

 13/7/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
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 وحدة استيطانية في "جيلو" 90بناء على  المصادطة .45
 ادقع ما لسمى "اللجنا المحليا لللخبيط والبناا" اللاب ا لبلديا ا حل ض  : أحمد رمهان -رام هللا 

جنوق غرق  أراضٍ في مسلوبنا "جالو" الواق ا قلى وحدس اسليبانيا  90في المدسر قلى بناا 
 المدس.

وقاض مسؤوض ملع الخراسط ونظم الم لوماع في "باع الشرط" والخبار في شؤون ا سليبان خلا  
وحدس اسليبانيا في مسلوبنا "جالو" جنوق غر ي المدس  90اللمكجير  نب أقلن اسلعماض لراخيص 
وحدس  1700نيا اللس ان هي جلا من مخبط اسليباني لبناا المحللار موهحًا أن الوحداع ا سليبا

 قدس. أشهراسليبانيا كانع قد نشرع قباااع لها قب  
 14/7/2016المستقبل، بيروت، 

 
 وت طالب بتشديده غزة تل أبيب: مصر ت سارض تخفيف الحصار عن ططا  .46

 ديملنا “ان لحع قنو  "هآرلس“لكرع  حيما  من لهار أندراوس: –” رأي الاوم“ –النا رس 
قب  ر األمريكي” بلومبارغ“ر في  شارس  لى جمهوريا م ر ال ر يار أن  ما ورد في موق  ”العبرد 

ال مع ال سلعي البوي  بان  سراسا  وم رر وجاا ليمسر أحداًثا وق ع في ساناا مراًرا ولعراًرا قن 
لخدامها هد الجماقاع هجماع لباسراع من دون بيارر وهي لعنولوجيا الماهرس ليسع راسدس في اس

 الرهابيا هناك.
يمسر جلًا ” بلومبارغ“ق وس قلى للكر رأع ال حيما السراسالي ا في سياط لمريرها أن  لمرير موق  

من اللمارق بان ل  أباق والماهرس خ ض ال امان الماهاانر اللي بلغ اللروس في ليارس ولير الخارجيا 
يس م ادفا أن  ناسق رسيس أركان الجي  السراسالير الم رير سامح شكرير  لى  سراسا ر ول

 هافا  لى السمار السراسالي في الماهرسر و ما مؤخًرا ال  قاع بان الجانبان بأن ها بالع وثيما جًدا 
 وأعثر بكثار من أي وقع مهىر وكللك الل اون ا سلرالاجي بانهمار بحسق )هآرلس( ال بري ا.

ا ال  قاع الم ريا الال السراساليا بم ا الغلضر لملع  لى وجود خبر وب دما و مع ال حيما ال بري  
كبار اواجههار هو الوه  في قبا  غلس. كما نبهع  لى وجود اشمسلال م ري قلني من حركا 

ولوجب للشداد الح ار قلى المبا . وقالع في هلا السياط: الماهرس أحببع حلى اآلن  "حماس“
في غلس ب د  باحا )الرسيس الم ري المخلو  محمد( مرسي  محاو ع لحسان الوه  ا قل ادي

ر وكانع برًفا وسيًبا غار نليب بان الجانبان خ ض الحرق األخارسر وهي أحببع أفكاًرا 2014قام 
 ولوجهاع للخماع الح ار.
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كللك أوهحع ال حيما ال بري ا أن  المؤسسا األمنيا في الدولا ال بري ا لنظر  لى الوه  الم يشي 
قد لمهي  لى مواجها قسكريار لعن الميادس ” قنبلا موقولا“ال  ق للملسباناان في غلس قلى أنب 

أن  السياسيا في ل  أباق لن لخر  قن بورها كي لسه  قلى الملسباناانر وأشارع أيًها  لى 
اقلراح ولير الموا  ع والشؤون ا سلخباريار يسراسا  كالسر حوض  قاما ماناا قاسم مماب  ساح  
غلسر من ال  ق أْن اخر   لى حا ل اللنمالر دون أْن يح   قلى ُم ادقا من  ن ا  المرار في 

 جمهوري ا م ر ال ر ي ار قلى حد  ل بار الم ادر األمني ا والسياسي ا في ل  أباق.
ر كشع النماق و  كان ألون بن دافادر م لق الشؤون ال سكري ا في المناس ال اشرس بالللمليون السراسالي 

قن أن  الدولا ال بري ا قامع بلنمال أقماٍض قسكري ا في قلق م رر  فًلا  لى أن ها كانع قملياع سري ا 
السلباع الم ري ار وفيما  لا للغايار ولم ُاوهح الُمحل  فيما  لا كانع هله ال ملياع باللنساق م  

ر قبد المل اح السيسير قلى قلم بهار خ وً ا وأن  ال  قاع بان ل  أباق  كان الرسيس الم ري 
والماهرس لُمر  في شهر قسٍ ر وأن  اللنساق األمني  وال سكري  بانهما و    لى لرولب في اآلونا 

 األخارس.
 13/7/2016، رأ  اليوم، لندن

 
 أسباب وراء نفي "إسرائيل" دعم السيسي في حرب سيناء ثةثبا : يشا رون بن  .47

قاض م لق  سراسالي بارلر  ن ولارس الحرق السراساليا سارقع لنمي ما نمللب :  براهيم محمد-الماهرس
وساس  الق م قن مسؤوض أمني  سراسا  سابقر أن  سراسا  شنع غاراع جويا في ساناا بناا قلى 

 بلق من حكوما الماهرس.
رج  الم لقر رون بن يشاير كبار الم لمان ال سكريان في  حيما "ادي وع أحرنوع" هلا النمي وأ

 اللاليا: لى األسباق 
السراساليا لولي اهلماما كبارا "للحما  قلى  السيسير فالحكوما قبد الملاح"خشيا المس بمكانا  أوً :

 مكانا السيسي وسم لب".
لحر  اللي ي اق السيسي ونظامب بسبق المس بالعراما ل  أباق لدرك "باب  ا  لى أنوأشار 

الوبنيا الم ريار قندما البان أن السيسي لحدادا هو من يشج   سراسا  قلى اخلراط السيادس 
 الم ريا".

 سراسا  لخشى أن يمهي  ق نها قن لنمال قملياع في ساناا  لى  غراا "و يا ساناا"  ثانًيا:
 باسلهداف  سراسا .
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ر وللك ردا 2013اي أن جي  ا حل ض شن غاراع جويا في قلق ساناا في أغسبس واعد بن يش
 قلى  ب ط لنظيم "و يا ساناا"  واريخ قلى  سراسا .

ر غارس بباسرس بدون بيار  سراساليا اسلهدفع شادي 2014 في مااو لى أن  سراسا  شنع  أيهاونوه 
 يب وأ ابلهم.المني ي قاسد لنظيم "و يا ساناا" وث ثا من مساقد

"أدد العشع قن شن  سراسا  غاراع في ساناا  لى حرق ك ميا بان رسيس الولراا السراسالي  ثالًثا:
 وخ ومب السياساان في ل  أباق.

ولكر موق  "يسراسا  بالس"  باح الاومر أن ممر ي نلنياهو الهمون خ مب وولير حر ب السابق 
 حرا  نلنياهور في حان أن ي لون الهم نلنياهو  موشيب ي لونر بالعشع قن الم لوماع من أج 

 بلسريق الم لوماع.
 13/7/2016، موطع رصد، القاهرة

 
 حزب النور المصر  يرشف حقيقة لقاء نادر برار مع تسيبي ليفنى .48

نمى حلق النور الم ري ما أثار حوض لماا رسيس الحلق لشؤون الق م نادر بكار م  : الماهرس
رجيا ا حل ض السراسالي السابمار مؤكًدا أنب خالي من ال حا ومحض كلق لسابي ليمنى وليرس خا

 وافلراا.
اوم األر  اار قاض الحلق: "اللحق نادر بكار بب ثا دراسيا بجام ا هارفاردر كليا وفي بيان لبر 

ي د كانادي لل لوم السياسيار وناض درجا الماجسلار في الدارس الحكوميا والسياسا ال اما بلموطر ما 
 واجها مشرفا ليس لحلق النورر ولعن لشباق م ر جميً ا".

ولاب  الحلق: "ل د جام ا هارفارد من أقرط الجام اع السياسيا في ال المر يحاهر فاها قادس وحكام 
حالاون وسابمونر وسياساون و نا  قرار من ك  دوض ال المر يمثلون ك  ا لجاهاع 

حاهراع من نماشاع وحلماع حوارر هلا كلب أمر م لاد في واألاداولوجياعر وما الب  ويلحق بالم
هله الجام ا في  بار أعاديمي م لنر أما ما نشر قن لماااع سريا و ان نادر بكار م  ليمني أو 

 غارهار فهلا محض كلق وافلراا".
وأوهح أن: "ك  نشاباع نادر بكار هناك كانع في  بار الجام ا والعليا اللي ادرس فاهار ولم 

د للكر وب ملب بالًبا كباقي الب قر وليس ب ما حل يا أو أي  ما أخردر وحرً ا قلى أن ال 
يمدم نمولًجا مشرفا للشاق الم ري اللي يحم  هم وبنب وقهايا أملبر و  اخمى قلى ك  نابب 

 لوقاع  خرا  هلا الخبرر م  لقمهم أن هلا اللماا السري لم في شهر أبري ".
 13/7/2016، موطع رصد، القاهرة
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 "إسرائيلـ"صحفيون مصريون يحتجون على زيارة سامح شرر  ل .49
أقام قدد من ال حماان الم ريانر األر  اار وقما قلى س لم نمابلهم؛ احلجاجا قلى لماا : الماهرس

  ولير الخارجيا سامح شكري برسيس الولراا السراسالي بنيامان نلنياهور في المدس المحللا.
 اض قلم دولا ا حل ض السراسالير و ور ولير الخارجيا اللي لجم ب بنلنياهو.وقام المشاركون بإش 

ورددوا هلافاع مناهها لسراسا ر ورافها للليارس واللببي ر منها: "بنرددها جا  ورا جا ر بن اديِك يا 
  سراسا ".

ن من وكانع قواع األمن الم ري أغلمع جمي  المداخ  المؤديا  لى النمابار ومن ع ال حماا
 المرور للنمابا.

 14/7/2016، "21موطع "عربي 
 
 يغرطون األسواق المحلية بالجزر والمانجا اإلسرائيلية تجار: عّمان .51

أغرط لجار ومسلوردو الخهار األسواط المحليا بكمياع كبارس من : ايمن فهي ع –السبا  
خ ض الشهرين الحالي  السراساليار خا ا منلجي الجلر والمنجا السراسالياالخهار والمواعب 

اسلاراد المنلجاع اللراقيا من العيان ال هاوني ل دس   لىوي مد مسلوردون ولجار  والماهي.
قرق المسافا وسهولا نم  المنلجاع الخهريا ولوقي  الماقياع ل اقديا بان لجار  أبرلهار أسباق

 .السراسالاانونظراسهم من اللجار والملارقان  أردناانومسلوردان 
در خاص بالسبا  في ولارس اللراقا أعد فلح باق ا سلاراد لمنلجي الجلر والمنجا من مخللع م 

 المناشئ والدوض المنلجا لهالان المادلانر بما فاها دولا العيان ال هاوني.
" خ ض شهر حليران الماهير وفلح باق  سراسا بن جلر من " 100وكشع الم در قن اسلراد 

 ا للشهر الحالي للأمان احلياجاع السوط من هله السل  الغلاسيا.ا سلاراد للجلر والمنج
يمل ر دورها قلى فلح باق ا سلاراد   نماولارس اللراقا   لموم با سلارادر  أنوأهاف الم در 

 المحلي منها قلا ر و  يغبي احلياجاع السوط المحلي. النلا للمنلجاع الغلاسيا اللي يكون 
 14/7/2016، السبيل، عّمان

 
 واليسارية تدين االنتهاكات اإلسـرائيلية بحق األسـرى  القوميةاألحزاب  .51

ل نلهاعاع بحق األسرد الملسباناان وشجق   دانلبالموميا واليساريا  األحلاقاسل ف  : أعدقمان
اللي لرلمي  لى مسلود جراسم هد  السراسالياجمي  الجراااع والموانان ال ن ريا  أمسفي بيان لب 

 نسانيا.ال
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ال ر ي  األسرد والش قوادان ال مع الدولي لجاه ما لرلعبب سلباع ا حل ض ال هاوني بحق 
 الملسباني.

في م لم ع ال دو ال هاونير وان للبنى الهاساع  األسرد ودقا  لى أوس  حملا لهامن م  ك  
للدخ  من قب  هاسا الحموقيا ال ر يا قهالهم والدفا  قنهم في المحاف  الدوليار مبالبا بسرقا ا

ال لاق األحمر الدوليا لوه  حد لإلجراااع ال هاونيا بحق األسرد اللي لنلهك الموانان 
 وا لماقياع الدوليا. 

 14/7/2016، عّمانالدستور، 
 
 مخيم عين الحلوة.. إلى المسالجة أو المواجهة": السفير" .52

ممثلي الم اس  الملسبانيا للبحع في  لعثع المياداع األمنيا اللبنانيا ال ا لها م : داود رماض
ال يغ اللي قد لؤدي  لى  مساك السلبا الملسبانيا الرسميا بالوه  داخ  مخيم قان الحلوس 
باللنساق م  الجهاع الرسميا اللبنانيار وللك في انلظار و وض موفد السلبا الملسبانيا قباس لكي 

في سب  لح ان الوه  داخ  المخيماع ومن   من رام هللا للماا المياداع اللبنانيا والبحع م ها
 لحولها  لى قاقدس لإلرهاق.

في ك  لماا م  الجانق الملسبانير لشدد المياداع اللبنانيا قلى وجوق حمايا المخيم و ون أهلبر 
خ و ا في ظ  لوافد النالحان  ليب من مخيم الارموك في سوريار مؤكدس قلى هرورس لوحاد 

مواجها من يس ون  لى لنمال مشاري   رهابيا ل الح جهاع  قليميا لريد  البندقيا الملسبانيا في
 ل ميا حسابالها قلى الساحا اللبنانيا.

ولؤكد أن األمر واهح وحاسم وهو قدم السماح لث ثمسا  رهابي برهن م ار ومسلمب  مخيم قان 
الرهابي ومن  سيبرس  الحلوس وسكانب. ولحم   المود الملسبانيا قلى اخل فها مسؤوليا درا الخبر

وأخوالهار وفي حاض اللماقس فإن السلباع اللبنانيا لن لمع مكلوفا أمام ل ريض بوابا  "داق "
لن نسمح بلحوي  المخيماعر لحدادا مخيم قان الحلوسر  لى ورقا لسلخدم "الجنوق للخبر. ولنهي: 

المخيم أمام خيار وحاد وهو  في وجب شراسح لبنانيار ألن هلا األمر ساؤدي في حاض لحممب  لى وه 
 ." نهاا ظاهرس الرهاق بالموس

بموالاس ال م  قلى هبط األمن " لى للكر فإن الخبواع اللي سالجأ  لاها أبناا المخيم فهي 
والسيبرس قلى الوه ر هناك لحركاع ش بيا احلجاجيا داخ  المخيم قبارس قن لظاهراع 

لم روفان باألسماا وال ناوين والمدراع البشريا واقل اماع أمام منالض مل هدي الرهاباان ا
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واللسليحيا والماليا والجهاع الممولار والجو ال ام داخ  المخيم اريد األمن وا سلمرار ورفض 
 ."ا قلداا قلى الجي  والمود األمنيا اللبنانيا والمحيط اللبناني

ا قلالا من المابنان في المخيم أن الخبورس لعمن في اسلغ ض دوض  قليميا لمل"لوهح م ادر م نيا 
لا انهار الوه  األمني  قلى حساق ماسا ألع من النساا واألبماض والشاوخ وم دومي الحاضر وا 
ودخ  الملآمرون في قمليا لنمال أجندس خارجيا هد الشرقيا اللبنانيا وهد المماومار فان من وربوا 

ن أو السمر  لى الخار ر ومن ادف  الثمن المخيم لداهم الماض والمدرس قلى ال ي  في أفه  األماع
األبماض والنساا والمخيم لم ي د يمدر قلى لحم  نكباع جدادس خ و ا أن المسم األعبر ممن كانوا 
هحيا الرهاق واللهجار في مخيم نهر البارد يمبنون في مخيم قان الحلوسر وباللالي   يحلم  

 ."ماث  أمام الجمي الوه  لهجارا جدادا ونمول  نهر بارد   الاض 
أن ا لجاه اللي ي م  قليب بموس هو للوحاد المود الملسبانيا ولجاول ك  اللبااناع "ولؤكد الم ادر 

لا فشلع جهود  والخ فاع لحساق حمايا الوه  داخ  المخيمر  ن الخبر يحدط بالجمي ر وا 
ريا الهخما قادرون قلى ومساقي اللوحاد سيكون المرار للناس داخ  المخيم اللان بمولهم البش

 ."فرض واق  يحمي المخيم والمحيط ويلمظ الرهاباان
الوه    يمكن السكوع قنبر و  بد من حسم سري  والخال  جراااع ب  "وللمع ا نلباه  لى أن 

لردد أو خوفر  ن أي لخالض أو ه ع يحم  في بيالب نلر كارثا حميميا لحاق بالمخيمر وهناك 
  المساس بها لحع أي ظرف ومهما كانع النلاس ر وهلا الع م سم ب الجانق خبوط حمراا ممنو 

الملسباني اللي ش ر جديا   لهاون فاها من قب  السلبا اللبنانيا اللي لن لمب  بلحوي  مخيم قان 
 ."الحلوس  لى جرح انلف في خا رس األمن المومي اللبناني

 14/7/2016، السفير، بيروت

 
 اليهود المغاربة في الكيان اإلسرائيلي المغرب يرشف عن عدد .53

كشع ولير الداخليا المغر ي محمد ح ادر األر  اار أن قدد الاهود المغار ا في العيان : الر اط
 ألع شخص. 800 لى  700السراسالي الراوح ما بان 

وقاض ح اد  ن "ل ويع الجاليا المغر يا في الخار ر يبرح  شكا عر فمث  أان سنميم مكلق 
لل ويع في الو ياع الملحدس األمريكيار وقد أ دمكم  لا لساالع أان سنميم المكالق في  سراسا  ا

 ألع مغر ي". 800 لى  700اللي لهم ما بان 
م اان شخصر م لبرا  5وأهاف ولير الداخليا المغر ير أن قدد المغار ا المميمان بالخار  يموط 

 نلخاباع في أماعن  قاملهم.أن هلا ال دد يبرح  شكاليا ل ويلهم في ا 
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ولمد مع أر  ا أحلاق م ارها بمجلس النواق المغر ير هي حلق ا سلم ض )محافظ( وحلق 
األ الا والم ا رس )يمان( وا لحاد ا شلراعي )يسار(ر وا لحاد الدسلوري )يمان(ر في نيسان/ 

ر ا اللان غادروا اللراق بمملرح قانون يمهي بإسماط الجنسيا قن الموابنان المغا 2015أبري  
الوبنير لإلقاما بكيميا ف ليا ومل لا بالمسلوبناع السراساليا في األراهي الملسبانيار اللي 

 .1967احلللها  سراسا  ب د الراب  من حليران/اوناو من قام 
وأعدع األحلاق في مملرحها اللي لم ي رض حلى الاوم قلى لجان البرلمان المخل ا لمناقشلبر أن 

حليران/اوناو  4رام  وأقماض ا سليبان في األراهي الملسبانيا اللي احلللها  سراسا  وراا خبوط ب
 ل د انلهاعا خبارا للمانون الدولي ب ما قاما والمانون الدولي النساني ب ما خا ا. 1967

 .2014ملاونار بحسق  خر  ح اسياع رسميا قام  34ويبلغ قدد سكان المملعا المغر يا حوالي 
 13/7/2016، "21موطع "عربي 

 
 : ندعم خيارات طيادة وشسب فلسطين في رافة المحافلالتونسيالرئيس  .54

أعد رسيس الجمهوريا اللونسيا الباجي قااد السبسي دقم لونس العام  للش ق الملسباني : لونس
 الشماق ولنها لب ومساقيب في مخللع المحاف  القليميا والدوليا.

خ ض اسلمبالبر اليم األر  اار قهو اللجنا المركليا لحركا "فلح"ر رسيس  وقاض الرسيس اللونسي
مؤسسا ياسر قرفاعر نا ر المدوسر بم ر قربا  الرساسي بلونس ال ا مار  ن لونس لرحق 
ولدقم المبادرلان المرنسيا والم ريا وك  الجهود واللحركاع الهادفا  لى اسلسناف قمليا الس م من 

قاما الدولا  أج  لحماق المبالق نهاا ا حل ض السراسالي وا  المشروقا للش ق الملسبانير وا 
وأقرق قن اسل داد لونس للمديم كافا أشكاض الدقم والمساندس لخياراع الش ق  الملسبانيا المسلمل ا.

الملسباني وقيادلب في جمي  المحاف  ال ر يا والفريميا والس ميا والدوليار حلى اناض ش ق 
وقب كاملا بما فاها  قاما دوللب المسلملا ب ا ملها المدس الشريعر مبديا لرحابب بليارس فلسبان حم

 الرسيس محمود قباس في أي وقع للونس.
 13/7/2016، ورالة األنباء والمسلومات الفلسطينية )وفا(

 
 اإلفريقي-السربي: القضية الفلسطينية في عمق ومررز الحوار السربيةالجامسة  .55

قاض مدار  دارس أفريميا والل اون ال ر ي الفريمي بالجام ا ال ر يا ليد ال بانر في  :وفا-الماهرس
ر الفريمي-ال ر يل ريح لبر الاوم األر  اار أن المهيا الملسبانيا في قمق ومركل وجوهر الحوار 

 ولم للخلع مموهيا ا لحاد الفريمي اوما قن المهيا الملسبانيا.
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فد رفي  المسلود برساسا األمان ال ام المساقد للشؤون السياسيا الدوليا ولشارك الجام ا ال ر يا بو 
السمار فاه  جواد في أقماض قما ا لحاد الفريمي في دورلها الساب ا وال شرين الممررس في 

 ال ا ما الروانديا "كاجالي" اوم األحد الممب .
ي ي لمد باللوافق العام  في ا لحاد وقاضر ال بانر  ن لمريرا حوض فلسبان سيمدم  لى المما وهو دور 

الفريمير موهحا أن دقم السلبا الوبنيا الملسبانيا هو موهو  أساسي لدد ا لحاد الفريمي منل 
 نشاسبر وباللالي فإن المهيا الملسبانيا لمث  جوهر ال م  السياسي بان الجام ا ال ر يا ومموهيا 

ق ناع الخلاميا للممم الفريميا ال ر يا المشلركا منل ا لحاد الفريمير وقد ظهر للك جليا في ال
 .2013ر و" ق ن العويع"2010ر ثم " ق ن سرع" قام 1977" ق ن الماهرس" قام 

 13/7/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 بشأن فلسطين يفتقر للتوازن والحسم "الرباعية الدولية"األمن: تقرير  لمجلسالكويت  .56

اللمرير األخار  أمسأوض من  الس ميانلمدع العويع نيابا قن منظما الل اون كونا:  –ناويورك 
 ."والحسم لللوالن يملمر "مؤكدس أنب  األوسطاللي أ درلب اللجنا الر اقيا الدوليا للس م في الشرط 

 يلقبد ال ل جاا للك في بيان لوفد العويع باألمم الملحدس ألماه الماسم باألقماض بالنابا المسلشار 
خ ض جلسا مملوحا قمدها مجلس األمن الدولي لبحع  الس مياس ود الجارهللا باسم المجموقا 

 في المنبما بما فاها المهيا الملسبانيا. األوها 
 لى المساواس في المسؤولياع بان  "الر اقيا الدوليا"وقاض الجارهللا انب من المجحع أن يس ى لمرير 

 لسراسا حل ض قسكريار كما أن اللمرير يشج  قلى لوفار الغباا ش ق ارلح لحع ا حل ض وقوس ا
اللي قررع بناا مساع الوحداع ا سليبانيا في شلى أرجاا المسل مراع المماما في محيط المدس 

 الشرقيا المحللا ب د اومان فمط من  دور اللمرير.
 14/7/2016، السياسة، الكويت

 
  ريير ماأل "الجمهور  " خارج طاموس الحزب "فلسطين": "السفير" .57

 "الجمهوري "ر أمَّا ح  الدوللان فابدو أنب سيسمط من أدبياع الحلق "المدس قا ما أبديا لسراسا "
أي  2016أجندلب لن للهمن في ال ام  أنكي وفًما للمرير قن مشرو  مسر ق للحلقر ابدو ير ماأل

 في الشرط األوسط.الملسباناانر قند مناقشا اللسويا  أولكر مباشر لعلما فلسبان 
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وقد لبنى المشرو  الجمهورير وفق ما لسر ق منب حلى اآلنر لغا أق  ما يماض فاها  نها  م ان لم 
يسبق لب مثا  في ا نحيال ل الح ا حل ض قلى حساق حموط الش ق الملسبانير وح   قلى 

 لرحاق فوري من المرشح الجمهوري دونالد لرامق.
ر أن لغا الجمهوريان لجاه ال را  اللعلرونياركيار قلى موق ها األم "سي أن أن"ولكرع شبكا 

لشهد لحوً  دراماليكيًار  ل وافمع اللجنا المرقيا لألمن المومير في سياط القداد  السراساليال ر ي 
ل مد المؤلمر الوبني ال ام للحلقر قلى ل دا  المبادئ اللي لم لبن اها قبا  ا نلخاباع الرساسيا 

قا ما أبديا "ر مسمبا بللك دقم ح  الدوللانر وداقيا  قلبار المدس 2012يا في ال ام األمارك
ر كما بالبع في مشروقها المملرح بنم  سمارس الو ياع الملحدس  لى ")لسراسا ( غار قابلا لللمسيم

 المدس.
منابق من خار  دوض الشرط األوسط للرسيم حدود   م ااعوأوهحع الشبكا أن اللجنا لرفض أي 

ر مشارس  لى أن الل دا  المملرح الكر أن الو ياع الملحدس والسراسالاانال را  بان الملسباناان 
لس ى للمساقدس في  ح ض الس م الشام  والداسم في منبما الشرط األوسط قبر مماوهاع بان "

ط او فرض ر وهو ي ارض الخال أي  جراا اهدف  لى فرض الما"أولسك اللان ي يشون في المنبما
 ." نهاا اللموي  األماركي ألي جها لحاوض الميام بللك"لرسيم للحدود بان الدوضر داقيًا  لى 

 لى أن الل دا  الجمهوري لبن ى لغا جدادس كليًا في دفاقب قن  سراسا ر حاع  "سي أن أن"ولملع 
الحركاع اللي  نرفض المكرس الخابسا باقلبار  سراسا  دولا محللار"لهاع اللجنا في مشروقها: 

لدقو  لى مماب ا  سراسا  وسحق ا سلثماراع منها وفرض ال موباع قلاها هي )حركاع( م اديا 
 ."للساميا في ببي لهار ولس ى  لى لدمار  سراسا 

قلى أن لجنا قواقد المؤلمر سللبنى مجلم ار الث ثاار مملرحاع اللجنا المرقيا المنلدبا أو قد لموم 
  دي ع قلى المشرو .بإدخاض مليد من الل

 14/7/2016، السفير، بيروت
 
 اإلسرائيليةيتجاهل وطف التجارة مع المستوطنات  األوروبياالتحاد  .58

لجاه  ا لحاد األورو ي دقوس كبار دبلوماسايب في المدس لل  اد | لرجما: هافانغلون بوسع قر ي 
ر رغم احلجاجاع بروكس  الش بيا جهود وقع اللجارس م  المسلوبناع الاهوديا في األراهي المحللا

د  مكانيا ح  النلا  السراسالي الملسباني قلى  الملعررس بأن للك المسلوبناع غار شرقيا ولهد 
 أساس دوللان. 
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يًا لسلا أشهرر انادي بمليد من الجهود لوقع  لمرير رؤساا الب ثاع حوض المدسر اللي ظ  سر 
 ما الغارديان البريبانيا.اللجارس م  المسلوبناعر وفمًا للمرير ل حي

من حكوماع ا لحاد األورو ي في بروكس  بالنظر في أمر اللمرير مرلانر  27قام كبار مسسولي 
 .2015لعن لم ُالخل أي ف   لجاه لو يالب منل لمديمب في نهايا قام 

وقاض الدبلوماساون أن ل ق البباقاع اللمااليا قلى منلجاع للك المسلوبناع في األسواط 
ورو يا انبغي أن ُيمَرض بمليٍد من الحلم. ونادوا كللك بمليد من اللوجاهاع األورو يا حوض قدم األ

 اقلبار للك المسلوبناع جلاًا من  سراسا .
اللمرير أع د قلى لماقم الحساس "باليأسر الغهق وفمدان األم  في المسلمب " بان الملسباناان في 

 المدس.
ع السنوي حوض المدسر واللي ُكلق ب د شهور قدادس من الهجماع جااع لهجا لمرير رؤساا الب ثا

يًا حلى اآلنر مناقهًا لللمرير األخار للجنا الر اقيا  ال نيما في المدانا والهما الغر يا واللي ظ  سر 
الدوليا حوض الشرط األوسط واللي للألع من الو ياع الملحدس وا لحاد األورو ي وروسيا واألمم 

 الملحدس.
 12/7/2016، ينغتون بوست عربي هاف

 
 عائلة الجئة من غزة تتلقى دفسات بدل اإليجار 6,843 :"األونروا" .59

ملاون دو ر أماركير وللك قن الر    4.3أقلنع وكالا "األونروا"ر نالها لولي  ما اليد قن : غلس
 اجار(.كمساقداع نمديا مؤقلا لإلاواا )الدف اع الماليا بدض ال ر2016الثاني من ال ام 

 6,843الاوم الخميسر  لى أنها سل   األمواض  لى ما مجموقا  وأشارع "األونروا" في بيان لهار
قاسلا  جسا في مخللع أنحاا قبا  غلسر واللي سللمكن من الح وض قلى المساقدس األسبو  

  الممب .
وض الاواا المؤقعر ر بما يشم  دقم  قادس    ح المنالض وا قادس البناا وحلالبارئ الاواا  د  وي 

همن أولوياع "األونروا" الم ودر حاع لبمى "األونروا" ملللما بدقم ال اس ع الملهررسر م  أن 
 للك البلق لموي  جداد لموا لا لمديم المساقداعر همن برنام  المساقداع النمديا لإلاواا.

 14/7/2016، ورالة األنباء والمسلومات الفلسطينية )وفا(
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 : بدون حل الدولتين سيواجه الشرق األوسط "عنفا أبديا"تحدةالماألمم  .61
قاض أبرل مسؤولي األمم الملحدس في الشرط األوسط اوم األر  اا  ن ح  الدوللان : لوك بيكر-المدس 

لل را  السراسالي الملسباني  ار أب د من أي وقع مهى م  خبر ا نل ط في ال نع واللشدد 
 .ألجياض ما لم الحرك المادس

وب د أيام من  دور لمرير اللجنا الر اقيا الدوليا للس م في الشرط األوسط في أوض اولاو لمول 
الجاري قاض مب وع األمم الملحدس للس م في الشرط األوسط نيكو ي م دانوف  ن الموقع يملرق 

 من نمبا ال  قودس.
راسا  وال نع من جانق وفي ممابلا م  رويلرل و ع م دانوف المسلوبناع اللي لبناها  س

الملسباناان بأنهما من بان أعثر ال مباع المثارس للملق. وقاض "ر ما يكون )ح  الدوللان( أب د من أي 
 وقع مهى.. الداد   وبا بانما نلحدع اآلن."

وأهاف "حان الوقع ليسليمظ المجلم  الدولي وقادس البرفان.. البدا  الوحاد اللي أراه )لح  
نع أبدي هنا في  سراسا  وفلسبان ولداخ  هلا ال را  م  مشاع  أوس  نباقا في الدوللان( هو ق

 المنبما" مؤكدا أن للك سيكون بمثابا لمويض مملوح لل نع واللشدد" ألجياض لاليا.
وفي ظ  الم ق  اللي يمر بها الشرط األوسط اجد المجلم  الدولي نمسب مشللا في الجاهاع قدادس 

درجا من الرهاط من ال را  السراسالي الملسباني اللي أنهك الدبلوماساان ويمر م دانوف بوجود 
 قاما. 70قلى مدد نحو 

لعن المسؤوض الدولي قاض  ن من الهروري الل دي لهله المهيا للجنق المليد من اللردي في 
 األوها  األمنيا بالمنبما.

رط فيب بميا المنبما في مرحلا ما وقاض "  يمكن ا نم اض قن ال را  ألن اللدهور سيسلمر وسللو 
وأهاف أنب بخ ف وه  حد ألقماض ال نع  بالمسلمب  وهو ما سيمث  خبورس كبارس قلى الجمي ."

 سيكون من الهروري ا هلمام بوقع بناا المسلوبناع وم ادرس األراهي.
ح م وقاض م دانوف "الموض في هله المرحلا بأنهم سي ودون للمماوهاع غدا سيكون أقرق أل

 اليمظا.. هناك قدر كبار من انهيار الثما."
 13/7/2016، ورالة رويترز لألنباء

 
 ال يسرس تماما موطفنا "الرباعية"لدى األمم المتحدة: تقرير  روسياسفير  .61

ناويورك )ناويورك( ال قبد الحماد  يام: كان أوض من أمس اوم مناقشا شاملا للمرير الر اقيا اللي 
 دولا. 43مول/ اولاو الحالي. ولحدع في قاقا مجلس األمن الدولي أعثر من أبلق في األوض من ل
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واعبع المناقشا كاملا ووجهع قددا من األسسلا للسمراا اللان اللموا بال حافا خار   "المدس ال ر ي"
 قاقا مجلس األمن.

 "ال ر يالمدس "وقاض الممث  الداسم ل لحاد الروسير فالالي شوركانر في م رض رده قلى سؤاض 
 ن الر اقيا بللع "حوض الدور الروسي في  ياغا لمرير الر اقيا اللي انحال للروايا السراساليا 

جهودا كبارس ل ياغا اللمرير وبب ا هناك العثارون غار راهان قن اللمرير ويوجهون لب انلماداع 
موقا من اللو ياع قدادس. الشيا المهم أن يكون هناك لمريرر وأن الر اقيا اسلباقع أن لمدم مج

 ."لألبراف الم نيا بغض النظر قن مدد ا نلماداع اللي ل رض لها اللمرير
أن المهم هو  اجاد "وردا قلى سؤاض ثان حوض جوهر اللمرير اللي الوم الهحيا أهاف شوركان 

لسويا لل را  وأن اللسويا   يمكن أن لحدع     لا قاد البرفان  لى باولا المحادثاع. أقهاا 
الر اقيا مملن ون بأهميا اللو ياع الواردس في اللمريرر فهي موجها لألبراف األساسيا أ  . اآلن 

لم يكن من السه  أن ". ولاب  الموض "دقنا نلاب  كاع سلل رف للك األبراف حياض هله اللو ياع
ما الموقع الم اللو    لى لمرير مشلرك ي كس وجهاع النظر داخ  الر اقيا. واللمرير   ي كس لما

الروسي ولعن كان هناك نو  من المساوماع والمماوهاع لللو    لى هلا اللمرير. لمد مر وقع لم 
لعن الر اقيا قادرس قلى ا جلما  قلى مسلود الولراار ولم لجلم  ف   لسنلان بسبق ل نع أحد 

ب  وأحيانا لحدع  أقهاسها. أما اآلن فمد لغارع األمور. ليس فمط قلى مسلود ا جلماقاع الدوريا
لماااع قلى مسلود الولراا.  ن المهم أن لعون اللجنا قادرس اآلن قلى   دار لمرير رغم 

 ."الم اقق
 ن روسيا شاركع في اجلما  باريس ل لب "وحوض موقع روسيا من المبادرس المرنسيا قاض شوركان 

ادرس المرنسيا بانما دقمها يهاع شاسا لل مليا السلميا لعننا  حظنا أن  سراسا  لم لرحق بالمب
الملسباناون. لم يكن اجلما  باريس اخلراقا يحدع لغاارا جلريا لعننا شاركنا فيب. نحن اآلن مهلمون 
بالمبادرس الم ريا للس م. فم ر لداها خبرس لماخر بها في موهو  اللو   لس م م   سراسا . 

أثر جاد قلى الجهود السلميا ونثمن جهود لللك نأم  أن يكون لمبادرس الرسيس قبد الملاح السيسي 
 ."ولير خارجيا م ر شكري في هلا البار

 14/7/2016، القدس السربي، لندن
 
 نصف عدد السياح فقدتمصر  .62

ر لراج  أقداد السياح "الجهال المركلي للل بسا ال اما والح اا"أقلن : مارسا  ن ر -الماهرس 
)مااو( الماهي. وكشع الجهال في النشرس الشهريا  في المسا في أيار 51.7الوافدان  لى م ر 
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ألع ساسح  8946ألع ساسح خ ض أيارر من  4318قدد الوافدان لراج   لى "لح اااع السياحا أن 
 ."2015خ ض الشهر لالب قام 

 61.3روسيا ا لحاديا كانع من أبالالرل الدوض اللي ساهمع في هلا اللراج  بمالالا نسبلب "ولمع  لى أن 
. وجالالاا ا نخماض "في المسا 4.2ر فإيباليا بال10ر ثم ألمانيا بال12.9لمسار للاها المملعا الملحدس بالفي ا

ج ا السياح من  ب د ل لاق روسيا وقدد من الدوض األورو يا رح لهم  لالالالالى مدانالالالا شرم الشاخر وا 
هايا لشرين األوض المنادط الم ريا قلى خلميا حادع الباسرس الروسيا اللي أسمبع في ساناا ن

 )أعلو ر( الماهي.
وفي هوا اللحدياع اللي لواجب ا قل اد الم ري ب د انخماض الاراداع الرسيسا لل ملا األجنبيا 

ال اض في  بلاون دو رر ناق  رسيس البرلمان قلي قبد 14نحو  2010من السياحار اللي حممع قام 
ن وقدد من المسؤولانر ملماع سياسيا موسكو م  رسيس مجلس الدوما الروسي سارغي ناريشكا

أشهرر ووه  ل ور لح   9واقل اديار واسل ادس حركا الباران والسياحا الملوقما بان البلدان منل 
المشاع  اللي ل رق  اللمارق بان البلدانر خ و ًا اسلسناف الرح ع الروسيا  لى م ر وليادس 

 قدد السياح.
روسيا بدأوا  ياغا لدابار أمنيا من شأنها  قادس السياحا خبراا الباران في "وقاض ناريشكان  ن 
قرار الحكوما الروسيا فلح المن ليا الروسيا في الغردقا في ". وأشار  لى أن "الروسيا  لى م ر

ال م  الرهابي "ر مشارًا  لى أن "وقع سابق خار دلا  قلى نيا روسيا اسلسناف الرح ع  لى م ر
 ."ال داقا بان الش بان في ساناا لم اؤثر في ق قاع

وكانع ولارس السياحا وه ع خبا بموحا للخرو  من األلما اللي يمر بها المبا  السياحي أواخر 
في المسار أبرل نمابها لحسان ال ورس  50ال ام الماهير ب د انخماض الحجولاع السياحيا بنسبا 

يا والبريبانيا فور رف  اللهنيا لم ر من خ ض حملا ق قاع قاما ركلع قلى السوقان الروس
الحظرر  هافا  لى دقوس مشاهار كلاق الرأي في مخللع األسواط العبرد  لى ليارس م ر وكلابا 

 مما ع قما يشاهدونب من  اجابياع قلى أرض الواق .
 5محاور لمواجها األلما الحاليار واقلمدع موالنا لمدر بنحو  6ووافمع الحكوما الم ريا قلى 

جهع لل  قاع ال اما الدوليا ووساس  الق مر واللحرك في السوقان البريبانيا م اان دو ر و 
 والروسيار    أن هله الخبا لم لحمق أهدافها المرجوس.

في المسا في  لار  47.2في المسا في نيسان )أبري ( الماهير و 54وكان قدد السياح لراج  
أن الحكوما الم ريا فمدع األم  في السياحا )مارس( ممارنا بالملرس لالها ال ام الماهي. ويبدو 

الشركا "الدوليار فبدأع لس ى  لى لنشيط السياحا الداخليا لل ويض لراج  السياحر  ل أقلنع 
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بهدف لشجي  الم ريان  " جاللك في م ر"أوض من أمس قن حملا  "المابها لم ر للباران
 والغردقا بأس ار مخمها جدًا.قلى قهاا الجالس في بلدهمر من خ ض قروض في شرم الشاخ 

وأقلن الجهال المركلي للل بسا والح اا أن قدد الليالي السياحيا اللي قهاها الساسحون في أيار 
في المسا. وقلا هلا  71.4ملاون لالا ال ام الماهير بانخماض  8.6ملاون لالا في مماب   2.5بلغع 

 99.2في المسار في حان ساهمع روسيا بال 94.9اللراج   لى انخماض ليالي ساسحي أوروبا الشرقيا 
 في المسا من هلا اللراج .

في  32.4بما نسبلب  / مااومنبما الشرط األوسط كانع األعثر  يمادًا للسياح في أيار"ولمع  لى أن 
في  28في المسار وأوروبا الغر يا في المركل الثاني بال 31.2ر وجااع الس وديا في البلي ا بال"المسا

 في المسا. 37.6انع ألمانيا أعثر الدوض  يمادًا من هله المنبما بالالمسار وك
ألع ساسح  1537ألع ساسحر في مماب   1838 / مااوو لغ قدد السياح من الدوض ال ر يا في أيار

 في المسا من  جمالي السياح. 42.6في المسار أي نحو  19.6ال ام الماهير بليادس 
 14/7/2016، الحياة، لندن

 
عادةأردوغان  .63  السور  -التموضع إطليميًا لتجنيب ترريا المصير السراطي  وا 

قاض رسيس الولراا اللركي  2016أيار )مااو(  22ب د قلا  من لوليب من بب في : محمد ساد ر اص
. كان سلمب "ليس ممكنًا ا سلمرار في ال داا م  دوض البحرين الملوسط واألسود"بن قلي الدريم: 

. قمليًا كانع لركيا أثناا لولي "مبدأ  مر مشاع  م  دوض الجوار اللركي"أحمد داود أوغلو  احق 
( ثم في السنلان الللان كان فاهما رسيسًا للولراا في خ ام م  2014-2009أوغلو ولارس الخارجيا )

بان واشنبن وموسكو حوض الملع السورير في نلا   2013أيار  7ك  جوارهار ب  دخلع منل الماط 
 ياع الملحدسر كانع لرولب في مرحلا ما ب د الدخوض ال سكري الروسي  لى سوريا في لمارقي م  الو 

كانع لرولها في  روسيا-وما لرافق م ب  حمًا من لماهماع أماركيا  2015أالوض )سبلمبر(  30
 .3الدولي اللي انبنى قليب مؤلمر جناع  2254المرار 

مبدأ  مر "مم ً  في لحبيم  2011)مارس(  لار  18هنار كانع األلما السوريا الناشبا منل 
اران منل خريع  "مشاع   هافا  2011اللركي: قادع األلما السوريا  لى  دام لركي م  روسيا وا 

. كان لبباق مبدأ 2011في  ق )أغسبس(  2004 لى انهيار ما نسجلب أنمرس م  دمشق منل 
ر وقد كان "مبدأ  مر مشاع "لحبيم ر وهو يمرن بأوغلو أيهًار مؤديًا  لى "ال ثمانيا الجدادس"
من ا للمرير نمول لركي  قليمي في ال الم ال ثماني المديم من خ ض  2011في قام  "الر ي  ال ر ي"

الحاعم في لركيا منل  "حلق ال دالا واللنميا"اسلغ ض   ود األ وليا الخوانيا اللي المر  قنها 
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س ودي حاع كانع الرياض في حالا لجابب لناقهي  -. قاد هلا أيهًا  لى افلراط لركي 2002قام 
م  لسلُّم )الخوان المسلمون( السلبا في الماهرس ولونس والمشاركا فاها في برابلس الغرق و ن اا 
وا قلراق منها في دمشق. قمليًا كان افلراط واشنبن قن أنمرس بسبق نأي الباع األبيض ب ادًا من 

وهو ما أنهى مرحلا  2012أالوض  11اركي بلابيا في بنغالي في الس ماان منل قللهم السمار األم
ورقايا الباع األبيض   ودهم في مرحلا ما ب د سموط الرسيس  "الخوان"اللمارق األماركي م  

 .2011شباط )فبراار(  11الم ري حسني مبارك في 
لرسيس األماركي يم   أحد قشر اومًا بان المبي ا اللركيا م  السلبا السوريا و ان مبالبا ا

لركي في  -حاع ساد ب دها لماهم أماركي  2011 ق )أغسبس(  18الرسيس السوري باللنحي في 
بان كاري  2013أيار  7المسألا السوريا قب  أن انلهي هلا م  ا لماط الم مود في موسكو في 

السوريا م  و فروف حوض المسألا السوريار ولم لعن م ادفا لرافق العسوف اللركي في المسألا 
 في م ر ب د شهرينر ثم ما لب  للك في لونس ولابيا واليمن. "الخوان"سموط حكم 

فمط ب  قادع أيهًا  لى اسليما   " مر مشاع  م  الجوار"لم لؤد األلما السوريا  لى لحبيم 
حلق ال ماض "لركي م  اقلماض لقيم  -المسألا العرديا في لركيا ب د لسكانها قبر ل اون سوري 

اقلم  خليما أوج ن مراد قراي ن  2011. وفي  ق 1999قبدهللا أوج ن قام  "PKKلعردسلاني ا
 ارانير حاع كان غرق ااران يغلي باشلباعاع  -داخ  األراهي الارانيار بل اون اسلخباري لركي 

الي لم . في الشهر الل"PJAKحلق الحياس الحرس لعردسلان ااران ": PKKمسلحا م  المر  الاراني لال 
نحو شماض ال راط  الارانيا( من األراهي PJAKقمد الماط بانسحاق )قواع " ب ط سراحب وجرد 

السوريان في الجاه  pkkوقع  ب ط نار... م  بلق  اراني من قراي ن بأن اوجب منا ري "م  
األوض  لشرين 11اللركيار قدد  "اني شمق") حيما  "لهدسا الم ارها العرديا هد السلبا السوريا

 لى أن  "pydحلق ا لحاد الديموقرابي ": PKK(. قمليًا قاد هلا المر  السوري من 2011 أعلو ر-
يكون في وه يا المحااد بان السلبا والم ارهار في خ ف م  وه الب حان كان هلا الحلق 

سياط  . لم يكن خار 2011حليران )اوناو(  25الم ارها منل  "هاسا اللنساق الوبنيا"أحد مؤسسي 
: 2012( المنابق اللي أخللها السلبا في شماض سوريا منل لمول )اولاو( PYDهلا المسار لسلُّم )

وهي  "منظوما المجلم  العردسلاني"ولد نص مشرو  الدارس اللاليا من رحم مؤلمر  2013في لمول 
ارا pkkالجناح السياسي لال  ن. قمليًا كان مشرو  بأحلابب المرقيا األر  ا في لركيا وسوريا وال راط وا 

ر ثم الماداراليا في 2014كانون الثاني )اناار(  22في  "2جناع "الدارس اللاليا الم لن م  ان ماد 
ر هدفب نم  )قيادس جباض قندا  في شماض ال راط(  لى حلام يملد من 2016 لار  17رمي ن في 

. لم اسلغ ض ه ع السلبا في الشماليا السوريا-المالعيا  لى قمرين قلى بوض الحدود اللركيا 
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( الحرق الدوليا هد PKK- PYDللحماق للكر ثم اسلغ  ) 2012الشماض السوري منل  اع 
ر للوسي  النباط الجغرافي لسيبرلهم م  2014أواسط  ق  2170ر منل قرار مجلس األمن "داق "

يا ال ر يا ثم م  ر قبر السيبرس قلى ل  أبيض حاع الغالب2015و   الجليرس ب ان ال رق حليران 
لو   قان ال رق م  قمرين قبر أراض سوريا  2016محاو لهم بواض الن ع األوض من قام 

نحو  "داق "الروسي للحرق هد  -يشك  ال رق غالبالها الساحمار مسلغلان الغباا األماركي 
اض قندا  الو وض  لى غاياع جغرافيا خا ا ليس باألعراد السوريان ب  بإسلرالاجيا مرسوما في جب

 كردسلان ال راط الملاخما للركيا. -
ابدو أن الرسيس اللركي رجق باق أردوغان يحسق أن للك سيمود  لى سموط ديار بكر لللحق 
بأر ا  والمامشلي: كان اسلي اق أنمرس ا قل ادي ألر ا  هدفب لبويق )قندا (ر ولعن ما ح   في 

ج   األمور لملع من األادي  2015أالوض  30د في مرحلا ما ب  الروسي-مرحلا اللوافق األماركي 
اللركيا بك  ما أدد  ليب للك من )ل ويم األعراد( و )لحجيم لركيا(ر باللرافق م   دام قسكري 

 لركي وابل اد واشنبن قن أنمرس. -روسي 
كلبع  2016حليران  14هنا لألي  قادس اللموه  قند أردوغان من هاجس داخلي لركي: في 

وسابا جلاسريا بان لركيا وسوريا ببلق من األولى بخ وص "الجلاسريا أن هناك  "الوبن" حيما 
اللركي اليساري في  "حلق الوبن". أعد للك دوغو برينلشيك لقيم " قليم كردي في شماض سوريا

. ويشك  )الهاجس العردي( الداف  األساسي من  قادس اللموه  الماًا "روسيا الاوم"ممابلا م  محبا 
( حا ً  في ديار بكر م  حساق بأن األلما ال راقيا ما 2016ألن ي بح م ار )قامشلي  من أنمرس
قادع  لى  2011 لار  18قد قادع  لى )أر ا ( وأن األلما السوريا ما ب د  2003نيسان  9ب د 

في الشماض السوري ليس فمط لمويا  pkk-pyd)قامشلي( وأن ح الا ما سيح    ن انل ر مشرو  
ف   األعراد في ب د الرافدان ثم ب د الشام ب   لى  ا لعي يم لوا في ب د األناهوض ماأعراد لركي

دخالها في لمجار ألموي يموط ما ح   في ال راط وسوريا.  لمجار البنيا اللركيا برملها وا 
هد أوج ن: في للك  1999ادرك أردوغان أن ألنمرس م لحا مشلركا م  دمشق في  قادس م ادلا 

ن ال  قاع بان لركيا وروسيا سيمهد البريق للل اون م  سوريا "قاض برينلشيك ماالي:  الممابلا لحس 
حليران من اقللار قن  سماط الباسرس  27. ولعنر لن يكون ما قدم الرسيس اللركي لموسكو في "أيهاً 

ريار ما الروسيا كافيًا للو وض  لى دمشق ب  يحلا  هلا منب  لى ممار ا لركيا جدادس لأللما السو 
يمكن أن يكون مم ليًا في اللبوراع ال سكريا والسياسيار ويبدو من كثار من المؤشراع بأنب يبرط 
كللك لهله الغايا باق بهران المهجوسا أيهًا بالهاجس العردي واللي نمهع في أواخر حليران 

ن   يمكن ر في للام2011قبر مراد قراي ن في قام  PKK -PJAKللك الهدنا الم مودس م   2016
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الم لنا في رمي ن و  قن اللمارق  2016 لار  17قللب قن رد الم   الاراني ال ناع قلى فاداراليا 
 موسكو ليكونا بريق األلراك  لى دمشق. -الاراني اللي ابدو أنب ساثني لمارق أنمرس  -اللركي

دفاقيا لركيا وقاسيا  قد ابدو ك م الدريم بموحًا مث  مشاري  سلمبر ولعنر لحع السبورر هناك
وليسع هجوميا نحو )الخار ( كما كان األمر م  داود أوغلو: هناك لمارق م  موسكو وبهران 
و خر مرجح قبرهما م  دمشق من أج  من  النار من الو وض  لى الباع اللركي. هنار  قادس 

 -لجنوق ال راقي اللموه  نحو )الخار ( هي من أج  )الداخ ( لحماالب والماا م ار الجاران في ا
السورير ولعنر سيكون لهله ال مليا اللركيا لأثاراع كبرد في  قليم الشرط األوسط: أوً  في لحسان 

الشي ير ور ما قلى   اد  -شروط لسويا األلما السوريار ثم لأثاراع في لخماع ا حلمان السني
ال الروسي نحو أوروبا بدً  البحر األسود سيساقد للك في لنمال مشرو  الممر اللركي ألنبوق الغ
 من أوكرانيا ومن البدا  الثاني الملمث  في الشابئ الغر ي للبحر األسود.

 14/7/2016، الحياة، لندن
 
 في السالم؟ طريةهياكل ألطدم  .64

ألع سنا قد لعون  11شهدع قبرص اعلشاف هياع  قديما ل ود  لى أعثر من : أ ف ق -نيموسيا 
 لم.ألقدم قريا مكلشما في ال ا

هيكً  داسريًا في كلاالالالموناس قرق مدانا ليماسوض جنوق الجليرس الملوسبالالاليار  20واعلشع أعثر من 
أقدم مظهر م روف قلى الب ط في "كما أقلالنع مداريا اآلثارر مشارس  لى أن هلا ا علشاف يمث  

 ."ال الم لنمط حياس لراقي وقروي 
سنا.  11500و 10500الهياع  ل ود  لى فلرس للراوح بان  ولملع مداريا اآلثار المبر يا  لى أن هله

و ناع قب  ما   يم  قن ألمي سنا من ظهور أقدم نمبا اسليبان م روفا في قبرص حلى الاوم 
وهي في موق  خاروكالا المدر  قلى قاسما منظما اونيسكو لللراع النساني قرق مدانا  رنكا 

اناعر خ و ًا لهررس وك ق في الموق  اللي كان يغبي جنوق الجليرس. كللكر اعلشمع قظام لحاو 
   ف ملر مر  . 5مساحا 

الهياع  كانع مشادس قلى مدرجاع  غارس مماما قلى منحدراع قبالا "ولكرع مداريا اآلثار أن 
 ."الشابئ

وكان موق  كليموناس يحلوي قلى أدواع حجريار  هافا  لى م داع لل اد وأخرد لراقيا شباها 
 كلشما في منبما شرط الملوسط وال اسدس  لى ال  ر الحجري الحداع.بللك الم
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كالوملرًا من مياه البحر لم   قبرص قن  70قلى رغم أن أعثر من "وأشارع مداريا اآلثار  لى أنب 
البرر كانع الجليرس جلاًا من اللبوراع الحا لا في منبما الشرط األدنى خ ض ال  ر الحجري 

 ."الحداع
 14/7/2016، الحياة، لندن

 
 على حياديتها في ضوء صراعات المنطقة؟ حماسهل تحافظ  .65

 ماجد أبو دياك
لواجب حركا حماس منل نجاح الثوراع المهادس في ا نم ق قلى الر ي  ال ر ير لحديا جدادا ال لق 
باسلمرار حيادالها وقدم ا نجرار  لى ل با المحاور في المنبمار وهي السياسا اللي روجع فاها 

نمسها لمحاولا لجنق السلبياع الناشسا قن ا سلمباق وال راقاع الداخليا في بلدان المنبما بان ل
 الحكم والم ارها.

ورأع حماس أن  راقها م   سراسا  يسلدقي لهافر جهود األما لن رلهار ب رف النظر قن 
 الخ فاع ال ر يا م   اران.

ردن  لى سوريا في أواخر اللس انياع واحلهنها ونشار في هلا السياط  لى أن حماس انلملع ب د األ
 نلاك ما كان يسمى محور الممان ار اسلمرع في ق قالها م  ما كان يسمى محور ا قلداض وقلى 
رأسب الس وديا. وحان وجهع لها انلماداع قلى هله ال  قار رددع قياداع هله الحركا ممولا ممادها 

 فلالمدمر وقندها لن يكون لنا حاجا بال  قا م   اران". أن "من أراد أن يمدنا بالماض والس ح
وح لع حماس خ ض هله الملرس قلى دقم  اراني مالي ولسليحي كبار ب د فولها العاسح 

. ومكنها للك من ال مود 2007با نلخاباع اللشري يا ولولاها الحكم قب  ا نمسام الملسباني في 
ما لوبدع ق قلها م  النظام السوري اللي كان باألمس ر في2008أمام ال دوان السراسالي قام 
 المريق قدوا لدودا لإلس ماان.

أجبر حماس قلى الخرو  من دمشقر وج   من محور  2011ولعن لداقي األحداع في سوريا ب ام 
الممان ا شاسا من الماهي ب د أن أش   اللدخ  الاراني في المنبما نار الملنا الباسميا في سوريا 

  راط واليمن.وال
ومنل للك الحان لمع الحركا وسط  را  سياسي وباسمي ي  ع بالمنبمار ج   الب ض الهق 

 لمحاولا اللببي  م   سراسا  لمواجها  ارانر أو لمحار ا الس م السياسي.
ولوجهع حماس  وق لركيا وقبر الللان دقملا الس م السياسي وثوراع الر ي  ال ر ي. ولمكنع 

السياسي والمالي من ا سلمرار في برنامجها في ظ  ه ع أو انمبا  الدقم المالي  بمه  الدقم
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الارانير ولعنب في نمس الوقع أب دها قن  اران اللي كانع ل ر قلاها لل ودس  لى أحهان النظام 
 السوري كشرط  سلسناف الدقم المالير وهو ما رفهلب هله الحركا.

ه الحركار فمد لمكنع حلى اآلن من الحما  قلى لماسكها ورغم اللبااناع اللي نشأع داخ  هل
 الداخلي ولوالنها السياسي.

ولمكنع من ال مود  2014وواجهع الحركا م  ف اس  المماوما األخرد ال دوان السراسالي قام 
اوما بدون أي مساقدس خارجيار    أن اللحدياع السياسيا ب د للك من لها من جني ثمار  51أمامب 
ر ب  أدع  لى الدياد محاو ع ح ارها كما يح   اآلن م  قبا  غلس من قب  نظام ال مود

السيسي اللي انسق بالعام  م  ا حل ض لخنق المبا  أم  في انللا  مواقع سياسيا للنالض فاها هل 
 الحركا قن س حها.

مع أنمرس وغاق الدقم ال ر ي قن هله الحركا في هوا ا نشغاض بال را  م   ارانر فيما قد
للملسباناان الماقا للخماع  ثار الح ار قلى غلس )وليس فكب( ولعنها في المماب  اسل ادع ق قالها 

 الدبلوماسيا م  ل  أباق ب د لسويا ألما سمانا "مافي مرمرس".
ويمكن الموض  ن حماس لم للمكن من لرلاق ولوفاق أوهاقها في المنبما بسبق حالا الساولا فاها 

را  الباسمي والسياسي فاها. فمد بماع ال  قا فالرس م  بهران اللي للهمها بأنها لنحال وهيمنا ال 
للمحور الم ادي لها ول اق قلاها اللواجد الميادي في قبر ولركيا ولحاوض الل ق قلى ولر اللبااناع 

لميادس الداخليا بدقمها للجهال ال سكري لحماس في الداخ  في الوقع اللي أوقمع فيب الدقم قن ا
 السياسيا في الخار  بشك  كام .

كما أن هله الحركا اللي قدمع الدقم للشرقيا في اليمن ورفهع ممارساع النظام السوري هد 
ش ببر ولناللع مؤخرا قن الحكم في غلس وقبلع بحوار سياسي م  فلحر فشلع في  رهاا المحور 

ك سلمان قلى الس م السياسي. وي ود ال ر ي وفلح مغالاق ال  قا م  الس وديا رغم انملاح المل
دماجها بال مليا السياسيا أو  للك باألساس  لى مراهناع ب ض األبراف قلى نل  س ح الحركا وا 
حلى  ب ادها قن المشاركا السياسيا كنلاجا للحوار الملسباني ر كما أنها لعاد لعون اآلن الموس 

 سراسا .الوحادس غار المسيبر قلاها في المنبما بالنسبا ل
ولم يكلع اللعل  ال ر ي الجداد اللي يهم حاليا الس وديا وم ر والماراع واألردن بمن  الدقم 

للغاار الم ادلا الملسبانيا الداخليا  -وفق لبااناع في أركانب  –المالي قن حماسر ولعنب قد يس ى 
بما  –لمهاد المنبما بهدف  نجاح مشاري  لسويا قلى أساس مبادرس الس م ال ر يار في محاولا ل

 لمواجها النظام الاراني. -يشم   سراسا 
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ولشار بو لا المنبما  لى أن اللجالباع السياسيا والباسميا سلبمى مخيما قلاها خ و ا وأن 
الدارس األماركيا   لس ى بلالا  لى لهدسا المنبما    فيما ال لق بخدما م لحا  سراسا ر كما أن 

  ل  أباق ب د لدخلها المباشر ل الح النظام السورير وهو ما اليد األمر روسيا رلبع أوراقها م
 ل مادا في اللو   لح  سياسي. 

و  ابدو أن هناك  مكانيا لللو   لح  سياسي م   سراسا  اليد الهغوط قلى حماس. ولللك فإن 
والنا م  الجمي  في اللحدي األساسي اللي   للاض لواجهب هله الحركا هو ا سلمرار بإدارس ق قا مل

 هوا حالا الساولا العبارس اللي ل يشها المنبما.
 13/7/2016، "21موطع "عربي 

 
 استرحنا والال فهمنا  .66

 فهمي هويدي
لل  أباق لب ع قلى ا رلياحر و  بيان الملحدع باسم الخارجيا  الم ري   ليارس ولير الخارجيا 

باحعر   يسلبي   أيارئ لل حعر و  أقوض ق أيحوض الموهو  اب ع قلى ا بمسنان. للك أن 
ل مليا الس مر فه   "دف ا"أن ابل  ما قالب المسلشار أحمد أبوليد قن أن الليارس اسلهدفع لوجيب 

ر جاا مخابا لآلماضر ألنب أقبى "فلسبانيا  سراساليا"اسلخدمب قن أن ال مليا  الليقن أن الل بار 
موهو ر وأن المشكلا بالع مح ورس بان الملسباناان انبباقا اوحى بأن ال رق خرجوا من ال

 والسراسالاان فمط.
 الليحكايا دف ا قمليا الس م ال لر أخلها قلى محم  الجد ل دس أسباق جوهريا. فحكوما  سراسا  

لاريخ الدولا ال بريار ليسع  فينلنياهو الال لابرمانر واقلبرع األشد لبرفا  الرهابي الثناسييمودها 
أعبر شاهد قلى للك. وألن السلبا  ا سليبانيالس م م  الملسباناان. ولوحشها وس ارها م نيا ب

أل س أبوارهر فإن  سراسا    لعاد لجد مبررا  في ال ر يأه ع حا لها والنظام  فيالملسبانيا 
ن للملسباناانر و  حلى ورقا لوع لحمظ ماا الوجب ولسلر ال ورس. من ثم فإ شيا أيواحدا للمديم 

األجواا الراهنا سوف الهم قلى  في ورس  بأياسلرهاا الملسباناان  فييمكر   سراساليمسسوض  أي
م  السلبار فإن الحكوما السراساليا  األمنيظ  اللنساق  فيالمور بالحماقا والغباا. خ و ا أنب 

 واحد هو الركو . شياسود  الملسبانيلم ل د لمب  من الش ق 
 يهمي اللين حكايا دف ا قمليا الس م ل بح غار لاع موهو ر األمر  لا كان األمر كللكر فإ
لى أن  شكري اسلمرع قدس ساقاع قاد ب دها الساد سامح  الليغموها قلى الليارس   لى الماهرس. وا 

و لنا قن الليارس أن وليرنا الهمام  اللينمهم ما جرد من ال حافا السراساليا فإن الخبر ال حيح 
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أن  فيأشك كثارا  وألننيب د لناوض ب ام ال شاا م ب.  2016اورو  نهاسيمباراس لاب  م  نلنياهو 
ل  أباق فإن أهداف الليارس سلظ  لغلا بالنسبا لنا قلى  فييكون الولير لهق لمشاهدس المباراس 

( أن األمر ل لق بلرلاق ليارس نلنياهو للماهرس 11/7األق . )ال حع السراساليا لكرع أمس األوض )
 (.السيسيسب م  الرسيس ولما

الوقع الراهن.  فيالساحا السياسيا  فيما أفهمب أن هناك مشروقان للل ام  م  المهيا مبروحان 
ال  قا بان  فيقدمع أفكارا للحريك المياه الراعدس  الليالمبادرس المرنسيا  فيأحدهما لمث  

كلملب أثناا الليارس  فيارجيا خر  من م ر ولخ ها ولير الخ الثانيالملسباناان والسراسالاان. 
)مرس أخرد ال رق خار   والسراسالي الملسبانيحان لحدع قن س م شام  وقادض بان الجانبان 

 اللياسلدقع  حياا المبادرس ال ر يا  الليالمكرس  وهيالموهو !( ووه  حدا نهاسيا لل را  البوي . 
ال ر يا مماب   األراهيالعام  من  ا  سراسر ودقع  لى انسحاق 2002قام  فيلبنلها قما باروع 

أ بح أحد  الليبلار  لونياألسبق  البريباني. وكان رسيس الولراا ال ر ياللببي  الشام  م  ال الم 
السياسا ال ر يا ) دط أو   ل دط( قد سبق وألمح  لى المكرسر مشارا  لى اسل داد ب ض  مسلشاري 

بالمبادرس ال ر يا ب د  جراا ب ض الل دي ع قلاها. وقد  الدوض ال ر يا لللببي  م   سراسا   لا قبلع
 .ال ر يأقلن نلنياهو رفهب للمبادرس لعنب رحق با نملاح قلى ال الم 

الخ  ا أن المشروقان المبروحان حاليا أحدهما ال ام  م  ال  قاع الملسبانيا السراساليار 
. وما قاد سرا أن  سراسا  لحمظع قلى  يال ر م  ال الم  السراسالييملح ملع اللببي   والثاني

نما قب ع أشوابا مشهودس  الثانيحان لم لرحق فمط بالمشرو   فيالمشرو  األوضر  اللببي  م   فيوا 
 ب ض الدوض ال ر يا.

ر لعن الثابع وشبب الثانيلها ق قا بالمشرو   الم ري   أسلبي  أن أجلم بأن ليارس ولير الخارجيا 
الحرك اآلن. ارجح للك ا حلماض أن ل ام  ب ض دوض الخلا   الليو  هو الم لن أن للك المشر 

م   سراسا  انلم  من السر  لى ال لن. كما أن اخليار أمان الجام ا ال ر يا الجداد جاا ملوافما م  
ي نع سياسيا باقلباره  ديما لسراسا  )لب  ورس شهارس  الليللك ا لجاه. يشهد بللك سج  الرج  

(. وخ وملب 2008ليمنى حان كانع وليرس للخارجيا قب  ال دوان قلى غلس قام  لسابيم  
لحدع فيب قن كسر أرج  من يحاوض منهم قبور الحدود قند  الليللملسباناان قبر قنها ل ريحب 

أسمبلب  الليق ر مبارك  فياللدلا  قليب أنب كان وليرا  في فيكمياناار  25رفح. أما قداؤه لثورس 
 الثورس.
الحميما فيما  هيالمشهد مللبسا ومملمار بحاع  رنا بحاجا ملحا ألن ن رف قلى وجب الدقا ما  ابدو

أوساط النخق  فينراه ونسم ب. ويرف  من ولارس الملق أن الم ك  للك دون أن يحدع  داه المملرض 
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نا ريان الم ريار ف  لجنا الشسون ال ر يا بالبرلمان حاولع مناقشلبر كما أن أغلق الموماان وال
ال ام فهو مغاق ولاه  قما اجردر سواا جراا ان دام  الرأيواليساريان الللموا ال مع  لااه. أما 

لاا الحباط  أ ابنا فما قدنا  الليالشمافيا أو بسبق انشغاض الجمي  بالهموم الاوميا والم يشيا. وا 
  ر يا ادها قن فلسبان.أن يحرر ال رق فلسبانر لعننا  رنا نلمنى أن لرف  األنظما ال فينأم  

 12/7/2016القاهرة، الشروق، 
 
 التحرير استراتيجّية سياسّية جديدة؟ منّظمةهل تتبّنى  .67

 مأحمد ملح
قامًا قلى ال ماط أوسلو الموق   في  22المهي ا الملسباني ا مكانها منل سنواع. فب د أعثر من  لراوح
ر ولم 1967حليران/اوناو في قام  4لى حدود ر لم المك ن الملسبانا ون من  قاما دوللهم ق1993قام 

الحم ق الس م م   سراسا ر اللي لوا   ا سليبان في الهم ا الغر ي ار حل ى باع ح   الدوللان أقرق 
ر ولوق ع المماوهاعر ورفض  سراسا  المبادراع   لى المسلحا ر م  اسلمرار انغ ط األفق السياسي 

 ضر كالمبادرلان المرنسي ا وال ر ي ا.الدولي ا الساقيا  لى  نهاا ا حل 
لاا هلا المشهد السياسي  ال ام ر لرلم  األ واع الملسبانيا المبالبا بلغاار ا سلرالاجي ا السياسي ا  وا 
 22المل ب ا من قب  الميادس الملسباني ار واللي كان  خرها برح حركا المبادرس الوبني ا الملسباني ا في 

اجي ا الوبني ا البدالا للحماق الحري ا"ر وهدفها المركلي  لغاار مالان المود حليران/اوناو "ا سلرال
ر من أج  لحماق الحري ا وا سلم ض.  ل الح الش ق الملسباني 

أقمدس  5ول لمد ا سلرالاجي ا اللي لم نشرها كوثيما سياسيار وابل  قلى لما الها "المونالور" قلى 
ض هو شراك الموابنان  للحماق أهدافها. ال مود األو  كبارس في للك  بأقدادالمماوما الش بي ا السلميار وا 

للك المماومار  أمثلاالم الياعر مث  المساراع هد الجدار وا سليبان في بل ان وكمر قدوم كأحد 
فشاض م الحب وأنشبلب اللببي ي ار ولم ا  المماب ا الرسمي ا الملسباني ا   سراسا ومماب ا  محل ي ًار وا 

في ما ال لق بالخدماع والسل  األساسيا   سراسا سا  ك دم اقلماد السلبا قلى ا سلاراد من لسرا
اجادكالوقود والعهر اا  ر والمماب ار  وا  البداس  لللكر وال مود الثاني المث   في حركا اللهامن الدولي 

د فيBDSوفرض ال موباعر وسحق ا سلثماراع من  سراسا  ) دقم ال مود  (ر وال مود الثالع الجس 
ر وهو ما البل ق لغاار ك   السياساع ا قل ادي ا ل الح لنميا المدرس قلى بماا الموابن  الوبني 
دس اللي ل ني لشكا   بار جام   رهر وال مود الراب  هو الوحدس الوبني ار والميادس الوبني ا الموح  ولبو 

ر اي ب م نى الشراعا الوبنيا من ك  الم اس  لشارك فيب ك   الم اس  بالرأي والخال المرار السياسي 
ناع الش ق الملسباني   في اي قرار الم الخاله قلى ال  اد الوبني ر وال مود األخار هو لعام  مكو 
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ر ولوحاد  48 وأراهيفي الهما الغر يا وقبا  غلس والمدس الشرقيا ومخيماع ال جسان في المنافي 
 ى برنام  ملمق قليبر دون اخل ف.باقالهار لحع قيادس وبنيا سياسيا لمثلهم قل

وقاض األمان ال ام لحركا المبادرس الوبني ا الملسباني ا الناسق م بمى البرغوثي لال"المونالور"ر  ن  
دسر لنهاا الخ فاع الوبني ا  ا سلرالاجي ا الوبني ا اللي لم   ب قهار للهم ن لشكا  قيادس وبني ا موح 

كلي فلح وحماسر ولغلاق الم لحا ال ام ار في ظ   الظروف الماسما قلى أساس حل ي  بان حر 
 السياسي ا الماسيا اللي لمر  بها المهي ا الملسباني ا.

دس في  بار منظ ما اللحريرر لهم  ك   الم اس ر من  وأوهح البرغوثي أن  "وجود قيادس وبني ا موح 
."  أهم الشروط والملبل باع لنهاا ا نمسام الملسباني 

رغوثير فإن  ا سلرالاجي ا اللي برحع هي ح الا مشاوراع سياسي ا أجرلها حركا المبادرس وحسق الب
الش بي ا مث  لجان المماوما الش بيا في المدن والمردر  واألبرم  الم اس  الملسبانيا واللجم اع 

ض/أعلو ر  1منل انب ط الهب ا الش بي ا األخارس في  سلرالاجيا( ر وسالم  قرهها )ا 2015لشرين األو 
قلى الم اس  الملسباني ا في منظ ما اللحرير الملسبانيار وأقهاا اللجنا اللنمالي ار وهي قابلا 

 للل دا   لا أرادوا لبن اها كاسلرالاجي ا سياسي ا.
ر كونها الممث   الشرقي  والوحاد لبر  دس للش ق الملسباني  ولمث   منظ ما اللحريرر الميادس الوبني ا الموح 

ا في حاجا  لى لم ا  لما ل انيب من ه ع ولراج  من حاع قوس دورها السياسي في الخال لعن ه
المراراعر وقدم قدرلها قلى اللام السلباع اللنماليا )ألسلبا الملسبانيا( في لنمالهار والخال المراراع 

ق م  بميا في اللجنا اللنماليا في المنظما ب ورس منمرده من قب  الرسيس قباسر دون لواف أحيانا
ر وهو ما البل ق  قادس لم الها اسلنادًا  لى  الم اس  ر و  لهم  حركلي حماس والجهاد الس مي 

نيسان/أبري   23ال ماط الشابئ اللي وق  لب الم اس  الملسباني ا في مخي م الشابئ في قبا  غل س في 
د لمنظ ما اللحر 2014  ير.ر واللي نجم قنب لشكا  البار الميادي  الموح 

انلخاق  وا قادسالمنبثما قنها بمهامهار  األبرول اني منظما اللحرير من لراج  دورهار ل دم قيام 
اللي يحكمهار مث  المجلس الوبني الملسباني اللي ي لبر السلبا  األساسيوفما للنظام  أقهااها

 ال ليا لمنظما اللحريرر وهو اللي يه  سياسا المنظما ومخببالها و رامجها.
فش  لم ا  منظ ما اللحريرر  لى قدم اللو     لى ال ماط م الحا نهاسي  بان حركلي فلح  وي ود

وحماسر واللي كانع  خر ف ولبر المباحثاع في ال ا ما الدوحار واللي بدأع في شك  سر ي  
ض/ديسمبر  كانون الثاني/اناار الجارير  17ر وكشع قنها في 2015وب اد قن الق م في كانون األو 

حليران/اوناو بالمش ر بسبق الهام حركلي فلح وحماس لب ههما  29اع  خر جو لها في ومن
 الب ض باللنكر لما لم ا لماط قليب سابما حوض ملماع مخللما بانهمار واللراج  قنها.
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وقاض قهو اللجنا اللنمالي ا لمنظ ما اللحرير وا   أبو اوسع لال"المونالور": "  بد  لل جنا اللنمالي ا 
ياع كبارس لحيط ل منظ ما اللحرير أن له  اسلرالاجي ا وبني ا جام ا وللبن اهار في ظ   مخابر ولحد 

."  بالوه  الملسباني 
لها "لرلاق الوه   وأوهح أبو اوسع أن  أي  اسلرالاجي ا وبني ا اجق أن لسلند قلى ث ع ركاسلر أو 

س لنهاا ا نمسام واسل اد ر بما اؤس  س الوحدس الوبني ار ولم ا  المماوما هد  الداخلي  الملسباني 
ا حل ض"ر وثاناها "اسلمرار ال م  م  المجلم  الدولي  ب د بي   محا المماوهاع الثناسي ار 
ساع الدولي ا كمجلس األمنر والجم ي ا  وا سلمرار في لدوي  المهي ا الملسباني ا قلى   اد المؤس 

سان"ر وال مود الثالع "فرض مماب ا شاملا وقللا قلى ال ام ا لألمم المل حدسر ومجلس حموط الن
ا حل ضر ولم ا  ك   أدواع المماب ا داخلي ًا ل حل ضر ولم ا  ك   اآللي اع والجراااع لمحاعما 

 ا حل ض في محكما الجناياع الدولي ا".
دسر قاسً : "منظ ما اللحرير  هي الميادس ورفض أبو اوسع الحداع قن لشكا  قيادس وبني ا موح 

ر قلى الرغم من قدم انهواا ب ض الم اس  لحلها"ر مهيمًا: "نس ى  لى  دس للش ق الملسباني  الموح 
ساع المنظ مار وما نحلاجب هو قيادس وبني ا ماداني ا قلى األرضر وليس  هم  ك   الم اس   لى مؤس 

 قيادس سياسي ا ألن ها موجودس ومل مق قلاها".
لمحل   السياسي  الدكلور أحمد رفاق قوض لال"المونالور": "الدقوس  لى لبن ي من جانببر قاض العالق وا

ًار كون المسار  اسلرالاجي ا سياسي ا جدادس ب ملي ا وأدواع جدادسر مسألا هروري ا و حيحا جد 
قامًا الماهيار وهو ما البل ق لم ا   22السياسي  الماهي بك   أدوالب و قبيب قد فش  بالا الال

 وا قادس هيكلا لها وأدوارها وأقهاسها". المنظ مار
وقلى الرغم من الحاجا  لى لبن ي هله ا سلرالاجي ار     أن  الميادس الحالي ا لمنظ ما اللحرير اللي ارأس 
س  لى  حداع أي  لغاار في بنيا للك المنظ ما أو  لجنلها اللنمالي ا الرسيس محمود قب اسر غار مسل د 

ار في ظ   اسلمراده في المرارر  ل قاض قوض: "النظام السياسي  الملسباني  غار ا سلرالاجي ا السياسي  
مسل د   لى لبن ي أي  اسلرالاجي ا جدادسر أو  حداع لغاار في الميادسر بسبق ا نمسامر والم الح 
الشخ ي ا والحل ي ار وغياق النخق المادرس قلى  حداع للك اللغاارر وغياق الرقابا الش بي ا 

 م ي ا".المجل
حداع اللغاار لعن  ليس  بدورهر قاض البرغوثي: "ن مر هناك   وبا في لبن ي هله ا سلرالاجي ا وا 
مسلحيً ر خ و ًا أن  ك   األبراف الملسباني ا بدأع لملن  أن ب   مخر  لنا سود القدام قلى هله 

 نار ولبن ي ما برحناه من أفكار".الخبوسر وأن ب   ح   للمهي ا الملسباني ا     بلوحاد باقالنا وجهود
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ر وا قادس  وخلامًار  ن  ما لبرحب الم اس  الملسباني ا من مبادراع للرلاق الباع الداخلي  الملسباني 
رسم ا سلرالاجي ا السياسي ا الملسباني ار لبمى حبرًا قلى ورطر بالما لم يمارس الهغط قلى النظام 

.السياسي  والميادس الملسباني ا لحداع   اللغاار المبلوقر خ و ًا م  اسلمرار ا نمسام الداخلي 
 13/7/2016المونيتور، 

 
 ومبادرة السبام السربية نتانياهوبنيامين  .68

  هنري سيغمان
أيار )مااو( الماهي ح   رسيس الولراا السراسالي بنيامان نلانياهو قلى لنويب من  31في 

رفا في  سراسا  قندما أقلن أن مبادرس الس م المجلم  الدولير وأغهق الحكوما اليمانيا الملب
هي أساس  سلسناف محادثاع الس م م  الملسباناان. وخ ض  2002ال ر يا ال ادرس في ال ام 

 سراسا  لن لمب  مبلمًا "حليران )اوناو(ر قاد ليبمسنهم بأن  11اجلما  مغلق م  ولراا حكوملب في 
. و  بد )للدوض ال ر يا( أن لمهم بأن قلاها أن لراج  بمبادرس الس م ال ر يا كأساس للمماوهاع

 ."اقلراح جام ا الدوض ال ر يا با سلناد  لى اللغااراع اللي لبالق بها  سراسا 
ر اللي بمي "دابلوماسيا الس م"هله األحداع المؤسما هي خار مثاض قلى المراوغا والخدا  في قلق 

سيس للولراا في  سراسا ر حاع نجح في ل ليل مكانا نلانياهو ي لمدها خ ض أر  ا قهود لب كر 
الموماان الملشددان دانيًا واليماناان العارهان لألجانقر وأظهر دقمب في ال لن والخماا للوسي  
حدد المنظماع  المسلوبناع في أرجاا الهما الغر يار وحظي حلى بدقم العونغرس األماركي وا 

قمب بأن الرفض اللي  قاه من الملسباناان وال رق هو اللي الاهوديا األماركيا الهيما األفق قبر ل 
 أحبط الللامب بح  الدوللان.

باللالير ما اللغااراع المحددس اللي يبالق بها نلانياهو اآلن قلى مبادرس الس م؟  ن ج  ما اريده هو 
ي احلللها  سراسا  أن ي لمد ال الم أن مبادرس الس م الملكورس للبلق انسحابًا كامً  من األراهي الل

شرط المدسر ومن كام  الهما الغر يار  لى جانق ا نسحاق من جمي  المسلوبناع السراساليا 
. ولبالما أ ر نلانياهو قلى أن هلا المبلق ال ارض 1967الواق ا شرط خط الهدنا السابق لل ام 

أبري (  -نيسان  14م  المبادرس اللي برحها الرسيس جور  بو  ا بن قلى أريا  شارون )في 
(ر ولماد بأن الو ياع الملحدس سلدقم  بماا  سراسا  قلى قدد من المسلوبناع خلع خط 2004
1967. 

باد أن هله الملاقم كلها   لمع  لى الواق  بأي  لا قلى الب ط. وأقرف للك ألنني شاركع 
رف باسم مبادرس الس م شخ يًا قلى املداد سنواع في المماوهاع اللي جرع بان واِه  ما باع ُي 
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ال ر يار المغمور لب ولي ال هد )و حمًا الملك( قبد هللا بن قبدال ليل من جهار و ان ولارس الخارجيا 
 األماركيا من جها أخرد.

وخ ض المماوهاع الملكورسر اللي انبلمع في الرياض قب  سنلان قلى األق  من  ب ط الملك قبد 
ناويورك "ر في سياط حوار أجراه م  لوماس فريدمان في  حيما 2002هللا مبادرلب قلنًا في ال ام 

 -الشرط األوسطر بأن ال را  السراسالي -ر أخبرنير أنا ووفدًا من مشرو  الو ياع الملحدس "لايمل
الملسباني هو خ ف سياسي. باللالير لبدي المملعا ال ر يا الس وديا وغارها من الدوض ال ر يا 

ولببي  ال  قاع الدابلوماسيا م   سراسا ر ما أن الم اللو    لى الماقيا س م  اسل دادها لرساا
لشم  ح  دوللان م  الملسباناان. ولعن في حاض بمي النلا  من دون ح ر فمد البور  لى  را  

 داني ابمى من دون ح   لى ما   نهايا.
جلري لمسار ال را  أخبرُلب بأن  ف احب ال لني قن هلا الموهو  قد اؤدي  لى لحوير 

الملسباني. ورد بالموض  نب ليس مسل دًا للميام بإق ن من هلا المبا ر لعنب لن يمان  أن -السراسالي
 أنم  ك مب.

ر كلق لوماس فريدمان لمريرًا حوض مبادرس الملك قبدهللار وأقلن قن 2002شباط )فبراار(  17في 
اع دابلوماسيا م   سراسا  ب د أن للو   هله اسل داد الس وديا ودوض قر يا أخرد لرساا ق ق

األخارس  لى الماقيا س م م  الملسباناانر لؤدي  لى قيام دولا فلسبانيا قلى املداد حدود ما قب  
ر قلى أن لعون المدس الشرقيا قا ملها. لعن لمرير فريدمان افلمر  لى قن ر هامر 1967ال ام 

ر لللمكن 1967راٍض ببريما ملساويا قلى جانبي خط وهو أنب لم اللوافق قلى  مكان ممايها أ
 سراسا  باللالي من هم قدد من المسلوبناعر ويلسنى أيهًا لسراسا  م ادرس أحياا اهوديا شرط 

 المدس وفرض سيادلها قلى الجدار الغر ي.
لملع . و "ناويورك لايمل"كلبُع ممالا افللاحيا لوهيحيا نشرلها  -شباط  21في  -وب د أر  ا أيام 

مسؤولان أماركاان وس وداان أعدوا أن روايا سيغمان ل كس بدقا  راا ولي "ال حيما  لى أن 
 راا ولي ال هد المبروحا... في ممابلا م  "أن  "ناويورك لايمل". وورد أيهًا في افللاحيا "ال هد

مانر وهو محل  لمالنا لوماس فريدمانر واللي لم لبويرها في ممالا افللاحيا كلبها الاوم هنري سيغ
. "مخهرم لمهايا الشرط األوسطر لسلحق اللمالا جديا من  سراسا  والملسباناان والو ياع الملحدس

فلسبانيا   لهاهي بجديا  -وورد في ا فللاحيا أيهًا أن أي مماوهاع في شأن الماقيا  سراساليا 
ب ده أ بحع مسل دًس للوجيب لداقيالها ا قلراح ال ادر قن ولي ال هد الس ودير اللي أفاد بأن 

ال الم ال ر ي نحو ق قاع ببي يا م   سراسا ر في ح  لو لع مماوهاع من ما  لى الماقيا س م 
 م  الملسباناان.
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ر وأنب قلى قلم أيهًا "مبادرس الس م ال ر يا"من الواهح أن نلانياهو حسن ا ب   قلى روايا 
 سراسا ر بأنب قلى رغم قولب  نب سادقم مبلق  سراسا   بلحلار الرسيس جور  بو  ا بن  لى حكوما

ر   يمكن لسراسا  أن ل ادر أي أراٍض 1967با حلما  ب دد من المسلوبناع المحاليا لخط هدنا 
بمرار من جانق واحدر ب  اجق أن لحظى بموافما فلسبانيار في سياط مماوهاع اجق أن للناوض 

 حافي قمده الرسيس بو  في الباع األبيض خ ض ال ام  أيهًا مبالق الملسباناان. وفي مؤلمر
  اجق أن ُلمِدم  سراسا  قلى أي نشاط ال ارض م  موجباع خريبا "ر أقلن بوهوح أنب 2005

البريقر أو يموض المماوهاع اللي للناوض الوه  النهاسي في غلس والهما الغر يا والمدس... و  بد 
ي الماقيا حوض الوه  النهاسير و  بد أن للم أي لغااراع قد أن ي م  البرفان م ًا لللو    لى أ

 ."باللوافق واللراهي بان البرفان 1949لبرأ قلى خبوط هدنا 
 در قن كوندولالا رايسر وليرس الخارجيا في قهد  – 2006شباط  8في  -ب د سنا من اللمن 

 الرسيس بو ر ل ريح واهح  خر:
في هلا الشأن ويبمى قلى حالب. و  ُيملرض بأي كان محاولا   ن موقع الو ياع الملحدس واهح جداً 

لحداد نلاس  الماقيا الوه  النهاسي مسبمًا. ويجق أن الم للك في موقد لحداد الوه  النهاسي. 
وسبق أن قاض الرسيس  نب في موقد لحداد الوه  النهاسير   بد من أخل الوقاس  الجدادس قلى 

ر لعن في مبلق األحواضر وفي ظ  الوقاس  الجدادس 1967منل ال ام األرض بالحسبانر ألنها لغارع 
  ُيملَرض بأي برف أن ال رف ببريما اسلباقيا أو محددس سلمًار ألنها مساس   –قلى أرض الواق  

 مبروحا لللماوض في مرحلا لحداد الوه  النهاسي.
 د مرور خمسان سنا قلى باد أن هلا باللحداد هو ما اسلمر نلانياهو وحكوملب يمومان بب. فب

 "اسلباقيا ومحددس سلماً "احل ض  سراسا  للهما الغر يار ُلواِ   الحكوما السراساليا الميام بلغااراع 
لألراهير ول لمد في الخماا سياسا لبهار قرقي في ما أسملب الماقيا أوسلو المنبما ) (ر اللي 

 في المسا من أراهي الهما الغر يا. 60لهم أعثر من 
ما الو ياع الملحدسر فلوا   ا دقاا بأنها ل دط ملاقم نلانياهور قندما اؤكد س يب لللو    لى أ

ح  دوللانر ولسلمر في بمأنا  سراسا  بأنها لن لسمح ألي قرار  ادر قن مجلس األمن بالوقوف 
سراسا .  ك اسق بان الو ياع الملحدس وا 

ط أعالاق نلانياهور ف  شك في أن مالها  لى وفي حاض أن الو ياع الملحدس لم ل د ف ً  ل د
حلى أبسط اللوم الموجب لسراسا ر قلى خلميا احل لها المسلمر والملوا  ر بلنداداع  "موالنا"

لللحريض الملسبانير يسلحق الشجق. وبغض النظر قن حجم اللحريض اللي ُللهم بب السلباع 
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يض الملمث  با حل ض السراسالي المسلمر منل الملسبانيار فإنب قديم الشأن بالممارنا م  اللحر 
 ن ع قرن.

كاع لحرض  سراسا  قلى ال نع "في اآلونا األخارسر أشار بن  ارنرااخ في ممالا ب نوان 
ر  لى أن ا حل ض السراسالي هو  ليا شاملا للولاد قدم "بولاليكو"ر كلبها في  حيما "الملسباني

 ل لهم ببريما ممنهجا.اليمانر وسلق الناس ممللعالهمر وا  
ليس ا حل ض مجرد جنود وأسلحار ب  هو لركابا ب ادس المددر لن كس قلى جمي  جوانق  وقاض: 

وقبارس قن شبكا م مدس من نماط اللملي ر وأوامر من  السمرر والل اريحر  –حياس الملسباناان 
ا قل اديار ولدمار الباوعر  والجدران واألساجار والمحاعم والسجونر وال رقلا ال ملناهيا للمرص

 وخ خ ا األراهير وم ادرس الموارد الببي يار واسل ماض الموس الماللا في العثار من األحيان.
لن للاح للو ياع الملحدسر و  لدابلوماسيا اللجنا الر اقيا حوض الشرط األوسطر ولو فر ا هسالا 

ن لم لمللعا الشجاقا ال لما لإلف اح قن للغاار الوه  الراهن اللي نجح نلانياهو في  رساسبر  
والقرار بأن ا حل ض السراسالي المسلمر منل ن ع قرن   يكلمي باللحريض  –الحميما مباشرًس 

 قلى ال نعر ب  اجسد ال نع الشام  بحد لالب.
وقد انجح هخ م داقيا في المماوهاع في لنظاع المنواع الدابلوماسيا اللي بالما بماع مسدودس 

 بسبق ا دقاااع السراساليا المارغا وغياق ال دط.
 14/7/2016، الحياة، لندن
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 ليكس فيشمانأ
 سراسا ر انلظرلب في   لىقندما قاد ولير الخارجيا الم ري سامح شكري من ليارلب اللاريخيا 

للمى ا نلماد أساسا بسبق ال ور اللي بدا فاها هو ورسيس الولراا  الوبن  حافا باردس جدا. وقد
شاهدان المباراس النهاسيا للاورو قلى الللمليون. هله ال ورسر اللي لم لظهر في محهر اللماار 

باللببي  في ال  قاع بان   حساسفاجأع الم ريان. وقد كانع هله مناورس  سراساليا للثباع 
لوجد م لحا م ريا داخليا  أيهاللرسيس السيسي   نلم ريون الهمد   ل الدوللان. وقد ابلل  ا

في بع نشاط سياسي الرافق واللبباق. الملسباناون يأعلون العبد: فهم ي ارهون ك  مؤشر لللببي  
   يسألها. أحدم   سراسا  قب  ا لماط. ولعن هله هي الم ا البش ا للسلبا الملسبانيا. 

 – خر قلى المجوس الهاسلا اللي بان الحميميا في ال  قاع السراساليا  انلماد ال ورس هو دلا 
 الق مالم ريا قلى مسلود الحكوملان والجيشانر و ان ال داا الملوا   في الشار  وفي وساس  
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اخر  بشك  جلسي ق ا الغرام  أنالم ريا لجاه  سراسا  وال  قاع م ها. لمد قرر الرسيس الم ري 
الجبها   رساضوفي نمس الوقع  األمنياال  قاع   خمااالم ريا من الخلانا: موا لا  –السراساليا 
ولير خارجالب دف  ثمنا جماهاريا بسبق المرارر ولعن  أنالعشافاع.  حيح  أهواا  لىالدبلوماسيا 

 هلا كان مجديا. من ناحيا الم ريان والسراسالاان حممع الليارس هدفها.
العويليار فانب   لوشك أي خبوس اسلثناسيا قلى ” الجريدس“في  حيما  وم  للكر خ فا لما نشر

في  – أفكارهناك  أنالحدوع في الملرس المريبا المادما:   مؤلمر س مر   ليارس رسميا.  حيح 
لماا ث ثير وللك  ن نلنياهو والسياسي يحلاجان   نلا قن  – سراسا  وفي م ر قلى حد سواا 

   اوجد أي شيا قملي. األثنااداخليار ولعن في هله  ألغراضر و  سيما مث  هلا ال رض  لى
للماا قما ث ثي  أخرد مسا سجان فلسباني  باح غد. هلا الشرط وشروط  أيها سراسا    لحرر 

مالن في رام هللا.  أبومن  أسبوقانكلجماد البناا لسنا سم ب ولير الخارجيا الم ري قب  نحو  –
في الماهرسر س د بما نشر في ال حيما العويليا كي اجري قلانا  أيهاور ما ما في المدسر  أحد

 من اللظاهر بالم   السياسي. أخرد جولا 
لمد كانع ليارس ولير الخارجيا الم ري ليارس رساس . فال حافا الم ريا لمبر نارا وبارودا قلى 

غلس مباشرس. وقد ب ع   لىولهبوا لجاولوها  األلراك أنرام هللا للمجر في هوا حميما  أنلركيا. كما 
ر للملسباناانر لألمريكاان – سراسا  كي اوهح لع  من اريد أن يسم    لىالسيسي بشكري 

 . في هله الحارسر نحن ال نوان.أساسابان لركيا ليسع  قبا  –لحماس  وباألساس
هي المرسى كسياسا بان م ر  أيهار في  سراسا  حدد ولير الدفا  لابرمان األخرد من الجها 
الم ريان اردون  أن.   لركيا و  قبر. و  غرو األوسطلسراسا  في الشرط  األهما سلرالاجي 

 قليب ب ناط وقناط نلنياهو.
 األمنومسلشارس  أوباما. ويكاد الرسيس النسانجنون الم ريان في مساس  حموط  األمريكاون اثار 

ظاهرس ال  قاع ا سلرالاجيا الوثيما م   سراسا  المومي سولان رايس يماب انهم. وباللالي لألي م
 واشنبن: انظروا كم نحن حاهرون في المحور السياسي بان رام هللا والمدس.  لىكموض م ري 

فلسباني وحوار  سراسالي م  الجام ا  –واهح للسيسي بان المبادرس الم ريا لحوار  سراسالي 
 سراسا  كي يسم  من نلنياهور وليس   لىخارجالب ال ر يا   الا ن في مهدهما. وقد ب ع بولير 

ر   الاض ساري المم وض. أي أشهربان الللامب قب  به ا  –المحامي مولخو  –فمط من مب وثب 
المبادرس الس وديا م  مماوهاع م  الل دي ع اللي لبلبها   لىا لللام بالدوللان للش بان والدخوض 

  للناقض م   وأنها  ي ارهون المبادرس المرنسيا  بأنهملليارس ا أثنااالم ريون في  وأوهح سراسا . 
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المبادرس الم ريا. انخرط الم ريون في المبادرس المرنسا وهي سلمعر م  حلوض الاومر في رأس 
 المرنساون للبباق الخبا. أقامهااحدد لجان ال م  اللي 

” بلومبرغ“لان. فما نشر في موق  البابا بان الدول األجوااولعن كان هناك من حاوض اللخريق قلى 
في الهجماع الم ريا قلى داق  في ساناار حلى لو كان   سراساليا بيحا الغد حوض مشاركا 

 سراسا ر المشبوها كم در للنبأر ووفر داف ا  أحر غار  حيحر الحق هررا هاس  بالدوللان. فمد 
لا خر لداق  ل نلمام منها.  قن المس بالسيادس الم ريا في  لم يكن هلا بكافر فان الم ا وا 

نار الم ارها   لىمساقدس م ريار يهاع الليع   لىساناار وقرض الجي  الم ري كمن يحلا  
 المناهها لسراسا  في م ر. واألجوااهد الرسيس 
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