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  :أخبار الزيتونة
 6 األمريكية : مسارات القضية الفلسطينية في برامج مرشحي االنتخابات الرئاسيةلـ" الزيتونة" تقدير استراتيجي  2.

 
  السلطة:

 7 مع العرب "عيةالتطبي"تحذيرات فلسطينية من أطروحات نتنياهو   3.

 8 شكري لم يبحث عقد قمة ثالثية-مجدالني: لقاء نتنياهو  4.

 8 حول ضريبة الوقودخالفات … إيقاف أحد مولدات شركة الكهرباء في غزة: سلطة الطاقة في غزة  5.

 9 ل تذذي ثقافة العنصرية والكراهيةعشراوي: دولة االحتال   6.

 10 لجنة االنتخابات المركزية تعلن عن بدء استقبال طلبات اعتماد المراقبين  7.

 10 !دونًما في بيت لحم 420من أين لماجد فرج "صفا":   8.
 

  المقاومة:
 11 قرب حاجز شعفاط محاولته تنفيذ عملية طعنابة فلسطيني برصاص االحتالل بزعم إص  9.
 11 ظل عدم احترام السابقأبو مرزوق: أطراف عدة تكلمت معنا عن تبادل األسرى وال اتفاق جديد في   10.
 13  الثي بين أبو مازن ونتنياهو والسيسي في القاهرةعباس زكي يكشف رفض السلطة لعقد لقاء ث  11.
 14 ستهجن تصريحات مالدينوف حول الصراع الفلسطيني اإلسرائيليفتح ت  12.
 14 فصائل فلسطينية: نتنياهو يسعى للتطبيع مع العرب دون منح الفلسطينيين حقوقهم  13.
 15 حماس تتجه للموافقة على المشاركة في االنتخابات البلديةوكالة األناضول:   14.
 16 اشتية: "قانون الجمعيات" يقود المجتمع اإلسرائيلي لمزيد من التطرف  15.
 17 تجنرال إسرائيلي: البرغوثي أكثر تطرفا من عرفا  16.
 18 في قطاع غزة تنظم مخيمات كشفية تدريبية للفتيان "سرايا القدس"  17.
 18  أحكام عالية ألسيرين نفذا عمليتي طعن ودهس  18.
 18 بالل كايديواصلون احتجاجاتهم دعمًا لألسير  "الشعبية"معتقل من  300نحو   19.

 
  الكيان اإلسرائيلي:

 19 النائب أبو عرار للمتطوعين العرب بالجيش اإلسرائيلي: اخلعوا الزي العسكري   20.

 19 القناة الثانية: تحقيقات مطولة مع موظفين سابقين في مكتب نتنياهو  21.

 20 بلدة ومدينتين في حال نشوب حروب 93"معاريف": إعداد خطة طوارئ إسرائيلية إلجالء سكان   22.

 21 48 يالشرطة اإلسرائيلية توقف ثالثة شبان يهود يشتبه في استهدافهم فلسطيني  23.

 21 والسياسية على نية مصلحة السجون إطالق سراح كتساف"إسرائيل": تصاعد االحتجاجات النسائية   24.

 22 "إسرائيل" تحظر لعبة "بوكيمون جو" داخل سفاراتها وقواعدها العسكرية  25.

 23 "إسرائيل": اعتراف متأخر بثقافة يهود الشرق   26.
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  :األرض، الشعب
 23 االحتالل يجمد خدمات البريد الواردة إلى غزة  27.
صابات خطيرة برصاص المستعربين اعتداءاتالمزرعة الذربية:   28.  24 وا 
 24 المصرية بحاجة أهل غزة االستخبارات"رشاوى معبر رفح" .. تجارة ضباط   29.
 25 مستشفى "أساف هروفيه": اعتداء عنصري على طبيب لكونه عربيا  30.
 26 االحتالل يفرج عن الشابين الرشق ونصار اللذين كانا برفقة الشهيد الساليمة  31.
 26  "غير مقصودة"رصاصات  9الشاب يحيى حجازي..   32.
 26 اإلخالء بموجب قانون الجيل الثالث وسيلة من وسائل تهجير المقدسيين  33.
 27 منير شفيق: قضية "الحراك الشبابي" ملفقة  34.
 28 عاًما 15االحتالل يفرج عن أسير قضى   35.
 28  بالضفة  17وية واعتقال اقتحام بيت لحم وحصار العيس  36.
 29 2011منذ  ةالجئ فلسطيني نزحوا من سوري 144,200: "مجموعة العمل"  37.
 29 فلسطين تستضيف أول بطولة دولية معتمدة لـ "التايكواندو"  38.

 
  : مصر
 30 دية تقود الخليج إلى تطبيع العالقات مع "إسرائيل"برلماني مصري: السعو   39.
 31 سفير مصري ينتقد مزايدات كالمية ألحقت الضرر بالقضية الفلسطينية  40.
 32 يسسخاروف: السيسي وخطى السادات.. عالقته بـ"إسرائيل" إلى أين؟  41.

 
  األردن: 

 33 "إسرائيل هايوم": رئيس الحكومة األردنية يجتمع بنائب إسرائيلي  42.

 33 توجه لشطب أسماء قيادات فلسطينية من جداول الناخبين  43.
 

  لبنان: 
 34 مواجهتنا الجيش اللبناني يصارح فصائل المخيم: ال تضعوا عين الحلوة في  44.
 35 المقبلة في لبنان مسألة وقت "إسرائيل"هآرتس: حرب   45.

 
  عربي، إسالمي:

 37 في مجلس األمن "الرباعية"المجموعة العربية تنجح في وقف إصدار بيان يرحب بتقرير   46.

 37  بي يطالب بتدخل دولي إلنهاء الجرائم اإلسرائيليةالبرلمان العر   47.

 37 مؤتمر "المشرفين" يرفض تقرير "الرباعيـة" واستمـرار االستيطـان  48.

 38 فصياًل معارضًا يدينون التوغل اإلسرائيلي في سورية 45"المستقبل":   49.

 39 بيل عيد األضحىسفينة مساعدات تركية جديدة إلى غزة ق    50.

 39 "القدس العربي": السفارة المذربية في لبنان ترفض منح تأشيرة دخول لقيادي فلسطيني  51.
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 40  تسوية سلميةتقرير للمركز العربي: ال عالقة لزيارة شكري إلى "إسرائيل" بأي   52.
 

  دولي:
 41  مليون دوالر لألونروا 68الواليات المتحدة تعلن عن تبرع إضافي بـ   53.
 41 "أونروا": الوضع الصحي لالجئين الفلسطينيين في سورية يشهد تدهوًرا مأساوًيا  54.
 42 هيوني َغَسل مالبس اإلسرائيليين وزيرا لخارجية بريطانياص تعيين   55.

 
  : مختارات

 42 بليون دوالر في سنة 7.5اللبنانيون في الخارج حّولوا   56.
 

  : تقارير
 44 موتأثيرها في السال اإلسرائيلية-آمال متواضعة في العالقات المصرية   57.

 
  حوارات ومقاالت:

 47 أسامة أبو ارشيدالسعودي... –حماس بين فّكي التجاذب اإليراني   58.

 49 الفتاح سيف الدين عبد... االنبطاح االستراتيجي  59.

 52 وائل قنديل... ولكنكم تحبون تسيبي ليفني  60.

 54 شافيتآري ... حرب لبنان الثالثة ستضع إسرائيل أمام امتحان خطير  61.
 

 56 :كاريكاتير
*** 

 
 أمر الجيش اإلسرائيلي بإعداد خطة إلسقاط حماسيليبرمان  .1

رمران فري تصرريحات نسربت  لغر  أنر  أكد وزير الدفاع اإلسررائيلي أفغدردور ليب: أسعد تلحمي –الناصرة 
سررطاح حكم ررا فرري أررزةع وأنرر  أعهررق تعلغماترر  لطغررادة الم سسررة العسرركرية  "حمررا "حركررة  دحررريجرر   وا 

بوجو  تديير عطيدت ا واعتماد مبردأ عردإ  ن راو مواج رة عسركرية مر  حسرإع وأنر  يجر  تحطير  الحسرإ 
محمرود عمرا  بأبرو مرازن  الفلسرهينغة السرلهة لإ غدير موقف  من رئغ  ع وأكد أن  في كل المواج ات

 ."الذي أن ق واليت  وعلغ  االنصرافع وهو ألد أعداو  سرائيل"
حترق  "الصرمت"وكان ليبرمان ألمح مع تسلم  منصم  الجديد أواخر أغرار بمرايو  الما،ريع أنر  غعترزإ 
المنصر  مرن دون أيلول بسبتمبر  المطبل  لق حين دراسة الملفات األمنغة معم ع علمًا أنر  تسرلإ هرذا 

 أن تكون لدغ  خلفغة عسكرية.
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ر غرررة "لكرررن مرررا نشررررح أمررر  الصرررحافي النافرررذ المعرررروف مع قاتررر  الهيمرررة مرررع الررروزير برررن كسررربيت عرررن 
اإلسرررررائيليع أوحررررق مررررمن الرررروزير المعررررروف مررررن قبررررل محمرررر   هرررر    -للصررررراع الفلسررررهيني  "ليبرمرررران

تع خصوصررًا مررع ت كررإ معلطررين مررن تصررريحات  التصررريحات المتررواترةع لررإ غعررد قررادرًا علررق التررزاإ الصررم
ساعةع فمنح كسبيت مطابلة من دون  48خ ل  "حما "السامطة ممن  لو كان وزيرًا للدفاع ألسطط حكإ 

أن غسررمي ا كررذلأع وأوردهررا األخيررر مواقررفو وا،ررحة للرروزير ولغسررت اجت ررادًا مررن الصررحافي لطررراوة هررذح 
 المواقف.

أن ليبرمان يتبنق سغاسة مدايرة تمامًا لسغاسة سلف  موشغ  غعالونع ويبدأ كسبيت تطريرح مالتشديد علق 
سطاح حكم ا أو احرت ل أرزة"  "احترواو"برل عمرد  لرق  "فبينما لإ تطإ سغاسة غعالون علق دحر حما  وا 

رجرراو المواج ررة مع ررا قرردر اإلمكرران بررداعي أن  لحكررإ الحركررة فرري الوقررت  "ال بررديل عط نغرراً "التصررعيد وا 
غهرررح " ينمدرري علررق  سرررائيل االنشرردال بتدييررر الحكررإ فرري أررزة أو دول عر غررة مجرراورةع الررراهنع وأنرر  ال

 ."ليبرمان نظرية مختلفة تمامًا من شمن ا أن ت ز المنظومة كل ا
ر   وغ،يف الصحافي أن ليبرمان ال غعتطد أن  ينمدري علرق  سررائيل  عرادة احرت ل الطهراع أو أن ينص 

 ذ  نررر  يررردرأ أن م رررل هرررذح "لحرررالي محمرررود عمرررا  بأبرررو مرررازن ع محمرررد دحررر ن زعغمرررًا خلفرررًا للررررئغ  ا
البرررامس سررتن ار مسرررعة وتحرردر ،ررجة و،ررررًا أكبرررع م لمررا حصررل فرري لبنرران عنرردما حاولررت  سرررائيل 

عامررًاع  20ع وكانررت النتيجررة الدررول فرري المسررتنطع الرردموي اللبنرراني 1982فعررل ذلررأ خرر ل حررر  عرراإ 
. ويتررامع أن ليبرمرران يرررس أنرر  لررغ  فرري "عسرركرية فرري لبنررانوأن غصررمح حررز  و أقرروس قرروة سغاسررغة و 

ألنرر  لررغ  م غررًم فرري هررذح المرحلررة ل سررتدناو عررن حغرراة البررذ  "دحرر ن أن غطررود أررزة  "قريمرر "اسررتهاعة 
 ."والدر  في الصرف الصحي في أزة

اح بررداعي أن مكانت ررا فرري أوسرر "حمررا "فرري المطابررلع مررا زال ليبرمرران غعتطررد أن ماإلمكرران  سررطاح حكررإ 
ع وأنر  فري حرال سرطوه ا "هناأ حمائل وقمائرل ك يررة تمحرر عرن برديل للحركرة"تدهورتع وأن  "الدزيين"

سغاسة أخرسع م ل فتح معابر رفح  "الدزيين"غمكن للمصريين أن غطوموا بدور م مر وأن غهرحوا علق 
 ."المسلمينخوان اإل"وتطدغإ الدعإ مشرح أن يول وا علي إ قغادة أك ر عط نغة لغست قريمة من 

وتفكغررأ ترسررانة الصررواريز المتزايرردة المعيرردة مسررافة  "حمررا "ووفرر  ليبرمرران أغ،ررًاع يجرر   ن رراو حكررإ 
فسرنجد أنفسرنا "قصيرة عن جنو   سررائيل. وغطرول ليبرمران  نر   ذا لرإ تطرإ  سررائيل ب رذح الخهروة ا نع 

 ."معد سنوات أماإ حز  و جديد علق الجب ة الجنو غة
 "حمررا "ن ليبرمرران أصرردر تعلغماترر   لررق قغرادة الجررغة ب عررداد خهررة عسرركرية لرردحر ووفر  كسرربيتع فرر 

سرررطاه ا  النتيجرررة الن ائغرررة ألي مواج رررة عسررركرية فررري "ع مشرررددًا علرررق أن "فررري جولرررة الطترررال المطبلرررة"وا 
 ."يج  أن تكون واحدة ال أْيرع الحسإ في كل األو،اع"المستطبل 
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شررار الصررحافي  لررق أن ليبرمرران يختلررف مررع الم سسررة وعررن األو،رراع فرري ال،ررفة الدر غررة المحتلررةع أ
يجرر  "هررو ألررد  أعررداو  سرررائيلع و "أبررو مررازن "األمنغررة ممذرع ررا المختلفررةع  ذ مررا زال يتمسررأ برأغرر  مررمن 

ت ديرردًا ال غطررل "ع معتبرررًا الررت جإ السغاسرري لرررئغ  السررلهة علررق  سرررائيل "السررعي  لررق  ن رراو والغررة حكمرر 
ع "أبرو مرازن أن رق دورح التراريخيع ويجر  علغر  االنصرراف"أ،راف أن . و "خهرًا عن ال جروإ العسركري 

ذا قررال ال القتراحررات أولمرررت عرراإ "وأنرر   ال يوجررد مصررغل أمررل فرري التوصررل معرر   لررق أي تسرروغةع وا 
 ."ع فلن غكون قادرًا علق قول نعإ ألي ممادرة أخرسع ولذا ال ينمدي هدر الوقت2008

ع وأنر  غعتطرد أن هنراأ أك رر "أبو مرازن "النصراف  "وإ التاليالي"وأ،اف أن  ال غعرف ماذا سغكون في 
وقررد "مررن وريررر لخ فترر  فرري مناصررم  المختلفررة: رئررغ  فررتحع ورئررغ  منظمررة التحريررر ورئررغ  السررلهةع 

. وأردف أن ليبرمرران غسررتمعد "ترروزع هررذح المناصرر  بررين  رر ر شخصررغات ترررس نفسرر ا جررديرة مالمنصرر 
أن ت،ررهر  سرررائيل  لررق العررودة لل،ررفة إلدارة شرر ون "أو  "أبررو مررازن "أن تسررود فو،ررق معررد انصررراف 
 ."سكان ا واالهتماإ مالبنق التحتغة

ونطل الصحافي عن أوساح في الم سسة األمنغة توقع را مرمن مرن برين الشخصرغات المتوقرع أن تنراف  
 علق خ فة الرئغ  الفلسهينيع ناصر الطدوةع ورئغ  االستخمارات الفلسهينغة ماجد فرج.

 15/7/2016، لندن، الحياة
 

: مسارات القضية الفلسطينية في برامج مرشحي االنتخابات الرئاسية لـ" الزيتونة" تقدير استراتيجي .2
 األمريكية

توقع مركز "الزيتونة للدراسات واالستشارات" أن غمار  الرئغ  األمريكي الطادإع سواو كان دونالد 
هينيع مشيرا  لق أن حركات المطاومةع أإ هغ ري كلينتونع ،دها علق الهرف الفلس  ترام

خصوصا حما  والج ادع ستكون مركز تلأ ال،دوحع و"هو ما غستدعي من ما الحذر الشديد في 
التعامل مع البيئة الشر  أوسهغةع والعمل علق النمي عن التدخل في الشمن الداخلي العر ي سغاسغا 

 وا ع مغا في الظروف الحالغة".
ْين منحاز مشكل كبير ل حت ل اإلسرائيلي  وأفاد المركزع في تطدير استراتيجيع أن موقف ك  المرشحو

ستدرأ "الزيتونة" أن اإلهار اهمطًا لتصريحات ما وخهب ما ال سغما أماإ جماعات ال،دط الي ودغةع و 
الفكري لكل من ما يختلف عن ا خرع  ذ يبدو ترام  أك ر مغً  لنزعة العزلة النسبغةع بوهو أمر 

لتطاليد الحز  الجم وري ع بينما تبدو كلينتون أك ر مغً  لطدر من التدخل علق المسرح  مخالف
 الدولي.
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ورجح "الزيتونة" فوز المرشحة الدغمطراهغة هغ ري كلينتون علق منافس ا الجم وري دونالد ترام ع 
لسغاسغة مشددا علق أن "دور الرئغ  األمريكي يمطق أسير الطيود الدستورية وموازين الطوس ا

 . "والتهورات الدولغةع لكن توج ات  الذاتغة تلع  دورًا في هذا اإلهار
ْين "لل،دط الفعلي" علق االحت ل اإلسرائيلي سواو لوقف  واستمعد المركز لجوو أي من المرشحو

 االستغهانع أإ  لداو ،إ  الطد ع أإ تعيين الحدودع أإ التعامل مع حركات المطاومة مشكل مماشر.
المركز: "قد تكون كلينتون هي األقر  لمحاولة تفعيل الممادرة العر غة لتسوغة الصراع العر ي وتامع 

اإلسرائيليع لكن ا ستعمل علق تكييف معض بنود الممادرة مشكل يجد قبواًل أك ر من " سرائيل" 
ائيل" ال للممادرةع وقد تعمل علق زيادة ال،دط علق دول عر غة لمزيد من االنفتاح والتهبغع مع " سر 

 سغما من قبل معض دول مجل  التعاون الخليجي".
ورجح المركز أن غعمل ترام  بفي حال فوزح  علق فرض مزيد من األعماو المالغة علق دول الخليسع 
و"قد يدفع ا للت،يي  مطدر ما علق المساعدات للسلهة الفلسهينغة بلدفع ا نحو مزيد من التنازالت ع 

   المالي علق حركات المطاومة في أزة".كما سغشدد  جراوات الت،يي
 14/7/2016، 21رأي اليوم، موقع عربي 

 
 مع العرب "التطبيعية"من أطروحات نتنياهو  فلسطينيةتحذيرات  .3

بنغامين  "اإلسرائيلي"حذر مس ولون فلسهينيونع أم  الخمغ ع من أهروحات رئغ  الوزراو  راإ و:
من دون حل الط،غة الفلسهينغة. وقال ع،و اللجنة التنفيذغة  مع الدول العر غة "التهبغعغة"نتنغاهو 

من دون  " سرائيل"ال توجد  مكانغة فعلغة للتهبغع العر ي مع "لمنظمة التحرير واصل أبو يوسفع  ن  
 ."حل جدي لحل الط،غة الفلسهينغة

مة نتنغاهو وفي السغا  حذر ع،و اللجنة التنفيذغة لمنظمة التحرير تغسير خالدع من محاوالت حكو 
خلط األورا  واستد ل الخ فات المذهبغة والهائفغة في المنهطة التي تدذي ا الدوائر االستعمارية "

مخاهر دعوة نتنغاهو  لق ". كما حذر من "الحلغفة إلسرائيل؛ لتجميل الوج  اإلرهابي الطبغح إلسرائيل
سرائيل من دون حل الط،غة   ."الفلسهينغةتهبغع الع قات بين الدول العر غة وا 
غصر ماستمرار علق االدعاو بتهور "وعطبت وزارة الخارجغة الفلسهينغةع في بغانع ممن نتنغاهو 

نتنغاهو "وقال البغانع  ن  ."العر غة لتوجغ  رسائل سغاسغة ألك ر من ج ة - "اإلسرائيلغة"الع قات 
نجازات دبلو  ماسغة وأن حكومت  ال يرأ  في أن غظ ر للداخل في الكغان أن  غحط  انتصارات وا 

 ."تعاني أغة عزلة
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نتنغاهو غحاول الترويس ممن الس إ عبر البوامة اإلقلغمغة ما زال ممكنًا ب دف قهع "وأ،اف أن 
 ."الهري  علق ج ود الس إ الدولغة

فغما يدعو للتهبغع مع العالإ العر ي تعمل حكومت  "ونم   بغان الخارجغة الفلسهينغةع  لق أن نتنغاهو 
رع ا المختلفة علق تمديد عمر االحت ل وت ويد األرض الفلسهينغةع و،ر  مطومات وجود دولة وأذ

 ."فلسهينغة قابلة للحغاة وذات سغادة
 15/7/2016الخليج، الشارقة، 

 
 شكري لم يبحث عقد قمة ثالثية-نتنياهو لقاءمجدالني:  .4

لمنظمة التحرير الفلسهينغةع قال أحمد مجدالنيع ع،و اللجنة التنفيذغة  عبد الر وف أرنا وح:
لر"األغاإ"  ن البغان المرتط  صدورح عن الطمة العر غة في نواكشوح قبل ن اغة الش ر الجاري "سغم ل 

الطبول بتعديل  أوأبلغ رد علق مزاعإ رئغ  الوزراو اإلسرائيلي بنغامين نتنغاهو عن تطار  مع العر  
 ممادرة الس إ العر غة".
العر غة علق تمسأ العر  مممادرة الس إ العر غة كما هي بدون تعديل أو وأ،اف "ست كد الطمة 

 تديير مع تمكيد االلتزاإ مالممادرة كما هي كموقف عر ي  ابت".
وقال مجدالني "غحاول نتنغاهو أن غستدل حالة التمز  العر ي وتديير األجندات العر غة في هذح 

و غحاول االدعاو ممن  سرائيل ال ت دد األمن الطومي المرحلةع وفي ،وو الصراع مع  يران ف ن نتنغاه
نما  يرانع متجاهً  أن ق،غة فلسهين هي ق،غة العر ".  العر ي وا 

من ج ة  انغةع أشار مجدالني  لق أن الطغادة الفلسهينغة تلطت معلومات من مصر ممن مو،وع 
ي سامح شكري مع نتنغاهو في الطمة ال   غة لإ غهرح في االجتماع الذي عطدح وزير الخارجغة المصر 

 الطد  الدر غة قبل أغاإ.
وقال "أكد لنا األشطاو في مصر علق أن مو،وع الطمة لإ يمحر علق اإله   في اللطاو ما بين 

 وزير الخارجغة المصري ونتنغاهو".
 15/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 حول ضريبة الوقودالفات خ… إيقاف أحد مولدات شركة الكهرباء في غزة: في غزة الطاقةسلطة  .5

: قررت سلهة الهاقة في قهاع أزة  غطاف أحد مولدات محهة الك ر اوع "الطد  العر ي" –أزة 
وعزت السب  في ذلأ  لق نطل كمغات الوقود الواردة للمحهةع جراو استمرار وزارة المالغة في 
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من شمن  أن ي  ر مالسل   علق هذا الوقودع وهو ما "البلو"ال،فة الدر غة فرض ،ريمة ما غعرف بر 
 علق جدول توزيع الهاقة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

نسخة من ع أن وقف عمل أحد مولدات محهة  "الطد  العر ي"وأعلنت السلهة في تصريح تلطت 
الك ر او وسط قهاع أزةع غمتي مالتزامن مع تعهل الخهوح المصريةع وتعهل أحد الخهوح 

عجز كبير في  مدادات الهاقةع "اع منذ أغاإ. وقالت  ن ذلأ سي دي  لق اإلسرائيلغة المدذغة للطه
ر اأ شديد في برنامس التوزيع بدوا من مساو باليوإ  الجمعة  ."وا 

وأشارت  لق أن عدإ  عفاو وقود المحهة من ال،ريمة المفرو،ة علغ  وف  ما جرس االتفا  علغ  
الدوالر األمريكي غساوي "مالغة شركة التوزيع مليون شغكل من  12.5سامطاع أدس  لق استنزاف نحو 

ع عدا عن امتناع بنوأ سلهة النطد عن تطدغإ تس غ ت مالغة لشركة التوزيع لتجاوز هذح "شغكل 3.85
األزمة. وات مت وزارة المالغة في ال،فة الدر غة معدإ االلتزاإ مالتفاهمات السامطة مع مجل  الوزراو 

 خ ل ش ر رم،ان. %80 بنسمة "والبل"بخصول اإلعفاو من ،ريمة 
اإلسرائيلي المدذي لمحافظة خان يون   8وأكدت شركة توزيع الك ر او في أزة أن خط الك ر او رقإ 

جنو  قهاع أزة عاد للعملع فغما ال تزال أزمة فصل الخهوح المصرية علق حال ا. وأو،ح مدير 
لخهوح المصرية المدذغة لمحافظة رفح دائرة الع قات العامة واإلع إ في الشركة هار  لبد أن ا

  ُفصلت صماح أم  مجدداع وأن ذلأ انعك  علق جدول التوزيع وأر ك  مشكل كبير.
وأشار  لق أن الفصل ماإل،افة  لق ،عف عمل المحهة مالتزامن مع االست  أ الشديد للهاقة في 

من حاجة  %40ال تتعدس  ظل أجواو الحر الشديدةع ومع العجز العاإ في الهاقة الك ر ائغة التي
أزةع جع  جدول التوزيع مرتمكا مشكل كبير جدا. وأكد أن  ال يوجد جدول معين لتوزيع الك ر او 

 علق المواهنين في ظل هذح العوامل.
  15/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 عشراوي: دولة االحتالل تذذي ثقافة العنصرية والكراهية .6

 ن "و اللجنة التنفيذغة لمنظمة التحرير الفلسهينغة حنان عشراوي: قالت ع،: منتصر حمدان-راإ و
هي واحدة من أك ر الممارسات   طافة العنصرية والكراهغة التي يتإ تدذيت ا من قبل دولة االحت لع

في ظل المعاناة التي غعغش ا أبناو الشع  الفلسهيني ال الطامع تحت االحت ل  تدميرًا علق األرضع
 ."ت اكات  يومغاً وغعاني من ان

وأ،افت خ ل اجتماع ا مع منسطة لجنة االتحاد األورو ي لمكافحة معاداة السامغة كاتارينا فون 
مالحصانة والمعاملة التف،يلغة من قبل  " سرائيل"يتإ ذلأ بينما تتمتع "سكنور ينع في راإ وع أم : 
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 لع وغعمل علق تعزيز سغادة الذي يترت  علغ  أن يتعامل مع أسما  االحت المجتمع الدوليع
 ."الطانونين الدولي والدولي اإلنساني

وأعر ت عشراوي عن أسف ا الشديد لموقف أوروما وعدإ مساولت ا إلسرائيل وعلق خروقات اع ف،ً  
عن تراجع المواقف األورو غة تجاح الط،غة الفلسهينغةع ودعت االتحاد األورو ي  لق االستخداإ 

 ." سرائيل"تشريعات  لمحاسمة الفعَّال لطوانين  و 
 15/7/2016الخليج، الشارقة، 

 

 المركزية تعلن عن بدء استقبال طلبات اعتماد المراقبين االنتخاباتلجنة  .7
أعلنت لجنة االنتخامات المركزية اليوإ الخمغ ع عن بدو استطمال هلمات اعتماد هيئات : راإ و

لعاشر من تموز الجاريع وحتق مساو األول من تشرين الرقامة المحلغة والدولغةع ابتداًو من صماح ا
 األول المطبل.

ودعت اللجنة م سسات المجتمع المدني العاملة في مجال الدغمطراهغة وحطو  اإلنسانع  لق تطدغإ 
هلمات االعتماد لدس لجنة االنتخامات المركزيةع للحصول علق مهاقات لمراقبي ا تمكن إ من الدخول 

 واالقتراعع لمراقمة نزاهة وشفافغة العملغة االنتخابغة. لق مراكز التسجيل 
 14/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 !دونًما في بيت لحم 420فرج  لماجدمن أين "صفا":  .8

نشرت صفحة فغسبوأ مطر ة من الطغادي المفصول من حركة فتح محمد دح ن علق موقع : أزة
بوأ" ما قالت  ن  "مجموعة و ائ  ت بت تورح رئغ  ج از المخابرات التواصل االجتماعي "فغ  

 الفلسهيني ماجد فرج مط،اغا فساد".
وقالت صفحة "محمود عما  ال غم لني"  ن الو ائ  حصلت علي ا من قبل "أحد قغادات ج از األمن 

شرائ  لطهع الوقائي والمش ود ل  بوهنيت  وانتما ح الفتحاوي األصيلع ويتساول حول  راو فرج و 
 دونًما في محافظة بيت لحإ جنو  ال،فة الدر غة المحتلة". 420أرا،ي تبلغ ما مجموعة 

وأ،افت: "غسمل الطغادي وهو علق معرفة شخصغة مفرج و و،ع  المادي وو،ع عائلت  المتوا،ع 
من  قبل تولغ  قغادة ج از المخابرات العامة.. من أين لماجد بفرج  كل هذح األموال وكيف انتطل

 الشكوس معدإ كفاغة راتم  حينما كان ،امًها في األمن الوقائي  لق كل هذا ال راو الفاحة؟". 
دونًما قاإ 62أوراقا قالت "هي جزو مسغط من المتوفر ت بت تسجيل فرج ما مجموع   الصفحة وأرفطت

 زوجت ". ماسإمشرائ ا من السيدة ذكاو أسعد في منهطة النحلة ببيت لحإ وتإ تسجيل ا 
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بأي معد أش ر معدودة من تولغ    2011وهاجمت الصفحة فرج وتساولت: " ذا كان هذا في العاإ 
 ".2016قغادة المخابرات  فكإ تطدرون أم أ ماجد فرج ونحن ا ن في العاإ 

ع وغعد أحد 2009ويتولق فرج  دارة ج از المخابرات ممرسوإ من الرئغ  محمود عما  منذ عاإ 
 الرئغ . المطر ين الط ئل من

 .الذي هو أحد  فرازات اتفا  أوسلو -سيئ الصيت فلسهينغا-فرج من قادة التنسي  األمني د  وغع

 13/7/2016، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 قرب حاجز شعفاط محاولته تنفيذ عملية طعنبرصاص االحتالل بزعم  فلسطينيإصابة  .9

ي برصرررال جرررغة االحرررت لع صرررماح يررروإ ُأصررري  شرررا  فلسرررهين: خلررردون مظلررروإ -الطرررد  المحتلرررة 
عاو محاولت  تنفيذ عملغة هعن  الخمغ ع قر  حاجز مخغإ شعفاح بشمالي شر  الطد  المحتلة ع ماد 

 ،د الجنود اإلسرائيليين.
شرهة اإلسرائيلغةع أن قوة  سرائيلغة اعتطلت شاًما فلسهينًغا قرر  حراجز مخرغإ شرعفاحع تشرتم  الوذكرت 

 فت ا بر "اإلرهابغة"ع مشيرة  لق تجم ر عدد من الفلسهينيين في المكان.م  في تنفيذ نشاهات وص
ًما نحرو قروات  يًناع حير قاإ ب ش ارها متطد  واد عت الشرهة في بغان ل اع أن أحد الشا  كان غحمل سك 

 حر  الحدودع التي أهلطت النار مات جاه  وأصابت ع دون اإلفصاح عن و،ع  الصحي.
"ال ر ل األحمررر الفلسرهيني" بأيررر حكومغرة  أن الطرروات اإلسررائيلغة منعررت مرن جانب رراع ذكررت جمعغررة 

مكانغرة ع جر ع حيرر قامرت الطروات بنطلر  عبرر دوريرة عسركرية  هواقم ا من الوصرول  لرق الُمصرا  وا 
 للع ج في  حدس المشافي اإلسرائيلغة.

هين مشركل م قررتع وأفرادت مصرادر لرر "قررد  برر " أن قروات االحررت ل أألطرت الحراجز فري كرر  االتجرا
في حين لإ يتإ التعر ف معد علق هوغة الشا  الُمصرا ع والشرا  ا خرر الرذي ترإ اعتطالر ع وفًطرا لبغران 

 شرهة االحت ل.
 14/7/2016، قدس برس

 

 ظل عدم احترام السابق: أطراف عدة تكلمت معنا عن تبادل األسرى وال اتفاق جديد في مرزوق أبو  .11
رزو  نائ  رئغ  المكت  السغاسي لحركة حما  حول ملف الجنود : قال موسق أبو موكاالت-أزة 

هنراأ مرن تكلرإ معنرا حرول المو،روع ومرن أهرراف متعرددةع "اإلسرائيليين المفطودين في قهراع أرزة  ن 
وجوابنا وا،ح لكل األهرافع وهو ال معنق ألي اتفاقغات جديدة في ظل عدإ احتراإ االتفا  الساب ع 

 ."طوالمتعل  مصفطة شالغ
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عنرد اإلفرراج عرن األسررس الرذين أعيرد اعتطرال إ بردون سرب  "وأ،اف في تصريحات لوكالة شر ا   نر  
نستهغع الحدير عن المو،وع الجديدع ومالمناسمة لغ  هناأ أي اتصاالت مع العدو الصر يوني فري 
أي مرررن الط،ررراغاع ومرررا ي يررررح الرررمعض عرررن بوامرررات خلفغرررة هررري أوهررراإ لتبريرررر اتصررراالت إ الفاشرررلة مرررع 

 ."حت ل وتنسغط إ األمني ،د شعبنااال
أن هنراأ لطراوات واتصراالت مرع "وحول التحركات الدولغة مشمن حصار قهاع أزةع ذكر أبرو مررزو  

أهررراف أورو غررة مختلفررة جمغع ررا تلتطرري مررمهراف الصررراعع وتحمررل وج ررة نظرهررا لنررا ولديرنرراع نحررن فرري 
 ." من غمبقع هذح سغاسة  ابتة للحركةحركة حما  نلتطي مكل األهراف ما عدا العدو الص يوني  ال

وأو،ررح: ان هنرراأ أهرافررًا ال تلتطرري مالحركررة علررق المسررتوس الرسررمي العتمررارات سغاسررغة عنررد دول رراع 
ولكن ا تتواصل مهر  أير رسمغةع مبينًا أن رئغ  الوزراو البريهاني الساب  تروني بليرر "التطرق مطغرادة 

فرري جعبترر  أفكررارًا وكنررا ومررا زلنررا نكرررر موقررف الحركررة الحركررة عرردة مرررات حسرر  هلمرر ع ودائمررًا غحمررل 
ال ابرت مررن مجمررل الط،رراغا المهروحررةع سرواًو ق،ررغة الحصررارع أو المرروظفينع أو المصررالحة الوهنغررةع 

 ."أو األسرس والمعتطلين
االحرررت ل لرررإ غسرررتهع  أنوانعكاسرررات ا علرررق قهررراع أرررزةع قرررال:  اإلسررررائيلغةومشرررمن المصرررالحة التركغرررة 

و  لغرر  مررن محاصرررة حمررا  فرري تركغررا وتطييررد حركت ررا وعرردإ التعامررل مع رراع كمررا أن تحطيرر  مررا غصررب
ن اسررتبدلوها محررل معررض المشررك ت الناتجررة  األتررراأ لررإ غسررتهغعوا تحطيرر  كسررر الحصررار عررن أررزةع وا 

علررق قهررراع أررزة فرري الك ر ررراو   يجامررا"سرررينعك   اإلسرررائيليورأس أن االتفرررا  التركرري  عررن الحصررار.
والصحة وهذا ما يخفف الحصرار وال يلدغر ع ومرن جانبنرا سرنمطق مسرتمرين فري عملنرا والماو واإلعمار 

ووصف نائ  رئرغ  المكتر  السغاسري لحمرا ع محاولرة تركغرا كسرر الحصرار  ."لكسر الحصار كام ً 
ن كنا نرفض أي "ع متامعًا: "النبيلة"عن قهاع أزة بر  أما عملغة التهبغع ف ي ق،غة تركغة ص يونغة وا 

 ."هذا الطبيل مع العدو الص يوني وأبلدنا الجان  التركي بذلأعملغة من 
أميرر قهرر تمرغإ   لرق ن الرئغ  محمود عما  قد معر رسالة "وفي ملف المصالحة قال أبو مرزو ع 

رح في را مرا يريردح مرن المصرالحةع  بن حمد آل  انيع معرد انسرحا  وفرد "فرتح" مرن لطراوات الدوحرةع و، 
كومة الوحدة الوهنغة ممرا تلترزإ مر  منظمرة التحريرر الفلسرهينغة وغكرون ونصت رسالت  علق أن تلتزإ ح

برنامج ررررا ممررررا   لبرنررررامس حكومررررة الوفررررا  الرررروهني برئاسررررة رامرررري الحمررررد وع وعرررردإ عطررررد المجلرررر  
واعتبر أبو مرزو  رسالة عمرا  "قفرزًا عرن كرل االتفاقرات والتفاهمرات ال سرغما وأنر  يرذه   ."التشريعي

تحطغطررر ع وهرررو االنتخامرررات الرئاسرررغة والتشرررريعغة قبرررل تشررركيل الحكومرررةع وهرررو مرررا للبرررديل الرررذي غصرررع  
 غعار،  أغ،ا عزاإ األحمد رئغ  وفد فتح"ع علق حد قول .

 15/7/2016األيام، رام هللا، 
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 يكشف رفض السلطة لعقد لقاء ثالثي بين أبو مازن ونتنياهو والسيسي في القاهرة زكيعباس  .11
قبل أغاإ نط  عرن مصرادرها الخاصرةع بوجرود حالرة مرن  "رأي اليوإ"ما كشفت  في تمكيد جديد ل راإ و:

الطلر  تنتررا  الطغرادة الفلسررهينغةع مسررب  التحركرات المصرررية ال ادفرة  لررق  عررادة  حغراو المفاو،ررات مررع 
سرامح شركري إلسررائيلع كشرف ع،رو  المصرري  ع خاصة معد زيارة وزير الخارجغرة"دون  من" سرائيل 

ة لحركررة فرررتح أن السرررلهة الفلسررهينغة رف،رررت عر،ررا لعطرررد لطررراو    رري يجمرررع محمرررود اللجنررة المركزيررر
 الطاهرة مح،ور الرئغ  المصري عبد الفتاح السغسي.مو نغامين نتنغاهو  "أبو مازن "عما  

وفي تصريحات فتحاوغة جديدة تناولت التي قاإ ب ا وزير خارجغة الطاهرة إلسرائيلع وعطدح لطاوات مع 
بنغررامين نتنغرراهو فرري مدينررة الطررد  المحتلررةع قررال ع،ررو اللجنررة المركزيررة عمررا  زكرري رئررغ  الرروزراو 

لكن  أكد أن الشع  الفلسرهيني ال   ."الشع  الفلسهيني حطل تجار  لكل أشكال اإلرها  اإلسرائيلي"
يرررزال صرررامد فررري وجررر  االحرررت ل بررررأإ كرررل االنطسررراماتع قرررد اعتبرررر الرجرررل فررري تصرررريحات متلفرررزة أن 

وأكررد فرري ذات الوقررت أن كررل المحرراوالت الجاريررة للتسرروغة هرري  ."عر غررة هرري إلنطرراذ  سرررائيلال رولررة ال"
 ."فرصة إلسرائيل الحت ل ال،فة والتهبغع مع العر "

وكشف عما  زكي المسئول عن ملف الع قات العر غة فري فرتح أن السرلهة الفلسرهينغة رف،رت عطرد 
اإلسررائيلي بنغرامين نتانغراهو والررئغ  المصرري عبرد لطاو    ي غ،إ الرئغ  أبو مازن ورئغ  الوزراو 

 الفتاح السغسي في العاصمة المصرية الطاهرة.
ع مشرددا " عهراو الشررعغة ل حرت ل فري قترل الفلسرهينيين"الرذها   لرق المفاو،رات هرو   نالرجل قال 

 علق ان  ال غمكن أن نذه   لق مفاو،ات مماشرة مع االحت ل دون سطف زمني محدد.
ان الجانر  الفلسرهيني ال غعلرإ مكرل تفاصريل الزيرارة  "رأي اليروإ"كد مصدر مس ول في السلهة لر وقد أ

التي قاإ ب ا شكري إلسرائيل مشكل كاملع وأن  لرإ غكرن علرق دراغرة بترتيمات را خاصرة وأن را خصصرت 
ه   المفاو،ات.  لمحر الملف الفلسهيني وا 

ني مرن مخهرط غحراول االلتفراف علرق مهلر  وحس  المصدر ف ن هنراأ خشرغة لردس الجانر  الفلسرهي
من خ ل مح  ا ،من م تمر دولي تكرون فرنسرا أو  "تدويل الط،غة الفلسهينغة" رالجان  الفلسهيني ب

وقررد كشررف  أيرهررا مشرررفا علغرر ع ب رردف ،ررمان عرردإ ت ررر   سرررائيل مررن االسررتحطاقات المهلومررة من ررا.
  لرراإ و وأن أبرو مرازن لرإ غعهري ردا ن ائغرا المصدر أن عطد اللطاو ال   ي هرح  شكري خ ل زيارت

 علق المطترحع وأن  تفاجم من هرح  مجددا في  سرائيل من قبل شكري قبل  عهاو موقف  الن ائي.
 14/7/2016، لندن، رأي اليوم
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 ستهجن تصريحات مالدينوف حول الصراع الفلسطيني اإلسرائيليفتح ت .12
لمتحدر ماسم ا أسامة الطواسميع تصرريحات ممعرور األمرإ است جنت حركة فتح علق لسان ا: راإ و

المتحرررردة نغكرررروالي م دينرررروف حررررول الصررررراع الفلسررررهيني اإلسرررررائيليع والترررري اعتبررررر في ررررا أن "العنررررف" 
 الفلسهيني أحد األسما  الرئغسغة الذي غمنع العودة للمفاو،ات.

لحطغطرررة تمامررراع وأن العنرررف واعتبرررر الطواسرررمي فررري بغررران يررروإ الخمرررغ ع أن هرررذح التصرررريحات مجافغرررة ل
 الحطغطي الذي تجاهل  م دينوف غكمن في الجرائإ اإلسرائيلغة المتواصلة مح  الشع  الفلسهيني.

وقررال الطواسررمي موج ررا ك مرر   لررق م دينرروف وللعررالإ ممسرررحع  ن الشررع  الفلسررهيني ينا،ررل مررن أجررل 
لعنصررررررية والظلرررررإ والطمرررررع الحريرررررة واالسرررررتط ل كمررررراقي شرررررعو  األرضع التررررري تعر،رررررت ل حرررررت ل وا

ن العنررف الحطغطرري غكمررن فطررط فرري ممارسررات االحررت ل العنصرررية مررن اسررتغهانع وسرررقة  والتعررذي ع وا 
لألرا،ي الفلسهينغةع و ناو جدار الفصل العنصريع وهدإ البيوت وتشريد العائ تع ومحاصرة المدن 

ال اإلداري واعتطررررال األهفررررالع والطرررررسع وممارسررررة العطررررا  الجمرررراعيع واإلعرررردامات الميدانغررررةع واالعتطرررر
وممارسة سغاسة "األمارت ايد" والعنصرية مح  الفلسهينيينع وهو عدوان من هررف واحرد وهرو الهررف 

وهالرر  الطواسررميع م دينرروف مررالتراجع عررن هررذح التصررريحاتع ألن المسرراواة بررين الجرر د  اإلسرررائيلي.
لع وهرررذا ال يخررردإ الج رررود الدولغرررة وال،رررحغة ظلرررإ كبيرررر للشرررع  الفلسرررهينيع وانحغررراز مهلررر  ل حرررت 

 ومحاوالت  نفاذ الطانون الدولي.
 14/7/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 فصائل فلسطينية: نتنياهو يسعى للتطبيع مع العرب دون منح الفلسطينيين حقوقهم .13

الروزراو اإلسررائيليع اسرتنكرت فصرائل فلسرهينغةع تصرريحات رئرغ  : عر  عهرا وع األنا،ول – أزة
وقرررال مم لرررو الفصرررائلع فررري تصرررريحات لوكالرررة  بنغرررامين نتنغررراهو مشرررمن التهبغرررع مرررع العرررالإ العر ررري.

 دون أن غعهي للفلسهينيين حطوق إ. تهبغع الع قات مع الدول العر غةلاألنا،ولع  ن نتنغاهو غسعق 
 ري أواًلع "غمكرن أن غسراعدنا فري دفرع وقال نتنغاهوع أم ع  ن التهبغع أو دفع الع قات مع العرالإ العر 

  الس إ األك ر وعغا واستطراًرا ودعًما بيننا و ين الفلسهينيين".
وقال الطغادي في حركة حما ع غحيي موسقع  ن  سرائيل تحاول استد ل ما وصرف ا محالرة "التفكرأ" 

مررن تديررراتع برردأنا  وأ،رراف موسررق لررر"األنا،ول":" أمرراإ مررا غشرر دح العررالإ العر رريع و"ال رروان العر رري".
نشررراهد لألسرررف هرررذح الحالرررة المتم لرررة مانررردفاع دول عر غرررة نحرررو  سررررائيل للتهبغرررع مع رررا دون اعتمرررارات 

وترررامع:"  سررررائيل تسرررعق للتهبغرررع دون أن تعهررري أي حطرررو  للفلسرررهينيينع وأي  للط،رررغة الفلسرررهينغة".
 ممادرات سيجري است  ك ا مع الوقتع كما حدر في ممادرات سامطة".
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ل  ن تصريحات نتنغاهو تمتي في سغا  ما أسرماح برر"ت بيت فكررة  سررائيل الكبررسع وأن را األقروس فري وقا
 المنهطة"ع مستدلة حالة التفكأ واالن غار العر يع وف  قول .

 بدورحع وصف نافذ عزاإع الطغادي في حركة الج اد اإلس ميع تصريحات "نتنغاهو" بر"الكار غة".
:" لألسف اليوإ هناأ ع قات عر غة  سرائيلغةع تطاإ دون االكترار للط،رغة وأ،اف عزاإ لر"األنا،ول"

وأكررررد أن  سرررررائيل تحرررراول ا ن وتسررررعق لتجرررراوز الحطررررو  الفلسررررهينغةع عبررررر ع قات ررررا  الفلسررررهينغة". 
سررائيلع لرن غكرون فري  المماشرة مع الدول العر غة. ورأس عزاإ أن تهبغع الع قات بين الردول العر غرة وا 

وأ،رررراف:" الرررردول العر غررررة مهالمررررةع مالرررردفاع عررررن حطررررو  الشررررع  الفلسررررهينيع  فلسررررهينيين.صررررالح ال
وقررال عررزاإ:" نرررفض التهبغررع سررواو قبررل السرر إع أإ  ومسرراندت  أمرراإ االنت اكررات اإلسرررائيلغة اليومغررة".

 معدحع االحت ل ال يج  أن تتإ مكافئت  تحت أي مبرر أو عنوان".
اسرري للجب ررة الشررعبغة لتحريررر فلسررهين بتنظررغإ غسرراري ع فطررال أمررا جميررل مزهرررع ع،ررو المكترر  السغ

لررر"األنا،ول":" م سررف أن تخرررج م ررل هررذح التصررريحات الترري تعكرر  الحالررة الماهتررةع والم سررفة الترري 
وقررال مزهرررع  ن هنرراأ دول عر غررة تسررعق لألسررف لمكافررمة  سرررائيلع وفرري  وصررل  لي ررا العررالإ العر رري".

فري المنهطرة مرن أحردار تسرتدل ا  سررائيل لصرالح اع بتنرا نسرمع هرذح ظل التديرات الراهنةع وما يجرري 
وجرردد مزهررر تمكيررد الجب ررة علررق رفررض تهبغررع  التصررريحات المرفو،ررة والترري قررد تتحررول  لررق مواقررف".

 الدول العر غة تحت أي مسمق من المسمغاتع مهالما بتدعغإ الحطو  الفلسهينغةع والدفاع عن ا.
 ممادرة الس إ العر غةع دون  عهاو الفلسهينيين أي استحطاقات.ورأس أن  سرائيل تسعق لتعديل 

 14/7/2016وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
 
 حماس تتجه للموافقة على المشاركة في االنتخابات البلديةوكالة األناضول:  .14

قررال مصررردر مهلررع مطرررر  مرررن حركررة حمرررا ع  ن األخيرررة تتجررر   لررق الموافطرررة علرررق : عرر و الريمررراوي 
اركة فرري االنتخامررات البلدغررةع المزمررع عطرردها فرري أكتو راتشرررين األول المطبررلع والترري أعلنررت عررن المشرر

  جرائ ا حكومة الوفا  الوهني برئاسة رامي الحمد و.
وأو،ح المصردر لألنا،رولع والرذي هلر  عردإ كشرف اسرم ع أن حمرا  قرد تعلرن رسرمغا عرن موقف را 

 طليلة الطادمة بدون تحديد تاريز معين .مالمشاركة في االنتخاماتع خ ل األغاإ ال
وذكر أن الطغادة السغاسغة للحركة في قهاع أزة وال،فة الدر غة والخرارجع وافطرت علرق قررار المشراركة 

 معد مشاورات مهولة.
ولفررت أن الحركررة اتخررذت هررذا الموقررفع معررد أن حصررلت علررق ردود  يجابغررة مررن حركررة "فررتح"ع حررول 

ومن ررا أن تكررون مرجعغررة البررت فرري شرركاوس نتررائس االنتخامرراتع هرري  معررض الم حظررات الترري قرردمت اع
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محاكإ "البداغات" في المدن التي جررت في راع ولرغ  "المحكمرة الدسرتورية" التري شركل ا مر خرا الررئغ ع 
 محمود عما .

كمررا وافطررت حركررة فررتح علررق أن تتعامررل لجنررة االنتخامررات المركزيررة بالمشرررفة علررق االنتخامررات  مرررع 
لطائمة في قهاع أزة بتديرها حركة حما  ع والتعامل مشكل م ني مع أي مجال  محلغة الم سسات ا

 تفوز في ا الحركةع حس  المصدر.
وكشف المصدر أن فصائل فلسهينغة صاأت "و غطة شرف"ع ب دف ،مان نجاح ونزاهة االنتخاماتع 

الج ات المرر  رة" بترروفير وهالرر  مررن أسررماهإ بررر" وتررإ تطرردغم ا لحركترري "فررتح" و"حمررا " للموافطررة علي ررا.
 "بيئة حطغطغة النتخامات غمكن البناو علي ا لوحدة الشع  الفلسهيني".

 وأشار أن هذا الموقف لغ  سغاسغاع وال يت،من "معدا سغاسغا"ع بل جاو بناًو علق مهال  مجتمعغة.
 14/7/2016وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 

 
 اإلسرائيلي لمزيد من التطرفاشتية: "قانون الجمعيات" يقود المجتمع  .15

قرانون "راإ و: قال ع،و اللجنرة المركزيرة لحركرة فرتح د. محمرد اشرتغة  ن  قررار الكنغسرت اإلسررائيلي 
ن راو مرا تمطرق "الجمعغات ع الذي غطيد نشاح المنظمات أير الحكومغةع هو توجر   سررائيلي لمحاصررة وا 

 اإلسرائيلي  لق المزيد من التهرف. من المنظمات الحطوقغة والغساريةع ما غطود المجتمع
وأ،رراف اشررتغةع خرر ل لطائرر  بوفررد مررن الكرروغكرزع جمعغررة األصرردقاو المسررغحغةع أن الغمررين اإلسرررائيلي 

 لدغ  أدوات : االستغهان علق األرضع والطوانين العنصرية مالكنغست.
سغاسررري فررري  وقرررال  ن الغمرررين اإلسررررائيلي غعمرررل علرررق  عرررادة صرررغاأة  سررررائيل جديررردة لمنرررع أي حرررل

المستطبل مع الفلسهينيينع مهالما دول العالإ برفع الحصانة عن  سرائيل إلجمارها علق احترراإ حطرو  
وو،رررع اشررررتغة الوفررررد فرررري صرررورة الحملررررة اإلسرررررائيلغة المسررررعورة  اإلنسررران والطررررانون والموا يرررر  الدولغررررة.

منرذ  %600ن مال،رفة ارتفرع لمصادرة األرا،ي الفلسهينغة واستغهان اع مشيرا  لق أن عدد المستوهني
ألررف مسررتوهن حسرر  آخررر اإلحصرراواتع أي أن هنرراأ مسررتوهنا  774توقغررع اتفاقغررة أوسررلو لغصررمح 

 فلسهينيين مال،فة. 3ي ودغا واحدا مطابل 
 14/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 جنرال إسرائيلي: البرغوثي أكثر تطرفا من عرفات .16

يني مررروان البرأررو ي المعتطررل مسررجون االحررت ل ممنرر  وصررف جنرررال  سرررائيلي متطاعررد الطغررادي الفلسرره
 أك ر تهرًفا من الزعغإ الراحل غاسر عرفاتع داعغا  لق عدإ اإلفراج عن .
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وقال الجنرال اإلسرائيلي المتطاعد موشغ   لعاد  ن مروان البرأو يع الطغادي ممنظمرة فرتحع "لرغ  رجرل 
يلسررون مانرردغ  الفلسررهيني"ع ومتسررائ  عررن سرر إ"ع مشررككًا فرري وصررف معررض اإلسرررائيليين لرر  ممنرر  "ن

 مدس فائدت  إلسرائيل مستطم .
وكت  في مطال ل  مصحغفة يدغعوت أحرونوت أن البرأو ي سرب  أن ُأديرن مرن قبرل محكمرة  سررائيلغة 

ع وُحكإ علغ  مالسجن الم  رد خمر  مررات علرق خلفغرة تورهر  فري مطترل خمسرة  سررائيليينع 2004عاإ 
ن السغاسرريين اإلسرررائيليين ممررن يلتطونرر  خلررف الط،ررمان مرراتوا غهلطررون دعرروات ومررع ذلررأ فرر ن عررددا مرر

 إله   سراح ع "ألن  مطاتل حريةع وغعتبر ملأ الشارع الفلسهيني".
أن معررررض  -الررررذي غعمررررل محا،رررررًا جامعغررررًا فرررري الكلغررررة األكادغمغررررة مالجليررررل الدر رررري-وأو،ررررح  لعرررراد 

ت الرررررأي الترررري تجرررررس فرررري المنرررراه  الفلسررررهينغةع السغاسرررريين اإلسرررررائيليين غسررررتندون  لررررق اسررررته عا
وغستنتجون من خ ل ا أن البرأو ي سغكون الزعغإ الفلسرهيني الطرادإع وأن اإلفرراج عنر  سغسر ل علرق 

  سرائيل التوصل  لق س إ مع الفلسهينيين ماعتمار أن  شريأ س إ مع ا. 
حغاتر  إل مرات أنر  لرغ  متعاونرًا  واستهرد قائ   ن  ه   سراح البرأو ي سغ،هرح  لق السعي هروال

 مع  سرائيل التي ر ما تكتشف معد تحريرح من السجن أن  تحول من متعاهف  لق عدو.
وأشرار  لررق أن البرأررو ي أمعررد مرن أن يوصررف ممنرر  "مانرردغ  الفلسررهيني"ع مت مرًا  غرراح ممنرر  أك ررر تهرفررًا 

ع ألن األخيررر اسررتخدم  لتشرركيل مررن الرررئغ  الراحررل غاسررر عرفررات فرري نظرترر   لررق الدولررة الصرر يونغة
 خ غا مسلحة للعمل ،د  سرائيلع ولذلأ غمكن اعتمارح "أقر   لق عرفات من   لق ماندغ ".

وخررتإ مررالطول  نرر  محظررور علررق  سرررائيل  هرر   سررراح البرأررو ي "ألنرر  لررغ  رجررل سرر إع وهررو الررزعغإ 
 ئيل".الفلسهيني الم هل لتحطي   نجاز في المواج ة الفلسهينغة مع  سرا

 14/7/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 

 
 في قطاع غزة تنظم مخيمات كشفية تدريبية للفتيان "سرايا القدس" .17

أهلطرررت سرررراغا الطرررد ع الجنررراح العسررركري لحركرررة الج ررراد اإلسررر ميع برنرررامس : األنا،رررول-خرررانيون  
ة. ويبردأ المخرغإع ع وغطاإ في بلردة بنري ُسر غ ع جنرو  قهراع أرز "الشبل المطاوإ"مخغإع أهل  علغ  اسإ 

صرررماح كرررل يررروإع ممسررريرة كشرررفغةع  رررإ التررردري  علرررق الزحرررف علرررق األرضع وكرررذلأ عبرررر نفررر  ترابررري 
 صديرع ماإل،افة  لق الزحف أسفل األس أ الشائكةع والطفز من فو  نيران ُمشتعلة.

مرررع كمرررا يت،رررمن المخرررغإ تررردريمات علرررق كغفغرررة  خمررراد الحرائررر ع واإلسرررعافات األولغرررة وكغفغرررة التعامرررل 
خ ئ إع من الميدان. هفرل ال تزيرد  300وغهل  الطائمون علق المخغإ الذي غشارأ م  نحو  الجرحق وا 
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عاًمرراع أسررماو المعررتط ت اإلسرررائيلغة علررق الطاعررات الترري يرردر ون األهفررال في ررا. كمررا 16أعمررارهإ عررن 
 غطدمون ل إ الك ير من المعلومات عن المعتطلين الفلسهينيين لدس  سرائيل.

مصررررع  البررررريإع وهررررو معتطررررل محررررررع وُمشرررررف علررررق ترررردري  األهفررررال فرررري المخررررغإع لوكالررررة  وغطررررول
نسرعق لتعزيرز  . وأ،راف:"هذا المخغإ غحمل الك ير من األهداف التر وغة مالدرجرة األولرق"األنا،ول: 

 طافة المطاومةع واالنتماو لط،اغا الشع  الفلسهيني وعلق رأس ا ق،رغة األسررسع وتحريرر األرض مرن 
 ت ل اإلسرائيلي.االح

 15/7/2016القدس العربي، لندن، 
 
 أحكام عالية ألسيرين نفذا عمليتي طعن ودهس .18

أصرررردر ق،ررررراو االحررررت لع يررررروإ الخمررررغ ع أحكامرررررا مالسررررجن والسرررررجن الم  ررررد علرررررق أسررررريرين : راإ و
 فلسهينيين نفذ أحدهما عملغة هعن في تل أبي ع ونفذ ا خر عملغة ده  قر  الخليل.

 51ت أحرونررروتع ف نرر  تررإ الحكرررإ مالسررجن الم  رررد مرررتين علررق الفلسرررهيني رائررد خليرررل بوحسرر  يرردغعو 
بترل أبير ع فري  المانورامراعاما  من الخليرلع معرد  دانتر  مطترل  سررائيليين ومحاولرة قترل  الرر فري مبنرق 

 ش ر تشرين ال اني الما،ي.
مسالمة من الخليرلع  عاما علق األسير جمال 18كما أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكما مالسجن 

 معد أن كان نفذ عملغة ده  أدت إلصامة    ة جنود في ش ر تشرين ال اني الما،ي.
 14/7/2016القدس، القدس، 

 
 يواصلون احتجاجاتهم دعمًا لألسير بالل كايد "الشعبية"معتقل من  300نحو  .19

سررران وهيئرررة شررر ون فرررادي أبرررو سرررعدس: أكررردت م سسرررة ال،رررمير لرعاغرررة األسرررير وحطرررو  اإلن –راإ و 
األسرس والمحررين أن األسير م ل كايد الم،ر  عن الهعاإ ال يزال فري سرجن عسرط ن اإلسررائيلي 
ولإ يتإ نطل  معد  لق المستشفق. وقالت ال يئة  ن محامي را كرريإ عجروة أن رق زيارتر   لرق األسرير كايرد 

لق مستشفق بررزالي نتيجرة ساعة الما،غة مرتين   48في عزل سجن عسط نع م كدة أن  نطل خ ل 
 كيلوأراما. 59  لقنزل وزن   أنو،ع  الصحي الصع  وإلجراو عدة فحوصات هبغةع معد 
أسير من الجب ة الشعبغة يواصرلون  300وقال نادي األسير عط  عدة زيارات أجراها محاموح  ن نحو 

سررنادًا لألسررير كايررد الررذي دخررل شرر رح ال رراني فرري اإل،رررا  عررن الهعرراإ  خهرروات إ االحتجاجغررة دعمررًا وا 
 رف،ًا العتطال  اإلداري.
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علررق نسررخة منرر  عررن عرردد مررن أسرررس الشررعبغة الررذين  "الطررد  العر رري"ونطررل النررادي فرري بغرران حصررلت 
تمت زيارات إ أن إ يواصلون  رجاع وجمات الهعاإ في كافة السجون. في المطابل شرعت  دارة سجون 

ويل أرف إ  لق زنازين وسح  األدوات الك ر ائغة االحت ل مفرض عطومات جماعغة علي إ تم لت بتح
 وتطلغل الكانتين ومنع إ من الزيارة لمدة ش ر.

 15/7/2016القدس العربي، لندن، 
 
 : اخلعوا الزي العسكري اإلسرائيلي أبو عرار للمتطوعين العرب بالجيشالنائب  .21

األسرربوع الما،رريع علررق  فرري أعطررا  مصررادقة لجنررة الطررانون والدسررتور التامعررة للكنغسررتع: قاسررإ مكررري 
مشروع قرانون يرنل علرق فررض عطومرة السرجن علرق مرن غطنرع متهوعرا عر غرا فري الجرغة اإلسررائيلي 

هلر  أبرو عررارع  ينتمي للدغانة المسغحغة علرق الفررار مرن الجرغةع وجر  النائر  عرن الطائمرة المشرتركة
ل اعترا،ر  علرق تعرديل نداو للمتهوعين العر  في الجغة اإلسرائيلي من علق منصة الكنغستع خ 

 الطانونع ناشدهإ فغ  بخلع الزي العسكري واالن،ماإ  لق جان  األهل في ن،ال إ.
وقررال  ن "الدولررة تتعامررل مررع العر رري م مررا عمررل ل ررا علررق أنرر  ال غسررتح  مررا غسررتحط  الي ررودي حيررر 

 هدمت بيوت من كانوا يتهوعون في الجغةع وهدمت بيوت معاقين وعجزة."
أن "سغاسة كرإ األفرواح لرن تجردي نفعراع وأن الحكومرة تعمرل مسغاسرة وا،رحة عنصررية وذكر أبو عرار 

 ،د العر ع وعلق الحكومة سح  هذا الطانونع ألن  لن يجدي نفعا".
 14/7/2016، 48عرب 

 
 مع موظفين سابقين في مكتب نتنياهو مطولةتحقيقات القناة الثانية:  .21

يرروإ الخمرغ ع مررع رئرغ  هرراقإ مروظفي مكترر  رئررغ   حططرت الشرررهة اإلسررائيلغة مهررواًلع: رامري حيرردر
الحكومة الساب ع آري هاروع كجزو من تطصي حطائ  يتعل  مشب ات حول نتنغاهوع كذلأ تإ التحطي  

 مع موظفة أخرس كانت مس ولة عن  دارة ع قات نتنغاهو ممتبرعين أميركيين.
ع فري مهرار برن أوريرون فرور الخمغ ومحس  الطناة اإلسرائيلغة ال انغةع أوقفت الشرهة هاروع صماح 

التررري تترررولق التحطيررر ع ومعرررد  "443الهرررف "عودتررر  مرررن مدريررردع واسرررتدعت  لررر دالو مشررر ادت  فررري وحررردة 
االستماع لش ادت ع أعلم  المحططون ممن إ انتطلوا من الش ادة  لق التحطي  تحت هائلة التحذيرع والذي 

 أغ اإ. 5يل  للسجن المنزلي ساعةع ومعد انت او التحطي ع تإ تحو  14استمر نحو 
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وكررذلأع اسررتدعت الشرررهة موظفررة أخرررس عملررت فرري مكترر  رئررغ  الحكومررةع للتحطيرر  حررول ع قت ررا 
مالط،غةع ور ما لمعرفت ا ماألموال والممالغ التي تلطاها نتنغاهوع  ذ كانتع محس  الطناةع تدير ع قات 

 نتنغاهو مالمتبرعين األميركيين.
 14/7/2016، 48عرب 

 
 بلدة ومدينتين في حال نشوب حروب 93إعداد خطة طوارئ إسرائيلية إلجالء سكان اريف": "مع .22

 اإلسررائيليمار كوهين رئغ  دائرة الجب ة الداخلغة في شعمة العملغات فري الجرغة  : أعلنم ل ،اهر
 29فري الشرمال و 64بلردةع  93الجغة غعكرف علرق  عرداد خهرة هرواري تط،ري بر ج و سركان مرن  أن

 و ع في حال نشو  حرو  في قهاع أزة أو لبنان. في الجن
ع أن كروهين اسرتعرض خر ل اجتمراع للجنرة ج وزيرة الجب رة الداخلغرة أمر وذكرت صحغفة "معراريف" 

المتفرعرة عرن لجنرة الخارجغرة واألمرن التامعرة للكنغسرتع أول مرن أمر ع خهرة إلجر و السركانع وأشرار 
. 2014مرن العردوان علرق أرزة فري صريف العراإ  أن  تإ و،ع هذح الخهرة فري  هرار اسرتخ ل العبرر

 وتحمل هذح الخهة اسإ "مسافة آمنة".
وقال كوهين  ن "بمسافة آمنة  هي خهة ولغسرت أمررا عسركرياع  ذ  ن تهبغط را مشركل كامرل أو جزئري 
يخ،رررع لتررررجغح رأي المسرررتوس السغاسررري أ نررراو األحررردار. وتشرررمل الخهرررة الممرررادي والوسرررائل إلجررر و 

مررن البلرردات الترري تمعررد أر عررة كيلررومترات عررن الحرردود الشررمالغة وحرردود قهرراع أررزةع  محتمررل لكررل واحررد
وك همرا فرري الوقررت نفسرر   ذا دعررت الحاجررة لررذلأ". وأ،رراف كرروهين:  ن البرردو بتنفيررذ الخهررة غسررتدر  

 ساعة. 120ساعة منذ صدور أمر مشمن اع وينت ي تنفيذها خ ل  12
يرةع فطد قال كوهين  ن  "هولبنا ممن ن،يف  لق الخهة وال يدور الحدير عن  ج و سكان بلدات صد

االسررررتعداد إلجرررر و محتمررررل لكريررررات شررررمون  وسررررديروتع ومررررا زالررررت  جررررراوات تخهررررغط ذلررررأ مسررررتمرة 
وسرتنت ي محلرول ن اغررة العراإ الحرالي". وغشررار  لرق أن عردد سرركان كرل واحردة مررن هراتين البلردتين يزيررد 

 ألف نسمة. 22علق 
فري وزارة الداخلغرة اإلسررائيلغةع ايلري ريدرفع  ن الخهرة تشرمل  جر و سركان  قال مدير مكتر  الهرواري 

مرن سركان هرذح البلرداتع  %70بلدة مرن دون كريرات شرمون  وسرديروتع وأن التخهرغط هرو  جر و  93
 ألفا من المدينتين. 38ألفا من البلدات المذكورة و 54أي 

 14/7/2016، 48عرب 
 
 48فلسطينيي ن يهود يشتبه في استهدافهم ثالثة شبا توقفالشرطة اإلسرائيلية  .23
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سرغارة وكتامرة   حرراق إ   رة شرمان ي رود ل شرتماح فري  اإلسررائيلغةالشررهة  أوقفت :بأ ف    -الطد  
ع علرق مرا اعلرن  أبير ا رر هجروإ ترل  ال رمر  لرقتردعو   سررائيلشعارات جدارية في قريرة عر غرة شرمال 

 الخمغ . اإلسرائيليالداخلي  األمنج از 
وال الررر فرري مسررتوهنة فرري   سرررائيلا نررين مررن الموقرروفين غطغمرران فرري شررمال  أنبغرران الشررين بررت  فررادوأ

 ال،فة الدر غة المحتلةع من دون الكشف عن هوغات إ.
سرغارة فري قريرة  أحررا حزيرانايونيرو علرق  10في  أقدام إ   ة قاصرين ي ودا معد  أوقف“قال البغان 

 ”.أبي معد اعتداو تل  ال مر  لقغافة الناصرة وكتامة شعارات تدعو 
الترري  األخيرررةمحسرر  التحطيرر  كرران المشررتم  ب ررإ غعرردون هجومررا ردا علررق االعتررداوات “البغرران  أ،رراف

 ”.التنفيذ  لقانتطلوا  أبي نفذها فلسهينيونع لكن معد اعتداو تل 
ي ودغرررة التررري ال اإلرهابغرررةالخ غرررا  أنشرررهةوقرررف   لرررقالج رررود السررراعغة   هرررارتررروقغف إ ترررإ فررري “ أنترررامع 

بغانررا ات امغررا فرري “تصرردر  أنالنغامررة غفترررض  أن  لررقع مشرريرا ”األخيرررينارتكبررت هجمررات فرري العررامين 
 ”.المطبلة األغاإ

 14/7/2016، رأي اليوم، لندن
 

 على نية مصلحة السجون إطالق سراح كتسافوالسياسية  النسائيةتصاعد االحتجاجات  ":إسرائيل" .24
صرراعد االحتجاجررات فرري األوسرراح النسررائغة والسغاسررغة فرري  سرررائيل علررق الطررد  العر رري: تت –الناصرررة 

عامرا  قبيرل انت راو مردة  71نغة مصلحة السجون  ه   سراح رئغ   سرائيل الساب  موشغ  كتسراف ب
بسمع سرنوات سرجنا فعلغرا  معرد  دانتر  برت إ االأتصرا  والتحررة. ومعرد أر عرة شر ور علرق  محكوميت 

عرردلت اللجنررة الخاصررة بتطلررغل  "سررلوك  الحسررن"حكوميترر  مال لررر مسرب  رف،ر ا هلمرر  بتطصررير مرردة م
 محكومغات السجناو موقف ا وأوصت أم  ماالستجامة لهل  محامغ .

وعللررت اللجنررة المررذكورة تعررديل موقف ررا ماإلشررارة  لررق أن كتسرراف الررذي رفررض  بررداو النرردإ علررق أفعالرر  
وفر  خهرة منتظمرة معردة ألم الر   "ة تمهيرلعملغر"غعر  عن استعدادح اليوإ معرد رفرض هويرل الجتغراز 

من السرجناو. وتشرمل خهرة التمهيرل تعلرإ الردين ولطراوات شخصرغة مرع عاملرة اجتماعغرة وخبيرر نفسري 
أمر  أن كتسراف  "يردغعوت أحرونروت"مدغة مساعدت  للعودة ألح،ران المجتمرع. كمرا كشرفت صرحغفة 
. وهررذا مررا رف،ررت  أوسرراح اجتماعغررة قبررل شرررها معرردإ التعرررض ل،ررحاغاح مررن النسرراو مالطرردح والتطريررع

وسغاسرررغة فررري  سررررائيل نسررروغة مالرررذات. فطرررد قالرررت اوريرررت سولتسرررغانوع المرررديرة العامرررة التحررراد مراكرررز 
ع خر ل فتررة ال تزيرد عرن المفراجئقرار مصرلحة السرجون "المساعدة ل،حاغا االعتداوات الجنسغةع  ن 

 ."ش رين ي ير تسا الت وتنمعر من  رائحة كري ة
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 ن  هررر   سرررراح كتسررراف غعنررري خغانرررة للجم رررور "النسرررائغة وقالرررت  "فيتسرررو"رت الطررررار جمعغرررة واسرررتنك
 ."وانت اكا ل طت  مسلهات الطانون 

وقالرررت أودغررر  كرمرررون التررري تعر،رررت العترررداو جنسررري مرررن قبرررل كتسررراف يررروإ عملرررت معررر  فررري وزارة 
نشررررت  صرررحف السرررغاحةع  نررر  غسرررتح  السرررجن حترررق آخرررر دقغطرررة مرررن محكوميتررر . وتامعرررت فررري مطرررال 

في حال اإلفراج الممكر عن كتساف سرمفطد  طتري مشركل مهلر  بج راز تهبير  الطرانون " سرائيلغة أم  
  ."ومطدرت  علق ف إ تمعات االعتداوات الجنسغة مالنسمة لل،حاغا

 15/7/2016، ، لندنالقدس العربي
 
 تحظر لعبة "بوكيمون جو" داخل سفاراتها وقواعدها العسكرية "إسرائيل" .25

أصردرت وزارة الخارجغررة اإلسررائيلغة تعلغمرات  لررق العراملين مسرفارات ا فرري  :"الطرد " دوت كروإ -و راإ
 الخارج معدإ ممارسة لعمة "بوكغمون جو" علق ال واتف الذكغة داخل مطار العمل.

ونطلررررت صررررحغفة "يرررردغعوت أحرونرررروت" اإلسرررررائيلغة عررررن اغمانويررررل ناهشررررون المتحرررردر ماسررررإ الخارجغررررة 
 نلتزإ الحذر". أن.. علينا األمنغةة اليوإ الخمغ  قول : " فغما يتعل  مالجوان  اإلسرائيلغ

تصرروير مررا يرردور   مكانغررةأ،رراف المتحرردر أن مررن بررين المسررائل الترري تم ررل مشرركلة فرري هررذا الصرردد 
 داخل المكات  علق سبيل الم الع مشيرا  لق حظر استخداإ هذح اللعمة أغ،ا داخل الوزارة.

اسرتخداإ الجنررود ل ررذح اللعمرة فرري المواقررع  أغ،رراحظرر  اإلسرررائيليي أن الجررغة وأو،رح متحرردر حكروم
العسرركريةع مسررب  "المخرراوف مررن تسررر  معلومررات عسرركرية حساسررة م ررل الصررورع ف،رر  عررن تحديررد 

 مواقع هذح الطواعد"ع م كدا بذلأ تطريرا سامطا لصحغفة "هآرت " اإلسرائيلغة.
 14/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 

 
 : اعتراف متأخر بثقافة يهود الشرق "إسرائيل" .26

سررمانغا والشررر  فرري ج رراز  لجنررة بغهررون لتعظررغإ ترررار ي ررود "أ ررارت توصررغات رفعت ررا : حلمرري موسررق
ع ردود فعرررل متماينرررة مسرررب  ارتمررراح عمرررل هرررذح اللجنرررة ممشررراعر اإلجحررراف الشرررائعة لررردس ي رررود "التعلرررغإ

 أشكنازية علق الفكر والممارسة الص يونغة.الشر  جراو محاوالت هم  ترا  إ في  هار هغمنة 
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وعلرررق مررردس عطرررود تعررراغة الي رررود األشررركناز والشررررقيين فررري  سررررائيل كررران ميرررل الصررر يونغة هرررو دمرررس 
الشرررقيين فرري بيئررة أر غررة ل رتطرراو ب ررإ مررن الو،ررعغة الدونغررة الترري كررانوا غعغشررون ا. وخلرر  هررذا الميررل 

 غفخرون ممكانت إ ودورهإ في تاريز الي ودغة.  حساسا مالتمييز لدس ي ود الشر  خصوصا بين من
ورأإ أن التوصغات مرفوعة لج از التعلغإع  ال أن ا تدلل علق الوج ة التي يريد ي رود الشرر  اتخاذهرا 
في  سرائيل. والتوصغات التي و،عت معرد دراسرة وتمحرغل لمردة خمسرة شر ور متواصرلة علرق أيردي 

 رري  يرررز بغهررونع تم ررل دعرروة ل نطرر   علررق الرواغررة لجنررة متخصصررة برئاسررة الشرراعر الي ررودي المدر 
 "بوتطرررة انصررر ار"التررري كانرررت معتمررردة سرررامطا. ومعرررروف أن الصررر يونغة كانرررت تررررس أن  سررررائيل هررري 

 للهوائف الي ودغة لكن ا كانت تطصد انص ار كل الهوائف في الرواغة الدر غة األشكنازية.
لررق وقررت قريرر  كانررت محهررات اإلذاعررة والتلفررزة اإلسرر رائيلغة ال تبررر أأرراني لي ررود شرررقيينع ولررإ غكررن وا 

هنرراأ  قرررار بوجررود مفكرررين أو علمرراو أو حتررق فط رراو شرررقيين علررق مسررتوس رفغررع. وفطررط قبررل سررنوات 
قليلة و،عت  سرائيل علق عملت ا صورا لشخصغات فكرية و طافغة ي ودغة شرقغة وكان أول إ الحاخاإ 

تتصرل ممرا ينمدري تدييررح مرن منراهس  "لجنرة بغهرون " األندلسي موسق بن مغمون. ولذلأ ف ن توصرغات
تعلغمغرة فري كرل م سسرات التعلررغإع مرن ريراض األهفرال  لرق الجامعرراتع محيرر تت،رمن تعلغمرا  لزامغررا 
حول كتا  وشعراو شرقيينع ونصوصا حول تاريز ي ود األندل  والشر  وابتكار أسلو  تعلغمي عن 

صدار مسلسل تلفزيوني واسع عن  تاريخ إ. ي ود الشر  وا 
 15/7/2016السفير، بيروت، 

 
 البريد الواردة إلى غزة خدماتاالحتالل يجمد  .27

: قررت سلهات االحت ل اإلسرائيلي تجميد خدمات البريد الواردة  لق قهاع أزة عبر وكاالت-أزة
 معبر بيت حانون " يرز" بدعوس ،مط شحنة بريدغة تت،من قهعًا ل ستخداإ العسكري.

االرتماح الفلسهيني: " ن الجان  اإلسرائيلي أوقف خدمات البريد الواردة  لق وقالت مصادر في 
 الطهاع بدعوس ،مط قهع ل ستخداإ العسكري".

وأشارت مصادر فلسهينغةع  لق وجود عرقلة منذ أغاإ علق  دخال البريد  لق الطهاع لكن الطرار اتخذ 
 بوقف .

ع إ في وزارة االتصاالت في قهاع أزة تجميد بدورحع أكد سمير حمتو مدير الع قات العامة واإل
 االحت ل اإلسرائيلي البريد الوارد  لق الطهاع.

وأو،ح أن تجميد خدمات البريد ست،ر ممصالح السكان في الطهاع والذين ل إ معام ت في 
 الخارج.
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 15/7/2016األيام، رام هللا، 

 
صابات خطيرة برصاص المست اعتداءاتالمزرعة الذربية:  .28  عربينوا 

وقعت اشتماكات مسلحة في قرية المزرعة الدر غة قر  مدينة راإ و في ال،فة الدر غةع : رامي حيدر
معد أن أقدمت قوات االحت ل علق اعتطال هار  ر غعع الذي شدل منص  منس  الكتلة اإلس مغة 

 في جامعة بير زيت في الساب ع وأسفرت عن عدد من اإلصاماتع مع، ا خهيرة.
ش ود عغان أن االشتماكات اندلعت معد اقتحاإ وحدة من المستعر ين منزل ر غع واعتطال ع  ذ وذكر 

أهل  المستعر ون الرصال الحي علق الشمان وأوقعوا أر عة  صامات في البداغةع قبل أن تستطدإ 
من  تعزيزات كبيرة التي اقتحإ قسإ من ا دخل الطرية لتممين خروج المستعر ينع وأحاح قسإ آخر ب ا

 الخارج.
ومنعت قوات االحت ل الهواقإ الهبغة الفلسهينغة من الدخول  لق الطرية لتطدغإ اإلسعافات األولغة 

 صامة وأن معض  13للمصابين ونطل إ  لق المستشفغات الفلسهينغةع رأإ ورود معلومات عن وقوع 
 اإلصامات خهيرةع محس  األهالي.

ة اإلس مغة في جامعة بير زيتع يوسف الكرميع لر"عر  وقال رئغ  مجل  الهلمة الساب  عن الكتل
"ع  ن قوات االحت ل اقتحمن منزل ر غع فجر أم ع لكن ا لإ تجدح في منزل ع وهلبت من أهل  48

  م أ  تسلغإ نفس ع وعادت اليوإ العتطال ع ما أدس  لق اندالع المواج ات.
 14/7/2016، 48عرب 

 
 المصرية بحاجة أهل غزة االستخبارات"رشاوى معبر رفح" .. تجارة ضباط  .29

المعابر الم دغة  مافتتاحاإلسرائيلي  االحت لفي الوقت الذي قامت فغ  سلهات : عبد الرحغإ ،رار
سنوات خلت وكذلأ فتح  9 لق قهاع أزة وهي معبر بيت حانون "معبر  يريز" الذي كان مدلطًا لر

ألرا،ي المحتلةع ظل معبر رفح سالإ الذي غطع علق الحدود بين الطها معبر كرإ أبو ع ومصر وا 
الواقع علق الحدود بين قهاع أزة ومصر مدلطًا في وج  الفلسهينيينع مما غعيد  لق األذهان 
الطصل التي تإ تداول ا قبل أك ر من عاإ عن  ستد ل ،ماح المخابرات المصرية لحاجة سكان 

ل إ ذلأ  ال معد دفع رشاوس ل  الو أزة الذين يرأبون في السفر  لق مصر وال غمكن أن يتحط  
 دوالر. 3000 لق  1000ال،ماح تتراوح قغمت ا ما بين 

 استد لكشف  فلسهينيون من سكان قهاع أزة لوسائل اإلع إ قبل عاإ أو يزيد يجعل فر،غة  ما
،ماح المخابرات المصرية ل ذا المعبر الذي أصمح تجارة مر حة مالنسمة ل إ من خ ل فر، إ 
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ت علق سكان الطهاع الذين غشكون العوز والحاجة وفي ك ير من األحغان المرضع يجعل هذح لجماغا
الفر،غة قائمة حتق ا ن كون المعبر أصمح مصدرًا مدرًا للمال الذي يذه  مماشرة  لق جيو  

 معض ،ماح الحدود في مصر.
عدة أش ر وأ ارت  وتإ تداول مو،وع الرشاوس في عدد من التطارير الصحفغة التي تإ نشرها قبل

المصرية علق الفلسهينيين سخط المجتمع  االستخماراتق،غة "الجماغات والرشا" التي فر، ا ،ماح 
 واستد لمصر   لقالعر ي واإلس ميع وتناولت هذح التطارير معاناة سكان الطهاع في الدخول 

 ال،ماح المصريين لظروف إ الطاسغة.
اإلسرائيلي أك ر رفطًا ورحمة  االحت لالإ" ر ما أصمحت سلهات س ومفتح ا لمعبري " يريز" و"كرإ أبو

المصرية الذين مازالوا غطفون في وج  أشوا  وأح إ  االستخماراتماإلنسان في قهاع أزة من ،ماح 
 سكان أزة الذين يرون في مصر م ذًا آمنًا عندما غشتد ب إ المرض والجوع والط ر والحاجة.

 15/7/2016الشرق، الدوحة، 
 
 مستشفى "أساف هروفيه": اعتداء عنصري على طبيب لكونه عربيا .31

ل أم ع األر عاوع كان ابن  يتلط ق الع ج في مستشفق : الهي  أناغإ ع أو  أساف "أقدإ والد جندي 
 ماالعتداو الجسدي  والك مي  علق هبي  كان أ ناو وردغ ة عمل ع ال لشيو سوس كون  عر غًّا. "هروفغ 

ع في نشرت ا المسائغ ةع أم  الخمغ ع أن   وأ ناو عمل  للتلفزيون ولق ونطلت الطناة األ اإلسرائيلي 
ع  اله بي  العر ي  في أرفة اله واريع أقدإ والد الجندي  علق توجغ  لكمة علق وج  اله بي  العر ي 

 وأيرها.  "أنت عر ي  كل "وان ال علغ  مالمسم اتع ناعًتا  غ اح مممشع األوصاف العنصري ةع  ذ قال ل  
وغ،اف هذا االعتداو  لق الخها  العنصري  المتنامي في الم دع ،د  العر  عموًماع و،د  

اخل علق وج  الخصول.  فلسهيني ي الد 
 15/7/2016، 48عرب 

 
 
 
 االحتالل يفرج عن الشابين الرشق ونصار اللذين كانا برفقة الشهيد الساليمة .31

ات االحت لع مساو الخمغ ع عن الشابين فار  أفرجت سله :دغاال جوغحان - الطد  المحتلة
 الرش  ومحمد نصارع من سكان بلدة الراإ شمالي الطد  المحتلةع دون توجغ  أي ت مة ل ما.
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عامًا  حينما است دف جنود االحت ل  22والشامان الرش  ونصار كانا برفطة الش يد أنور الس غمة ب 
 يوإد أن الشمان حاولوا تنفيذ عملغة ده  وسط البلدةع من الرصال معد ادعاو الجنو  مركبت إ بوابل  

صامة الرش  بجروح متوسهة واعتطال نصار.األر عاو  ع ما أدس  لق استش اد الس غمة وا 
 14/7/2016رام هللا،  ،الحياة الجديدة

 
 "غير مقصودة"رصاصات  9الشاب يحيى حجازي..  .32

األسرس والمحررين محمد محمود لر"الحغاة  أفاد محامي هيئة ش ون  :جوغحان دغاال- الطد  المحتلة
ل  ممحاولت  تنفيذ عملغة الهعنع ظ ر  المنسومةالجديدة" أن الشا  غحيق حجازي تإ تبرئت  من الت إ 

 الخمغ ع قر  حاجز مخغإ شعفاح.
وقال محمودع  ن الشا  حجازي في و،ع صحي مستطر ويرقد في مستشفق "تشعاري  تصيد " 

 رصاصات في المنهطة السفلغة. 9 صابت  بر مالطد  المحلتةع معد 
وزعمت قوات االحت ل أن  ه   النار علق الشا  غحيق حجازي عند حاجز مخغإ شعفاحع صماح 

 ع وأبلدت عائلت  أن  لإ غعد معتط .”أير مطصود“الخمغ ع كان 
ا  غحيق حت ل المتمركزة علق الحاجزع أهلطت نيران اع صماح الخمغ ع صو  الشالوكانت قوات ا

 حجازيع بزعم ا أن  حاول تنفيذ عملغة هعن.
ووف  ش ود عغانع أكدواع أن الشا  غحيق حجازي حاول تخلغل السكين من أحد متعاهي 
المخدرات بينما كان يلوح ب ا داخل حاجز مخغإ شعفاح تحت تم ير المخدراتع وصادف اقتحاإ 

فمهلطت الرصال الحي نحوحع فغما اعتطلت ولع ألعناصر المستعر ين أ ناو قغام  ممخذ السكين من ا
 متعاهي المخدرات.

 14/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 اإلخالء بموجب قانون الجيل الثالث وسيلة من وسائل تهجير المقدسيين .33
تعغة المواهنة المطدسغة سعدغة المكري أو،اعا نفسغة صعمة مسب  : كريستين ريناوي  -الطد   

من منزل ا في حي "ما  ُحهة" مالطد  الطدغمة حيز التنفيذع حير تزعإ سلهات  دخول قرار  خ ئ ا
 االحت ل اإلسرائيلي انط،او    ة أجغال علق استئجار العطار.

وقالت المكري لر"وفا"  ن قرار  خ و المنزل دخل حيز التنفيذ في ال امن من الش ر الجاريع رأإ أن ا 
 عاما. 30تطهن المنزل منذ 
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أن المستوهنين يد عون ملكغة العطارع وغسعون القت ع عائلت ا من  وف  قانون الجيل وأ،افت 
ال الرع الذي أصدرت  سلهات االحت لع الذي غط،ي ب خ و العطار معد موت الجيل ال الر من 
المستمجرع حير ال تملأ العائلة عطودا ت بت استئجار المنزل من عائلة انعاجي التي كابدت مع 

 ين الذين يدعون ملكغة المنزلع ومالتالي ستفطد عطارها ممجرد وفاة سكان  من أفراد العائلة.المستوهن
وفي هذا السغا ع أو،ح الخبير في ش ون االستغهانع مس ول ملف الخرائط ونظإ المعلومات في 
جمعغة الدراسات العر غة خليل التفكجي أن المطصود مطانون الجيل ال الر هو االستغ و علق 

طارات معد مرور    ة أجغال علق االستئجار ما غفطد صفة الحماغة عن المستمجرع وهي أداة من الع
ح ل  سلسلة أدوات تستخدم ا دولة االحت ل اإلسرائيلي لت جير المطدسيين وسل  عطارات إ وا 

 المستوهنين بدال من إ.
ستغهان  لق محغه  في برج وأكد التفكجي أن زرع الب ر االستغهانغة في ما  حهة غعني امتداد اال

اللطل  وما  الساهرةع ومالتالي تنفيذ المخههات االستغهانغة التي ُكشف عن ا سامطاع كمشروع بناو 
 وحدة استغهانغة في ما  الساهرة. 22

 14/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 منير شفيق: قضية "الحراك الشبابي" ملفقة .34

د  ع،و االتحاد العالمي لعلماو المسلمينع منير شفي ع في حدير مع موقع عر  ر : حمد دراوشةأ
علق ات امات وزير األمن اإلسرائيليع أفغددور ليبرمانع التي ات م  في ا مالوقوف علق رأ   48

"الحراأ الشمابي"ع الذي أعلن عن حظرح في الطد  وسائر مدن ال،ف ة الدر غ ة المحتل ةع مالطول  ن 
يتعل  مالمال أو ات اإ الحراأ بوجود قغادة ل  في الخارج" م،غًفا  فغماط،غة ملفطةع وال سغما هذح "ال

وقال شفي   ن ليبرمان قد "أزعج  الخط السغاسي للحراأ الشمابي  أن  "لغ  لدس ليبرمان دليل واحد".
أ المستوهنات الداعي لتهوير االنتفا،ة  لق العصغان الشعبي المدني السلمي لدحر االحت ل وتفكغ

ه   كل األسرس وفأ الحصار عن قهاع أزة".  من ال،فة والطد  وم  قيد أو شرح وا 
وحول ع قت  مالحراأ الشمابيع قال شفي   ن  ي ي د الحراأ الشمابي الذي أصدر بغانات من الطد  
 وال،ف ة بخصول االنتفا،ةع مكمً  "أم ا  ع ن ليبرمانع فلن يخيف أحًدا وهو  لق فشلع

 واالنتفا،ة ستنتصر ب ذن و".
 14/7/2016، 48عرب 

 عاًما 15االحتالل يفرج عن أسير قضى  .35
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أفرجت قوات االحت ل اإلسرائيلي مساو يوإ الخمغ ع عن األسير ماسإ التمغمي معد ق،او 
 عاًماع في سجون االحت ل. 15محكوميت  المالدة 

عاًما وهو من بلدة دير  15ق محكوميت  المالدة وقال نادي األسير الفلسهيني  ن األسير التمغمي ق،
 نظاإ شمال أر  مدينة راإ وع وُأفرج عن  من سجن "عوفر".

 14/7/2016، فلسطين أون الين

 
 بالضفة 17اقتحام بيت لحم وحصار العيسوية واعتقال  .36

أصي     ة شمان فلسهينيين مالرصال المهاهيع فجر أم  الخمغ ع خ ل مواج ات : وكاالت
مع قوات االحت ل في قرية دير أبو مشعل شمال أر ي راإ و. وذكرت مصادر فلسهينغة أن قوات 
كبرس من جغة االحت ل اقتحمت الطريةع وداهمت منازل عدة وعب ت وخر ت في محتوغات ا. 
وأ،افت أن مواج ات اندلعت   ر ذلأ بين الشمان وقوات االحت لع أهل  خ ل ا الجنود قنابل 

 المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصال المهاهيع مما أدس  لق  صامة    ة شمان. الداز
وفر،ت قوات االحت لع صماح أم ع حصارًا عسكريًا علق بلدة العغسوغة ممدينة الطد ع من خ ل 
 قامة الحواجز واالنتشار المك ف علق مداخل اع وسط تنفيذ حملة تفتغة واسعة للمواهنينع والتنكيل 

كان خاصة في ساعات الصماح خ ل توج  إ  لق وظائف إ وأعمال إ. وأوقف جنود االحت ل مالس
المركمات والحاف تع وأخ،عوا العديد من ا مع الشمان الذين يوجدون في ا للتفتغة الجسديع وسط 

 ماتجاح الجنود في ساعات الفجر األولق. "مادة متفجرة"ادعاو ممن شمانًا من الطرية ألطوا 
عدد من الفلسهينيين ماالختنا ع جر او استنشاق إ الداز المسيل للدموعع صماح أم   وأصي 

الخمغ ع خ ل مواج ات اندلعت مع قوات االحت ل معد اقتحام ا مدينة بيت لحإع ومداهمة منازل 
عدة في المدينة. وأفاد منس  اللجنة الشعبغة لمطاومة الجدار واالستغهان أحمد صماح في بغانع أن 

ات االحت ل اقتحمت منهطتي الكركفةع وجبل الموالح مالمدينةع وسط  ه   ك يف للنيرانع قو 
واقتلعت قوات االحت لع أم ع عددًا من أشجار  وداهمت منازل عدة للمواهنين وقامت بتفتغش ا.
ع قمالة مخغإ عايدة شمال بيت "المطبرة اإلس مغة"الصنو ر والسروع ونصبت كاميرات في منهطة 

 إع حير أكدت مصادر فلسهينغة أن ال دف من ذلأ مراقمة تحركات المواهنين في المخغإ.لح
واقتحمت الطوات بلدة دورا في الخليل فجرًا واعتطلت خمسة فلسهينيين بين إ سيدة وفتق معد مداهمة 
منازل إ. كما قامت بتدمير    ة آمار للمغاح ومداخل  مان شط  سكنغة في مدينة الخليلع كما 

 .اإلسمنتغةستولت علق مخرهتينع وأألطت مدخل الخليل الشمالي مالمكعمات ا
 فلسهينغًا معد حملة دهإ واسعة لمنازل إ. 12وفي مدينة الطد  المحتلة اعتطلت قوات االحت ل 
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 2011منذ  ةالجئ فلسطيني نزحوا من سوري 144,200: "مجموعة العمل" .37

و طت "مجموعة العمل من أجل فلسهيني سورية" بحطوقغة أير حكومغة ع : مظلوإخلدون  -دمش  
فلسهيني من سورية  لق تركغاع وقهاع أزةع ودول عر غة وأورو غةع  200ألف و 144لجوو أك ر من 

 .2011مسب  الحر  المتصاعدة في الم دع منذ العاإ 
 جئين الفلسهينيين نزحوا من سورية  لق األر عاوع أن ال يوإوأفادت المجموعة في  حصائغة نشرت ا 

 األردنع لبنانع مصرع تركغاع قهاع أزةع وعدد من الدول األورو غة.
تموزا  13 لق األردن حتق تاريز  ةالجئ فلسهيني نزحوا من سوري 500ألف و 15وأو،حت أن 

ف عادوا  لق آالف  لق تركغا وأل 8الجئ  لق لبنان و 500ألف و 42يوليو الجاريع فغما توج  نحو 
آالف توج وا  لق مصرع وف   حصائغات وكالة "األونروا" التامعة لألمإ المتحدة لداغة  6قهاع أزةع و
 .2015يوليوا تموز 

الجئ فلسهيني سوري وصلوا أوروماع حتق ن اغة دغسمبرا  200ألف و 71وذكرتع أن أك ر من 
 .2015كانون األول 

الجئع وف   حصائغات  600ألف و 593ويبلغ العدد اإلجمالي ل جئين الفلسهينيين في سوريا 
 ونروا.األنشرت ا 

تلوا جر او حصار قوات الجئ فلسهيني قُ  187ع أن ةوأفادت مجموعة العمل من أجل فلسهيني سوري
منذ ألف  النظاإ السوري لمخغإ اليرموأ بفي العاصمة دمش  ع مشيرة  لق أن يتعرض للحصار

يوًما علق  672يوًماع والمغاح منذ  183يوًما مشكل متواصلع وتنطهع عن  الك ر او منذ ألف و 122و
 التوالي.

علق التوالي منع  975تواصل لليوإ الر  ةوأو،حت المجموعة الحطوقغة أن قوات النظاإ في سوري
 سكان مخغإ السبينة بجنو  دمش   من العودة  لق منازل إ.

 14/7/2016، قدس برس
 
 فلسطين تستضيف أول بطولة دولية معتمدة لـ "التايكواندو" .38

غست،يف اتحاد لعمة "التاغكواندو" الفلسهيني في راإ و  : خلدون مظلوإع يوسف فطغ  -راإ و 
 مهلع األسبوع الطادإع أول مهولة دولغة معتمدة للتاغكواندو في األرا،ي الفلسهينغة.
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من الش ر  20تموزا يوليو حتق  17دولع وستنهل  يوإ األحد الطادإ وتشارأ في المهولة عشرة 
 الحاليع وُتطاإ في كلغة الريا،ة بجامعة بير زيت شمالي راإ وع تحت رعاغة اللجنة األولمبغة.

دولة هي؛ روسغاع الوالغات  13العًما والعمةع سغم لون  350ووصل عدد المشاركين  لق أك ر من 
السويدع نيجيرياع  سمانغاع األردنع تركغاع العرا ع قيرأستانع النمساع المدر ع المتحدة األمريكغةع 
 كرواتغاع وفلسهين.

من جانم ع أشار ع،و اتحاد التاغكواندو ومدير عاإ المهولةع محمد جرادع  لق أن  االتحاد و،ع كل 
نجاح إلنجاز مكانغات   لة األولق من نوع ا في المهولة مالتعاون مع اللجنة األولمبغة؛ كون ا المهو  وا 
 فلسهين.

 14/7/2016، قدس برس
 

 "إسرائيل"برلماني مصري: السعودية تقود الخليج إلى تطبيع العالقات مع  .39
اعتبر رئغ  منتدس الشر  األوسطع ع،و البرلمان المصريع سمير أها ع  ”:راي اليوإ“الطاهرة ر 

تمتي في  هار ج ود تبذل  اإلسرائيلي اليوإ الخمغ ع أن تصريحات بنغامين نتنغاهو رئغ  الوزراو
من أجل بناو نظاإ  قلغمي جديدع مشيرًا  لق أن  سرائيل هي جزو من النظاإ الجديد الذي ُيدر  
وتتناقل أخمارح في مراكز دراسات أمريكغةع وهناأ حدير متواتر مشدة في أأل  مراكز الدراسات 

إ  قلغمي جديد معد االنسحا  الجزئي للوالغات األساسغة في الوالغات المتحدة حول ،رورة  يجاد نظا
 المتحدة من الشر  األوسط وانتطال مركز ال طل  لق منهطة جنو  شر  آسغا.

ع  لق أن هناأ تديير في مفاهغإ األمن الطومي العر ي التطليدغةع ”سبوتنغأ“ولفت أها  في حدير لر 
ة لألمن الطومي العر يع وأصمح هناأ ولإ تعد  سرائيل تتصدر معسكر األعداو في المفاهغإ الجديد

أعداو آخرونع وهذا ما غفسر تحسين الع قات مع ا ومحاولة  دماج ا في هذا اإلهار اإلقلغميع 
دخال ا في  سرائيل وا  مشيرًا  لق أن  يجري العمل علق أن تكون هناأ ق،اغا مشتركة بين السعودغة وا 

 تل أبي  والرياض تجاح  يران. اتفا  كام  دغفيدع  لق جان  المنظور المشترأ بين
ع ”أمرًا مالغ الخهورة“وأ،اف أن الصراع المذهبي غحل محل الصراع العر ي اإلسرائيليع معتبرا ذلأ 

محذرا من قفز نتنغاهو علق عملغة الس إ الحطغطغةع ألن هدف  األساسي هو  قامة ع قات هبغعغة 
مستعد لدفع  من هذح الع قةع في ما غعرف بر مع الدول العر غةع خاصة دول الخليسع بينما هو أير 

للط،غة الفلسهينغة علق أسا  المرجعغات الدولغة إلقامة ” التسوغة السغاسغة“أو ” الحل السغاسي“
 وعاصمت ا الطد . 1967دولة فلسهينغة علق حدود عاإ 
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اإلسرائيلغة علق وذكر أن نتنغاهو يريد دولة فلسهينغة منزوعة الس حع كما حدد أماكن تمركز الطوات 
الشريط الحدودي مع األردن وعلق المرتفعاتع ويتمسأ بمطاو المستوهناتع كما أن  هال  مالتنازل 
عن بندين م مين في الممادرة العر غة وهما بند يتعل  مح  العودة وا خر يتعل  مالجوالنع مشيرًا  لق 

لكن م،ق علي ا وقت هويل ويج   تصلح كمحد أس  التسوغة“أن نتنغاهو قال عن الممادرة العر غة 
 ”.تدييرها

ويرس رئغ  منتدس الشر  األوسطع ع،و البرلمان المصريع أن الدول العر غة تسعق  لق تهبغع 
الع قات مع  سرائيلع ماعتمارح ال دف األساسيع علق الرأإ من عدإ وجود أي م شر ي كد أن 

ي األرا،ي المحتلة واستمرار بناو  سرائيل تجنح  لق الس إع خصوصا مع مواصلة ممارست ا ف
 المستوهنات.

خارج أي اتفا  أو مفاو،اتع كما  "الطد “وأو،ح أن نتنغاهو نسف التسوغة عندما تحدر عن أن 
تحدر عن المستوهنات ومطائ اع وعن المفاو،ات المماشرة ولغست المفاو،ات اإلقلغمغة أو م تمر 

اجتماعا لمجل  الوزراو اإلسرائيلي في ه،مة الجوالن دوليع وأن الجوالن جزو من  سرائيلع كما عطد 
 المحتلة.

وأكد أها  أن كل هذح الحطائ  المو،وعغة تكشف بج و أن نتنغاهو غسعق  لق أن غكون جزوًا من 
دون أن غكون مستعدا لدفع ال من الذي يتوج  علغ  وهو اإلقرار ” النظاإ األمني اإلقلغمي الجديد“

 الفلسهيني. مالحطو  المشروعة للشع 
وأ،اف أن السعودغة تطود الخليس في اتجاح  نشاو ع قات هبغعغة مع  سرائيلع مشيرًا  لق 

يونيواحزيران الما،يع عند انعطاد م تمر الس إ في  3تصريحات وزير الخارجغة السعودي في 
مرونة التي حان الوقت إلعادة المفاو،ات الفلسهينغة اإلسرائيلغة معد ال“ماري ع والتي قال في ا 

ع متسائ  عن ماهغة تلأ المرونة التي قدمت ا  سرائيل من وج ة نظر الوزير ”أبدت ا  سرائيل
 السعودي.

الدول العر غة نحو التهبغع مع  سرائيل إلقامة نظاإ أمني جديد في ” هرولة“ووصف ما يجري بر 
 المنهطة برعاغة أمريكغة وغ،إ  سرائيل ودول الخليس.

 14/7/2016 ،رأي اليوم، لندن
 
 الضرر بالقضية الفلسطينية تينتقد مزايدات كالمية ألحق مصري سفير  .41

أكد السفير المصري لدس لبنان محمد بدر الدين زايد أن زيارة وزير خارجغة م دح ": الحغاة" –بيروت 
هدف ا  ن او الجمود الراهن الذي غعني استمرار المعاناة الفلسهينغةع " سرائيلو سامح شكري 
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جراوات والممارسات اإلسرائيلغة التي تصع  وتعطد من احتماالت الس إ وفرل بناو دولة واإل
 ."فلسهينغة مستطلة في المستطبل

غعك  اإلشكالغة التي يواج  ا العالإ العر ي "وتوقف زايد عند تعلغطات انتطدت الزيارة معتبرًا أن أحدها 
ف ظاهرة استد ل معاناة الشع  الفلسهيني ما بين سوو ف إ وما بين عدإ وجود  رادة حطغطغة لوق

واالستمرار في مزايدات ك مغة أ بت التاريز أن ا أك ر ما ألح  ال،رر مالط،غة الفلسهينغةع وسببت 
 ."مزيدًا من األلإ والمعاناة للشع  الفلسهيني الشطي 

 15/7/2016، الحياة، لندن
 
 إلى أين؟ "إسرائيلـ": السيسي وخطى السادات.. عالقته بسخاروفيس .41

توقع محلل  سرائيلي معروف أن غحذو عبد الفتاح السغسي حذو الرئغ  المصري الراحل أنور : لندن
السادات فغما يتعل  مع قت  مع  سرائيلع متسائ  في الوقت نفس  عن عم  الع قات التي تشكلت 

 خ ل   ر سنوات من استغ و السغسي علق السلهة في مصر.
محلل ش ون الشر  األوسطع في موقع "تاغمز أوف  سرائيل" اإلسرائيليع أن   سسخارفعغويرس آفي 

 وعلق عك  العادةع ف ن المصريين هإ الذين بدأوا ب ع ن تهور ع قت إ ب سرائيل.
فرأإ أن االفتراض اإلسرائيلي هو أن اإلع ن عن عم  الع قات مع الجان  المصري قد ي ذي  

ريع والسغسي مالذاتع هإ الذين بدأوا ماإلع ن عن تلأ الع قةع فطد الع قاتع  ال أن الجان  المص
 اعترف السغسي قبل عدة أش ر ممن  يتحدر من مرة  لق أخرس مع نتنغاهو عبر ال اتف.

سسخاروف  لق أن زيارة وزير الخارجغة المصري سامح شكري إلسرائيل م خرا أن ت ع د غوغشير 
لممكن ا ن  م غ العالإ عندما غطوإ مس ول مصري أو  سرائيلي وغعتطد أن  من ا السرية  لق حد ما.

 رفغع بزيارة نظيرح في هذا التحالف. 
سرائيل هما  الجان  المصري هو الذي قرر أن  حان األوان لنشر الع قةع واالعتراف ممن مصر وا 

وير شريكان استراتيجغان في ع قة سغاسغة وعسكرية خاصة للدفاع عن حدودهما. وحتق تإ تص
 مع نتنغاهو في الطد  المحتلة.  2016شكري غشاهد ن ائي مماريات يورو 

ع والسعودغة أغ،اسسخاروفع شركاو آخرين أغ،ا؛ األردن جزو من ع غوغشمل هذا التحالفع وف  
 مالرأإ من عدإ وجود ع قات دبلوماسغة بين الرياض وتل أبي ع حس  وسائل  ع إ أجنبغة.

ف ن السغسيع وأغ،ا العاهل األردني عبد و ال انيع والعاهل سسخاروفع غومن وج ة نظر 
السعودي الملأ سلمانع يرون اال،هرامات في ال،فة الدر غة وأزة علق أن ا سواب  خهيرة لزعزعة 

 استطرار  ،افغة في المنهطة. 
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ا. وغعتطد وأدس هذا  لق اعتمار ال   ة دورهإ في عملغة الس إ بين  سرائيل والفلسهينيين أمرا هام
ال   ة أن المفاو،ات بين  سرائيل وراإ و سوف ت،عف حركة حما  وتطوي السلهة الفلسهينغة. 

 سسخاروف.غوف  
 15/7/2016، "21موقع "عربي 

 
 يجتمع بنائب إسرائيلي رئيس الحكومة األردنية": هايوم"إسرائيل  .42

دنيع هاني المالكيع ونائ  وزير عمان تإ لطاو بين رئغ  الحكومة األر : في ودغع عواودة-الناصرة
التعاون األقلغمي اإلسرائيلي أيو  الطرا. وهذح هي المرة األولق معد سنوات هويلةع التي يجتمع في ا 

 رئغ  حكومة أردني مع شخصغة  سرائيلغة رسمغة ولغ  سرا.
و البرلمان التطق الطرا مع نظيرح األردنيع وزير المغاح والهاقة وع، "غسرائيل هيوإ"ومحس  صحغفة 

حازإ ناصر. وشاركت في اللطاو سفيرة  سرائيل لدس عمان عينات ش ينع ومم لو مجل  األمن 
 الطومي في ديوان رئغ  الحكومةع وسلهة المغاح.

وناقة الطرا والمالكي سلسلة من الط،اغا المتعلطة مالنشاح االقتصادي بين البلدينع ومن بين ا مهالمة 
مغة المغاح في أعطا  استغعا  موجة ال جئين السوريين في األردن. وقد األردن إلسرائيل بزيادة ك

 وافطت  سرائيل علق ذلأع لكن المو،وع ال يزال قيد النطاة.
 15/7/2016، القدس العربي، لندن

 
 قيادات فلسطينية من جداول الناخبين أسماءتوجه لشطب  .43

سلهة الوهنغة الفلسهينغة في جداول فغما أ ار ظ ور أسماو لطغاديين في ال :زايد الدخيل -عمان
"سبتمبر" الطادإع جدالع وجد هريط   أيلولالناخبين األولغة ل نتخامات النغابغة المطررة في العشرين من 

"المعغار الرئغسي الذي تعتمدح دائرة  أنعلق  مالتمكيدال يئة المستطلة ل نتخا   تل ع إع اكتف
 و الرقإ الوهني أي الجنسغة األردنغة".األحوال المدنغة في  عداد الجداول ه

"تتسلإ  أن اماسم ا ج اد المومني لر"الدد"ع علق  اإلع ميال يئة المستطلة شددتع في تصريح للناه  
مموج    الأي اسإ   ،افة أوجداول الناخبين من دائرة األحوال المدنغةع وان ا ال تطوإ مشه  

 الطانون ومعد قرارات اعتراض قهعغة". 
كان المطصود عددا محددا من األشخالع ممن ال   ذاالمومنيع ردا علق س ال "الدد"ع ان   و ين

 خرع "ف ن اإلجراو الخال ب إ سغظ ر في الجداول  أوتنهب  علي إ شروح االنتخا  لسب  
 الن ائغة للناخبين التي ستجرس علق أساس ا االنتخامات".
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قغاديين فلسهينيينع غحملون الرقإ الوهني  أسماو أن وكانت صحغفة األنماح اليومغة ذكرت قبل يومين
 ع من إ رئغ  دائرة ش ون الطد  ع،و اللجنة التنفيذغة لمنظمة التحرير األردنغةبالجنسغة  األردني

 األحوال أعلنت االتي  األولغةعائلت ع قد ظ رت في جداول الناخبين  وأفرادالفلسهينغة احمد قريع 
 نون ل عتراض ممختلف المحافظات.المدنغةع وعر،ت مموج  الطا

آلغة و،ع جداول الناخبين ل نتخامات المطبلة بدأت معد تحديد موعد االقتراعع  أنالمومني  وأو،ح
للجداول   عدادهاحير هلبت ال يئة المستطلة الجداول من دائرة األحوال المدنغةع والتي تعتمد في 

ع  إ معد ذلأ غمتي مكان اإلقامةع وما ردنغةاألالجنسغة  أيعلق معغار أساسي هو الرقإ الوهني 
شروح االنتخا ع مبينا ان  "بناو علق ذلأ فمن ال يئة تسلمت الجداول األولغة من   لقأ،اف  الطانون 

 الدائرة وعر،ت ا ل عترا،ات".
الواردة أسما هإ في هذح الجداول ف إ جمغعا ينهب  علي إ ح   ماألشخالفغما يتعل   أما: "وأ،اف
  لقتراض الشخصي وعلق الديرع وال يئة المستطلةع من جانب اع ال تحذف وال ت،يف اسما االع

 مموج  الطانون".  الالجداول 
الطغادات الفلسهينغة التي تحمل  أن" نطلت عن مصدر رسمي قبل يومين األنماحوكانت الزميلة "

من الكشوفات مهل  رسميع وهنغة وورد اسم ا في كشوفات الناخبين األولغة "سيجري سحب ا  أرقاما
 المعنغة مالمو،وع". األهرافومتامعة مع 

 15/7/2016، الذد، عّمان
 
 الجيش اللبناني يصارح فصائل المخيم: ال تضعوا عين الحلوة في مواجهتنا .44

 م ة مخاوف جدغة هذح األغاإ من عمل  رهابي تح،ر ل  ج ات  رهابغة انه قًا من : محمد صالح
 ت داف معض المناه  اللبنانغةع ومن ا صيدا..مخغإ عين الحلوة الس

في هذح األ ناوع بلغ عدد اللطاوات التي تعطدها قغادة مخابرات الجغة اللبناني في صيدا والجنو  مع 
 ع رقمًا قغاسغًا.."اللجنة األمنغة الفلسهينغة العلغا"الطوس والفصائل الفلسهينغة في  هار 

مستمعًا ال "اللطاوات  ن الوفد الفلسهيني كان في كل مرة وقالت مصادر فلسهينغة مشاركة في تلأ 
ر ل   !."أك ر من دون أن غطدإ أي شيو مفيد علق صعيد ما يجري في المخغإ وُغح،َّ

بين رئغ  فرع مخابرات الجغة في الجنو  العميد  أم االجتماع األخير الذي عطد  أن  لق وأشارت
عر ع تخلل  عرض معلومات من  أبوو صمحي خ،ر حمود ووفد اللجنة األمنغة برئاسة اللوا

المخابرات تتعل  ممشخال ينتمون  لق تغارات  س مغة سلفغة متشددة تحوإ حول إ شب ات متعلطة 
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في لبنان سامطًا وغح،رون مع خ غا مطغمة في   رهابغة أمنغة ممعمالمت مين مالطغاإ  أوماإلرها  
 المخغإ ألعمال  رهابغة.

التي ذكرت تطغإ في أحد أحغاو المخغإ..  األسماومعض  أن األمرهر ما في اخ أن"وت كد المصادر 
متوارية في عين الحلوةع وان هناأ معلومات عن تحركات مريمة  أك ر أووترتمط حالغًا ممجموعة 

 ."للطغاإ معمل تخريبي خارج المخغمات األشخالل  الو 
تدور حول ه الو األشخال. ولفتت  أن حمود صارح الوفد مكل المخاوف التي  لق أشارتالمصادر 
عدإ   لقاالجتماع تخلل  توجغ  نصائح بلدة صريحة ووا،حة من حمودع دعت  أن"  لقالنظر 

وما ينوون الطغاإ  األشخالألف فلسهيني في م   أفعال ه الو  100و،ع عين الحلوة ومصير 
ا سنتعامل مع  محزإ وعلغ  أن مون يريد التوأل في النف  األمني أن غعلإ ممنن"ع م كدًا أن علق "م 

 ."جماعة أويتحمل مس ولغات  فردًا كان أإ مجموعة 
است داف للو،ع الوهني  أي أن"االجتماع تخلل  توجغ  أك ر من رسالة فحواها  أن  لقولفتت النظر 

 اللبناني في صيدا ومحغه ا وفي الجنو  ولبنان غعتبر است دافًا للجغة اللبناني ولن نسمح م  أبدًاع
 ."لذا نتمنق علغكإ عدإ و،ع المخغإ في مواج ة مع الجغة اللبناني

الوفد أخذ علق عاتط  الطغاإ بدور ما مع ه الو  أع،اوأن فصغً   س مغًا من بين "وكشفت 
 ."األشخال إلم أ إ مكل ما غحوإ حول إ من شب ات وات امات

الرتغاح للج ود الفلسهينغة السغاسغة برأإ ا"ان    لقفغ   أشاروقد أصدر الوفد الفلسهيني بغانًا 
المبذولة في المخغإع فطد تإ االتفا  علق بذل المزيد من الج د لتحصين األمن في المخغإ  واألمنغة

 !"والتنسي  في كل الط،اغا
 15/7/2016، السفير، بيروت

 
 المقبلة في لبنان مسألة وقت "إسرائيل" حرب: هآرتس .45

نشرت صحغفة هآرت  العبريةع الخمغ ع تطريرًا لمناسمة مرور  :اتوتحرير: أمل دوغك ترجمة-وراإ 
معنوان "حر   سرائيل المطبلة في لبنان مسملة  2006سنوات علق حر  لبنان ال انغة في العاإ  10

 وقت".
يت"  ن حر  لبنان ال انغة كانت في ا فوقالت الصحغفة في التطرير الذي أعدح مراسل ا "آري شا

ذ أن تعاملت الحكومة ب همالع وتصرَّف الجغة مشكل أير مصطولع تمكنت  خفاقات ك يرة "من
المنظمة في جنو  الدولة بحز  و  من اقتنال التعادل مع الطوة اإلقلغمغة المسلحة ممقوس 

 تكنولوجغا ب سرائيل ".
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لت حر  لبنان ال ال ة أك ر 2006اإلنجاز األكبر والوحيدع محس  الصحغفةع هو أن حر  عاإ   أج 
لغست هي السب  الوحيد  2006من عطد من الزمان. تطول الصحغفة "وعلق الرأإ من ذلأ ف ن حر  

في هذا التمجيلع فطد أوقف الحز  نيران  بناو علق رأمة سادت  اإليرانيين الذين أمروح مالحفاظ علق 
ي قدرات  لوقت الحاجة. ولمدة خم  سنوات أخرس أمسأ الحز  عن  ه   النيران حير أر  ف

حر  سوريا الدارقة في الدماو. هذان الحد ان االستراتيجغان أير المرتمهين ب سرائيل ساهإ كل 
 من ما في استطرار الحدود مع لبنان وهدوو الجليل".

وت،يف "هآرت " في تطريرها "ال غمكن ألحد تجاهل مسملة أن ال،رر الذي حدر إلسرائيل أصا  
لطائدة للحر  بحز  و ع التي أحرقت وعي أعدائ اع كما أن لبنان أغ،ًاع وخاصة المنظمة الشغعغة ا

 الحد األدنق المتحط  من هذح الحر  لإ غكن سيئًا مالدرجة التي بدا علي ا مع ن ايت ا".
وغ،يف التطرير "ال تزال حر  لبنان ال ال ة ما،غة في هريط ا  لينا. معد ان غار الجغة السوريع 

جغة المصري  لق صدي ع يمطق حز  و الورير التطليدي الوحيد وتبخر الجغة العراقيع وتحول ال
الذي غمكن أن غشكل خهرًا كبيرًا علق  سرائيل. ومنذ أن سارت مجريات حر  لبنان ال انغة علق ما 
كانت علغ ع ف ن هذا الت ديد ت،اعف مشكل حاد في العطد الما،ي. كل سنة تم،ي من ال دوو 

 عني مزيدًا من الطوة  لق الشمال من تلأ الحدود".علق الحدود الشمالغة هي سنة ت
ويتامع التطرير عن حز  و "المنظمة اإلرهابغة أصمحت فجمة جغشًا متوسط الحجإ. عشرات ا الف 
من المطاتلين بمع، إ تدر   في سوريا ع وعشرات ا الف من الصواريز التي أذهلت حد التخمة 

 الجم ور اإلسرائيلي الكسول المت اون".
تطول الصحغفة "حز  و ال غمكن  هزيمة  سرائيل بمع العلإ أن  أصمح أقوس مك ير مما كان علغ  في 

 ع ولكن في المواج ة المطبلة ف ن جغة حسن نصر و سوف غعهل حغاة اإلسرائيليين اليومغة 2006
تصاد وغسب  تمامًا علق الصعيد المحليع وسوف يلح  ال،رر مالبنغة التحتغةع وسغسدد ،ر ة ل ق

 صدمة عمغطةع ف ل  سرائيل مستعدة لذلأ؟
أعواإع ف ن ا ست،عنا أماإ اختمار  10"حر  لبنان ال ال ة سواو كانت ستندلع في أ،ون عاإ أو 

أك ر خهورةع لذا فاالستعداد للت ديد الخارجي الوحيد لدينا بما لإ تصمح  يران دولة نووغة  هو أواًل 
إ في  عادة وقبل كل شيو استعداد محلي دا خليع السنوات ال ادئة التي ُمنحناها يج  أن ُتستوخدو

ص ح نظاإ الدولة الرديوع وا عادة كتامة قصة مكانة  سرائيل وال دف  توحيد المجتمع الممز ع وا 
 من ا".

 14/7/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 ي مجلس األمنف "الرباعية"المجموعة العربية تنجح في وقف إصدار بيان يرحب بتقرير  .46
قال المراق  الدائإ لدولة فلسهين لدس األمإ المتحدة السفير رياض منصور  ن الج ود : نيويورأ

ع ومعد عدة أغاإع في وقف األمن نجحتالفلسهينغة والعر غة وج ود الدول الصدغطة في مجل  
 ويتبنق توصغات .  صدار بغان من المجل  تطدمت م  الوالغات المتحدة يرح  بتطرير اللجنة الر اعغة

وأكد منصورع في بغان ل ع أن رفض الوفد األمريكي للتعدغ ت التي هلبت المجموعة العر غة 
البغانع ومن ا األخذ علما مالتطرير ولغ  الترحي  م ع وكذلأ التعديل الذي  علق مشروع دخال ا 

يونيواحزيران  3  في يرح  مممادرة الس إ العر غة و بغان االجتماع الوزاري الذي عطد في ماري
 الما،يع أدت مالوفد األمريكي لسحم .

 14/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
  اإلسرائيليةالبرلمان العربي يطالب بتدخل دولي إلنهاء الجرائم  .47

رائيلي دان البرلمان العر ي مشدة مطتل الشا  "أنور الس غمة" علق يد قوات االحت ل اإلس: الطاهرة
 في بلدة "الراإ" شمال الطد .

واستنكر رئغ  البرلمان العر ي أحمد الجروانع في بغان ل  اليوإ الخمغ ع  جراإ جغة االحت ل 
اإلسرائيلي وقتل  لألبرياو دون أي مسوغ وعلق سبيل االشتماحع مستدرً ا من عدإ التحرأ الدولي 

شيوً ع في حين تنتفض الدول والمنظمات حول الستمرار مطتل الفلسهينيين ومن إ أهفاًل ونساو و 
 العالإ  ذا قتل شخل في مكان آخر.

وهال  الجروانع المجتمع الدولي مالتدخل إلن او اإلجراإ اإلسرائيلي واإلمعان في الطتل واإلرها  
واستمرار السغاسات العنصرية تجاح الفلسهينيين والتوسع في االستغهانع وتوقغع عطومات ملزمة 

 ل وفطا للطانون الدوليع حير مات من الوا،ح عدإ جديت ا في أي مسعق من مساعي الس إ.إلسرائي
 14/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 واستمـرار االستيطـان "الرباعيـة" يرفض تقرير "المشرفين"مؤتمر  .48

 غة الم،غفة المجتمع الدوليع دعا م تمر المشرفين علق ش ون الفلسهينيين في الدول العر : وكاالت
في األرا،ي  "اإلسرائيلي"خاصة مجل  األمنع  لق بذل ج ودح لوقف النشاح االستغهاني 

 الفلسهينغة المحتلة والجوالن السوري المحتلع وتنفيذ الطرارات الدولغة ذات الصلة.
فة ومحغه ا لفرض ورفض الم تمرع تسارع وتيرة االستغهان في البلدة الطدغمة وفي أرجاو الطد  كا

لعزل ا جدرافغًا عن محغه اع  "توحيد المدينة"أمر واقع استغهاني علق األرضع تنفيذًا لما غسمق 
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ع والمصادقة علق قرارات عنصرية "أ ف الطد "ومحاصرت ا بجدار الفصل العنصري مما غسمق 
 ويد المدينة المحتلة.تم  مالمواهنة الفلسهينغة في الطد ع وت دد وجودها مما ي دي  لق اكتمال ت 

وهال  الم تمر في ختاإ أعمال  في الطاهرة مساو أول أم  األر عاوع الدول والم سسات التي تطدإ 
دعمًا ل ستغهانع العمل علق وقف هذا الدعإ ماعتمارح خرقًا للطانون الدولي وقرارات الشرعغة الدولغة 

 ذات الصلة والتي تطوض عملغة الس إ.
أ الفوري للمجتمع الدولي واألمإ المتحدةع لوقف جرائإ االحت لع وتوفير الحماغة وأكد ،رورة التحر 

 الدولغة للشع  الفلسهيني في األرا،ي المحتلة.
وشدد علق رف،  للتطرير الصادر عن اللجنة الر اعغة الدولغة حول الط،غة الفلسهينغة الفتطارح 

 والشع  الفلسهيني الرازح تحت االحت ل.بسلهة االحت ل   " سرائيل"للمو،وعغة ومساوات  بين 
وما تطوإ م  من حفر ي دد مان غار المسجد األقصق الممارأ ومحغه   " سرائيل"وأدان ممارسات 

والذي أدس  لق حدور تشططات في المصلق المرواني وأماكن أخرس في محغط الحرإ الطدسيع 
جراوات تطييد الوصول  لق ومحاوالت ا السغهرة علق ش ون  دارة األوقاف اإلس مغة وا لمسغحغةع وا 

األماكن الدينغة المطدسة المسغحغة واإلس مغةع واالنت اكات المستمرة ماقتحاإ ساحات المسجد الممارأ 
المتكررة وانت اأ حرمت ع ودعوة المجتمع الدولي  لق ممارسة ال،دط علق حكومة االحت ل لرفع 

 لدينغة المسغحغة واإلس مغة.تلأ الطيود واحتراإ حرية ممارسة الشعائر ا
كافة لفرض سغهرت ا علق مدينة الطد  ومطدسات ا ومحاولة  "اإلسرائيلغة" ورفض الم تمرع المحاوالت

 مسط السغادة علق المسجد األقصق مما غم  وصاغة األردن علغ  وعلق األماكن المطدسة في ا.
 15/7/2016، الخليج، الشارقة

 
 ةًا يدينون التوغل اإلسرائيلي في سوريفصياًل معارض 45": المستقبل" .49

فصغً   وريًا عسكريًا اعتداو قوات االحت ل اإلسرائيلي علق األرا،ي السوريةع واعتبرت  45دان  
ذلأ خرقًا ل تفاقغات ذات الصلةع وأكدت أن الجوالن المحتل سيمطق عر غًا سورياع ودعت مجل  

 ن م ل هذح الخروقات.األمن وجامعة الدول العر غة لردع االحت ل ع
فصغً  من الجغة الحرع ونشرت  معض الفصائل علق حسامات ا في مواقع  45وأفاد بغان وقع علغ  

التواصل االجتماعي أول من أم ع ممن قوات االحت ل اإلسرائيلي اجتازت خط وقف  ه   النارع 
 وأحد ت نطاح جديدة في عم  المنهطة الواقعة تحت السغهرة السورية.

كدت الفصائل في بغان ا علق  دانت ا ورف، ا ل ذا االعتداو علق األرا،ي السوريةع معتبرة ذلأ وأ
خرقًا وا،حًا ل تفاقغات ذات الصلةع كما أكدت أن الجوال سيمطق عر غًا سوريًاع وأن تفريض النظاإ 
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ستعادت  مالوسائل مسغادة الدولة السورية وتسلغم  الجوالن ل حت ل اإلسرائيلي لن ي ني أبناوح عن ا
 المشروعة همطًا ألحكاإ مي ا  األمإ المتحدة.

الفصائل في ختاإ بغان ا جامعة الدول العر غة ب دانة هذا االعتداوع كما هالبت مجل  األمن  توهالب
 مالتدخل فورًا واتخاذ اإلجراوات المناسمة لردع االحت ل اإلسرائيلي.

وإ األحد الما،ي داخل األرا،ي السوريةع وذلأ وكانت قوات من الجغة اإلسرائيلي توألت ي
مالمطر ة من بلدات بير عجإ و ريطة في ريف محافظة الطنغهرة األوسطع وحفرت عددًا من الخناد  

 وو،عت العديد من المتاري .
 15/7/2016، المستقبل، بيروت

 
 بيل عيد األضحىسفينة مساعدات تركية جديدة إلى غزة ق   .51

أعلن نائ  رئغ  الوزراو التركيع وغسي قاينا ع أن م دح ستج ز سفينة : نسلهان تشوأاال - أنطرة
 تحمل مساعدات جديدة  لق قهاع أزةع قبيل عيد األ،حق.

جاو ذلأ في معرض ردح علق أسئلة صحفيينع اليوإ الخمغ ع حول تهبغع الع قات مع  سرائيلع 
 ع مالعاصمة أنطرةع ممشاركة مم لين عن خ ل اجتماع في مطر وكالة التعاون والتنسي  التركغة بتغكا

 م سسات مختلفة.
وقال قاينا : "سنعمل علق تج يز سفينة مساعدات  لق أزةع تحمل مواد أذائغةع وأدوغةع ومستلزمات 

وأكد أن حجإ  خاصة ماألهفالع قبيل عيد األ،حق مموج  تعلغمات رئغ  وزرائنا بن علي يلدريإ".
 مع كمغة المساعدات التي ُأرسلت سامطا. المساعدات التي سترسلع ستتناس 

ولفت قاينا ع  لق أن "تغكا" أنشمت مستشفق في أزةع  ال أن ا لإ تتمكن نتيجة الحصار من تم ي  ع 
 وتج يزح مالمعداتع مو،حا أن "الوكالة ستنت ي من تلأ التج يزات حتق ن اغة العاإ الحالي".

 14/7/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 السفارة المذربية في لبنان ترفض منح تأشيرة دخول لقيادي فلسطيني": لعربيالقدس ا" .51

السفارة المدر غة في لبنان ال زالت ترفض منح تمشيرة   ن: قال حز  مدر ي "الطد  العر ي" –الر اح 
 دخول لطغادي فلسهيني مدعو لم تمر للحز  غعطد اليوإ الجمعة مالدار البغ،او.

تماهل سفارة " ن  "الطد  العر ي"لر  أرسللحز  الن س الدغمطراهي في م غ وقالت الكتامة الوهنغة 
المدر  بلبنان من تسلغإ تمشيرة الدخول لنائ  األمين العاإ للجب ة الشعبغة لتحرير فلسهينع داود 
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أحمد داود مراأي بابو احمد ف اد ع موقف جد خهير وغساهإ في الحصار الم،رو  علق الشع  
 ."مط،يت  العادلة الفلسهينيع وم،ر

الرفي  داود أحمد داود مراأي تطدإ مهل  التمشيرة من سفارة المدر  في لبنانع أير أن "وقالت  ن 
 ."األخيرة ظلت تماهل  لق حد ا ن في تسلغم   غاهاع مبررة موقف ا مانتظار التعلغمات

الكغان الص يوني  أن المدر  غسجل موقفًا عدائغًا تجاح ،د أحد الفصائل الماسلة ،د" وأ،افت
تسلغإ التمشيرة فورًا لح،ور الم تمر الرامع للن س الدغمطراهي الذي "ع ومهالما بر"االستعماري والعنصري 

 ."تموزا يوليو الجاري  17-16-15سينعطد أغاإ 
وأكد مصهفق البراهمةع الكات  الوهني لحز  الن س الدغمطراهي أن الحز  ل  ع قات متينة مع 

لتحرير فلسهينع وداعإ للط،غة الفلسهينغةع وأن نائ  األمين العاإ لجب ة التحرير الجب ة الشعبغة 
 ح،ر الم تمرات ال   ة السامطة للن س الدغمطراهي.

وقال  ن حز   مست دف وتمار  ت،يغطات علغ  كتنظغإ غساريع رأإ االعتراف الرسمي م ع وأن من 
التعلغمات وما سمت  السفارة المدر غة في  حط  است،افة أصدقائ  الفلسهينيين وغستدر  من منه 

 ."أغا  ال،وو األخ،ر وموقف صادر من الر اح"لبنان بر 
 15/7/2016، القدس العربي، لندن

 
 بأي تسوية سلمية  "إسرائيل"تقرير للمركز العربي: ال عالقة لزيارة شكري إلى  .52

ات أي ع قة لزيارة وزير نفق تطرير صادر عن المركز العر ي لألمحار ودراسة السغاس: الدوحة
 الخارجغة المصري سامح شكري ممي تسوغة مستطبلغة شاملة في المنهطة وال مط،غة فلسهين.

وأكد التطرير أن كل  عوامل انه   هذح التسوغة أائمة بدًوا مموازين الطوس علق األرضع وواقع 
اسغةع فط،غة فلسهين ُتستخدإ أداًة األمريكيين مانتخامات إ الرئ انشدالالفلسهيني وصواًل  لق  االنطساإ

لت  علق الفرنسي   ع مغة فطط. وحتق في هذا السغا  ف ن   سرائيل أي دت التحرأ المصري وف، 
بوصف  ال غستند  لق أي  مرجعغة دولغة. وما غمكن أن تسفر عن  هذح الج ود هو تمادٌل لألسرس بين 

سرائيلع يخدإ حاجة نتنغاهو  لق مكاس  سغاسغ ة آنغة بينما غفتح المجال أماإ نظاإ السغسي حما  وا 
الستعادة الع قة مع واشنهنع من ما   يبدو م،موًناع وهو خدمة مصالح  سرائيل األمنغة وتطدغإ 
 نفس  بوصف  عدًوا لدوًدا للتهرف اإلس ميع وهي م،اعة تبدو سوق ا مزدهرة هذح األغاإ في الدر .

 15/7/2016الشرق، الدوحة، 
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 مليون دوالر لألونروا  68بـ المتحدة تعلن عن تبرع إضافي الواليات  .53
  مليون دوالر أمريكيع 68أعلنت حكومة الوالغات المتحدة األمريكغة عن تبرع  ،افي مطغمة ب :عم ان

 لوكالة األمإ المتحدة إلأا ة وتشديل ال جئين الفلسهينيين في الشر  األدنق "األونروا".
لوالغات المتحدة األمريكغة لدس األردن ألغ  ويلزع ونائ  المفوض العاإ جاو ذلأ خ ل زيارة سفيرة ا

 ل"األونروا" ساندرا ميتشل  لق مدرسة  نار الزهور االبتدائغةع في العاصمة عم ان اليوإ الخمغ .
وسيخصل هذا المبلغ لدعإ برامس الوكالة األممغة في المملكة األردنغة ال اشمغةع حير تإ 

ون دوالر أمريكي من أصل المبلغ الكلي من أجل بناو مدرسة متعددة ملي3.8تخصغل مبلغ 
مليون دوالر أمريكي  3.1األأراض الستبدال المماني المستمجرة في منهطة الزهورع وتخصغل مبلغ 

 لتمديد عمل مكت  دعإ عملغات  قلغإ األردن.
ميزانغة البرامس لدعإ أك ر  و ينت "األونروا" في بغان ل اع أن أالبغة مبلغ التبرع الكلي ستذه   لق

مدرسة في األردن والمراكز الصحغة و رنامس اإلأا ة والخدمات االجتماعغة الذي غساعد  170من 
 ال جئين الفلسهينيين علق العغة في صحة وأمان.

 14/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 يشهد تدهوًرا مأساوًيا ةسوري "أونروا": الوضع الصحي لالجئين الفلسطينيين في .54

قالت وكالة "أونروا"ع  ن الو،ع الصحي في سورياع غش د تدهوًرا ممساوًغا جر او النزاع : ع  عها و
 .2011الدائر هناأ منذ 

وأ،افت الوكالة األممغة في بغان مساو الخمغ ع تلطت "األنا،ول" نسخة من   ن "النزاع الدائر في 
مار الذي  حل معملغة توفير الخدمات الصحغةع قد أ را سلًما علق الو،ع الصحي لجمغع سوريا والد 

  السكان".
مار الذي حل مالبنغة التحتغة  وأشارت أن "هذا التدهور الممساوي للو،ع الصحي غعود سبم  جزئًغا للد 
 الصحغةع وال جمات العنغفة علق الموظفين الهبيينع وصعومة تصنغع األدوغة مع عملغات اإلأ  
وتدمير مصانع األدوغة"ع م كدًة أن "حاالت النزوح الجماعغة الداخلغةع قد جعلت األمور أك ر 

 صعومة للوصول  لق مراف  الرعاغة الصحغة األولغة".
ولفتت "أونروا"  لق أن ا "تسعق ل،مان توفير الرعاغة الصحغةع ل جئين الفلسهينيينع في أنحاو 

 ألف شخل". 450سوريا والمالغ عددهإ 
مركًزا ال يزالون غعملونع فغما تإ تمسغ   15مركز صحيع هناأ  23وتامعت مالطول  ن  "من أصل 

 نطهة صحغة جديدة في مناه  يتواجد في ا عدد كبير من ال جئين المشردين". 11
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ألف الجئ فلسهينيع  100ع ف ن أك ر من 2015ومحس  بغان لر "أونروا"ع أصدرت  في أأسه ا آ  
 .2011ا  لق دول عر غة وأورو غةع منذ اندالع األزمة السوريةع عاإ نزحوا من سوري

وغعغة ال جئون الفلسهينيون في سوريا أو،اًعا صعمة في الوقت الراهنع في ظل األحدار الدامغة 
 الدائرة هناأ.

 14/7/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
 
 انياصهيوني َغَسل مالبس اإلسرائيليين وزيرا لخارجية بريطتعيين  .55

تولق رئغ  بلدغة لندن الساب  بوري  جونسونع منص  وزير الخارجغة في بريهانغا مشكل : لندن
 رسمي أم  األر عاوع وذلأ معد موافطة الملكة  ليزابير ال انغة علق تعيين  في هذا المنص .

من  ومالعودة  لق أرشيف هذا الرجلع يتبين أن  أحد أبرز الشخصغات التي هالبت مانسحا  م دح
االتحاد األورو يع وقبل ذلأع ف ن  أحد الداعمين مطوة إلسرائيل والمحار ين لفكرة مطاهعت اع وقد سب  

 أن أعلن مصراحة أن  ص يوني.
ع تحدر جونسون لصحغفة يدغعوت أحرنوت 2015وقبل أش رع وتحديدا في تشرين ال اني من عاإ 

يل "هي الدغمطراهغة الوحيدة في الشر  األوسط"ع واصفا فكرة مطاهعة  سرائيل ممن ا "أبغة"ع كون  سرائ
 علق حد زعم .

وقال جونسون: "ينمدي أن غكون الشخل مجنونًا حتق غشارأ في مطاهعة  سرائيل الدولة الوحيدة في 
 المنهطة التي تش د تعددغة وتمتاز ممجتمع مفتوح".

ي كيبوت  ممدينة الجليلع كما أعلن جونسون سامطاع أن  تهوع قبل    ة عطود مع شطغط  للعمل ف
وأ،اف في تصريح نطل  موقع "هافندتون  وخ ل ذلأ تهوع كعامل أسالة لتنظيف الم م .

بوست"ع أن هذح الفترة تركت أ را كبيرا علق شخصيت ع  ذ أصمح ص يونغا متحمسا ويدعإ  سرائيل 
 وي من بر"حط ا الهبغعي في الوجود".

 14/7/2016القدس، القدس، 
 
 بليون دوالر في سنة 7.5ن في الخارج حّولوا اللبنانيو .56

أم  برعاغة رئغ   "م تمر االقتصاد االأترابي"أجمع المتحد ون في افتتاح ": الحغاة" –بيروت 
بت بيت  "أهل السغاسة"في بيروتع علق مهالمة  "موفنبغأ"مجل  النوا  اللبناني نبغ  بري في فند  
لةع معدما صمدت الطهاعات االقتصادغة علق اخت ف ا االستطرار وا عادة تفعيل عمل م سسات الدو 
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مات  في وج  األزمة الداخلغة واألحدار اإلقلغمغةع للن وض مجددًا مف،ل ما غملك  لبنان من مطو 
 داخلغة وخارجغة تتم ل ب مكانات مطغمغ  والطهاعات الناشهة فغ  ومطدرات مدتر غ  ومساهمات إ.

اض س م  في افتتاح الم تمر الذي نظمت  مجموعة واعتبر حاكإ مصرف لبنان المركزي ري
مصدر أسا  لتمويل البلد من خ ل تحوغ ت اللبنانيين "ع أن االأترا  "االقتصاد واألعمال"

. وأكد أن الليرة "في المئة من الناتس المحلي 20و 12العاملين في الخارجع وم  لت تاريخغًا بين 
نت " قغمت ا تجاح العم ت األورو غة والعم ت العر غة أير حافظت علق قدرت ا الشرائغة بل تحس 

ب دف تعزيز ال طة ماستطرار الليرة في وقت غعغة لبنان ". وقال: "النفهغة وعم ت حوض المتوسط
والمنهطة أحدا ًا مر كةع غعمل المصرف المركزي علق الحفاظ علق موجودات مرتفعة مالعم ت 

زت موجودات  مالدوالر ممك ر من    ة م يينع ما غعزز  األجنبغةع وابتكر أخيرًا هندسة مالغة عز 
نتس عن ا أغ،ًا مداخيل ". وأشار  لق أن هذح ال ندسة "م وة لبنان مالعم ت األجنبغة وال طة مالليرة

أصدر ". وأو،ح أن المصرف "تساوي بليون دوالر للمصرف المركزي و ليون للطهاع المصرفي
هذا المدخول اإل،افي كم ونات ولغ  كمر اح ،من أموال ا  تعمغمًا للمصارف م،رورة قيد

. وأعلن أن "تهبغطًا للمعايير المحاسبغة الجديدة 2018الخاصةع تحسمًا لزيادة ر و  األموال عاإ 
التي خصم ا المصرف المركزي مصفر في المئة أصمحت ملك ع ومالتالي "السندات مالليرة اللبنانغة 

مسمطًا في شكل كامل ومالتساوي بين  والمصارف وف  آجال السندات سغستعيد الفوائد المدفوعة 
ال توجد كلفة  ،افغة علق الدولة ". كما "المحسومةع لذا لن يتكب د المركزي أي كلفة بل سيجني ر حاً 

 ."نتيجة لذلأع ألن  هذح السندات مالليرة كانت مصدرة وموجودة في األسوا 
د المم"ولفت  لق أن  مصرف لبنان  الغ الممكن خصم ا مالليرة مالممالغ التي غشتري ب ا المصرف حد 

 ."مالدوالر سندات أو ش ادات  يداع من محفظت 
قررت تخصغل بورصة بيروتع فغما تستعد هيئة األسوا  المالغة "وأشار س م   لق أن الحكومة 

مع ا في أنحاو إله   منصة  لكترونغة للتداول مكل األدوات المالغةع وسغكون ممكنًا التعاهي 
العالإع ما يتغح للبناني أير المطغإ االست مار في األدوات المالغة اللبنانغة من أس إ وسندات حكومغة 

 ."وتجارية
الصمود علق رأإ كل األزمات ال ائلةع وتعرفون أن  لدس "وأكد رئغ  اتحاد الدرف محمد شطيرع 

مات ،خمة ال غمكن أي دولة في المنهطة أن ت، اهغ  في اع ما ي هل   ذا أل إ و أهل بلدكإ مطو 
 ."السغاسة ومنوا علينا ماالستطرارع أن غحط  قفزات قغاسغة في عالإ التهور والنمو واالزدهار

حل  بين الدول العشرين "نبيل عيتانيع مستندًا  لق دراسة للبنأ الدوليع أن لبنان  " يدال"وأعلن رئغ  
. ولدس احتسا  نسمة هذح 2014بليون دوالر عاإ 7.5ن براألولق في حجإ التحوغ ت من المدتر ي
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التحوغ ت  لق الناتسع نجد أن  لبنان هو من بين الدول التي تسجل أعلق هذح النس  في العالإ 
 ."والنسمة األعلق في المنهطة

نسس ر اح اقتصادي متين بين المدتر ين ووهن إ األإع يتجسد في تفعيل  شراك إ في "وشدد علق 
مار في لبنان وتعزيز التمادل التجاري وصواًل  لق االعتماد علق توريد خدمات وصناعات االست 

. وقال رئغ  جمعغة الصناعيين اللبنانيين "لبنانغة أو أجزاو من ا في  هار مزاولة أعمال إ في الخارج
. "العالإنهمح  لق خل  تكامل بين الصناعي المطغإ والصناعي اللبناني الموجود حول "فادي الجميل: 

مليونًا في بلدان العالإع وهإ غشكلون قوة است  كغة  14االنتشار اللبناني الكبير المطدر بر "ولإ غدفل 
كبيرةع لذا نهمح  لق خل  شمكة تعاون بين الصناعيين اللبنانيين وهذا االنتشار لتسوي  منتجات 

دوالر حتق تزداد  100مما قغمت   م دنا واست  ك اع وغكفي أن غشتري كل واحد من إ منتجات لبنانغة
 ."بليون دوالر 1.4صادراتنا 

االأترا  غحتاج  لق "ر وف أبو زكيع علق أن  "االقتصاد واألعمال"وشدد الرئغ  التنفيذي لر 
و،ع حد  لعملغة تعهيل عمل ". وحض  المس ولين والطغادات علق "ممادرات وملتطغات ك يرة

احتواو ال،دوح الخارجغة وتوفير االستطرار الذي هو مفتاح  الم سسات الدستوريةع مما غساعد علق
 ."االست مار
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 وتأثيرها في السالم اإلسرائيلية-آمال متواضعة في العالقات المصرية  .57
كشف التعاون األمني بين  سرائيل ومصرع في مواج ة ال جمات التي : آمال شحادة-الطد  المحتلة 
وميلغشغات مما لة ل ع في أعطا  زيارة وزير الخارجغة  "داعة"ناو من جان  تنظغإ تعر،ت ل ا سي

 أن سرائيلع لإ غكن مفاجئًا. فطد سب  وأن جرس م ل هذا التنسي  معد   لقالمصريع سامح شكريع 
دخال أسلحة  طيلة وهائرات حر غةع  سمحت  سرائيل لمصر مم،اعفة حجإ قوات ا في هذح المنهطةع وا 

التفا  الس إ بين البلدين. وقد فسرت  سرائيل هذا التجاو  علق ان  غ ئإ مصلحة  سرائيل خ فًا 
جلسة لكتلة حز    أولغ،ًا. وكما قال رئغ  الحكومة اإلسرائيلغةع بنغامين نتانغاهوع في أاألمنغة 

صلحة م "داعة"التعاون مع مصر هو كنز إلسرائيلع ألن محار ة   نباللغكود ع معد زيارة شكريع 
ج ة  أغةمن  أك ر  ر سنواتع  حواليمشتركة لمواج ة عدو مشترأع ي دد أمن وشعبي البلدين منذ 

 .أخرس 
درجة مات في ا ممكنًا أن تشارأ الهائرات   لقووف  مصادر  سرائيلغة ف ن التعاون مع مصر ارتطق 

مع العلإ أن هذح اإلسرائيلغة من دون هغار في هجمات عدة ،د الجماعات اإلرهابغة في سيناوع 
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المصادر اقتصرت علق مس ول  سرائيلي واحد. الحكومة اإلسرائيلغة لإ تكذ  النمم لكن ا تحد ت عن 
 تحطغطات لمعرفة المصدر المس ول الذي سر  هذح المعلومات.  جراو

 أسا وأكد الهرف المصري أن أهإ أهداف زيارة شكري تحريأ المسيرة السلمغة في المنهطة علق 
الرئغ  المصريع عبد الفتاح السغسي. وأبرز سامح شكري  أهلط امادرة الس إ اإلقلغمي التي تفعيل م

مصر قلطة جدًا من الجمود السغاسي. نتانغاهو ابدس استعدادًا وحاول زرع األمل في قلو   أن
 عدة هرحت معد هذح الزيارة: أسئلةالك يرينع ولكن 

هاولة المفاو،اتع هي   لقن الفلسهيني واإلسرائيلي تعيد الهرفي  قلغمغةهل  ه   عملغة س إ  -
 ال دف الوحيد من هذح الزيارة؟

نتانغاهو من خهر في المنهطة  أماإهل سيلطق التحذير الذي أهلط  سامح شكري في تصريحات   -
أا  الس إع آذانًا صاأغة لدس ال الور الغميني في الحكومة اإلسرائيلغةا نتانغاهوع أفغددور   ذا
 مان ونفتالي بينت؟ليبر 
 هل سغفرض نتانغاهو قواعد لع  خاصة م ع لكس  الوقتع كعادت . -
لق أي مدس سغست مر األو،اع العر غة ل ستمرار في سغاسة الجمود التي يتمع ا؟ -  وا 
 

 سد النهضة وتركيا
ع مع  سرائيل ألهداف عدة واالستراتيجغةتو ي  الع قات األمنغة   لقال شأ في أن مصر تحتاج 
تفاهمات مع  سرائيل تتجاوز كام  دغفيدع مما غسمح ل ا نشر وتعزيز   لقولتحطي  ذلأ تحتاج مصر 

دخال نوعغات جديدة من األسلحةع ال غشمل ا االتفا ع وفي هذا الجان  لن  قوات ا األمنغة في سيناو وا 
دعإ   لق غ،ًاع تحتاج مصرأتلطق مصر تعنتًا في الموقف اإلسرائيلي. وفي الجان  األمنيع 

إلخراج قوات المراقمة الدولغة من سيناوع وهي خهوات تعتبرها مصر  أميركغة سرائيلي لصد خهوات 
. أخرس مم امة استس إ ل رها . ولتحطي  م ل هذا التعاون ال بد من تنسي  وتعاون في مجاالت 

  لقرة نتانغاهو ساعة من انت او زيا 48زيارة الوزير المصريع جاوت معد اقل من  أنفلغ  مصادفة 
سد ". فبين مصر وا  يو غا أزمةع وهي تممل ممن غكون نتنغاهو داعمًا ل ا في شمن مشروع أ يو غا
ع الذي تطغم  أ يو غا علق ن ر النيل والذي ي ير قلطًا مصريًا كبيرًاع بل تعتبرح مصر ت ديدًا "الن ،ة

ةع حتق معد انت او المرحلة األولق كبيرًا ل ا. هذا المشروع غعود علق مصر بخسائر اقتصادغة كبير 
بليون متر مكع  من المغاح  19  لق 11من ع السنة المطبلة. ووف  التطديرات ف ن مصر ستخسر 

في المئة. ومعد  40  لق 25الهاقة بنحو   نتاجتطلغل الطدرة علق   لقسنوغًاع وهي خسارة ست دي 
الع قات بين  سرائيل والدول اإل يو غةع علق تطدمًا في  أظ رتوالتصريحات التي  أ يو غا  لقزيارت  
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غطبل نتانغاهو التدخل. ف ذا لإ تنجح ج ودح في وقف هذا المشروعع  أنمختلف الصعدع تتوقع مصر 
 ر ما علق األقلع في توزيع المغاح مما غ،من اقل ما غمكن من ال،رر علق مصر.

 سرائيل لكن توقيت الزيارة   لقكري هذا الجان  لإ غظ ر في البغانات الرسمغة حول زيارة سامح ش
ع فطد لع  االتفا  بين  سرائيل وتركغا أهمغةاظ ر أهمغة هذا المو،وع. وفي جان  آخر ال غطل 

تستعيد مكانت ا في المنهطة كطوة كبرسع ترس  أنهذح الزيارة. فمصر التي تريد  أهدافجانمًا م مًا في 
 أبي وتل  أنطرةتفا   سرائيل مع تركغا علق التعاون بين في ملف أزة ودورها فغ  جانمًا م مًا. فمعد ا

في دعإ الو،ع االقتصادي في أزة مطيت مصرع التي تصدرت علق مدار سنوات هويلة مكانة 
 م مة ومركزية في أزة جانمًاع وهذا ما ال يريدح السغسي.

ناف المفاو،ات حتق اإلسرائيليينع ولإ غحدد معايير الستئ أماإلإ غعرض شكري ممادرة س إ مكتومة 
 29ان  لإ يتحدر عن جدول زمني ولإ غعرض مصر كوسغط رسمي. لطد اكتفق مالتذكير بلطاوات  في 

حزيران بيونيو  مع الطغادة الفلسهينغة ونغة مصر استكمال المناقشاتع التي جرت في راإ و 
تصريحات  ف إ  ممناقشات مع الجان  اإلسرائيلي و خها  السغسي حول الس إ اإلقلغمي. في

رئغ  السلهة الفلسهينغةع محمود عما ع هو شريأ في  أن أو،حتمصر  أناإلسرائيليون 
 مفاو،ات الس إ.

مصر معنغة مفتح محاد ات مماشرة بين  سرائيل والفلسهينيين  أنوعلإ نتانغاهو من ،غف  المصري 
شراف مندو ين مصريين وأردنيين كمارع ب  دف صوغ خهوات تساهإ في في الطاهرةع ولكن ممشاركة وا 

تعزيز ال طة وت دئة األو،اع وتحسين األجواو بين  سرائيل والفلسهينيين م ل زيادة مكافحة اإلرها  
ووقف التحريضع علق حد تعبير اإلسرائيليينع وخهوات  سرائيلغة م ل تجميد البناو في المستوهناتع 

ال،فة الدر غةع وتطدغإ تس غ ت   في Cوتحويل ص حغات مدنغة للفلسهينيين في المنهطة ب
 اقتصادغة للسلهة. وهذا الجان  هرح  سامح شكريع عند لطائ  محمود عما .

الطاهرة وهو يمعر تفا اًل وأمً ع علق األقل في ق،غة الس إ مع   لقالوزير سامح شكريع عاد 
رة  قلغمغة تمنح  الفلسهينيين. فطد قال نتانغاهو ان  مستعد للنظر في خهوات م مة كجزو من مماد

محاد ات مماشرة مع الدول العر غة في شكل مواز للمحاد ات مع الفلسهينيين. وم ل سامح شكري 
نجد الك يرين من المتفائلين في هذا الجان ع غمملون ممن تكون زيارة سامح شكري بداغة انفراج بين 

  الاإلسرائيلغةع ال غمكن    سرائيل والدول العر غةع ولكن من خاض تجار  سامطة مع رئغ  الحكومة
 يمطي تفا ل  متوا،عًا جدًا حتق ال يدخل تجر ة خيمة األمل مجددًا. أن
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 السعودي-حماس بين فّكي التجاذب اإليراني  .58
 أسامة أبو ارشيد
من دون مطدماتع ومن دون أسما  مماشرةع وجدت حركة حما  نفس ا عر،ًة لنيران قصف عنيف 

هرفي نطغض  قلغمغًاع األصل أن كلي ما غسعق  لق كسب ا في معسكرح في معركت  مع ا خر.  من
فبتزامن  مري ع ولكن غستحيل فغ  التنسي ع هاجإ األمير تركي الفغصلع رئغ  المخابرات السعودي 
األسب ع الحركةع وات م اع مع جماعات  أخرسع  س مغة وأيرهاع ممن ا  حدس أدوات  يران في 

صدير ال ورة" من خ ل التدخل في ش ون الدولع تحت دعوس نصرة ال،عفاو واألقلغات. ولإ يلبر "ت
أن تمع  مستشار الحر  ال وري اإليرانيع العميد خسرو عروجع مت ما حما  مالسعي  لق التفاوض 

تين مع  سرائيل عبر تركغا. وانتطدها مسب  ما وصف ا محاوالت "تطر   ا" من السعودغة وتركغا الل
"تتعاونان مع  سرائيل علق أعلق المستوغات". وقد انتطدت حما  ات امات الهرفين مشدةع ووصفت ا بر 

 "االفتراوات".
وا،ح أن التصريحين السامطين غمتغان في سغا  التناف  اإلقلغمي المحموإ بين الدولتينع وهو 

قتصادغةع  إ  لق خوض حرو   التناف  الذي خرج من دائرة النكاغة الديبلوماسغةع  لق النكاغة اال
مالوكالةع في أير ساحة ع كما في سورية والغمن. ومما ي كد معهق سغا  التناف  اإلقلغمي بين 
الدولتين في الحملة علق "حما " أن الفغصل أدلق بتصريحات  تلأ أماإ م تمر للمعار،ة اإليرانغة 

ت عروج لوكالة م ر اإليرانغةع في يوليوا تموز الجاريع في حين جاوت تصريحا 9في ماري ع يوإ 
اليوإ التاليع في سغا  حدي   عن التورح اإليراني في سورية وتبرير ذلأ. والمعروف أن ع قات 

ع ورفض حما  تمييد نظاإ 2011حما  مع  يران توت رت منذ اندالع ال ورة السورية في مار ا آذار 
 مشار األسد. 

رسمغًا في المملكة اليوإع حير  ن  رئغ  مركز الملأ  قد غطول قائل  ن الفغصل ال غشدل موقعاً 
ل من  فغصل للمحور والدراسات اإلس مغةع في حين سارع "الحر  ال وري" اإليراني  لق التنص 
تصريحات عروجع واعتبرها شخصغةع ال رسمغة. لكن الواقع ي كد أن هذح التصريحات أير منهلطة 

ذا كان من فراغع بل  ن ا تعبير عن ع قات ممزو  مة بين الدولتينع كل علق حدةع و ين حما . وا 
غمكن تف إ الد،  اإليراني علق "حما " مسب  الملف السوريع ورفض الحركة  دانة "عاصفة 
الحزإ" التي تطودها السعودغة ،د الملغشغات الحو غةع المدعومة  يرانغًاع في الغمنع ف ن  ال غمكن ف إ 

تحاول فغ ع جاهدةع تشكيل "محور سني" للتصد ي للعبر  تصعيد المملكة مع الحركةع في وقت  
 اإليراني "الشغعي" في المنهطة. 
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 الت ديد اإليرانيمع تصاعد  2015تراف  وصول الملأ سلمان بن عبد العزيز  لق الحكإ مهلع عاإ 
  للمنهطةع وهو األمر الذي بدأ في أواخر ع د الملأ الراحل عبد و بن عبد العزيزع و لغ ذروت

. وإلدراأ الطغادة السعودغة 2014مسغهرة الحو يين علق العاصمة الغمنغةع صنعاوع في سبتمبرا أيلول 
الجديدةع حين اع أن الوالغات المتحدة كانت ما،غًة في عزم ا علق توقغع اتفا  نووي مع  يرانع ال 

لق  ه   "عاصفة غمخذ قل  الحلفاو األميركيين في المنهطة في االعتمارع فطد سارعت المملكة  
ْت من دعم ا ال ورة السوريةع 2015الحزإ" في الغمن الستعادة الشرعغةع في مار ا آذار  عَّدو ع كما صو

تسلغحغًا ودبلوماسغا. أغ،اع بدا حين اع أن المملكة أدركت أن ا م،ت معيدًا في دعإ نظاإ عبد الفتاح 
دح في دعإ موقف ا في الغمن وسوريةع بل  السغسي في مصرع والرهان علغ ع خصوصًا معد ترد 

مشاكست ا في ما أحغانا. غمكن أن ُغطال األمر نفس  عن  دراأ سعوديع حينئذع أن استعداو الحركات 
اإلس مغةع وفي مطدمت ا اإلخوان المسلمونع لغ  في مصلحة المملكةع خصوصًا وهي تحاول بناو 

ة عدائ  ا ل ا وفتح معض قنوات االتصال أير "محور سني" مطغادت اع فكان أن سعت  لق تخفيف حد 
 المماشر مع ا. 

شج عت المعهغات السامطة "حما " علق محاولة استعادة الع قة مع الرياضع والتي انطهعت منذ 
ع وذلأ معد سغهرت ا علق قهاع أزةع وفشل اتفا  مكة الموقع بين ا و ين حركة 2007منتصف عاإ 

الراحلع عبد وع شخصغًا. وعب ًا حاولت حما ع سنوات   ع ورعاح الملأ2007فتحع في فبرايرا شماح 
هويلةع  قناع الطغادة السعودغة أن حركة فتح هي المس ولة عن ان غار االتفا  وفشل ع أير أن 
األبوا  السعودغة مطيت موصدة في وج  اع خصوصًا أن المملكة كانت تتزعإ معسكر "االعتدال 

في "محور الممانعة"ع الذي كان غ،إع مع اع ك  من  يران العر ي"ع في حين كانت "حما " ع،وًا 
  أن ا وقفت 2015-2011وسورية وحز  و. ولإ غشفع لحما  عند الطغادة السعودغة ما بين أعواإ ب

مع ،مير الشع  السوري في  ورت  علق نظاإ األسد الذي ال تخفي السعودغة عداوها ل ع علق 
لحما  توتر ع قت ا مع  يرانع مسب  موقف ا من ال ورة أسا  حلف  مع  يرانع كما لإ غشفع 

السورية. فالسعودغة كانت تنظر  لق حركة حما  معين الريمةع ذلأ أن ا جزو من التنظغإ اإلخواني 
الذي تشأ في نواغاح نحوهاع ومعروف أن المملكة كانت راف،ًة ال ورات العر غةع وأن ا وقفت ،د 

 في مصرع ووالغة الرئغ  محمد مرسي.حكإ "اإلخوان"ع الطصير زمنغاع 
حين اع وجدت حما  نفس ا في خ،إ تجاذمات  قلغمغة عنغفةع مع أعداو  وخصوإ  ك يرينع وقليل من 
الحلفاوع وتحديدًا قهر وتركغاع األمر الذي ،اعف من الد،  السعودي علي ا. لكن وصول الملأ 

ي ا آنفاع وتحديدًا التناف  مع  يرانع م د سلمان  لق الحكإع مترافطًا مع المعهغات التي أشرنا  ل
الهري  أماإ حما  لهر  أبوا  المملكةع وفع ع فتحت الرياض أبواب ا للحركة التي زارها وفد رفغع 
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من اع برئاسة زعغم اع خالد مشعلع صيف العاإ الما،يع التطق في أ نائ ا الملأ سلمان. صحغح أن 
  حما  من تهبغع للع قات مع المملكةع كما أن ا لإ تطنع تلأ الزيارة لإ تحط  ما كانت تصبو  لغ

ط في االنطساإ الفلسهيني ط مع مصر لتخفيف -الطغادة السعودغة مالتوس  الفلسهينيع وال حتق في التوس 
الحصار الخان  علق قهاع أزةع أير أن ا نجحت في تنفغ  االحتطانع نسبغًاع بين الهرفينع 

 ة في المملكة.واإلفراج عن معض معتطلي الحرك
تخشق حما  أن تكون تصريحات الفغصل  رهاصًا لتديير حادع مرة أخرسع في الموقف السعودي 
من اع وهيع وعلق الرأإ من أن ا لإ تجن الك ير من محاولة التطر   من الرياضع أير أن  من 

سبت الوا،ح أن ا ال تريد تصعيدًا مع ا. وتجد حما  نفس ا اليوإ في و،ع  صع ع ف  هي ك
السعودغةع وال هي حافظت علق ع قات ا مع  يران. والمعروف أن المساعدات اإليرانغةع المالغة 
والعسكريةع ل اع تراجعت  لق حد كبيرع  ن لإ تكن قد انطهعت كلغاع منذ افترا  موقفي ما من ال ورة 

ب عادة الدفو  لق . األصع  من ذلأ مالنسمة لحما  أن  م ة تغارا داخل ا غهال  2011السورية عاإ 
س مغةع قادرة أو راأمة  ع قت ا مع  يرانع همعًا في دعم اع معد أن  بت أن ال دولة أخرسع عر غة وا 
في سد الفراغ الذي أحد   خسارت ا  يران. أما األدهق من ذلأ كل ع  ن كانت تصريحات الفغصل 

ر في جدار "المحور تعبيرا عن موقف رسميع ف و أن  يران قد تنجح في  حدار اخترا  خهي
س ميع  السني". فحما  حركة ل ا و،ع ا واحترام ا شعبغاع وفلسهين هي ق،غة  جماع عر ي وا 
وال ينمدي أن ُيترأ األمر إليران توظ ف  في تبريرها لسفأ دمائنا في سورية والعرا  والغمنع كما ال 

دم رع مشكل  غصوغ المعادالت الشغعي" الم-ينمدي أن تستمتع  سرائيل ممتامعة فصول الصراع "السني
 لتفوق ا علينا جمغعا.

 15/7/2016، العربي الجديد، لندن
 
 االنبطاح االستراتيجي .59

 الفتاح سيف الدين عبد
في زيارة وزير الخارجغة المصري سامح شكري للطد  المحتلة معان ك يرةع ورمزي ات خهيرةع ال 

 ا المنطل  السغسي في واحد من خهامات ع غمكن أن نفصل ا عن مطوالت "الس إ الدافئ" التي هرح
حينما ذه   لق أسيوحع وفي قاعة صم مت مملوان العلإ اإلسرائيليع و دال من أن يتكلإ حول ت مغة 
الصعيدع وأهإ مشاكل  وق،اغاحع والتمكيد علق ،رورة تنميت ع اقتصر خهام  علق الس إ الدافئ مع 

قامة ما  سرائيلع يوحي  لق كافة زعماو العر  بتوجغ   بوصلت إ نحو الكغان الص يوني؛ لتر،يِت  وا 
 أسماح الس إ الدافئ مع .
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ورأإ وجود ممادرة فرنسغةع ف ن نتنغاهو ،ر  كل الممادرات بمع، ا المعضع ليخرج آمنا سالما 
غمار  استغهان ع وغفوز مدصم ع وينت أ المسجد األقصق م  معط   من أي دولة من دول العر ع 

مشمن شديد الخهورة ممهالمات مانمهاح استراتيجيع فغكون ذلأ االستراتيجغة الكبرسع  األمر يتعل 
يلوح الجمغع مالس إ مع  سرائيل وتلوح  سرائيل معنصري ت ا وعن ج ي ت ا واستغهان ا الذي يتوسع وال 

 ينطهع.
غشر ِعن الس إ الدافئ حينما غمتي علق لسان المنطل  الداص  لسلهة شرعغةع والذي غحاول أن 

انط م  وأصم  في سلسلة ومتوالغة من الدص  غطوإ معملغات انمهاح ممن جةع لغمخذ  ذنا من متع د 
اأتصا  األوهان وعنصرية االحت ل من الكغان الص يونيع وهو أمر غعب ر في حطغطة األمر عن أن 

أن الكغان الص يوني هري  انط   ال الر من يوليو  نما غمر ب سرائيل وعاصمت ا تل أبي ع ماعتمار 
هو جواز المرور لشرعنة اأتصام  وانط م ع وهو  ذ يتحرأ في متوالغة ذلأ االنمهاح االستراتيجي 
حتق غ،من كرسغ  المدتص ع ف ل رأيت من الذي يدافع عن المنطل ع كغان ص يوني غطوإ مالترويس 

عت بتطدغإ انمهاح معد ل  ولسغاسات  وخهامات  التي تعد ت كل خهوح المطبول والمعطولع وتهو 
انمهاح تخهت مطولة الكنز االستراتيجيع لغشكل االنط   والمنطل  ركن زاوغة في متوالغة االنمهاح 

 االستراتيجي إلسرائيل وما فر،ت  من  ذعان ألمر واقع اصهنعت .
 ذا قلت وتساولت: لماذا صارت ممكنات العر  مستحغ ت وصارت مستحغ ت  سرائيل ممكنات؟! 

ل لأ مجيما:  ن زعامات مزعومة انطلبت علق أوهان اع واأتصبت سلهات اع ومارست كل صنوف أقو 
استبدادهاع وتوج ت ممسلحت ا  لق صدور شعو  ا ال عدوهاع هإ من غحكمون ويتحكمون في م دنا 
وأوهانناع أف  غكون اأتصاب إ  ال شعمة من مدتص  أكبر غم ل  الكغان الص يوني الذي اأتص  

لسهين واحتل المسجد األقصق و يت المطد ؟ أتعلإ ا ن لماذا صارت مستحغ ت  سرائيل أرض ف
ن  ممكنةع ولماذا صارت ممكنات العر  مستحيلةع  ن  خط االنمهاح االستراتيجي الدائإ وال امطع وا 
تعل لت معض هذح النظإ ممواج ة  سرائيل م،حغة محرية شعو  اع ففي الحطغطة لإ غكن كل ذلأ  ال 

 ابل دخان علق مواقف انمهاح استراتيجي حطغطي أماإ الكغان الص يوني.قن
هل أتاأ حدير "بلير مجرإ الحر "؟ وف  تطرير تحطي  "شيلكوت"ع الذي أكد علق تدلغس  لخوض 
حر  ،د العرا ع ومعد أن راحت ،حاغا تلأ الحر  تتجاوز المليونع ف ذا م  غطدإ اعتذارا ولكن 

ن ال غعد ون مالعشراتع مجرإ الحر  غعتذرع مجرإ الحر  غحترف صناعة لشعم  علق قتلق بريهانيي
 الكواررع أين العرا  ا ن؟ لغ   ال بلدا خر ا تعشة في أركان  قابلغات هائفغة وحرو  أهلغة. 

هذا ما صنع  مجرإ الحر  بليرع  ال أن هذا المجرإ مازال غمار  أدوارح في التخري  والتدمير ها 
رة مع نظاإ المنطل  السغسي مكون  مم   للر اعغة التي تطوإ في حطغطة األمر هو غظ ر في الطاه
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بتصفغة الط،غة الفلسهينغةع ومحاولة تمرير كل متهلمات الكغان الص يوني وعملغات  االستغهانغةع 
نما يتحدر  وتتبنق الر اعغة مفردات نتنغاهو م  حغاو أو خجل ال يتحدر تطريرها عن االستغهان وا 

ا  المطاومين الذين يدفعون عن أر، إ المدتصمة م كدين علق عنصرية االحت ل عن  ره
 ومستمسكين محطوق إ في أر، إ ووهن إ.

في تلأ األجواو يزور شكري وزير خارجغة االنط   الطد ع التي أسماها نتنغاهو "أورشلغإ"ع وو،ع 
سرائيلغة تصهف بجان  في خلفغة الصورة لم تمرهما الصحفي المشترأ مجموعة أع إ مصرية و  ا 

سرائيلع وعلق مطر ة من شكري غهل علغ   مع، اع لتمك ن لرمزية التماهي والتحالف بين مصر وا 
تم ال "هرتزل" زعغإ الص يونغةع سترس "شكري الد،نفر" الذي يخوض معارك  الش يرة مع مغكرفون 

او الكغان الص يونيع غعب ر الجزيرة وهو غشاهد مماراة ن ائي أوروما مع نتنغاهو في مطر رئاسة وزر 
 مالس إ الدافئ عن سغاسات األح،ان الدافئة في متوالغة انمهاح استراتيجي وتنازل قهعة قهعة.

كانت زيارة وزير الخارجغة المصري "للطد " ،من متوالغة االنمهاحع مما غشكل اعترافا مص ينة 
 نما هي مكامل ا عاصمة إلسرائيلع الطد  عبر عن ا نتنغاهو ممورشلغإع ف  هي شرقغة وال أر غةع 

غ،حأ وزير الخارجغة ،حكة األبل  وغمتي  لق الطد  قدوإ الدافلين بينما مس ول نمساوي هو نائ  
لمستشار النمسا ووزير للعلوإ يرفض لطاو وزير  سرائيلي مالطد  الشرقغةع وزير العلوإ النمساوي ألدق 

رار الوزير اإلسرائيلي للعلوإ علق أن غطابل  في الطد  زيارت  المطرر ل ا يوإ الجمعة الفائت معد  ص
الشرقغةع عرض المس ول النمساوي أن غطابل المس ول اإلسرائيلي في تل أبي  وحينما رفض ألدق 
الزيارةع أجان  عن الط،غة غف مون العمارةع ولكن وزير الخارجغة المصري يل و مالزيارة في بيت 

 ل لكإ أننا أماإ متوالغة من االنمهاح االستراتيجي؟!المطد  في الطد  المحتلةع ألإ أق
ها هو نتنغاهو غحدد الميزانغات للطغاإ ماالستغهان في الخليلع وغمار  كل أنواع عنصريت  وأصم ع 
ولكن وزير الخارجغة يت افت  لق زيارت  في الطد  المحتلةع وغشاهد مع  ختاإ كم  أور ا في مطر 

ن نرس عملغة فرض شروح نتنغاهو في شكل وتصور الس إ المسموح  قامت ع ماذا غعني ذلأ؟  ال أ
الذي ال غعني  ال الخ،وع لشروح الكغان الص يوني مممارسة مجازرح االستغهانغةع غمار  نتنغاهو 
استغهان ع ف  غعط  شكريع ولكن  يتحدر عن المشتركات بين الكغان الص يوني وم د العر ع أك ر 

الوجودي المتم ل في اإلرها  ومواج ت  المشتركةع وعلق لسان  من ذلأع فيتحدر عن الخهر
وا ممصر وغفعلون فعل ا غهالب إ بذات االنمهاح ومتواليت   نتنغاهو غهال  الفلسهينيين ممن يتمس 

 مالتنازل قهعة قهعة.
بل تتإ وفي الن اغة تكون تلأ الزيارة زيارة الندامة والخغانة التي ال غستهغع ه الو أن ينكروا عارهاع 

هذح الزيارة في أجواو الذكرس ال انغة للحر  علق أزة والعدوان علي ا في معركة هالت أك ر من 
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ع وكمن  سرائيل تريد أن تعهي الرسالة أن مصر التي وقفت بجوار أزة 2014خمسين يوما في العاإ 
واستمرت تلأ هي مصر ا ن التي تزور نتنغاهو في الطد  المحتلة كان ذلأ في ال امن من يوليوع 

 الحر  حتق ال   ين من أأسه .
وفي الوقت ذات   شارة  لق جغة االنط   الذي في التاريز ذات ع ال امن من يوليوع قاإ ممجزرة 
الحر  الجم وريع وج   في ا قادة كام  دافيد جنراالت العسكر س ح إ  لق صدور معض من 

العدو لإ غعد يتج   لق  سرائيلع  سرائيل حليف  شع  مصر قتلوا من قتلواع الس ح لإ غعد يتوج   لق
استراتيجيع أمن ا من أمن مصر الطوميع أما الخهر ف و من شع  مصر أو من مع،  يت إ مع،  
ماإلرها ع فيتج   لق صدرح الس ح غطتلع غست ين ماألرواحع لطد تحول الس ح عن عدو غستح  

   غطهع الهري  علق مسار دغمطراهي المطاومة  لق صدور أهل مصر الذين لإ ير،وا مانط
 ويختهف أول رئغ  مدني منتخ .

هذح هي قصة االنمهاح االستراتيجيع قصة زيارة شكري علق هري  الس إ الدافئ أح إ دافئةع 
وجولة لنتنغاهو في دول حوض النيل غحاصر شع  مصرع لغطوإ محر  في مستطبل األغاإع حر  

مصر في مغاه اع وا  يو غا تتف  مع  سرائيل إلدارة مواردها  المغاحع حر  الجوع والعهةع تبتز
المائغةع والمائ  شكري يزور الطد  المحتلةع والطائد المنطل  غعتلي عجلة في المعمورة يتجول في ا 

 ويل وع ونتنغاهو غمرح محوض النيل..!!
 انةع انط   مصر غمر هل فغكإ من ال غعرف أن هذح الزيارة لإ تكن  ال زيارة الندامة والخغانة والم
 بتل أبي ع هذح قصة س إ دافئ في متوالغة انمهاح استراتيجيع أف  تعطلون؟؟

 13/7/2016، "21موقع "عربي 
 
 ولكنكم تحبون تسيبي ليفني .61

 وائل قنديل
التطق الهال  نادر مكار وزيرة خارجغة الكغان الص يونيع السامطة تسيبي لغفنيع في جامعة هارفارد 

 أبريلا نغسان الما،ي. 16هن األميركغة في يوإ بوالغة بوس
ومحس  التسريمات المنشورة في صحف عر غة وعبرية ف ن الشا  نادرع مس ول اإلع إ الساب  في 
حز  النور السلفيع في مصرع قد سعق ح ي ا واجت د ك يراع كي غفوز بم،ع دقائ  مع "سلهانة 

السلفي يتغ  فخرا ب نجاز ابن  المارع فخر شمام ع الحمائإ" الص اينةع األمر الذي جعل حز  النور 
 الفتق مكارع وغعتبرح نمودجا مشرفا للشما  المصري.
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دعأ من أن حز  اللحق الك غفة هو األك ر حرصا علق حج  نسائ  عن عيون الجمغعع حتق أن  
بو،ع وردة في  2011استعاض عن صور مرشحات  في انتخامات برلمان ما معد  ورة يناير 

طات الدعاغة.. فكل تلأ الممارسات المتشددة لإ تكن  ال أدوات للع  السغاسيع غستخدم ا ملص
 "النور" في النورع بينما للحز  وج  آخر غظ ر في الخفاوع حير للمرأة مكانة ومرتمة أخرس.

غستهغع نادر مكار وحز   أن غعودوا  لق أرشيف محفوظات علي سالإ ولهفي الخولي ومكرإ محمد 
بد المنعإ سعيدع لتبرير اللطاوات السرية والعلنغة مالص اينةع فغم،دوا تلأ "العلكة" الش يرة أحمد وع

عن التعرف علق "ا خر" وتحدي "العدو" مواج ًة ومصافحًة وم مسًةع بدال من معرفت  عن معدع 
ر السلفيون ذلأ الخها  الطدغإع وينطلون  من كون  خ هاما فتكون المعرفة منطوصةع أو ر ما غهو 

تبريريا  لق مساحة العمل الدعويع فيزعمونع م  ع أن مكار كان مصدد محاولة ل داغة تسيبي لغفني 
 لق اإلس إع ومن  إ  قناع ا مالحطو  العر غة في فلسهينع فتعود علق أول هائرة وتهل  من جمغع 

لست.. أو يدعي المستعمرين الص اينة حزإ حطائب إع والعودة  لق حير أتواع من قارات الدنغا ا
جاو في  هار توجي ات الرئغ  الم من  2008الحز ع م   أغ،اع  ن اللطاو بوزيرة العدوان علق أزة 

الطائد المظفر محمد عبد الفتاح السغسي بتجديدع أو تنجيدع الخها  الديني وتهويرحع تم يدا لو،ع 
 مي المتشدد" وهو التحالف اللبنة األولق في مشروع التحالف الص يوني العر ي ،د "التغار اإلس

 الذي أعلن عن  نتنغاهو أم .
ومما أن حز  الشا  مكار غفخر مالمطابلةع كون ا اقتحاما جريئا للعدوع الذي مات أقر  وأعز من 

يونيوع رئاسة وحكومة وأحزاما وشعماع ف نني كنت أتمنق أن غعاملني  30الشطي  والصدي  لم سسة 
يبي لغفنيع وغمنحني معض فتات تسامح  الجإ مع وزيرة العدوان فتق الحز  المفخرةع معاملة تس

اإلسرائيلغةع ذلأ أننيع صحمة الدكتور سيف الدين عبد الفتاحع كنا في عطر دار "هارفارد" حير 
يدر  زينة شما  حز  النورع قبيل وصول الوزيرة الص يونغة بيومين فططع في لطاو جماهيري معلن 

إ وعلق لوحة  ع نات الجامعةع من خ ل م تمر حمل عنوان "حي ما عن  مسمطاع في وسائل اإلع 
تذه  مصر يذه  الشر  األوسط" ولإ ي تإ زعغإ شما  "النور" مالس ال عنا وااللتطاو بناع أو حتق 
متامعة الم تمر الذي ح،رح عديد اله  ع وشارأ فغ  لفيف من الشخصغات السغاسغة والحطوقغة 

 األميركغة.
فحامنا كان من المم كن أن غ،عنا "مكار" في منزلة الخصإع أو العدو ال،الع فغسعق القتحامنا وا 

قناعنا مابتسامت  العري،ةع التي ال شأ أن ا تملطت في لطاو تسيبي لغفنيع ممننا  مالمنه  والحجةع وا 
في ، ل مبينع وابتعاد عن العدل والمنه  بوقوفنا في وج  سلهة عبد الفتاح السغسيع فنطر 

رف ممن  لغ  انط ماع وأن ا لغست سلهة دموغة قاتلةع ونوقن ممن ا عدالة السماوع  إ نبدي الندإ ونعت
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ونهل  الصفح ونوقع  قرارا مالتومةع أو يجري "نادر" اتصاال مصدغط  الناصري في الطاهرة عبد و 
دين علق السناوي فيج ز لكل منا صأ أفران معتبرًاع قبل أن نعود  لق ح،ن الوهنع فنخر ساج

 أرض مهار الطاهرةع أسوة مالمواهن الشريف الصالح هار  عبد الجابر.
كان بوسع مكار حز  النور أن ي دينا  لق الرشادع وغعلمنا أخهاونا وجرائمنا في ح  االنط   
الرومانسي الناعإ الجميلع فنتحول  لق أولغاو حمغمين ل ع ونجو  الم د هوال وعر،اع ندعو 

للتومة عن ال ورة اللعينةع ونممرهإ ممعروف الرقل علق  غطاعات "تسلإ األغادي"  المارقين العصاة
ونن اهإ عن منكر المهالمة مالمحاسمة والمحاكمة للطتلة والطصال للش داو واستعادة تلأ الحالة 

 الدغمطراهغة الكري ةع التي أفرزت مسارا انتخابغا رجغماع وندعوهإ للدخول في دين االنط  .
ار أن غحاول ردنا عن الكفر مالفاشغة العسكريةع وغحول بيننا و ين التجديف ،د التهبغعع كان لمك

 و،د الطمع والفساد واالنحهاحع أير أن  لإ غفعل ولإ غعمم بوجودناع ولإ غسع للطائنا.
 كنا نتمنق لطاوأ غا ابن النورع لكنكإ تحبون لطاوات تسيبي لغفني.

 15/7/2016، العربي الجديد، لندن
 
 حرب لبنان الثالثة ستضع إسرائيل أمام امتحان خطير .61

 شافيتآري 
ت عمل ب همالع والجغة عمل مشكل معطد فطد ينيكانت حر  لبنان ال انغة حر ًا فاشلة؛ فألن الكاب

نجحت منظمة حكغمة وذكغة في ابتزاز التعادل من دولة متطدمة تكنولوجغًا ومن المفروض أن تكون 
كان ل ذح الحر   نجاز م إ هو أن ا عملت علق تمجيل حر  لبنان ال ال ة قوة عظمق  قلغمغة. ولكن 

 عطدًا من الزمن. 
صحغح أن الحر  لغست وحدها هي السب ؛ ألن "حز  و" لإ غطإ ب ه   النار خم  سنوات ألن 

أمروح مالحفاظ علق قوت  لوقت ال،رورةع والسنوات الخم  التالغة لإ غهل  في ا   يرانأسغادح في 
 النار ألن  كان أارقًا في وحل الحر  السورية. 

و  ذا فان حد ين استراتيجيين أير متعلطين ب سرائيل عم  علق  نشاو االستطرار علق الحدود اللبنانغة 
 وال دوو في الجليل.

لكن ال غمكن تجاهل حطغطة أن ال،رر الذي تسببت فغ   سرائيل للبنان وللمنظمة الشغعغة في صيف 
 وعي أعدائ ا.  ع خدشت2006

 السهر األخير لتلأ الحر  كان أقل سوًوا مما بدا في ن ايت ا.
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ولكن حتق لو تمخرتع ف ن حر  لبنان ال ال ة ستنش . فمعد ان غار الجغة السوري وتشرذإ الجغة 
العراقي وتحول الجغة المصري  لق صدي ع فان "حز  و" في الوقت الحالي هو المصدر الحطغطي 

ئيل. ونظرًا ألن حر  لبنان ال انغة جرت كما جرتع ف ن هذا الت ديد ارتفع مشكل حاد في لت ديد  سرا
 العطد األخير. 

فكل سنة من ال دوو في الحدود الشمالغة كانت سنة من زيادة قوة "حز  و"؛ فما كان منظمة  رهابغة 
خبرة في سورية  أصمح جغشًا ممستوس متوسطع عشرات آالف المطاتلين بمع، إ تهور واكتس  ال

 وعشرات آالف الصواريز التي قد تصي  الجم ور في  سرائيل مالصدمة. 
 . 2006"حز  و" ال غمكن  التفو  علق الجغة اإلسرائيلي حتق لو زادت قوت  منذ 

ولكن في المواج ة الطادمة ستشوة هذح المنظمة علق روتين الحغاة في كل أرجاو الم د وست،ر 
 طومغة واالقتصاد وسُتحدر صدمة وهزةع ف ل  سرائيل مستعدة لذلأ؟.البنغة التحتغة ال

الجغة اإلسرائيلي غطوإ مما هو مهلو  من ع ر ساو األركان الذين جاووا معد دان حلوت  استوعبوا 
 الفشل الساب  واستخلصوا الدرو  وصاأوا ردا علق الت ديد من الشمال. 

 في المستطبلع ف ي أغ،ا ستفاجئ .  لغ  فطط "حز  و" هو الذي سغفاجئ  سرائيل
 المستوس السغاسي أغ،ا غعمل مشكل صحغح لتعزيز الردع ومنع التصعيد الذي ال داعي ل .

في السنوات األخيرة تإ التعامل محكمة مع معض األو،اع الصعمة مع الحرل علق التشدد وعدإ 
 التسامح. 

الصناعات األمنغة التي عملت علق  ولكن مشكل مدرو  ومطيدع وقد كان اإلنجاز األكبر  نجاز
 تديير المعادلة في مواج ة من غهلطون الصواريز حير قدمت لنا "الطمة الحديدغة" وأيرها. 

ولكن هل أج زة الدفاع اإلسرائيلغة تحصل علق الميزانغات الكافغة؟ هل يتإ  عهاو الميزانغات التي 
ن ال دوو المتواصل يت ع  ممتخذي الطرارات ستساعدها علق االنتشار والتسلح والدفاع عن سمائنا؟  

 ويجعل إ في حالة نشوة خهيرة.
لكن المشكلة الحطغطغة هي المشكلة الداخلغةع فمحد الصراعات األك ر أريزية في الم د غحدر بين 

 من يتبنون اللواو المدني واالجتماعي ومن يتبنون اللواو العسكري واألمني. 
رفينع فدون مجتمع قوي لغ  هناأ أمنع ودون مجتمع مدني قوي ال ولكن هناأ صلة و غطة بين اله

 يوجد جغة قوي. 
وقد الحظنا ذلأ عند هر  مئات آالف اإلسرائيليين من منازل إ في حر  لبنان ال انغة وقلة حيلة 

 السلهات التي جعلت الجم ور غشعر ممن  متروأ لمصيرح.
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ست،عنا في مواج ة امتحان أك ر خهورة؛ لذلأ حر  لبنان ال ال ةع سواو نشبت معد سنة أو عطدع 
 الخارجي الوحيد يج  أن غكون داخلغا.  االستعداد للت ديدفان 

ص ح البنغة  وسنوات ال دوو التي حظينا ب ا يج  علينا استد ل ا لتوحيد المجتمع المنطسإ وا 
 الرسمغة إلعادة كتامة قصة المدزس اإلسرائيلي.

 "هآرتس"
 15/7/2016، األيام، رام هللا
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