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 : إجراء "هانيبال" لم يمنع أسر جنود إسرائيليينفي كتائب القّسامقيادي  .1
، مززا زالزز  2014بعززد مززرور عززامين عدززن العززدوان السززراعيدي عدززن ق ززا  غززز  عززا  : خالززد لب ززد -غززز  

تدتززز  التززم  فيمززا يخزز   -الجنززاا العسززكري لحركززة المااومززة السزز(مية  حمززا  -كتاعززب الاسززا  
 الجنود السراعيديين الذين أسرته  خ(ل المعركة، وما زال متيره  وعدده  مجهوال.

ويؤكد الااعد البارز في كتاعب الاسا  أبزو الع زار الزذي كزان أحزد قزاد  المااومزة خز(ل الحزرب األخيزر  
فاززد عززددا   -رغزز  تنذيززذر ءجززراء اهانيبززالا خزز(ل الحززرب-الا ززا ، أن جززيح االحززت(ل السززراعيدي  عدززن

 من جنودر وضبا ه ول  يست ع ءنااذه  أو معرفة متيره .
ويتززيإ ءجززراء اهانيبززالا لاززوا  االحززت(ل اسززتخدا  الاززو  المذر ززة لناززاذ أي جنززدي ءسززراعيدي مززن الوقززو  

 را عدن حيا  الجندي.في األسر حتن لو شكل ذلك خ 
ويسززرد الااعززد فززي الاسززا  خزز(ل حززدية خززا  لدجزيززر  نزز  فززي ذكززر  أسززر الجنززدي السززراعيدي شززاؤول 
آرون، تذاتززيل عززن خ زززف الجنززود السززراعيديين، ويكشزززف كيززف أن جززيح االحزززت(ل اسززتخد  أسزززهل 

عدزن الحازاعا التزي  الخيارا  بالع(ن عن ماتل هؤالء الجنود، ول  يمتدك فيما بعد الشزجاعة لدوقزوف
 تكشف هذر الماابدة جزءا منها.
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 كيف تنظرون إلى إلغاء االحتالل اإلسرائيلي إجراء "هانيبال"؟
ءلغزاء االحزت(ل ءجزراء اهانيبزالا يعنزي اعترافزا واضزحا وتزريحا مزن العزدو بزان هزذا الجزراء لز  يعزد  -

دا  لهذا الجراء كان يتضإ أن يتماشن مع الواقع الذي فرضته المااومة عدن األرض، فبعد كل استخ
 العدو ارتكب مجازر بحا المدنيين، مما يؤكد وجهه الجرامي البشع أما  العال .

وفززي الجانززب ايخززر يتبززين لززه أنززه فاززد مززن جنززودر وضززبا ه أسززر  ولزز  يسززت ع فعززل شززيء.. ءذن مززن 
 الناحية العمدية ل  يكن ءجراء اهانيبالا سو  وتذة الرتكاب المجازر.

 
 تبر إلغاء هذا اإلجراء نصرا للمقاومة الفلسطينية؟هل يع

بززال بع، فغلغززاء الجززراء يعنززي أن ءحززد   ززرا العمززل المذتززدية لززد  جززيح العززدو قززد فشززد  فززي  -
تحايا أهدافها، فغجراء اهانيبالا يهدف ءلن منع عمديا  أسر جنود العدو، وقد أثبت  التجربة أن هذا 

عمديزززا  األسزززر التزززي قامززز  بهزززا كتاعزززب الاسزززا  والمااومزززة  الجزززراء لززز  يزززنجإ أبزززدا فزززي منزززع أي مزززن
 الذدس ينية.

ااست ا  مجاهدو كتاعب الاسا  وضع العدو في حالة شاؤول آرون أمزا  خيزارا  تزعبة لدغايزة، فبعزد 
أيزا  مززن فحز  ح ززا  الناقدزة التززي كزان يسززتادها مزع زم(عززه، تبزين أنززه ال أثزر لدجنززدي عدزن ال زز(ا 

 دماءابين األش(ء وال ال
ولناخذ عدن سبيل المثال قضية الضاب  هدار غولدين التي استخد  فيها ءجراء اهانيبزالا، حيزة عا زد 
هذا الجراء الوضزع بالنسزبة لمتزير الضزاب ، واختذز  آثزارر تمامزا، وأتزبإ مزن التزعب عدزن العزدو 

دززة الجنززدي معرفززة هززل هززو فززي عززداد األحيززاء أ  األمززوا س ولززذلك وجززد نذسززه مضزز را  لدكززذب عدززن عاع
 وقال لها ءنه في عداد األموا .

كما قا  بعمل جناز  وقبر لدجندي، وادعن أن المراسز  جزاء  وفازا ألحكزا  الديانزة اليهوديزة، مزع العدز  
أن هذر األحكا  تاول ءن الدفن يت  ءذا ُوجد الجزء الذي ال يست يع النسزان الحيزا  بدونزه مزن الجسز ، 

 ونه مسكن الروا.في ءشار  ءلن الرأ  الذي يعتبر 
وفززي الحاياززة أن العززدو لزز  يجززد سززو  باززع مززن الززد  وجزززءا مززن العتززاد الشختززي لدجنززدي، ممززا يضززع 

 ع(مة استذها  كبير  عدن رواية العدو حول متير الجندي.
فكل ما أرادر العدو في حينه هو تتدير رواية ما لعاعدة غولدين ولدرأي العا  تخرجه من الور ة التي 

ال فززغن الخيززار وقززع فيهززا، و  كززان الاززرار األفضززل بالنسززبة لززه أن ياززول بززان الضززاب  غولززدين قززد قتززل، وا 
ايخر أمامه هو اسزتمرار التوغزل بزرا  والبازاء عدزن األرض تحز  ضزربا  مجاهزدي الاسزا  والمااومزة، 

 وقتل وأسر العشرا  من جنود العدو.
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راء خطيـر علـى جنـوده أكثـر مـن كيف تمكنت كتائب القسام من جعل االحتالل يشعر بـأن هـذا اإلجـ
 خطره على المقاومين الفلسطينيين؟

اسززتخدم  كتاعزززب الاسززا  مجموعزززة مززن التكتيكزززا  العسزززكرية التززي ال يمكزززن الحززدية عنهزززا، ولكزززن  -
يمكن الاول في العمو  أنها اعتمد  عدن عد  عناتر منها المباغتة والسرعة، مما أفازد العزدو الازدر  

  حظة وقوعه.عدن التعامل مع الحدة ل
هززذا بالضززافة ءلززن قززدر  المااومززة وكتاعززب الاسززا  عدززن تحويززل أرض غززز  ءلززن أشززبه مززا يكززون برمززال 

 متحركة من شانها أن تبتدع جنود العدو وضبا ه، وتمضي به  ءلن غياهب المجهول.
 فذي حزاال  جدعزاد شزالي  وشزاؤول آرون وهزدار غولزدين فشزل العزدو فشز( ذريعزا فزي فهز  الحادثزة ءال
بعد ساعا  أو أيا ، فاد أعدن عن فادان آثار آرون عدن سبيل المثال بعد نحو أسبو  من وقوعه في 

اكتاعززب الاسززا  كجنززاا ياززف فززي مادمززة المااومززة الذدسزز ينية، تززر  أن دورهززا ومهمتهززا  يززد المااومززة.
أن تازو  بزدورها  مااومة االحت(ل عسكريا، وهذا يعني االستعداد لمواجهة كافة تكتيكاتزه، وهزذا يت دزب

 ميدانيا  لفشال كافة تكتيكا  العدو وتكبيدر الخساعرا
لاد است ا  مجاهدو الاسا  وضع العدو في حالة شاؤول آرون أما  خيارا  تعبة لدغايزة، فبعزد أيزا  
مزن فحزز  ح زا  الناقدززة التزي كززان يسزتادها مززع زم(عزه، تبززين أنزه ال أثززر لدجنزدي عدززن ال ز(ا بززين 

  الدماء.األش(ء وال 
ورغزز  ذلززك أعدززن العززدو أن الجنززدي قتززل واختززار هنززا أيضززا  أسززهل الخيززارا ، فاززد كززان حينهززا مضزز را 
لدتعامل مع معضدة أكبر وهي وقو  سدسدة الاياد  في لواء النخبة اجوالنيا بكامدها بين قتيل وجريإ، 

بيززة الكافيززة لدوقززوف عدززن ولكززن فيمززا بعززد لزز  تمتدززك قيززاد  العززدو العسززكرية أو السياسززية الشززجاعة األد
فاين ذهب شاؤول آرون ءذا ل  يوجد ألش(عه أو دماعه أو س(حه أي أثر، أ  أن العبو  التي  الحااعا.

ذا كززان  فجززر  الناقدززة كانزز  ذا  قززو  تدميريززة تتززل ءلززن حززد أن يتبخززر الجنززدي فدزز  يبززا لززه أثززرس وا 
 تحيحا  فدماذا هو الوحيد الذي تبخر بين زم(عهس

 
 املت كتائب القسام مع إجراء "هانيبال" في الحرب؟كيف تع 
ءجراء اهانيبالا تكتيك ءجرامزي ينزافي األخز(ا والازي  والازوانين األرضزية والسزماوية، ويعتبزر جريمزة  -

فززي نظززر كززل الشززراعع، وهززذا هززو شززان كززل تكتيكززا  العززدو العسززكرية وأسززاليبه السياسززية واالقتتززادية 
هيوني من ءمكانا  ومادرا  هدفها شيء واحد هو تزدمير كزل مزا هزو فكل ما في الكيان الت وغيرها.

فدس يني بغض النظر عن مكانه أو انتماعه أو جنسه، حيزة ءنزه بهزذر التزذة يمثزل نايضزا ل(حزت(ل 
 الذي ير  في مجرد وجود أي شيء فدس يني فش( لمهمته، وأن هذر المهمة ل  تنته.
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دمة المااومة الذدس ينية، تر  أن دورهزا ومهمتهزا مااومزة ولذلك فغن كتاعب الاسا  كجناا ياف في ما
االحت(ل عسكريا، وهذا يعني االستعداد لمواجهة كافة تكتيكاتزه، وهزذا يت دزب أن تازو  بزدورها ميزدانيا  

 .2014لفشال كافة تكتيكا  العدو وتكبيدر الخساعر، وهذا ما كان خ(ل الحرب األخير  عا  
 19/7/2016نت، الدوحة،  الجزيرة  

 
 عن تضامننا مع السودان الشقيق بمواجهة العقوبات الظالمة نعرب: عباس .2

محمود عبا  عن التضامن مع السودان الشايا في  السد ة الذدس ينيةأعرب رعي  : الخر و 
 مواجهة العاوبا  االقتتادية الظالمة، التي تستهدف الت ور االقتتادي المنشود.

رك مع نظيرر السوداني عمر حسن البشير، مساء يو  الث(ثاء، ، في مؤتمر تحذي مشتعبا وأكد 
في العاتمة الخر و ، اموقذنا الثاب  بمؤازر  شعب وحكومة السودان، ونرفض االنتااعية التي 

 تستهدف فخامة الرعي  عمر حسن أحمد البشير، المنتخب من شعبها.
بين البددين، وأنه جر  االتذاا ءنه بحة مع الرعي  السوداني سبل ت وير الع(قا   عبا وقال 

عدن ءنشاء لجنة وزارية مشتركة، ستنعاد قريبا بين البددين، مضيذا اأن ما ت  توقيعه من اتذاقيا  وما 
سيت  توقيعه مستاب( ، نامل أن يؤدي ءلن رفع مستو  الع(قا  ءلن ما ي مإ ءليه شعبانا الشاياان، 

 بين البددينا. والتبادال  االستثمارا وسيؤدي ءلن زياد  
نعرب عن تضامننا مع السودان الشايا في مواجهة العاوبا  االقتتادية الظالمة، وأضاف عبا : ا

 .االتي تستهدف الت ور االقتتادي المنشود
لاد أ دع  فخامة الرعي  عدن آخر المستجدا  في فدس ين، جراء استمرار االحت(ل وتابع عبا : ا

دن جهودنا لحشد الدع  العربي والدولي لدمبادر  الذرنسية، لعاد وتذشي االستي ان، كما أ دعته ع
مؤتمر دولي لدس( ، عدن أسا  قرارا  الشرعية الدولية، وخدا آلية تواكب المذاوضا  في ء ار 
زمني لدمذاوضا  ولدتنذيذ، ونحن عدن ثاة بان الامة العربية الاادمة في موريتانيا ستدع  الموقف 

التي تساندر في مسعار السياسي، وكذلك في دع  تمودر وثباته عدن أرضه الذدس يني بالارارا  
 .واالستا(لاوتحايا  موحا  شعبنا الذدس يني في الحرية 

بحضور رعي  دولة فدس ين محمود عبا ، ورعي  جمهورية السودان عمر حسن البشير، وقع و 
ر و ، أربع اتذاقيا  مع عدد من وزير الخارجية رياض المالكي، الديدة، في العاتمة السودانية الخ

 المسؤولين السودانيين.
ووقع المالكي اتذاقية التشاور السياسي، واتذاقية الدجنة الوزارية المشتركة وبرتوكول التشاور السياسي 

 بين البددين مع وزير الخارجية السوداني البروفيسور ءبراهي  غندور.
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عا  بين البددين مع وزير  التربية والتعدي  العا  سعاد عبد كما وقع المالكي اتذاقية التربية والتعدي  ال
 الرازا، واتذاقية التعاون الثاافي واألكاديمي في مجال التعدي  العالي مع البروفيسور سمية أبو كشو .

 19/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
  العراقيل في طريق إقامة دولة فلسطينيةع "الخارجية الفلسطينية": نتنياهو يرفض المفاوضات ويض .3

رعي  الحكومة السراعيدية  رد  الخارجية الذدس ينية عدن تتريحا  فادي أبو سعد :: –را  هللا 
بالاول  ،أن السد ة ستنهار ءذا انسحب الجيح والشاباك من الضذة ، الذي ادعن فهانتنياهو بنيامين
ألخر  يحاول الظهور بمظهر الباحة عن الس(  المتدهف وخ(ل لااءاته مع ضيوفه من الدول ااءنه 

الستعناف المذاوضا  مع الذدس ينيين، وداعما  ما يحاول خداعه  بغبداء استعدادر لدااء الرعي  
الذدس يني بدون شرو  مسباة، وفي أي مكان وبشكل فوري، متوهما  بادرته عدن ءخذاء وجهه 

لمذاوضا  الجدية، واضعا  العراقيل في  ريا ءقامة دولة الحاياي الرافض لدس(  وحل الدولتين وا
 .افدس ينية قابدة لدحيا  وذا  سياد 

وقال  ءن نتنياهو أ ل من جديد وخ(ل نااح في الكنيس  ليظهر حاياة مواقذه تجار حل الترا  
مع الذدس ينيين وبشكل يتناقض مع ما يحاول الترويج له أما  ضيوفه الغربيين وبدغة ترضي 

مت رفين واعت(فه اليميني الحاك ، فتاكيدا  عدن ءنكارر لحاياة احت(ل ءسراعيل ألرض دولة فدس ين ال
ورفضه االنسحاب من األراضي الذدس ينية المحتدة قال: ال يجب أن أكون سخيا  مع الذدس ينيين 

 وال نحتل منه  عدن شيء في الماابل. 1967وأن أمنحه  حدود عا  
من أرض فدس ين  %22متجاه( أنها تشكل  1967ل وس  عدن حدود عا  ولسان حاله ي الب بح

كانه سخاء منه  1967من حدود عا   االنسحابالتاريخية من جهة، ومن جهة أخر  يظهر 
 لدذدس ينيين ولي  كحا ثاب  أقرته الشرعية الدولية والاانون الدولي.

   20/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 العودة مقدس ومكفول في القانون الدولي : حقالحكومة الفلسطينية .4

أعرب مجد  الوزراء عن رفضه واستهجانه لإلم(ءا ، التي تضمنتها رسالة رعي  الوزراء : را  هللا
 السراعيدي بنيامين نتنياهو.

وشدد مجد  الوزراء خ(ل جدسته األسبوعية التي عادها، اليو  الث(ثاء في را  هللا، برعاسة رعي  
مي الحمد هللا، عدن أن نتنياهو في الوق  الذي يواتل فيه سياسة التضديل والخدا  الوزراء را

والمراوغة، مذتونا بغرور قوته العسكرية وباألوضا  القديمية، فغنه ياود وأعضاء حكومته وبعض 
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أعضاء الكنيس  وكبار الحاخاما  حمدة تحريض وا  (ا الدعوا  ل(نتاا  وفرض العاوبا  
عمدية ممنهجة ُتشن عدن شعبنا ورعيسه وقيادته، والتي تترجمها قوا  االحت(ل  الجماعية، ضمن

 وعتابا  المستو نين ءلن جراع  بشعة وا عداما  ميدانية تجار شعبنا األعزل.
فشال جميع الجهود الدولية الرامية ءلن ءحياء  وأشار ءلن أن نتنياهو ال يدخر أي جهد لتاويض وا 

الترا ، التي كان آخرها رفضه لدمبادر  الذرنسية، وذلك لرفضه مذاوضا  جدية وحاياية لحل 
ترارر عدن مواتدة، بل وتتعيد، مخ  اته  القرار بحاوا شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وا 
قامة دولته عدن حدود عا   الهادفة ءلن الحيدولة دون تمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستا(له وا 

 لشرقية.وعاتمتها الاد  ا 1967
وأكد أن قضية ال(جعين هي جذر ولب الترا  الذدس يني السراعيدي، وأن حا العود  الذي ينادي  

رعي  الوزراء السراعيدي بالتنازل عنه، هو حا ماد  وقانوني ومكذول في الميثاا العالمي لحاوا 
وفي قرار الجمعية  ،1946النسان، ومكذول بحا تارير المتير الذي اعترف  به األم  المتحد  عا  

، الذي أكدته كل عا ، حتن اليو  بموافاة 11/12/1948التادر في  194العامة لألم  المتحد  رق  
األغدبية الساحاة لدول العال ، وأن ال حل لهذا الترا  دون حل قضية ال(جعين الذدس ينيين الذين 

 بالاو  والرهاب. أخرجوا من دياره ، ودمر  مدنه  وقراه  وسدب  أرضه  وممتدكاته 
وفي سياا آخر، أكد مجد  الوزراء وقوف دولة فدس ين وتضامنها مع تركيا ومع شعبها الشايا 
وحاه في التمسك بالديمارا ية وفي الدفا  عن ءنجازاته، وحر  الاياد  والشعب الذدس يني عدن 

تجاوز هذر الظروف وعود  وحد  تركيا وأمنها واستارارها وازدهارها، معربا عن أمده بتمكن تركيا من 
 االستارار وعود  الشعب التركي ءلن ممارسة حياته ال بيعية باقتن سرعة.

 19/7/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الحكومة الفلسطينية ترحب بموقف حماس من االنتخابات المحلية .5
حركة حما  من بموقف  الث(ثاءرحب  الحكومة الذدس ينية : ، أ ف باالحيا ا -را  هللا، غز  

انتخابا  الهيعا  المحدية المارر ءجراؤها في الثامن من تشرين األول  أكتوبر  المابل، آمدة بان 
 .امدخ(  لدتوافا السياسياتكون هذر االنتخابا  

مجد   الوزراء  رحب بارار اوقال  الحكومة الذدس ينية في بيان عاب جدستها األسبوعية أم  أن 
في انتخابا  الهيعا  المحدية استجابة لارار الحكومة بغجراء هذر االنتخابا   حركة حما  بالمشاركة

 .افي موعدها المستحا، وبميثاا الشرف الذي وقعته الاو  الو نية والس(مية
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مدخ(  لدتوافا في شان االنتخابا  السياسية العامة بما اوأمد  بان تكون االنتخابا  المحدية المابدة 
تسهيل ا، مؤكد  الحر  عدن االرعاسية وانتخابا  المجدسين الو ني والتشريعيفيها االنتخابا  

 .اءجراء االنتخابا  واتخاذ كافة الجراءا  التي تضمن نزاهتها واحترا  الجميع لنتاعجها
    20/7/2016الحياة، لندن، 

 
 "إسرائيل"دينوا بالتخابر مع غزة: محكمة عسكرية تصدر أحكامًا باإلعدام على خمسة أشخاص أ   .6

أتدر  المحكمة العسكرية الداعمة التابعة لدسد ة الاضاعية في ق ا  غز ، حكمها  فايز أبوعون:
بالعدا  رميا  بالرتا  وشناا  حتن المو  عدن خمسة مدانين بتهمة التخابر مع جهاز األمن العا  

 ما .عا 17عاما  و 20، واثنين آخرين بالحب  الذعدي لمد  االشاباكاالسراعيدي 
من جهتها قال  وزار  الداخدية واألمن الو ني في غز ، ءن ءتدار أحكا  العدا  والحب  جاء 

تسعن لداضاء عدن مدف العم(ء، وت هير ق ا  اوجاهيا  وبالجما  وأفهم  عدنا ، موضحة أنها 
ذتر  غز  من العم(ء، من خ(ل الايا  بحم(  أمنية واسعة، وفتإ باب التوبة لدعم(ء بين ال

 .اواألخر 
   20/7/2016األيام، رام هللا، 

 

 باإلفراج عن جثامين الشهداء "إسرائيل"عريقات يطالب المجتمع الدولي بإلزام  .7
 الب أمين سر الدجنة التنذيذية لمنظمة التحرير الذدس ينية تاعب عرياا  باس  : وفا –را  هللا 

اجل، وممارسة الضغ  الدبدوماسي والسياسي الرعي  محمود عبا  والدجنة التنذيذية التحرك بشكل ع
ال(ز  عدن ءسراعيل، من أجل الفراج الذوري عن جثامين الشهداء الذدس ينيين المحتجزين لديها، 

 دون أي شرو  مسباة.
جاء ذلك خ(ل رساعل عاجدة مت اباة بعثها عرياا  لوزراء خارجية أمريكا، وروسيا، ودول االتحاد 

 العا  لألم  المتحد .األوروبي، والسكرتير 
وأضاف عرياا  اءن قرار احتجاز جثامين الشهداء الذدس ينيين، والمما دة بالفراج عنه  هو قرار 
سياسي ءسراعيدي مدرو ، ياتي في ء ار ابتزاز أبناء شعبنا، وممارسة سياسة العاوبا  الجماعية 

نعه  من دفن أبناعه  بشكل كري  عدن عاع(ته  من م(حاة، واستدعاء، واعتاال، وهد  المنازل، وم
 والعا، ما يت دب منا جميعا  الوقوف بحز  في وجه هذر السياسا  الامعيةا.

 19/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
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  أوضاع الالجئين الفلسطينيين في سورية سفير الصين يبحث مععبد الهادي أنور  .8
سياسية لمنظمة التحرير الذدس ينية السذير أنور عبد الهادي، أ دع مدير الداعر  ال: وفا–دمشا 

عدن آخر ، السذير التيني وانغ كيجيان، وذلك لد  استاباله له، في مار الداعر  بالعاتمة دمشا
الت ورا  والمستجدا  السياسية في المن اة عموما  والاضية الذدس ينية ختوتا ، وأكد فشل تارير 

 ا وبين ءسراعيل، وشكل ضربة لداانون والشرعية الدولية.الرباعية الذي ساو  بينن
وحول وضع المخيما  الذدس ينية في سوريا، وما تعانيه في ظل األزمة السورية، أكد عبد الهادي، 
أن الترا  الداعر بين تنظيمي اداعحا والنتر ا الرهابيين عدن أرض مخي  اليرموك، قد حمل أبناء 

الضحايا والخساعر المادية والبشرية، وأن منظمة التحرير الذدس ينية شعبنا في المخي  المزيد من 
تعمل جاهد  لتخذيف المعانا  النسانية ل(جعين الذدس ينيين المهجرين من مخي  اليرموك، وتستمر 
بتادي  المساعدا  لكافة ال(جعين الذدس ينيين في سوريا وذلك بالتعاون مع الحكومة السورية ووكالة 

 واألم  المتحد .  األونروا
 19/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

بعد منع "إسرائيل" العبين دوليين من دخول أراضي تحاد الدولي للتايكواندو لال  شتكيالرجوب ي .9
 السلطة 

االتحاد ااألناضول: قال رعي  الدجنة األولمبية الذدس ينية الدواء جبريل الرجوب، ءن  –را  هللا 
الدولي لدتايكواندو والدجنة األولمبية الدولية م البة بتحمل مسؤولياتها تجار منع السد ا  السراعيدية 
العبين دوليين من دخول فدس ين لدمشاركة في الب ولية الدولية األولن لدتايكواندو الماامة في مدينة 

 .ارا  هللا
االفتتاا الرسمي لدب ولة، في مار جاء ذلك في كدمة ألااها الرجوب مساء الثنين، خ(ل حذل 

جامعة بير زي  شمالي را  هللا. ورفض  السد ا  السراعيدية منإ تتاريإ دخول لوفدي نيجيريا 
وقيرغزستان، ولعدد من ال(عبين األردنيين، ءضافة لمنعها وتول المشاركين من غز ، ءلن جانب 

 دخول. ساعة قبل السماا له بال 48احتجازها الوفد المغربي نحو 
   20/7/2016القدس العربي، لندن، 

 

 ساعة وسخرية من عدم مساهمة المسؤولين في حل المشكلة 24مطالبات بفتح معبر الكرامة  .11
را  هللا:  الب نظمي مهنا مدير عا  الدار  العامة لدمعابر والحدود في السد ة الو نية الذدس ينية 

الدنبي، حسب التسمية السراعيدية، كونه يعاني بزياد  ساعا  العمل عدن معبر الكرامة أو جسر 
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 أنجدا وأن ساعا  العمل ال تكذي، كما  سيئأن الوضع عدن المعبر  وأضافأزمة خاناة منذ فتر . 
وأوضإ مهنا أن زياد   هنالك ءجراءا  ءسراعيدية وجمركية تعرقل حركة المسافرين في ك( االتجاهين.

 عن العا  الماضي. %48وتد  ءلن  رأ  عدن عدد المسافرين هذا العا ، 
 20/7/2016القدس العربي، لندن، 

 

 عريقات يبحث في القاهرة التطورات السياسية وال حديث عن عقد لقاء ثالثي"القدس العربي":  .11
، أن تكون الزيار  الحالية لتاعب االاد  العربياغز : استبعد  متادر سياسية في تتريحا  لز 

 الااء ث(ثياتنذيذية، لدعاتمة المترية الااهر ، مختتة لبحة عاد عرياا ، أمين سر الدجنة ال
نتنياهو، برعاية الرعي  المتري  بنيامينيجمع الرعي  محمود عبا ، مع رعي  الوزراء السراعيدي 

عبد الذتاا السيسي، وقال  ءن هدفها هو البحة في آخر مستجدا  الاضية الذدس ينية، وذلك بعد 
 ير الخارجية المتري سامإ شكري ءلن ءسراعيل ولااعه نتنياهو.الزيار  األخير  لوز 

ويبحة عرياا  مع الوزير شكري في مار وزار  الخارجية المترية، ت ورا  الاضية الذدس ينية، 
وسبل دفع عمدية الس( ،  باا لدمرجعيا  الدولية عدن أسا  حل الدولتين. وتاتي هذر الزيار  

الذدس ينية، ل( (  بشكل أكبر عدن المباحثا  التي أجراها قبل  لدااهر ، حسب ما تؤكد المتادر
، عاد أي لااء االاد  العربياأسبو  تاريبا شكري، مع نتنياهو. واستبعد  المتادر التي تحدث  لز 

 قريب في الااهر  يجمع الرعي  عبا  مع نتنياهو برعاية الرعي  السيسي، وفا ما تردد مؤخرا.
وقف الذدس يني ال يزال عدن حاله وهو رفض عاد أي لااء بين الرعي  وأكد  المتادر أن الم

عبا  ونتنياهو، أو البدء في عمدية مذاوضا ، دون تدبية استحااقا  هذر العمدية المتمثدة في 
ء (ا سراا الدفعة الرابعة من األسر  الذدس ينيين الادامن، وتجميد االستي ان، واعتراف ءسراعيدي 

 . 67قامة دولة فدس ينية عدن حدود عا  بحل الدولتين، بغ

  20/7/2016القدس العربي، لندن، 

 

 بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية زة تسليم موقع مشروع محطة تحلية مياه البحر لمدينة غ .12
جر ، يو  الث(ثاء، مراس  تسدي  موقع مشرو  مح ة تحدية ميار البحر لمدينة غز ، والذي سيت   :غز 

خ(ل متدحة ميار بدديا  الساحل بالتعاون مع سد ة الميار الذدس ينية وبتمويل من تنذيذر من 
 مديون دوالر. 15التندوا الكويتي لدتنمية عبر البنك الس(مي لدتنمية بايمة 

 19/7/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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صابة جنديَّين  .13  بعملية طعن في الخليل إسرائيليَّيناستشهاد فلسطيني وا 
استشزززهد فدسززز يني برتزززا  قزززوا  االحزززت(ل بززززع  ءقدامزززه عدزززن عمديزززة  عزززن : راعزززد الفزززي - هللا ا ر 

فززي الخديززل، وأتززيب خمسززة فدسزز ينيين بالرتززا ، فززي مواجهززا  أعابزز  هززد   اءسززراعيديينالجنززديين 
منززززل أسزززير فزززي قبا يزززة قزززرب جنزززين، وأتزززيب سزززاد  بالرتزززا ، واعتازززل ث(ثزززة فزززي مواجهزززا  فزززي 

 15ذزززل فزززي عمديزززة دهززز  ماتزززود بسزززيار  ياودهزززا مسزززتو ن شزززرقي ي زززا، واعتازززل قدايديزززة، وأتزززيب  
 فدس ينيا  عدن يد االحت(ل في أنحاء متذرقة من الضذة الغربية.

قزززرب مذززرا مخززي  العززروب فزززي  اءسززراعيدييناوقززال جززيح االحززت(ل: ءن فدسزز ينيا  قزززا  ب عززن جنززديين 
مختدذززة، وأشززار ءلززن أن الجنززود أ داززوا النززار  مدينززة الخديززل جنززوبي الضززذة الغربيززة، وأتززابهما بجززروا

عدن منذذ عمدية ال عن وت  تحييدر، وهو مت دإ يستخدمه جيح الحرب عاد  فزي الشزار  ءلزن قتزل 
أن الجنديين أتيبا بجروا  ذيذة، أحدهما في الرأ  وايخزر فزي  االسراعيديةاالمنذذ. وأورد  الذاعة 

 لذدس يني، الذي أتيب برتاتتين في الب ن. يدر. وقا  أحدهما بغ (ا النار عدن ا
وذكزر  متززادر فدسز ينية محديززة، أن المنذزذ يززدعن متز ذن برادعيززه شزايا الشززهيد ءبزراهي  برادعيززه، 

 ويسكن في بدد  بي  فجار جنوبي بي  لح ، ويعمل مدر  رياضيا  في ذا  البدد .
 19/7/2016الخليج، الشارقة، 

 
 ملية الطعن بالخليلحماس تزف شهيدها براذعية منفذ ع .14

عام ا  من مخي  العزروب  49زف   حركة المااومة الس(مية احما ا ابنها الشهيد مت ذن براذعية  
شززمال محافظززة الخديززل، الززذي نذززذ عمديززة ال عززن الب وليززة يززو  أمزز  عنززد مززدخل المخززي ، وأد  ءلززن 

 ءتابة جنديين ءسراعيديين بجراا.
ن في تتريإ تزحذي اليزو  الث(ثزاء، ءن استشزهاد براذعيزة يؤكزد وقال النا ا باس  الحركة حسا  بدرا

 بان شراعإ الشعب الذدس يني كافة منخر ة في االنتذاضة الشعبية.
وأضاف: كان وال يزال لدنخبة المثاذة الدور الهزا  فزي المشزاركة فزي االنتذاضزة، منوه زا ءلزن أن الشزهيد 

ا لماد  الكيمياء في مدار  بدد  بي  فج  ار بالخديل.كان مدرس 
وأثنن بدران عدن تضحيا  عاعدة براذعية حية سبا الشزهيد متز ذن شزاياه الشزهيد ءبزراهي  براذعيزة 

 عام ا  والذي نذذ عمدية  عن في شهر أبريل المنتر  عدن مدخل مخي  العروب كذلك. 50 
ا لهزا، مشزيرا  ءلزن وأكد بدران استمرار انتذاضة الاد  التي ال يزال الشعب الذدس يني ياد  دمزاءر وقزود  

 فشل كل الرهانا  عدن ءخماد نارها ولهيبها المت ادين.
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يوم ا، ي(قي يومي ا  19ولذ  ءلن أن االحت(ل الذي ال يزال يواتل حتارر عدن محافظة الخديل منذ 
الزردود مزن أبنزاء شززعبنا عدزن ءجرامزه واعتداءاتزه بحززا مزدننا وقرانزا، مبينزا  أنززه ورغز   يدزة أيزا  حتززارر 

 خديل، فشل في عزلها ووقف التضامن معها من أبناء المحافظا  األخر .لد
 19/7/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 فتح: المطالبة بإلغاء حق العودة تعبر عن عنجهية االحتالل وتطرفه .15

أكزززززد  حركزززززة افزززززتإا، أن الم البزززززة بغلغزززززاء حزززززا العزززززود  لدسزززززكان والمزززززوا نين الذدسززززز ينيين  :را  هللا
 بر عن عنجهية المحتل وغ رسته وت رفه.االتديين، تع

وقال المتحدة باس  حركة افتإا أسامة الاواسزمي، فزي تتزريإ تزحذي، ءن حزا عزود  ال(جعزين ءلزن 
بيزززوته  ومزززدنه  وقزززراه ، التزززي هجزززروا منهزززا عنزززو  وظدمزززا، حزززا مازززد  ومكذزززول بالازززانون الزززدولي، وال 

 تست يع قو  في العال  أن تدغي حاا أتي( كحا العود .
وأضزززاف أن دولزززة االحزززت(ل تسزززتجدب الغربزززاء لززززرعه  فزززي أرضزززنا، وتبنزززي المسزززتو نا  فزززي أراضزززينا 

وأكززد أن شززعبنا وقيادتززه وحركززة افززتإا وعدززن رأسززها الززرعي   المنهوبززة والمسززتولن عديهززا باززو  السزز(ا.
محمزززود عبزززا ، متمسزززكون بحاوقنزززا كامدزززة غيزززر مناوتزززة، وعدزززن العزززال  أن يعزززرف تمامزززا أن حاوقنزززا 
واضحة وليس  رمادية أو متناز  عديهزا كمزا تحزاول ءسزراعيل أن تزروج، وسزنبان نناضزل كشزعب واحزد 

 لتحايا هدف واحد يتمثل بالحرية واالستا(ل والعود .
 19/7/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 ولة منظمتقوم به حكومة االحتالل من هدم المنازل في بلدة قباطية إرهاب دفتح: ما  .16

 100تمكن  قوا  االحزت(ل مزن هزد  منززل األسزير أبزو زيزد الزذي تبدزغ مسزاحته  :راعد الفي - ا  هللار 
باب امتر بحجة أنه قا  بتوتيل ث(ثة من الذدس ينيين الذين استشهدوا خ(ل تنذيذ عمدية في من اة 

 شرقي مدينة الاد  في فبراير/شبا  الماضي. االعامود
ءرهزاب دولزة مزنظ ، اا تاو  به حكومة االحت(ل من هد  المنازل في بدزد  قبا يزة اعتبر  حركة فتإ م

 .اوجراع  حرب تضاف ءلن قاعمة  ويدة من الجراع  التي ترتكبها بحا الشعب الذدس يني
الشزززعب الذدسززز يني وقيادتزززه يسزززجدون اوقزززال المتحزززدة باسززز  الحركزززة أسزززامة الاواسزززمي فزززي بيزززان، ءن 

العنتزرية المت رفزة لزن تنزال مزن عزيمزة  االسزراعيديةاالممارسزا  ا، مؤكزدا  أن اتمودا  شعبيا  وسياسيا  
 .االشعب الذدس يني الذي سيبان منغرسا  في أرضه وموات(  لنضاله حتن الحرية واالستا(ل
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أن قواتزه هزدم  منززل أبزو زيزد، متهمزة ءيزار بتازدي  المسزاعد   االسراعيديةابدورها، أكد  ءذاعة الجيح 
 شرقي الاد  قبل نحو خمسة أشهر. اباب العامودابي ال عن، وا  (ا النار في لمرتك

مشير  ءلن أن مواجها  جر  خ(ل عمدية هزد  المنززل ممزا حزدا بزالجنود ءلزن اسزتخدا  وسزاعل تذريزا 
 المظاهرا ، ول  يبدغ عن وقع ءتابا  في تذوف الجنود.

 19/7/2016الخليج، الشارقة، 
 
 بانتخابات البلدية بقائمة كفاءات شاركتسحماس أبو زهري:  .17

حمززا  سززامي أبززو زهززري، ءن حركتززه ستشززارك فززي االنتخابززا  حركززة قززال المتحززدة باسزز  : النتززيرا 
 البددية عبر قاعمة من الكذاءا ، مؤكد ا أن التهديدا  السراعيدية لغز  مجرد استعراض فا .

  ق زا  غزز  أن حمزا  ستشزارك فزي وأكد أبو زهري في كدمة له خ(ل حذل تكري   دبة متذوقين وسز
 االنتخابا  عبر قاعمة من الكذاءا  امن أجل تحايا الغاية في خدمة أبناء الشعب الذدس ينيا.

وذكر أن االنتخابا  ستجري وفا نظا  واحد وبيو  واحد وبارار واحد في ق ا  غز  والضذة المحتدة، 
 بنظا  ديمارا ي واحد في غز ا.افي رسالة نذي واضإ لكل الته  التي وجه  لنا بتمسكنا 

ودعا أبو زهري أبناء الشعب الذدس يني ل(نخرا  فزي هزذر االنتخابزا  التزي تضزمن تزوفير المت دبزا  
 والخدما  له .
خززر، قدززل أبززو زهززري مززن تهديززدا  وزيززر الجززيح السززراعيدي افيغززدور ليبرمززان ءلززن ق ززا  آوفززي سززياا 

وقززال فززي سززياا كدمتززه: انحززن لسززنا  زز(ب  أمززا  شززعبها.غززز ، معتبززرا ءياهززا مززا هززي ءال ااستعراضززا  
 حروب وال تجارا لها لكننا مااومون ندافع عن أرضنا وحاوقنا بس(حناا.

وت را أبو زهري ءلن انا(ب تركيا الذاشل، ووتذه باانا(ب غير عادي.. ألن المنادبين ال يريدون 
 ون باوامر الغرب والشراا.أي حك  ذو خدذية اس(مية وات(حية بل يريدون عبيد ياتمر 

وأشزززار أبزززو زهزززري ءلزززن أن االناززز(ب فزززي تركيزززا انتهزززن، ا لكزززن المزززؤامر  قزززد تسزززتمر فمزززن الواضزززإ أن 
 المنادبون ال يريدون أن يسمحوا بدع  األحرار في غز  وغيرهاا.

 19/7/2016وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 
 لبنان : سالم مرتاح لخطواتنا التنسيقية مععزام األحمد .18

عزززززا  األحمززززد الموجززززود فززززي لبنززززان لااءاتززززه مززززع  افززززتإاتززززابع عضززززو الدجنززززة المركزيززززة لحركززززة : يززززرو ب
المسززؤولين الدبنززانيين عدززن خدذيززة الخ ززوا  الجاريززة لتعزيززز امززن المخيمززا  الذدسزز ينية ووحززد  الاززو  

  التي قام  بها الخ وا ءلنارتياحه ا، رعي  الحكومة تما  س(  وسمع منه أم الذدس ينية. والتان 
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منظمزة التحريززر وكززل الاززو  الذدس ززززينية مززن أجززل التززا  األمززن والهززدوء بالتنسززيا الكامززل مززع الحكومززة 
 .اوالمؤسسا  األمنية الدبنانية وفي مادمها الجيح

السياسززية التززي تمززر بهززا الاضززية الذدسزز ينية بعززد تاريززر  األوضززا اانززه نززاقح مززع سزز(   األحمززدوقززال 
وضززرور   األمززنيززة الززذي رفضززته الايززاد  الذدسزز ينية وعمدزز  عدززن منززع تبنيززه مززن مجدزز  الدجنززة الرباع

التركيز في هذر المرحدزة عدزن التحزرك السياسزي الواسزع بعزد انعازاد مزؤتمر بزاري  مزن اجزل التحضزير 
 .العاد مؤتمر دولي لحياء عمدية الس(  في المن اة

 وأبدغنزززامخزززي  نهزززر البزززارد،  أهزززاليومعانزززا   ااأونزززرو اخزززدما  وكالزززة  ءلزززنالبحزززة ت زززرا  أن ءلزززن وأشزززار
 .االعمارلبنان سياو  بتحرك جديد الستكمال عمدية  أنالرعي  س(  

 20/7/206الحياة، لندن، 

 

 الفلسطينية باألرقام: الخليل والقدس في الصدارة االنتفاضةخريطة عمليات  .19
ة المتنوعة مزن  عزن ودهز  وا  ز(ا تكشف خري ة عمديا  المااومة الذدس يني: خديل ناعدة- را  هللا

وحتزززن اليزززو  األول مزززن شزززهر  2015نزززار، منزززذ ان ززز(ا الهبزززة الذدسززز ينية فزززي أكتوبر/تشزززرين األول 
الحالي تغيرا  كبيرا  في معادلة المااومة الذدس ينية، بحية با  السؤال األول الزذي  2016يوليو/تموز 

ولززي  السززؤال الززذي اعتززادر الذدسزز ينيون عدززن يتبززع أي عمديززة مااومززة هززو: امززن أيززن خززرج الماززاو سا 
 مدار العاود الماضية: امن هو الذتيل الذي تبنن العمديةسا.

وعكسزز  الهبززة الذدسزز ينية هززذا التغيززر بشززكل جززذري، بعززد تاززد  محافظززا  فدسزز ينية عدززن غيرهززا فززي 
 المحتدتين. خروج المااومين لتنذيذ عمديا  المااومة، كما هو األمر مع محافظتي الخديل والاد 

وتظهر األرقا  التي جمعها مكتب االعربزي الجديزدا فزي الضزذة الغربيزة، أن الخديزل تتازد  جميزع المزدن 
الذدس ينية في معارك المااومة المذتوحة سزواء الذرديزة أو المزدوجزة، موقعزة أكبزر الخسزاعر بزاالحت(ل 

 السراعيدي، تديها مباشر  مدينة الاد  المحتدة.
عمديززة تبعهزا استشززهاد  70وتززل ءلزن  2015نذسززها، فزغن مجمززو  عمديزا  ال عززن عزا   ووفازا  لألرقزا 

المااومين الذين نذذوا هذر العمديا . كما وتد  عمديا  الزده ، وا  ز(ا النزار، فضز(  عزن ء ز(ا 
عمدية نذزذها مازاومون استشزهدوا خز(ل تنذيزذ العمديزا ، باسزتثناء بز(ل  22النار وال عن المزدوج ءلن 

ان  الززذي أتززدر االحزت(ل قبززل أيززا  بحاززه حكمزا  بالسززجن المؤبززد ثزز(ة مزرا  ءضززافة ءلززن سززتين أبزو غزز
عامزززا  ءضزززافية، بعزززد اتهامزززه بالمشزززاركة فزززي عمديزززة ء ززز(ا النزززار وال عزززن المزدوجزززة التزززي نذزززذ  فزززي 
مستو نة اأرمون هنتسيفا الماامة عدن أراضي جبل المكبر فزي الازد  المحتدزة. أمزا خز(ل النتزف 
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عمديززة دهزز   15عمديززة، فضزز(  عززن  38فاززد وتززد  عمديززا  ال عززن ءلززن  2016ل مززن العززا  األو 
 وا  (ا نار.

، وسز  عمديزا  مزا بزين دهز  وا  ز(ا 2015عمديزة  عزن عزا   28ونذذ مااومون من مدينة الخديل 
عمديززة  20وحتززن اليززو  األول مززن الشززهر يوليززو الحززالي،  2016نززار، فيمززا نذززذ مااوموهززا، منززذ بدايززة 

عمدية  عن، وعمديتا ده  وعمدية مزدوجزة ء ز(ا نزار ودهز ، وعمديزة ء ز(ا نزار  16وزعة بين م
 م دع الشهر الحالي أسذر  عن ماتل مستو ن.

وتززاتي الاززد  فززي المرتبززة الثانيززة بعززد الخديززل مززن حيززة تنذيززذ عمديززا  ال عززن، حيززة تظهززر بيانززا  
ع عمديززا  منهززا ثزز(ة عمديززا  دهزز ، عمديززة  عززن، وسززب 20، تنذيززذ 2015عمديززا  المااومززة عززا  

وعمدية مزدوجة كان  دهسا  و عنزا ، وثز(ة عمديزا  ء ز(ا نزار، فيمزا سزجد  البيانزا  عزن النتزف 
 تنذيذ خم  عمديا   عن، وخم  عمديا  ء (ا نار، وعمدية ده  واحد . 2016األول من عا  

 20/7/2016العربي الجديد، لندن، 
 
 ّربت من األردن تجاه األراضي الفلسطينيةضبط أسلحة ه   القناة السابعة اإلسرائيلية: .21

قالزز  الانززا  السززابعة السززراعيدية مسززاء الث(ثززاء ءن الجززيح السززراعيدي ضززب  كميززة  األناضززول:-الاززد 
 من الس(ا ت  تهريبها من الحدود األردنية باتجار األراضي الذدس ينية.

  16بنزادا مزن نزو   أ   5مسدسزا  و 20ضزب   الجيح السزراعيدياوأوضح  الانا   غير رسمية  أن 
 .اعاب دخولها من الجانب األردني عدن الحدود

 .االجيح السراعيدي اعتال فدس ينيين اثنين بتهمة الضدو  في عمدية التهريباوأضاف  أن 
 ول  يتسن الحتول عدن تعديا فوري من الجانب األردني حول ما ذكرته الانا  السراعيدية.

د األردنية مع األراضي الذدس ينية تشديدا  أمنية عدن خدذية التخوفا  بنال أسدحة من وتشهد الحدو 
 الجانب األردني.

 20/7/2016القدس العربي، لندن، 

 

 والشاباك من الضفةاإلسرائيلي ستنهار إذا انسحب الجيش الفلسطينية السلطة  :نتنياهو .21
ءذا امين نتنيزززاهو فززي الكنيسززز  ءنزززه ايدية بنيززقزززال رعززي  الحكومزززة السزززراع فززادي أبزززو سززعد : –را  هللا 

من الضذة الغربية فغن السد ة الذدس ينية سزتكون أول  االشاباكاسحبنا الجيح و جهاز األمن العا   
ليزه الناعزب حيدزك ء. وجاء تتريإ نتنياهو خز(ل ردر عدزن سزؤال وجهزه اما سينهار كما حدة في غز 

 خ ة سياسية. بار من  المعسكر التهيوني  حول عد  وجود



 
 
 
 

 

 18 ص             3996 العدد:        20/7/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

مزززن دون ماابزززل. مزززن أيزززن لزززي  67ال أريزززد أن أتبزززر  لدذدسززز ينيين باالنسزززحاب ءلزززن حزززدود ا: وأضزززاف
بالشزريك الزذي يبزدي اسزتعدادر ل(عتزراف بنهايزة التزرا  بحزا العزود .. فزي المسزتابل المنظزور سززتبان 

 .اك االنهيارالسي ر  من غرب األردن وحتن البحر في يدينا. الدول تنهار وهناك دول عدن وش
وسززال  الناعززب تسززيبي ليذنززي نتنيززاهو عمززا ءذا كززان مسززتعدا لتجميززد البنززاء فززي المسززتو نا  والسززماا 

توجززد فرضززية ين ززوي عديهززا قولززك اكززي ال يضززيع فرتززة فاززال:  اجالدذدسزز ينيين بالبنززاء فززي المن اززة 
هززذر ا. فززرد  ليذنززي: اقيززدنار فززي الضززذة فززغن هززذا سيرضززي الذدسزز ينيين أووهززي ءنززه ءذا جمززدنا البنززاء 

أنززا أذكززر أعضززاء الكنيسزز  أننززا اقترحنززا فززي حينززه تجميززد كززل ا. فززرد نتنيززاهو: امعرفززة وليسزز  فرضززية
 .اوهذا ل  يثب  نذسه 2009شيء. فعدنا ذلك حتن نهاية 

 20/7/2016القدس العربي، لندن، 
 
 أو حماس "حزب هللا"من جانب  هجومسترّد بقوة على أي  "إسرائيل"نتنياهو:  .22

فززي الاززد  الغربيززة  اجبززل هرتسززلافززي ، أن حدمززي موسززن، عززن 20/7/2016الســفير، بيــروت، ذكززر  
المحتدة أقيم  المراس  الرسمية لحياء ذكر  الجنود السراعيديين الذين سا وا فزي عزدوان تمزوز عدزن 

 . وشارك في المراس  العديد من قاد  ءسراعيل.2006لبنان عا  
يدية بنيزامين نتنيزاهو خ ابزا  شزد د فيزه عدزن أنزه مزر  عازدن مزن الززمن عدزن وألان رعي  الحكومزة السزراع

حززب اتدك الحرب، وأنه ءذا ت  انتهاك الهدوء هناك، فسوف يكون الرد السزراعيدي جبزارا . وأضزاف أن 
هللا أنشا في لبنزان موقعزا  متازدما  ليزران، وأن كزل مزا جزر  فزي هزذر السزنوا  فزي الشزرا األوسز ، هزو 

لززذلك الميززل. فالسزز(  الراديكززالي يت دززع لززوأد الحيززا . والرهززاب يضززرب فززي نززي ، أورالنززدو،  اسززتمرارن 
وفي شارونا وعتنعيل. ونحن عدن استعداد لمواجهة كل السزيناريوها . ءذا حزوفظ عنزدنا عدزن الهزدوء، 

ذا اقتضن األمزر منزا أن نزرد  عدزن العزدوان ، فزغن رد نزا فغن من ياذون قبالتنا سوف يتمتعون بالهدوء. وا 
 .اسيكون جبارا  

مزن يظزن أنزه سزوف يجزد هنزا بيز  عنكبزو ، سزوف يتدازن جزدارا  حديزديا ، قبضزة اوأضاف نتنياهو أن 
كل حجَر أسا  بالنسبة لنا. وأحيانزا  ال مذزر، ونحزن  حديدية. فاستعداد مااتدينا لدتضحية بارواحه ، ُيش 

الجنزود، فزي كزل مزر  يسزتدعيها الظزرف منزي نرسل جنودنا في معارك دفاعية. وكل مهمة نرسزل ءليهزا 
ومزززن وزيزززر الزززدفا  ورعزززي  األركزززان ءرسزززال جنزززود لدمعركزززة، فغننزززا ننظزززر ءلزززن كزززل الجوانزززب بغمعزززان، 

أيضزا  فزي ا. وأضزاف أنزه ابمسؤولية قتو ، وبخشية مادسزة، ألننزا نذهز  مزا معنزن خسزار  جنزود، آبزاء
ون لدززدفا  عززن شززعبه  ضززد عززد و وحشززي بززدأ حززرب لبنززان الثانيززة قبززل عاززد مززن الزمززان، خززرج الماززاتد

 .ايوما  من الحرب 34هجوما  وحشيا  عدن مدن ءسراعيل. والجبهة والداخل تمدا سويا  
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وشززدد نتنيززاهو عدززن أن حززرب لبنززان الثانيززة هززي حززرب مبززرر ، رغزز  الخذاقززا  ومواضززع الخدززل التززي 
  العبر منها وتجسزيد كزل دروسزها. لاد استثمرنا، وما زلنا نستثمر في استخ(اتبد  خ(لها. وقال: 

ومززن المهزز  أن نثنززي مززن كززل قدوبنززا عدززن شززجاعة روا الجنززود، فالبوتززدة الايميززة لزز  تتشززوح. فذاززدان 
. وهذا هو الضمان لع( يذدزإ أعزداؤنا فزي ء ذزاء شزعدة ءسزراعيل. الماذاا، ولي  حول اكيفاالاي  حول 

  تكززن حربززا  بززين دولتززين. ومززع ذلززك، كانزز  فحززرب لبنززان لزز  تكززن حربززا  مززن أجززل أرض، كمززا أنهززا لزز
 .اتداما  بين تنظي  ءرهابي ودولة تاد  الحيا  وكرامة النسان

مززن جهتززه، شززدد الززرعي  السززراعيدي رؤوفززين ريذدززين فززي المراسزز  ذاتهززا عدززن تضززحيا  الجنززود والاززاد  
وفي العتاد. وقزال الذين غ وا عدن الخذاقا  التي ظهر  في الجاهزية لدحرب، في مخازن ال وارئ 

هززذر الحززرب فتحزز  عيوننززا، وكانزز  رنززين جززر  ليااظنززا. منززذ ذلززك الحززين وحتززن اين، أجريزز  اءن 
إ، وأذر  األمن المختدذة استخدت  العبر ن وتح   .اتحاياا . والجيح السراعيدي حس 

 ا عدززن نظززر  واعيززة ءلززن المنززااوكززان وزيززر الززدفا  أفيغززدور ليبرمززان قززد أعدززن فززي حذززل الكنيسزز  أن 
، تعدمنزا أن الهزدوء النسزبي الزذي يميزز تدزك المن ازة بعيزدن   ول الحدود الشمالية، التي منها جزاء الشزر 

أننزا عزازمون عدزن منزع الحزرب المابدزة، لنبنزي هنزا مجتمعزا  ا. وأضزاف اعن أن ُيع بر عن مزاج أعداعنا
 .ايجدر باألبناء الذين سا وا

حزب هللا بدع  ءيراني أحال لبنزان ءلزن مخززنا هاعزل لدسز(ا. اأما نتنياهو فاال في جدسة الكنيس  ءن 
ونشزر التزز مر والرهزاب اليرانززي مسزتمر عبززر شزبكا  ءرهززاب عالميزة وت ززوير تزواري  بعيززد  المززد . 

 .اوالعدوانية مسنود  بتناعا  ءيرانية مت ور  وب موا متواتل لت وير قدرا  نووية
نتنياهو هد د يو  الث(ثاء بان ب(در  ، أند ب ا عن، 20/7/2016القدس العربي، لندن، وأضاف  

 حما . أو حركة المااومة الس(مية احزب هللااسوف ترد  باو  عدن أي هجو  من جانب 
جاء ذلك في كدمة ألااها نتنياهو في جدسة خاتة عادتها الث(ثاء الهيعة العامة لدكنيس   البرلمزان ، 

 .السراعيديةة، بحسب الذاعة في الذكر  العاشر  لحرب لبنان الثاني
عدن أت  االستعداد لتسزديد ضزربة قاتزمة ءلزن أعزداعنا ءذا أجبزر  ءسزراعيل اوأكد أن الجيح السراعيدي 
 .اعدن خوض معركة قتالية

 
 االنتفاضةإلنهاء  في الضفة مالعب كرة قدمبناء  يقترح ليبرمان .23

ن خ ززة أمززا  لجنززة األمززن والخارجيززة فززي أفيغززدور ليبرمززا الززدفا   ززرا وزيززر :خاتززة ترجمززة-را  هللا 
الكنيس  أم ، تتضمن بناء م(عب كزر  قزد  فزي الضزذة الغربيزة لمواجهزة العمديزا ، وفازا لمزا أفزاد  

 به ءذاعة جيح االحت(ل، تباا اليو  الث(ثاء.
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م(عززب لكززر  الاززد ، ألن ذلززك سززيدفع، كمززا  10وحسززب الذاعززة، فززغن خ ززة ليبرمززان تعتمززد عدززن بنززاء 
د ليبرمززززان، الشززززبان ءلززززن لعبززززته  المذضززززدة  كززززر  الاززززد   بززززدال مززززن ءلاززززاء الحجززززار  عدززززن سززززيارا  يعتازززز

 المستو نين والجيح.
وقال متدر مارب من ليبرمان ءن خ ته تعتمد عدن سياسة االعتا والجزر ا، من خ(ل الضرب بيد 

حيزا  فزي المنزا ا من حديد ضد المنا ا التزي يخزرج منهزا منذزذو العمديزا ، فزي حزين سزيت  تسزهيل ال
وأشار المتدر ذاته في حزدية لإلذاعزة ءلزن أن مبزادر  ليبرمزان تؤكزد بانهزا لزن تكزون خ وتزه  الهادعة.

 الوحيد  التحسين وتسهيل الحيا ا لد  الذدس ينيين، وفا قولها.
 19/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 فع تقديراتها إليرادات الحكومةوتر  االقتصاديتخفض توقعاتها للنمو  ية"سرائيل"المالية اإل .24

توقعاتهززا لدنمززو االقتتززادي  األربعززاءخذضزز  وزار  الماليززة السززراعيدية يززو  : االلذززي وجززدي-تززل أبيززب 
بالمعززة مشززير  ءلززن نمززو عززالمي ضززعيف يدحززا ضززررا  2.5نا ززة معويززة ءلززن  0.3بماززدار  2016لدعززا  

 بتادرا  ءسراعيل.
بالمعزززة ولدعزززا   2.7نا زززة معويزززة ءلززن  0.2بماززدار  2017دعزززا  وخذضزز  الزززوزار  أيضزززا توقعاتهززا لدنمزززو ل

 بالمعة. 2.8نا ة معوية ءلن  0.1بمادار  2018
 األجزززورولنمززو  2016بالمعززة فززي  2.2نا ززة معويززة ءلزززن  0.5ورفعزز  توقعاتهززا لنمززو التوظيزززف بماززدار 

 بالمعة. 3.0نا ة معوية ءلن  0.5الحاياية بمادار 
األجور وسوا العمل يدع  النمزو فزي ءيزرادا  الحكومزة ورفعز  توقعاتهزا  وقال  الوزار  ءن التحسن في

 ل.كمديار شي 317,6مديار دوالر  ءلن  1.1ل  كمديار شي 4.2 بمادار 2016لإليرادا  لدعا  
مديززار  2.7بزيززاد  قززدرها -ل كمديززار شززي 324,7سززتبدغ  2017وتوقعزز  الززوزار  أن ءيززرادا  الحكومززة فززي 

 مديار. 1.4بزياد  قدرها  2018ل في كمديار شي 334,4و -ساباةل عن تاديراتها الكشي
  ءسراعيديل كشي 3.85 الدوالر= 

 20/7/2016، وكالة رويترز لألنباء
 
 الكنيست تصادق بالقراءتين الثّانية والثّالثة على قانون اإلقصاء العنصري .25

انيزة والث الثزة، مزا يسزم ن بازانون أقر   الكنيس ، بعد منتف ليل الث (ثزاء، بزالاراءتين الث  : ال يب غناي 
القتاء، الذي يتيإ لدهيعة العام ة لدكنيس  ءقتزاء عضزو كنيسز  باد عزاء الت حزريض عدزن العنتزري ة 

عضزززو كنيسززز . وشزززهد  عمدي ززززة  90وتاييزززد الكذزززاا المسزززد إ ضزززد  ءسزززراعيل، فزززي حززززال أي زززد القتزززاء 
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، الززذي يعتبززرر كثيززرون، الت تززوي  تززخب ا فززي الكنيسزز ، بعززد احتززدا  نااشززا  ول ززدها  الاززانون الشززكالي 
 ت اوال  عدن حري ة الت عبير وأحاي ة فدس يني ي الد اخل بالذ ا ، من ءسما  توته  في الكنيس .

 عضو كنيس  آخر. 47عضو كنيس ، بينما اعترض عديه  62وتو   لتالإ الاانون الشكالي  
 20/7/2016، 48عرب 

 
 الخدمة العسكرية أشهر إلسرائيلية رفضت ستةالسجن  .26

أ دزززا جزززيح االحزززت(ل السزززراعيدي مسزززاء أول مزززن أمززز ، سزززراا الشزززابة : برهزززو  جرايسزززي -الناتزززر  
أشزززهر أمزززا  المحزززاك   6عامزززا ، بعزززد أن أمضززز  أكثزززر مزززن  19اليهوديزززة السزززراعيدية تزززاعير كزززامينير  

ض الجزززيح والسزززجون العسزززكرية، لرفضزززها الخدمزززة العسزززكرية فزززي الجزززيح ألسزززباب ضزززميرية. وقزززد رفززز
انظززرا لعززد  الم(ءمززةا، ومززا تزززال أمززا  السززجون  ءعذززاءاالعتززراف بسززبب رفضززها، وأتززدر لهززا شززهاد  

 شابتان أخريان، تتران عدن رفض الخدمة. األيا والمحاك  العسكرية في هذر 
 20/7/2016، الغد، عّمان

 
 العرب االستقالة قصيت زعبي من الكنيست على النوابإذا أ  األمين العام لـ"التجمع الوطني":  .27

العربي: دعا األمين العا  الجديد لحزب التجمع الزو ني الزديمارا ي م زان  شزحاد   الاد - الناتر 
النززواب العززرب ل(سزززتاالة فززي حززال أقتزززي  زميدززته  حنززين زعبزززي عززن الكنيسزز ، الزززذي واتززل أمززز  

عدن مااسا  زعبزي خ واته من أجل تشريع قانون لبعاد ناعب منتخب. ومشرو  الاانون يحاك اين 
التزززي تزززدعي المؤسسزززة الحاكمزززة فزززي ءسزززراعيل أنهزززا تتجزززاوز الخ زززو  الحمزززر ولززز  يعزززد بالمكزززان تحمزززل 

وياضي الاانون الذي تودا عديه أمز  بزالاراء  األخيزر  بمزنإ الكنيسز  تز(حية ءبعزاد  تتريحاتها.
ءسزراعيل أو  التحزريض والحزض عدزن العنتزرية ودعز  كذزاا مسزدإ ضزد اناعب عدزن خدذيزة تور زه فزي

 .اناعبا في الكنيس  120من أتل  90نذي  ابعها اليهودي والديمارا ي شري ة أن يوافا عدن ذلك 
 20/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 "إسرائيل": هذا هو سر حماس بوتين لتعزيز التعاون مع "معاريف" .28

اعيل وروسيا ال يرجزع فاز  يبدو أن تعاظ  أواتر الشراكة االستراتيجية بين ءسر : تالإ النعامي -غز 
ءلن تاا ع المتالإ بين تل أبيب وموسكو في أعااب التدخل الروسي في سوريا، بل ءنه يرجع بشكل 

 خا  ءلن ءعجاب الرعي  الروسي الشديد بغسراعيل والتجربة التهيونية بشكل عا .
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سزراعيل انموذجزا في هذا السياا؛ ذكر  تحيذة امعاريفا في عزددها التزادر اليزو ، أن بزوتين يزر  ء
 ُيحتذ  وتجربة مدهمة وناجحة يجب تاديدهاا.

ا ءلززن أن بززوتين قززال 21وأشززار  التززحيذة فززي تاريززر أعدتززه التززحافية كززاروين كديززغ، وترجمتززه اعربززي
خ(ل خ اب ألاار قبل أسزبوعين أمزا  امجدز  التزاري  الروسزيا، موجهزا ك(مزه لدزرو : اعدينزا الزتعد  

وا ءلن تجربة ناجحة بذعل ءدراكه  لتاريخه  وعبرر، ال سزيما مزا خاضزور مزن من السراعيديين، فاد تحول
 تجربة عشية الحرب العالمية الثانية وخ(لهاا.

وأضززاف بززوتين: اءسززراعيل باتزز  قتززة نجززاا ألن شززعبها اهززت  بدراسززة التززاري ، وعدينززا أن نذعززل مثززل 
 عبر من أجل ضمان نجاا دولتناا.السراعيديين، وندر  فتر  الحرب العالمية الثانية ونستخد  ال

واستخدتززز  كديزززغ مزززن كززز(  بزززوتين أن ااالعتبزززارا  الاسزززتراتيجية واالقتتزززادية لززز  تكزززن وحزززدها وراء 
 الحما  الروسي لتعزيز التعاون مع ءسراعيل، بل أيضا تاثير الاو  السراعيدية الناعمةا عدن بوتين.

ا السراعيدية حمن ءسراعيل من العزلة، عدن الرغ  من ولذت  كديغ األنظار ءلن أن تاثير االاو  الناعمة
أن حكومتهززا ظدزز  مدتزمززة بت بيززا برنامجهززا اليمينززي الززذي ياززو  عدززن مواتززدة االسززتي ان والتهويززد، 

 ناهيك عن رفضها قيا  الدولة الذدس ينية.
ءلززن أن  وشززدد  كديززغ عدززن أن االاززو  الناعمززةا هززي التززي فتحزز  أبززواب أفريايززا أمززا  ءسززراعيل، منوهززة

الكثير من دول العال  بات  تسعن لإلفاد  من هذر االاو ا عبر التارب من الحكومة السراعيدية والدفا  
 عن تل أبيب في المحافل الدولية، كما فعد  الهند ورواندا ونيجيريا.

 19/7/2016، "21موقع "عربي 
 

خطارات بهدم  القدساالحتالل يهدم منشآت تجارية وسكنية في  .29  نزاًل ومنشأة جنوب نابلسم 16وا 
منش   تجارية،  4: هدم  جرافا  بددية االحت(ل السراعيدي في الاد ، أم ، اوفاا –الاد  

في بدد  سدوان جنوب المسجد  اعين الدوز اوأجبر  موا نا  عدن هد  كوخ خشبي بيديه بحي 
 األقتن، بحجة البناء غير المرخ .
في بدد  بي   اتل الذولا، أم ، منزال  قيد النشاء في من اة كما هدم  جرافا  االحت(ل السراعيدي

 حنينا شمال الاد  المحتدة، بحجة عد  الترخي .
عين اوحذر عضو لجنة الدفا  عن أراضي سدوان فخري أبو دياب من أن الهد  الجماعي في حي 

وت بيا الرواية  يندرج ضمن مخ   االحت(ل لتذريغ المن اة من السكان، من أجل تهويدها، االدوز 
التهودية عديها، كتشييد الحداعا التوراتية، ورب  المستو نا  ببعضها، عدن أنااض بيو  المادسيين 

 .االحوض الماد اضمن ما يسمن مشرو  
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، بذعل مخ  ا  االحت(ل التهويدية، اعين الدوز امنزال  مهددا  بالهد  في حي  55وأفاد أبو دياب بان 
   هد  عدن عد  منش   تجارية، ومسجد الاعاا .فض(  عن توزيع قرارا

منزال ، ءضافة ءلن هد  منشاتين زراعيتين، وا غ(ا  را  14وأخ ر  قوا  االحت(ل، أم ، بهد  
 زراعية، في قريتي فروح بي  دجن، ومجدل بني فاضل، وعاربا، جنوب نابد .

، أن قوا  معزز  من جيح اوفااوأوضإ مسؤول مدف االستي ان في الضذة الغربية غسان دغد  لزز
االحت(ل سدم  ءخ ارا  بهد  سبعة منازل في فروح بي  دجن، وسبعة أخر  في مجدل بني 

 فاضل، وغرفتين زراعيتين في قتر ، وبغغ(ا  رياين زراعيين في عاربا.
 20/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 بالخليل قرىاالحتالل يقتحم عدة  .31

، فجر اليو  األربعاء، عدن اقتحا  مدينة الخديل أقدم  قو ا  االح: ال يب غناي  ت(ل السراعيدي 
يوخ، لتندلع مواجها  بين الموا نين الذدس يني ين وقو ا  االحت(ل.  وبددتي دورا وسعير وقرية الش 

ب ان وقو ا  االحت(ل في مدينة دورا، عاب قيا   وأفاد  متادر محدي ة، أن  مواجها  اندلع  بين الش 
 ت(ل باقتحامها ومداهمة عدد من منازل الموا نين.قوا  االح

و  في دورا والخديل. كما اندلع  مواجها  مماثدة، في سعير  وقد سمع دوي  انذجارا  لانابل الت 
يوخ. يوخ خ(ل قيا  قو ا  االحت(ل باقتحا  سعير والش   والش 

 وفي الخديل قام  قو ا  االحت(ل بمداهمة عد   منازل وفتشتها.
 20/7/2016، 48عرب 

 
 قرية دوما: مستوطنون يضرمون النار بمنزل لعائلة دوابشة .31

أقد  مستو نون، فجر اليو  األربعاء، عدن ءضرا  الن ار، في أحد المنازل الت ابعة : ال يب غناي 
 لمدكي ة موا ن فدس يني  من عاعدة دوابشة، في قرية دوما، جنوبي  نابد .

ذ ة الغربي ة المحتد ة، غسان دغد  أن  'مستو نين ألاوا وأعدن مسؤول مدف  االستي ان في ش مال الض 
زجاجتين حارقتين عدن منزل الموا ن محم د راقي دوابشة مم ا أسذر عن اشتعال الن ار في ال  ابا 

 الث اني من المنزل دون وقو  ءتابا '.
ة. مضيذ ا أن  تاحب وأشار دغد  ءلن أن  المستو نين المت ر فين ه  المت ه  األساسي  في الحادث

 المنزل شعر بحركة غريبة في محي  بيته، ناهيك عن استخدا  مواد  سريعة االشتعال.
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ذ ة  19من بين  15ونو ر دغد  أن  ء (ا سراا  من المشتبه به  بالت ور   باعمال ءرهاب يهودي  بالض 
ؤك د أن  المستو نين ه  من الغربي ة المحتد ة، بينها ءحراا بي  دوابشة العا  الماضي بارية دوما، ت

.  أقدموا عدن هذا العمل الجرامي 
 20/7/2016، 48عرب 

 
 العربي المتميز الباحثجامعة خضوري تفوز بجائزة  .32

، يو  الث(ثاء، ءن عميد البحة العدمي اخضوريا قال  جامعة فدس ين التانية ا:وفاا – ولكر  
بجاعز  الباحة العربي المتميز لهذا العا ، ضمن والدراسا  العديا في الجامعة د. مازن سدمان، فاز 

برنامج الزماال  الجامعية الممول من التندوا العربي لإلنماء االقتتادي واالجتماعي، الذي ياد  
فرتا لدباحثين العرب المتميزين لنجاز بحوة عدمية في جامعة كاليذورنيا دايذ ، في الواليا  

 عدمية في جامعا  عالمية مرموقة.كية، عبر ءجراء بحوة ير مالمتحد  األ
 19/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 تصاعد احتجاجات األسرى في السجون اإلسرائيلية .33

تتواتل معانا  األسر  الذدس ينيين في السجون السراعيدية، فيما تتواتل خ واته  التتعيدية 
هة وتضامنا  مع األسير ب(ل كايد من جهة احتجاجا  عدن سوء معامدة سد ا  السجون من ج

 أخر .
وأفاد تارير تادر عن هيعة شؤون األسر  والمحررين، برفض أسر  سجن مجيدو استابال ممثدي 

 التديب األحمر الدولي، احتجاجا  عدن تادي  زيارا  األهالي.
انا  األسر ، محم(  وقال ممثل معتال سجن مجيدو األسير ربيع أبو الديل، ءن هذا الارار زاد من مع

 .االمسؤولية عن اتخاذ هذا الارار الذي يدع  الج(د ويعاقب الضحيةاالتديب األحمر 
و الب األسر  المؤسسا  الحاوقية والاانونية كافة والمسؤولين وعدن رأسه  الرعي  محمود عبا ، 

 بالضغ  عدن التديب األحمر لدعدول عن قرارر بختو  تادي  الزيارا  لألسر .
أسر  من الجبهة الشعبية مضربون عن ال عا   10ءلن ذلك، ذكر نادي األسير الذدس يني، أن 

في  اعوفراتضامنا  مع األسير ب(ل كايد لديو  الثالة عدن التوالي، وه  يابعون في زنازين سجن 
 ظروف سيعة.

ين تذتاران وأوضإ محامي نادي األسير بعد زيار  األسر  أم ، أن األسر  موز عون عدن زنزانت
ديمة، وال يدخدهما الهواء وأشعة الشم ، وه  محرومون من الخروج  ألدنن الظروف المعيشية الس 
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جن ، الفتا  ءلن أنه  ال يمتدكون سو  الم(ب  التي كانوا  لدذور   ساعة الذسحة في ساحة الس 
 يرتدونها قبل العزل.

اني االحت(ل ياومون باقتحا اوأشار المحامي ءلن أن  الزنزانتين يوميا ، ويخرجون األسر  منهما  سج 
ون في الضراب حتن الفراج عن زميده  األسير ب(ل ابذريعة التذتيح ، ونال عنه  أنه  مستمر 

 كايد.
وكان أمين سر لجنة األسر  لداو  الو نية والس(مية في ق ا  غز  ع ية البسيوني، قال أول من 

ثاء بخ وا  تتعيدية في جميع وسيشر  كل األسر  الث(أم  ءن الخ وا  االحتجاجية ستتتاعد، 
يوما  متتاليا ، احتجاجا  عدن تجاهل ءدار   36السجون تضامنا  مع كايد المضرب عن ال عا  منذ 

متدحة السجون م البه، وردا  عدن السياسا  الامعية التي اتخذتها منذ بداية فعاليا  التضامن في 
 السجون.

 20/7/2016الحياة، لندن، 
 
 اإلسعاف: الشاباك يبتز مرضى غزة ويحقق معهم في سيارات "هآرتس" .34

أكد تارير لتحيذة ه رت  العبرية، نشر يو  الث(ثاء، أن جهاز األمن العا   : ترجمة خاتة -غز  
السراعيدي االشاباكا يتعمد تاخير ءدخال المرضن عبر معبر اايريتزا ءلن المستشذيا  السراعيدية أو 

 الضذة الغربية لحين التحايا معه  محاوال ابتزازه .مستشذيا  
وحسب التحيذة، فغن ضبا  الشاباك يتعمدون احتجاز المرضن لساعا   ويدة ويحااون معه  

 لوق   ويل وبشكل مكثف داخل سيارا  السعاف، دون أدنن أي مراعا  لظروفه  التحية.
نه ت  رتد خم  حاال  ت  فيها وناد  التحيذة عن مؤسسة أ باء من أجل حاوا النسان، أ

األسبو  الماضي، متهمة جهاز الشاباك باستغ(ل  تاخير السماا بنال المرضن عبر معبر اايريتزا
 ضعف المرضن وحاجته  لدع(ج بهدف ابتزازه .

وأشار  ءلن أن ضبا  الشاباك بعد التحايا مع المرضن يجبرونه  عدن االنتظار لوق  آخر لدنظر 
 ماا له  من عدمه بمغادر  الا ا .في ءمكانية الس

 19/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 في الضفة الغربية المحتلة اإلسرائيليبرصاص الجيش  فلسطينياستشهاد طفل  .35

الث(ثاء برتا  جنود يو  استشهد  ذل فدس يني في الثانية عشر  من عمرر  : ب.ف.أ  -را  هللا 
 د ، وفا وزار  التحة الذدس ينية.في بدد  الرا  شمال الا ءسراعيديين
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عاما  من بدد  الرا ، بعد  12استشهاد ال ذل محيي تدقي ال باخي  االوزار  في بيان  وأعدن 
 أنهالذران  بر   السراعيديةالشر ة  وأكد . اء (ا جنود االحت(ل النار عديه في البدد  قبل قديل

 ء (امتظاهرين في المن اة لكنها نذ   قنابل الغاز المسيل لددمو  وقنابل تو  عدن أ دا 
 الرتا  الحي.

 19/7/2016رأي اليوم، لندن، 
 
 العالمة الكاملة في الثانوية العامة بالسويد تحصدانفلسطينيتان  .36

سجد  ال البتان الذدس ينيتان، مايا األسدي من مخي  العاعدين، وفرا شاير  :لية ال ميزي - را  هللا
كبير ا بتحاياهما الع(مة التام ة في امتحانا  الثانوية العامة في السويد، من مخي  اليرموك، تذوق ا 

ا ل(ندماج بالمجتمع السويدي وتعد  لغته في مد  قتير  مهتمتخ يتان بذلك كافة العابا  التي واجه
من مكوثهما فيه، بالضافة ءلن االخت(ف الشاسع في أساليب ومناهج التعدي  عن ما كان  عديه في 

 ة.سوري  
وتمكن  مايا األسدي من االلتحاا بكدية ال ب في جامعة مالمو جنوبي السويد، في حين تمكن  
فرا شاير من االلتحاا بكدية ال ب في جامعة غوتنبرغ، وذلك بعد قبولهما بشكل فوري نظر ا 

 لتذوقهما المدحوظ.
وأوضح  ال البتان أنهما تادفا العديد من النا  الذين أعربوا عن استغرابه  حيال تحاياهما لهذر 

ا لشرا قتة لجوعه ، ومن ث  أن تالنتيجة، بالرغ  من قضاعهما سنتين فا  في السويد، فاض ر 
 ال(جئ يدر ، ويجتهد، وال يكون عالة عدن المجتمع.

 19/7/2016هللا،  الحياة الجديدة، رام
 
 قبور في مقبرة باب الرحمة أربعةالقدس.. االحتالل يهدم  .37

 ءس(مية، ظهر اليو ، أربعة قبور السراعيدية ايثارهدم  سد ة  :دياال جويحان -الاد  المحتدة 
 المبارك. األقتنفي مابر  باب الرحمة الجدار الم(تا لدمسجد 

قامة قاعد  لدا ار ذلك ضمن المخ   التهويدي لتحويل جزء من المابر  ل وياتي حدياة توراتية وا 
 الهواعي االتدذريكا والذي يبدأ من جبل الزيتون ويمتد لمابر  باب الرحمة.

قال عضو لجنة الماابر في الاد  حمز  حجازي لزا الحيا  الجديد ا عند الساعة الواحد  والنتف من 
عود لعاعدة الراز  وديبه والعناتي قبور ت أربعةعدن هد   ايثارظهر يو  الث(ثاء، اقد  موظذو داعر  
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 %40من ارض ت  االستي(ء عدن نحو  أجزاءماامة عدن  أوالابور ماامة دون ترخي   أنبحجة 
 من المابر .

ياافلمنع  الس(مية األوقافوأضاف حجازي اتدخد  داعر    ايثارموظذين داعر   أن ءالالهد   وا 
 ر لمد  ساعة ونتفا.ل  تكترة واستمر  في نبح الابو  السراعيدية

 19/7/2016هللا،  رام الحياة الجديدة،
 
 ر قرية العراقيباصحوياالحتالل يقتحم مخيم شعفاط بقوات كبيرة  .38

مخي   االسراعيديااقتحم  قو  عسكرية يزيد عددها عدن المعة جندي من قوا  االحت(ل  :وكاال 
 ري قرب مدخل المخي .شعذا  وس  الاد  المحتدة، تزامنا  مع ءغ(ا الحاجز العسك

وقال رعي  لجنة مااومة تهويد الاد  ءسماعيل الخ يب في بيان له، ءن توترا  يسود محي  الحاجز 
 العسكري والمخي  وس  حشودا  عسكرية واسعة تنذر بنية االحت(ل اقتحا  المخي .

 لح .وكان  قو  عسكرية احتد  شاة موا ن داخل عمار  عند المدخل الشمالي لمدينة بي  
يجيء ذلك فيما تواتل قوا  االحت(ل حتار قرية العراقيب بالناب المحتل، وس  مواجها  بين 
أهالي الارية وعناتر االحت(ل التي تحاول االستي(ء عدن أراضيه . وقال الناش  سدي  العراقيب، 

، أثناء المناوشا  احتجز  أحد أ ذال الارية االثنين أنها ءلنءن الشر ة تاو  بحماية ايليا ، مشيرا 
 التي جر  بين األهالي وهذر الاوا  التي ت ارد األهالي خ(ل اعتتامه  في أراضيه .

 20/7/2016الخليج، الشارقة،  
 
 عين الحلوةمخيم وّتر ياغتيال  .39

في الشار  التحتاني  االبحتياأثار اغتيال الذدس يني عدي رضا المعروف بز : محمد تالإ -تيدا 
دو  بدبدة في المخي ، ليرتذع منسوب التوتر الموجود أت( في ضوء تتاعد الك(  في مخي  عين الح

 في المخي . االنتر اأو  اداعحاحول وجود خ(يا مرتب ة بز 
وفور شيو  خبر االغتيال، شهد المخي  ء (ا نار كثيذا في الهواء ورمي قنبدة يدوية ما أد  ءلن 

 ن لدع(ج.ءتابة خديل الشامي الذي نال ءلن المستشذ
وفي التذاتيل، أن شختا كان يستال دراجة نارية أ دا النار عدن رضا من مسد  ث  توار  عن 

 ءلن المستشذن لكنه ما لبة أن فارا الحيا . االبحتيااألنظار، وجر  نال 
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رسالة متعدد  الوجور تستهدف كل اولذت  متادر أمنية فدس ينية االنتبار ءلن أن عمدية االغتيال 
في المخي  بغض النظر عن الدوافع والمبررا  واألسباب ألنها تم  في وضإ النهار في الاو  

 .امن اة خاضعة لدمراقبة األمنية من تنظيما  عد  وفيها كاميرا  منتوبة من قبل أكثر من  رف
وأوضح  أن من نذذ العمدية خ   لها بعناية ونذذها بحرفية في وق  يشهد المخي  استنذارا من 

لذتاعل الذدس ينية والدجنة األمنية والاو  األمنية المشتركة، عدن خدذية كشف استخبارا  الاو  وا
لذلك فغن االغتيال موجه في أحد جوانبه ءلن قاعد الاو  االجيح مخ  ا كان يدبر لدمخي  والجوار، 

، افتإامن محسوبة عديه وماربة منه و  االبحتيااألمنية الذدس ينية في لبنان منير المادا ألن عاعدة 
 .اعدما أن الاتيل ال ينتمي ءلن أي جهة

مرور الكرا ، فدجا عدد من أبناعها ءلن ء (ا النار في  االبحتيال  يمر نبا االغتيال عدن عاعدة 
الهواء بكثافة وعمدوا ءلن ءقذال الشار  الذوقاني، ما أد  ءلن ارتذا  منسوب التوتر في عين الحدو . 

انا أكدوا فيه التزامه  بالمهدة التي  رحتها قياد  الاو  األمنية لدكشف عن ذلك ءتدار العاعدة بي ت(
ال ف( لو  عديناااس  الااتل واعتااله وتسديمه لداضاء  ، ولد  انتهاء المهدة اوهي ساعة واحد  وا 

أقدم  العاعدة عدن ق ع  ريا الشار  التحتاني وأعدن  االستنذار وانتشر أبناؤها بالس(ا وأ داوا 
 نار في الهواء، األمر الذي أد  ءلن ءقذال المحال التجارية وخدو ال را من المار .ال

، أعدن المادا عن تشكيل لجنة تحايا باشر  بجمع أشر ة االبحتياوفي محاولة لتهدعة عاعدة 
الو ني  األمن. فيما أكد قاعد قوا  اليبنن عدن الشيء ماتضاراكاميرا  المراقبة المنتشر  في الحي 

المشتركة تعم(ن  األمنيةالعديا والاو   األمنيةالدجنة ا أنعرب  أبودس يني في لبنان الدواء تبحي الذ
 .اعدن حل الموضو  ومنع ت ورر

 20/7/2016السفير، بيروت، 
 
 اتهمها االحتالل بالتحريض أشهر سجن وغرامة لطالبة غّردت على "فيسبوك" عشرة .41

نية في عوفر، برا  هللا وس  الضذة المحتدة، عدن حكم  المحكمة العسكرية التهيو : بي  لح 
سنة  من سكان مخي  الدهيشة في بي  لح ، بالسجن والغرامة  20ال البة الجامعية دنيا متدإ  

 المالية؛ بتهمة التحريض عبر تغريداتها عدن افيسبوكا.
عشر   وقال  متادر محدية، ءن قوا  االحت(ل أتدر  عدن متدإ حكما بالسجن الذعدي لمد 

دوالرا ؛ بتهمة التحريض عدن مواقع التواتل  520شيكل   2000أشهر، وغرامة مالية مادارها 
 االجتماعي افيسبوكا.

 19/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 غزة: أهالي شهداء الحرب األخيرة يواصلون اعتصامهم .41
امن عدن التوالي أما  مار ، اعتتامه  لديو  الث2014يواتل أهالي شهداء حرب غز  األخير  : غز 

 مؤسسة الشهداء والجرحن التابعة لمنظمة التحرير بمدينة غز .
وأفاد مراسل االاد ا بغز ، أن عددا من المضربين عن ال عا  من عواعل الشهداء أتيبوا بحاال  

 وانهيار عتبي ونادوا عدن مستشذن الشذاء لتداي الع(ج. ءغماء
ر الشهداء عدن تنظي  يو  واحد في األسبو  لدتظاهر أما  وكان  تعكف الدجنة الو نية ألس

المؤسسة، ءال أنها بدأ  منذ ثمانية أيا  اعتتاما مذتوحا أما  المار لدم البة بترف مستحااته  
 المالية كباقي عواعل الشهداء الذين تترف له  رواتب بشكل شهري.

 األخير  فادوا معيده  الرعيسي. عاعدة من عواعل شهداء الحرب 800وتاول الدجنة الو نية أن 
 19/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 لواء القدس الموالي للنظام بحلب فلسطيني قاتل إلى جانب طفلنحر سورية:  .42

أقد  عناتر من حركة انور الدين زنكيا في شمال حدب عدن نحر  ذل فدس يني؛ بحجة : حدب
 يني الموالي لدنظا .مشاركته بالاتال ءلن جانب لواء الاد  الذدس 

وتداول ناش ون، عبر مواقع التواتل االجتماعي، فيديو يظهر عناتر من االزنكيا بعد قبضه  
 عدن ال ذل، قاعدين ءن ااألسد ل  يعد لديه رجال، فارسل لنا أ ذاالا.

وزع  ناش ون مؤيدون لدنظا  أن ال ذل عبد هللا العيسن ل  يكن يحمل س(حا، وجرمه الوحيد أنه 
 جل أحد مااتدي لواء الاد .ن

بدورها، نشر  حركة نور الدين زنكي بيانا تذتيديا حول الحادثة، قال  ءن ما حتل هو خ ا فردي 
 ال يمثل الحركة التي تدتز  بت بيا المبادئ العامة لحاوا النسان، وتدتز  بالمواثيا والعهود الدولية.

، وعرضه  عدن لجنة تحايا، عدن أن تتدر وأوضإ البيان أنه ت  توقيف المشاركين في الحادثة
 النتاعج واألحكا  في أسر  وق .

 20/7/2016، 21عربيموقع 
 
 يوًما من الحصار 19إلى سجن كبير بعد  المدينة بّوابة تحول 200 :الخليل .43

تواتل قوا  االحت(ل التهيوني، حتارها المذروض عدن مدينة الخديل لديو  التاسع عشر : الخديل
ي، فارضة   وق ا أمنيًّا وعسكريًّا، وا غ(ق ا لعشرا  الشوار  وال را؛ ما شكل معانا  يومية عدن التوال

 لما ياارب مديون موا ن يتنادون تباا مساء بين أرجاء المدينة.
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حال مخي  الذوار ال يختدف عن حال بدد  بني نعي  التي تعيح حالة ءغ(ا كامدة لمداخدها كافة 
 وال را المؤدية لها.

ون ألف نسمة يعيشون في هذر البدد  عذاباِ  التنال ءلن وظاعذه  ومؤسساته  خارجها، وهي تاع عشر 
 شرقي المدينة.

الموا ن أحمد  راير  أكد في حدية مع مراسدنا أن سكان البدد  يعيشون حالة معانا  يومية ل  تمر 
هد والمشاة اليومية التي من قبل؛ فغغ(ا جميع ال را الرعيسة والذرعية لدمدينة شكل حالة من الج

يتحمدها الموا نون في البدد  من أجل الدخول أو الخروج منها، وذلك بالمشي عدن األقدا  لمسافا  
  ويدة لعبور تدك السد ا  الترابية والبوابا  الحديد  المغداة من قوا  االحت(ل.
راب بسبب الغ(قا  المن اة الجنوبية في المدينة والتي تعرف بمن اة الذح  عاش  حالة اض 

المتكرر  لدبوابة الماامة عدن ال ريا االلتذافي لدمدينة، فبين ساعة وأخر  تغدا البوابة في وجه 
 الموا نين وحركته  التجارية.

أم ا باقي الار  والبددا  التابعة لمحافظة الخديل، فدكل واحد  منه  قتة يروي سكانها تمود ا 
لذي يذياه  مع كل تباا ومساء مرار  الحركة والوتول ءلن وتحدي ا وحادا عدن هذا المحتل ا

بيوته ، فسعير والسمو  وي ا والعروب ال يختدف حاله  عن باقي الار  التي رو  أتحابها معانا  
 يومية يعيشها الموا ن الذدس يني في ظل هذا الحتار المذروض عدن المدينة وقراها.

لة عااب جماعية تذرضها قوا  االحت(ل ضاربة بعرض وال تزال مدينة الخديل وسكانها يعيشون حا
بوابة و ريا،  200الحاع  األعراف والاوانين الدولية كافة، حية تغدا قوا  االحت(ل ما ياارب 

 حسب ما ذكرر الع(  العبري.
 19/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 محدود" وسط قطاع غزة بشكلتوغل إسرائيلي " .44

توغد  قوا  االحت(ل السراعيدي، تباا اليو  الث(ثاء، : والء عيد، الشاميعبد الغني  -غز  
 ابشكل محدودا وس  ق ا  غز ، وقام  باعمال تجريف في المكان.

وقال راتد ميداني لز اقد  بر ا، ءن س  جرافا  كبير  خرج  تباا اليو  من بوابة اأبو ق رونا 
 ينيين  وس  ق ا  غز  ، وتوغد  باتجار الشمال.العسكرية، شرا مخي  المغازي ل(جعين الذدس 

وأضاف أن تدك الجرافا  قام  باعمال تجريف خارج السياج الذاتل مع األراضي الذدس ينية 
 .1948المحتدة عا  
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ومن الجدير بالذكر أن عمديا  التوغل في المنا ا الحدودية بات  سمة يومية لاوا  االحت(ل 
 السراعيدي.

ءلن سدسدة االنتهاكا  التي تمارسها قوا  االحت(ل منذ توقيع اتذاا التهدعة بين  ويضاف هذا التوغل
 ، برعاية مترية.2014من آب/ أغس    26المااومة الذدس ينية واالحت(ل في الز 

 19/7/2016، قدس برس  
 
 2016على معبر بيت حانون في النصف األول من  فلسطينًيا 17اعتقال  .45

أفاد  مركز اأسر  فدس ين لددراسا ا، أن قوا  : خددون مظدو ، يعبد الغني الشام  -غز  
، خ(ل اجتيازه  معبر 2016فدس يني ا في النتف األول من عا   17االحت(ل السراعيدي اعتاد  

 . بي  حانون اايرزا
ل  المعبر الوحيد بين ق ا   وأكد المركز الحاوقي في تارير له يو  الث(ثاء، أن قوا  االحت(ل حو 

والضذة الغربية ءلن امتيد ا تخت ف من خ(لها أهالي  48غز  واألراضي الذدس ينية المحتدة عا  
 غز  بمن فيه  المرضن، مستغدة حاجة الموا نين لدعبور لدع(ج أو التجار  من خ(ل المعبر.

 19/7/2016، قدس برس  
 
 103تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة  "إسرائيل" .46

شن  قوا  الجيح السراعيدي أم  ، عدوانا شرسا عدن أهالي قرية : و  جرايسيبره -الناتر  
العراقيب التامدين عدن أراضي قريته ، في تحراء الناب، واعتد  عدن األ ذال والنساء وكافة 

مرا ، ورغ   103هد  بيو  الارية في السنوا  الس  األخير   ءلنالمتواجدين. وقد تعرض  الارية 
الي يترون عدن البااء، في حين شرع  الاوا  السراعيدية بتحريح أراضي الارية، هذا، فغن األه

  لمنع بااء األهالي عديها.
، ض  رعي  الدجنة محمد بركة، 48وتزامن هذا مع تواجد وفد لجنة المتابعة العديا لاضايا فدس ينيي 

الحاا الستنهاض حمدة وعدد من أعضاء الدجنة. واتخذ  الدجنة سدسدة من الارارا  سيعدن عنها 
 التضامن والمساند  الشعبية ألهالي الانب.

 20/7/2016الغد، عمَّان، 
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 إماتة مريض سريريا في نابلس إلجراء عملية جراحية :األولى من نوعها في الشرق األوسط .47
أجر  مستشذن النجاا الجامعي في نابد  شمال الضذة الغربية عمدية جراحية تضمن  ءماتة 

يًّا، في عمدية تعد األولن من نوعها في األراضي الذدس ينية والشرا األوس ، وذلك رغ  مريض سرير 
 التعوبا  الكبير  وتضييا االحت(ل السراعيدي.

وقال قاعد الذريا الجراحي الذي أجر  العمدية البروفيسور سدي  الحاج يحين ءن هذا النجاز ال بي 
التضييا الذي ياو  به االحت(ل السراعيدي الذي يحول ت  رغ  ك   كبير من التعوبا ، عدن رأسها 

 دون وتول المعدا  ال بية ءلن المستشذيا  الذدس ينية.
وأوضإ مستشذن النجاا في بيان وتدن نسخة منه ءلن الجزير  ن ، أن المريض يبدغ الستين من 

ينما ال بيعي أن مد  ب 60عمرر، وكان يعاني من تضخ  شديد في الشريان األبهر، ءذ تجاوز ق رر 
مد . كما كان يعاني من تراجع شديد لدتما  األور ي، وتراجع شديد لدتما   30و 25يكون ما بين 

 .%25المترالي، وضعف شديد لعضدة الادب التي كان  تعمل بنسبة أقل من 
ن وشرا البروفيسور يحين لدجزير  ن  معنن مت دإ اءماتة سريرية مؤقتةا، وقال ءن االمو  ياس  ءل

قسمين: مو  دماغي  ال رجعة فيه  ومو  سريري وهو توقف الد  عن الجريان لبضع دقاعا، 
 وتوقف أعضاء الجس  عن العملا.

وأضاف أن ءجراء الماتة السريرية المؤقتة هو توقيف الدور  الدموية بالكامل وتذريغ الد  من الجس  
 كن مؤقتا.بعد تثديجه، وتوقف أعضاء الجس  عن العمل توقذا كام( ول

 20/7/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 ارتياح إسرائيلي لدور السيسي في إجهاض المبادرة الفرنسيةمركز "يروشليم":  .48

كشف امركز يروشدي  لدراسة المجتمع والدولةا السراعيدي، المرتب  بدواعر تنع : تالإ النعامي
يعة الظروف أما  عاد مؤتمر الارار في تل أبيب، عن أن متر تسعن بالتنسيا مع ءسراعيل لته

ءقديمي لمناقشة سبل عود  المذاوضا  بين ءسراعيل والسد ة الذدس ينية، وذلك بالتعاون مع األردن 
 ودول عربية أخر .

وبحسب امركز يروشدي  لدراسة المجتمع والدولةا، الذي يرأ  مجد  ءدارته وكيل الخارجية 
التنسيا مع ءسراعيل، وبغسناد عربي، يهدف ءلن السراعيدي، دوري غولد، فغن التحرك المتري ب

نسف مبررا  عاد المؤتمر الدولي الذي دع  ءليه فرنسا، أواخر العا  الحالي، والذي تخشن حكومة 
اليمين المت رف في تل أبيب، أن يمث ل نا ة تحول نحو تمرير قوانين في المحافل األممية تجبرها 
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اسي ومن دااتها األيديولوجية وتم  بمكانة ءسراعيل عدن اتخاذ قرارا  تتناقض مع خ ها السي
 الدولية.

وفي ورقة تادير موقف، أتدرها ونشرها المركز ذاته عدن موقعه، أول من أم  الثنين، يشير 
المركز ءلن أن المؤتمر القديمي الذي تسعن متر، أساسا ، لتنظيمه يهدف ءلن اتوجيه ضربة 

، الذي تسعن ءليه فرنسا. ويدذ  ءلن أن التحرك المتري وضع قاضيةا لذكر  تنظي  المؤتمر الدولي
السد ة الذدس ينية بموقف حرج، ءذ ءن رعيسها، محمود عبا ، با  بين الم رقة والسندان، ألنه 
يدرك أن التحرك المتري ال يخد  المتالإ الذدس ينية لكنه، في الوق  ذاته، يخشن الخروج ضد 

وبحسب التادير، فغن الرعي  الذدس يني يعي أن قبوله  السيسي. اعبد الذتامبادر  الرعي  المتري 
بالعرض المتري يعني وضع نهاية الستراتيجية السد ة الذدس ينية الهادفة ءلن اتدويلا الترا  

 وتشجيع الماا عة ضد ءسراعيل. 
لااء وتشير ورقة تادير المركز ءلن أن عبا  يحاول التمد   من الرد عدن العرض المتري بتنظي  

يجمعه مع كل من السيسي ورعي  الوزراء السراعيدي، بنيامين نتنياهو، ومدك األردن عبدهللا الثاني، 
يهدف لمؤتمر ءقديمي. ويجز  التادير مجددا  أن الهدف من التحرك المتري الهادف لعاد المؤتمر 

تذكيك حكومته،  القديمي هو اءنااذا نتنياهو من تبعا  القدا  عدن خ وا  يمكن أن تذضي ءلن
عدن اعتبار أن األحزاب المشاركة في االعت(ف ترفض الوفاء بالشرو  التي ت الب بها السد ة 

 الذدس ينية الستعناف المذاوضا  بين الجانبين.
ويدذ  التادير ذاته ءلن أن ما يريإ ءسراعيل في التحرك المتري حاياة أنه يهدف ءلن تهيعة الظروف 

اشر  بين ءسراعيل والذدس ينيين من دون  را شرو  مسباة. ويذكر أن ك(  أما  ءجراء مذاوضا  مب
من قياد  السد ة وحركة افتإا سبا أن أعدنتا أن استعناف المذاوضا  مع ءسراعيل يجب أن يت  فا  
بعد تدبية ءسراعيل الشرو  التالية: ءع(ن ءسراعيل وقف األنش ة االستي انية، وا  (ا سراا األسر  

، وخ وا  ءسراعيدية لبناء الثاة، 1993يين الذين اعتادوا قبل التوقيع عدن اتذاقية أوسدو عا  الذدس ين
مثل رفع ال وا والحواجز العسكرية وتسهي(  اقتتادية. ويضاف ءلن ذلك، ءع(ن ءسراعيل قبولها 

 ن.وحل  قضية ال(جعي 1967الارارا  الدولية بشان حا الذدس ينيين بدولة مستادة عدن حدود 
من ناحيته، ير  وكيل وزار  الخارجية السراعيدي األسبا، أوري سافير، والذي قا ، في ذلك الوق ، 
بدور رعيسي لدتوتل ءلن اتذاا اأوسدوا أن التحرك المتري يعك  في الواقع اتنك را الدول العربية 

، ينال سافير لدذدس ينيين. وفي ماال نشرته تحيذة امعاريفا في عددها التادر، األحد الماضي
عن مسؤول فدس يني بارز مار ب من الرعي  الذدس يني قوله، ءن الاياد  الذدس ينية تشعر بالحبا  
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ألن  متر ال توظف عضويتها في مجد  األمن لدع  المواقف الذدس ينية، ال سيما عد  مساعد  
 عبا  في تمرير قرار في المنظمة األممية يدز  بغقامة دولة فدس ينية.

ءلن أن كبار وزراء الحكومة السراعيدية يدعون ءلن تمرير مشاريع قوانين تسدل الستار عدن  ويشير
 أي  فرتة لدتوتل ءلن تسوية سياسية لدترا  مع الذدس ينيين. 

فاد أعدن وزير التعدي  والتربية السراعيدي، رعي  حزب االبي  اليهوديا، نذتالي بني ، أنه يتوجب 
في الماعة من مساحة الضذة الغربية المحتدة  60جا التي تشكل أكثر من عدن ءسراعيل ض  منا ا ا

  لسراعيل. 
وفي الوق  ذاته، بدأ  أحزاب اليمين السراعيدي بتحركا  برلمانية لتمرير مشاريع قوانين تهدف ءلن 
ض  المستو نا  الكبر  لسراعيل، ال سيما مدينة امعاليه أدومي ا، التي تاع شمال شرا الاد  

 لمحتدة، واأرعيلا، التي تاع شمال غرب مدينة نابد ، شمالي الضذة الغربية.ا
 20/7/2016، العربي الجديد، لندن

 
 : لم نتلَق اعتراضات على قيادات فلسطينية في جداول الناخبينلالنتخابالهيئة المستقلة  .49

ب جهاد المومني أن باس  الهيعة المستادة ل(نتخا الع(ميأعدن النا ا : عبد الهادي نيذين-عمان
الهيعة ل  تتدا أي اعتراض عدن الغير فيما يخ  وجود شختيا  أو قيادا  فدس ينية في جداول 

يعدن عنها وتت  متابعتها  ال ار، مبينا أن المخالذا  بهذا 2016الناخبين األولية ل(نتخابا  النيابية 
لة من خ(ل االعتراضا  عدن الغير والهيعة ل  تتدا أي اعتراض ب هذا الشان وهي الجهة المخو 

  االعتراضا .الستابال 
أن جداول الناخبين سواء كان  لد  الهيعة أو األحوال المدنية  ءلن االدستوراوأشار المومني لز

والجوازا  فهي تشتمل عدن األرقا  الو نية ولي  األسماء، بالتالي فنحن نتعامل عدن أسا  الرق  
 لو ني وبدغ الثامنة عشر  من عمرر يحا له االنتخاب.الو ني، وكل شخ  يحمل الرق  ا

فنحن ال تردنا األسماء، فا   فدس ينيةوبين المومني أنه في حال وجد  شختيا  أو قيادا  
األرقا  الو نية، التي نتعامل معها، فيما ل  ياد  لنا اعتراضا  عدن الغير بشانه ، وعديه فان األمور 

 تسير وفاا لداانون.
 20/7/2016، ّمانالدستور، ع
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 بتركيا معاريف: قلة عدد االنقالبيين سبب الفشل .51

اعتبر الخبير األمني السراعيدي يوسي ميدمان في ماال بتحيذة امعاريفا أن قدة عدد المشاركين 
في محاولة االنا(ب بتركيا كان  السبب الرعيسي لذشدها، فض( عن الدور الكبير الذي لعبته وساعل 

 تماعي.التواتل االج
وأشار ميدمان ءلن أن الرعي  التركي رجب  يب أردوغان تمكن من التغدب عدن المحاولة االنا(بية 
الذاشدة ضدر، ال سيما عبر الدور الكبير الذي قام  به شبكا  التواتل االجتماعي ذا  التاثير 

لجوال، وكتب الكبير في ءفشال االنا(ب، حين دعا جماهيرر لدنزول ءلن الشوار  عبر الهاتف ا
 تغريدا  عدن حسابه في تويتر، واعتمد كثيرا عدن وساعل الع( .

وقال: بدا واضحا أن االنا(بيين األتراك كانوا ذوي درجا  عسكرية منخذضة، ول  يكونوا لينجحوا في 
انا(به  حتن دون أن يسار  أردوغان ءلن بة كدماته لدجماهير، رغ  أن االنا(ب سار في خ واته 

ما وتذه اكتاب االنا(با ا، حية ءن االنا(بيين سي روا عدن الجسور الموتدة من مضيا حسب 
البوسذور ءلن ءس نبول، الواتدة بين أوروبا وآسيا، وعدن المذترقا  المركزية في العاتمة أنار ، 

 وقتف ال يارون مباني البرلمان ومار المخابرا  العامة.
قوا  من الجيح التركي بما  أن-السراعيديةسسة األمنية وهو وثيا التدة بالمؤ -وأوضإ ميدمان 

فيها الدبابا ، وتد  الاتر الرعاسي وسي ر  عدن مباني الذاعة والتدذزيون، وأجبر  المذيعين 
عدن بة بيان االنا(ب بالسي ر  عدن الب(د، لكن رغ  كل هذر الجراءا  فاد كان عدد الجنود 

 من ال(ز ، ولذلك فشل االنا(ب. أقل-فا آالف وهو عد  -المشاركين في االنا(ب 
وخت  بالاول: في الماابل، نجإ أردوغان في دعو  مناتريه لدخروج ءلن الشوار ، واستجابوا له عدن 
الذور، ووضعوا الحواجز والمتاري  أما   را الجنود المشاركين في االنا(ب، وبمشاركة أفراد 

 كوا مع االنا(بيين وأسروا العديد منه .الشر ة السرية الموالية ألردوغان اشتب
 19/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 "إسرائيل"خبير عالمي بشؤون السعودية يكشف توقعاته للتطبيع مع  .51

لن أي مد  : لندن سراعيل، وا  تناول خبير عالمي في الشان السعودي آفاا التعاون بين السعودية وا 
 مر  الحكومة السراعيدية بتجاهل الحاوا الذدس ينية.يمكن أن تتل هذر الع(قة، ختوتا ءذا است

التي ال تزال سرية -وقال غريغوري لموقع اتايمز أوف ءسراعيلا ءن االشاد  بع(قا  ءسراعيل 
أتبح  نا ة حدية اعتيادية في خ ب بنيامين نتنياهو.  -والمتزايد  رغ  ذلك مع الدول العربية
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اعيل ل  تعد عدوه ، كما يزع  رعي  الوزراء بشكل روتيني، يدرك العرب أن العال  يتغير وأن ءسر 
وعدن الرغ  من أن هذر االتتاال  ال تزال سرية، فاد تتبإ حافزا لددفع ءلن س(  بين ءسراعيل 

 والذدس ينيينا.
ويضيف: االحكمة الشاععة كان  تاول ءنه بمجرد أن ياو  السراعيديون بحل تراعه  مع 

كانه  تنع الس(  مع العال  العربي باسرر. اهذا ب( شك تحيإ داعماا، الذدس ينيين، سيكون بغم
لكن نتنياهو يريد أن يادب المعادلة، لتتبإ: االت بيع أو تعزيز الع(قا  مع العال  العربي يمكن أن 

 يساعدنا في الدفع بس(  أكثر واقعية وأكثر توازنا، ويحظن بدع  أكبر بيننا وبين الذدس ينيينا.
ة الوحيد  مع هذر االستراتيجية أنها لن تنجإ، ونتنياهو يدرك أنها لن تنجإ. هذا ما ياوله المشكد

غريغوي، الذي يرأ  قس  الع(قا  الدولية في كدية بوح لدحك  والخدما  العامة في جامعة 
 اتكسا  أيه اند ء ا.

ن والمتريين أو مضيذا: االسعوديين سينتظرون الذدس ينيين، من المستبعد جدا رؤية األردنيي
السعوديين يتوجهون ألبو مازن، وياولون له: اعديك أن تخذض من ساف توقعاتك بشان ما الذي 
ستحتل عديه من السراعيديين والتوتل ءلن اتذاا معه ؛ ألننا بحاجة ءلن التعاون السراعيدي ءزاء 

يران. ببسا ة ال أر  ذلك يحدةا.  سوريا وحزب هللا وا 
 بان االدعاء بان العال  العربي مستعد لدتارب من ءسراعيل، ءلن حد ما. لكن غريغوري يستدرك

خبير آخر في الشان الخديجي يؤكد ما ذهب ءليه غريغوري، فتاكيد بعض المراقبين السراعيديين بان 
الموا نين العرب العاديين في الخديج ال يهتمون بالذدس ينيين لي  تحيحا بالضرور ، كما ياول 

دبدوماسي بري اني سابا الذي يرأ  حاليا المعهد الدولي لدراسا  الشرا األوس   جون جينكينز،
 االستراتيجية.

وياول جينكينز، الذي ياي  في البحرين: افي الشار ، مسالة فدس ين برمتها تبان قضية قوية 
ومشحونة عا ذية. أر  ذلك  وال الوق ا، وأضاف قاع(: اهذا جزء كبير من ما يمنع الااد  

 لخروج بع(قاته  مع ءسراعيل ءلن العدنا.با
لي  كل العرب مشغولين باستمرار بالذدس ينيين، كما قال جينكينز، الذي شغل منتب الانتل 
العا  البري اني في الاد  والسذير لد  السعودية وليبيا وسوريا والمارا . في الواقع، اجزء كبير 

والكن، ءذا قام  حكوماته  بغضذاء  ابع رسمي عدن منه  يرون بذلك أمرا مزعجا يتمنون اختذاءرا، 
 ع(قاتها مع ءسراعيل قد يؤدي ذلك ءلن غضب عا ا، كما قال.

األمر ايخر هو أن ع(قا  أكثر عدنية مع ءسراعيل سيت  استغ(لها ضد الدول العربية السنية من 
 جينكينز. ختومه  في المن اة، ال سيما ءيران وتنظيما  مثل تنظي  داعح، كما ياول
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االعتراف بشراكة مع ءسراعيل قد يت  تتويرر عدن أن الااد  العرب قاموا ببيع أشااعه  العرب، 
وسيسمإ ل هران بتادي  نذسها عدن أنها الحامي الوحيد الباقي لداضية الذدس ينية والمسجد األقتن. 

 ياول جينكينز.
سراعيل وراء األضواء حتن تاو  ءسراعيل باتخاذ خ وا   بالتالي، ستظل الع(قا  بين الدول العربية وا 

حاياية باتجار اتذاا س(  مع الذدس ينيين، بحسب جينكينز. الااد  العرب الذين يستذيدون، تح  
ال اولة، من التعاون في مجالي األمن واالستخبارا  ال يوجد لديه  أي سبب يدفعه  لدمخا ر  محديا 

 ه  مع الدولة اليهودية، كما قال.من خ(ل ءضذاء ال ابع الرسمي عدن ع(قات
والنتيجة التي يخد  ءليها الخبير غريغوري أن الااد  العرب ال يرون بالضرور  في ع(قة مذتوحة 
مع ءسراعيل تهديدا كبيرا عدن استارار أنظمته  في الداخل. فبعد كل شيء، السعودية في تحالف منذ 

 دا  الحاد  من دول عربية أخر .فتر   ويدة مع الواليا  المتحد ، رافضة االنتاا
لكن ما يمنع البددان العربية من االعتراف بع(قاتها هو حاياة أنها لن تجني أي شيء من ذلك. فهي 
تحتل عدن ما تريدر من ءسراعيل من خ(ل قنوا  سرية، وبالتالي ال تر  أن هناك سببا لجعل هذر 

 الع(قة عدنية، كما ياول غريغوري.
ن ءسراعيل ال يمكنها ماايضة االستمرار بالتعاون السري مع السعودية باالعتراف ويؤكد غريغوري أ

الرسمي بهذر الع(قة، افالخ ر في هذا الترار قد يكون ءغ(ا الانا ، عدن األقل مؤقتا، سيكون 
هناك ما يكذي من األشخا  في النظا  السعودي الذين سياولون: حسنا، ءذا كانوا ال يريدون 

 ا، فديذهبوا ءلن الجحي ا.التحدة معن
 20/7/2016، "21موقع "عربي 

 
 25مليون دوالر منذ تأسيسها قبل  473ض بقيمة تزيد على و دائرة التمويل مولت قر : "أونروا" .52

 عاماً 
أعدن  ساندرا ميتشل ناعب مذوض عا  وكالة الغوة اأونرواا أن داعر  التمويل التابعة لز  حامد جاد:

مديون دوالر  473ألف قرض بايمة تزيد عدن  417عاما  أكثر من  25ا قبل أونروا مول  منذ تاسيسه
أن الداعر  تدير محذظة  ءلن، منوهة واألردنفي غز  والضذة الغربية  األربعفي منا ا عمدياتها 

 مديون دوالر. 26ألف قرض بايمة تزيد عدن  41فعالة تشمل أكثر من  ءقراض
ل افتتاا معرض امتميزونا الذي نظمته داعر  التمويل وأشار  ميتشل في كدمة ألاتها خ(ل حذ

 ءلنلمناسبة احتذالها باليوبيل الذضي لتاسيسها وذلك في مركز النور التابع لز أونروا في مدينة غز  
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الخدما  المالية المستدامة التي تادمها الداعر  لدذعا  الذاير  والمهمشة ولدور الداعر  في توفير 
 ب خدا فر  لدعمل.مشاريع تغير  ءلن جان

داعر  تستهدف تادي  خدما  مالية مستدامة الأن ، ناتر جبر مدير داعر  التمويل أشارمن جهته، 
لدذعا  الذاير  واألكثر فارا  وتوفير فر  عمل ومشاريع مدر  لددخل وت وير المشاريع الااعمة وتعزيز 

نسبة النساء المستذيدا   أن ءلنفتا  دور المرأ  من خ(ل تشجيع مشاركتها في الحيا  االقتتادية، ال
من ءجمالي عدد الاروض، بالضافة ءلن المساهمة في  %45من قروض الداعر  بدغ  ما يزيد عدن 

مكافحة الذار وتحسين الظروف المعيشية ل(جعين وغير ال(جعين، حية بدغ  نسبة ال(جعين 
 من ءجمالي عدد الاروض. %86المستذيدين ما يزيد عدن 

مشروعا  من بينها مشاريع تتنيع األغذية، والخيا ة،  41لمعرض المذكور الذي ض  وحضر ا
والت ريز، ومشاريع الدعاية، والتتمي  وال باعة عدد كبير من موظذي أونروا، وممثدون عن 
المانحين والمنظما  الدولية واالتحادا  التناعية والغرفة التجارية وممثدون عن سد ة الناد والبنوك 

  التمويل وممثدو العديد من المنظما  الحكومية وغير الحكومية وعدد من الزباعن ومؤسسا
 والموظذين الساباين لداعر  التمويل.

اأونرواا أ دا  مبادر  التمويل التغير في األراضي الذدس ينية المحتدة في بداية  أنويذكر 
ع  عمدياتها ءلن األردن، وسورية في العا   وبالاروض التي تادمها،  2003التسعينيا ، وتوس 

استهدف  تدبية احتياجا  الا ا  الريادي في المجتمع، بما يشمل ال(جعين الذدس ينيين ذوي الدخول 
قرضا   39,193مديون دوالر من خ(ل ءتدار  37.90نحو  2015المتدنية واستثمر  الداعر  في عا  

 .األربعفي منا ا عمدياتها 
قرضا  25ري  دروعا  لدماترضا  والماترضين الحاتدين عدن وفي ختا  الحذل قدم  لجنة التك

عاما من العمل في  25وأكثر، كما كرم  موظف الداعر  الذي بدأ عمده منذ التاسي  وأمضن 
 الداعر .

 20/7/2016، األيام، رام هللا
 
 فلسطينيًا عبر مصادرة كرفاناتهم 75سفراء أوروبيون يتهمون الجيش اإلسرائيلي بتشريد  .53

فدس ينيا في الضذة  75أ ف ب: اته  سذراء ثماني دول أوروبية الجيح السراعيدي بتشريد  -  الاد
 الغربية المحتدة عبر متادرته كرفانا  قدمها مانحون دوليون لدبدو.

وحذر السذراء، وبينه  السذير األلماني، من أن السياسا  التي تستهدف التجمعا  البدوية قد تخدف 
 بره  عدن ترك منا اه .ما يج ابيعة قسريةا
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قد يتل ءلن التهجير الاسري، الذي يعد خرقا  خ يرا  لداانون اوبحسب السذراء فان سيناريو مماث( 
 .االدولي النساني

ووجه السذراء رسالة ءلن الميجور جنرال يواف مردخاي، رعي  الدار  المدنية التابعة لوزار  الدفا  
 نش ة الجيح في األراضي الذدس ينية المحتدة.السراعيدية والمسؤولة عن تنسيا أ

 ألف دوالر أميركي. 64وقدر السذراء قيمة المواد والكرفانا  المتادر  بمبدغ 
وكان  الكرفانا  مختتة لدسكن في تجمعي س إ البحر وجبل البابا لدبدو في الضذة الغربية 

 المحتدة.
الة فران  بر  عدن نسخة منها أم ، تموز وحتد  وك 7وتاتي الرسالة التي يعود تاريخها ءلن 

عدن خدذية ازدياد التوتر الناتج من هد  ءسراعيل منش   فدس ينية يمولها االتحاد األوروبي في 
 الضذة المحتدة.

واحتج  الرسالة عدن سياسة الحكومة السراعيدية بمتادر  المواد المختتة لمساعد  المجتمعا  
 المهمشة في الضذة.
يرلندا والنرويج الرسالة. ووقع سذراء كل من ي اليا والسويد وسويسرا وبدجيكا وا  سبانيا وا   ألمانيا وا 

وزار   أكد المدنية التي يترأسها مردخاي عدن سؤال لوكالة فران  بر  بينما  الدار ول  ترد 
تابل  أن لسراعيلسياد  قانون. ال يمكن  لسراعيلا أنفي بيان لذران  بر   السراعيديةالخارجية 

 .اأجنبيةبالبناء غير الاانوني، لو كان من عناتر محدية أو مموال أو تدان مساعدا  من عناتر 
منشا  ممولة جزعيا أو  160بهد   2016العا   ءسراعيلالمتحد ، قام   األم تادر  عن  أرقا وبحسب 

هذر من  105هد   2015، في حين ت  العا  اجابشكل كامل من المانحين الدوليين في المن اة 
 المنش  .
 .الدسكان األساسيةبتدبية االحتياجا   م البة-المحتدة  كالاو - ءسراعيلا أنالرسالة  وأكد 

 20/7/2016، األيام، رام هللا
 
 ة"األونروا" تجدد نداءها للحصول على تمويل من أجل الجئي فلسطين في سوري .54

دن تمويل من أجل الجعي فدس ين جدد  وكالة  األونروا ، اليو  الث(ثاء، نداءها لدحتول ع: غز 
 في سوريا، بعد اناضاء نتف هذا العا .

وقال  الوكالة األممية في نداعها: افي الوق  الذي يسعن فيه المجتمع الدولي ليجاد حل سياسي 
لنهاء النزا  الذي امتد لس  سنوا  في سوريا، فغن الوضع ال يزال غاية في التعوبة بالنسبة 

مدنيين السوريين. ءن تمويل المعونا  النسانية والخدما  األساسية يعد أمرا ل(جعي فدس ين ولد
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أكثر أهمية من ذي قبل. وعدن الرغ  من وقف األعمال العداعية الذي دخل حيز التنذيذ في السابع 
والعشرين من شبا ، ءال أن العنف المسدإ ال يزال يؤثر عدن مساحا  واسعة من سوريا حية يعيح 

ل ظروف مروعة. وفي األجزاء التي ل  تتاثر مباشر  بالنزا  المسدإ، فغنه يمكن تدم  النا  في ظ
 األثر األوسع لدحربا.

من المجتمع  %60وأضاف : الاد تسبب العنف بحدوة موجا  نزوا جماعي  ال  ما نسبته 
لة الذي الذدس يني، وقد تدهور االقتتاد بشكل حاد مما أد  ءلن تذشي التضخ  وارتذا  معدل الب ا

، ويت  العمل عدن ضغ  الخدما  األساسية من أجل تدبية االحتياجا  المتزايد  %57يادر بحوالي 
لدسكان مع تعرض البنية التحتية لددمار، أو بسبب أنها أتبح  غير قابدة ل(ستخدا  بسبب النزا ، 

ال وارئ من أجل  وهذا الك(  ين با أيضا عدن برامج األونروا وأتولها، وهي التي تعتمد تمويل
، تعرض  2011تدبية احتياجا  الجعي فدس ين التي تضرر  بشكل حاد بسبب النزا ، ومنذ عا  

 من مدار  األونروا لددمار أو أتيب  باضرارا. %70أكثر من 
وتابع : افي ظل هذا السياا التعب، تاد  الوكالة المساعد  النسانية عدن شكل دع  نادي ومواد 

عية ءلن جانب المساعد  في توفير المساكن الجماعية، وعدن الرغ  من النزا ، غذاعية وغير غذا
 الب و البة والرعاية التحية  45,000تواتل األونروا تادي  الخدما  الضرورية كالتعدي  لحوالي 

مركزا تحيا ونا ة تحية ومجموعة من الخدما ، بما في ذلك ءعاد  التاهيل  26األولية من خ(ل 
 اقا  محو األمية لدكبار والدع  النذسي االجتماعيا.البدني ومس

وقال  ااألونرواا ءن مادرتها عدن االستمرار في عمدها الحاس  معرضة لدتهديد، احية أن نداء 
ال يزال يعاني من نا  حاد في التمويل، وأنه بحدول  2016ال وارئ لألزمة السورية القديمية لعا  

ذا ما أريد لدوكالة أن تاو  فا  من ا %30نهاية حزيران، فغن  لتمويل الم دوب قد ت  جمعه، وا 
باليذاء بالتزاما  المجتمع الدولي تجار الجعي فدس ين، وتحديدا أولعك الذين ه  في سوريا، فغنه 

 ينبغي أن يت  ءع اؤها الدع  لدايا  بذلكا.
 19/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 من الالجئين %8.9أغنى ست دول تستضيف ": أوكسفام"منظمة  .55

أن أغنن س  دول في العال  تمثل أكثر من نتف  اأوكسذا اكشذ  منظمة ا: الحيا ا –لندن 
. في حين تستابل افي المعة من ال(جعين حول العال  9تستضيف أقل من ااالقتتاد العالمي، 

في  50أكثر من ااضي الذدس ينية المحتدة، األردن وتركيا وباكستان ولبنان وجنوب أفريايا وكذلك األر 
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في المعة  2المعة من عدد ال(جعين و البي الدجوء في العال ، وتشكل اقتتادا  هذر الدول أقل من 
 .امن االقتتاد العالمي

وعدن رغ  استابال ألمانيا العدد األكبر من ال(جعين ماارنة بنظيراتها من الدول الغنية، ال يزال 
ماارنة بما تتحمده الدول الذاير  من أعباء وما توفرر من م(ذ آمن ل(جعين. وأعدن   الذارا كبيرا  

الواليا  المتحد  والتين واليابان وألمانيا وفرنسا وبري انيا مجتمعة افي تارير، أن  اأوكسذا ا
في المعة فا  من عدد  8.9مديون الجئ و الب لجوء العا  الماضي، أي ما نسبته  2.1استضاف  ا
ألف نازا و الب  169بري انيا استضاف  ا. ولذت  ءلن أن ال(جعين والنازحين الجمالي في العال ا

 .الجوء، أي أقل من واحد في المعة من الجمالي في العال 
وا من دياره  بسبب التراعا  الااعمة  65ما يزيد عن اوأشار  المنظمة ءلن أن  مديون شخ  فر 

الرق  أعدن نسبة نزوا منذ بدء عمدية توثيا ال(جعين، من هؤالء واالض هاد والعنف، ليسجل هذا 
مديون في انتظار الرد عدن  دب  3.2مديون الجئ منه   21.3مديون نازا في داخل بددانه ،  40.8
الترا  في سورية كان عام(  رعي  لنزوا الم(يين، لكن يوجد آخرون مم ن ا. وأفاد  بان االدجوء

 .افي جنوب السودان وبوروندي والعراا واليمن وأماكن أخر يذرون من العنف، كما 
وقبيل عاد قمتين دوليتين في مدينة نيويورك في أيدول  سبتمبر  المابل، المختتتين لمناقشة 

الحكوما ، ءلن التزا  مساعد  الدول الذاير  المستضيذة  اأوكسذا امتير ال(جعين والمهاجرين، دع  
حماية ل البي الدجوء أثناء بحثه  عن مكان آمن لدعيح فيه، ولي  فا  غالبية ال(جعين وتوفير ال

 .ااستضافة مزيد من النازحين المحتاجين بشد  ءلن م(ذ آمن
تتجاهل معانا  افي بري انيا مارك غولدرنغ، أن حكوما  كثير   اأوكسذا اواعتبر المدير التنذيذي لز 

 .اتاتير بتادي  الواجب بحمايته الم(يين من الضعذاء الذين فروا من دياره  وال
ايالف يخا رون بحياته  لدوتول ءلن منا ا آمنة، وَمن حالذه  الحظ بالنجا  يجدون اءن وقال  

أنذسه  أحيانا  في ظروف معيشية تعبة، ومن دون ميار تالحة لدشرب أو غذاء كاف، ويكونون 
اية الكافية من الحكوما  أو من غالبا  عرضة لدعنف والعنترية واالض هاد، مع الاديل من الحم

 .ادون توافرها له 
النزوا العالمي الذي نشهدر اليو  هو تحد ا غير مسبوا، وعدن رغ  ذلك ال تزال اورأ  غولدرنغ أن 

 . االدول الذاير  تتحمل العبء األكبر تجار ال(جعين
. وشدد عدن ضرور  أن االمعا د جدا  ويت دب استجابة عالمية منساة بين الدولاووتف ما يحدة بز 

. وتابع: اتكون البددان الغنية جزءا  من الحل، وأن تاد  مزيدا  من الحماية والدجوء لَمن يبحثون عنها
يجب عدن بري انيا أكثر من أي وق  مضن ءظهار انذتاحها، ءذ من المعيب أن واحد  من أكثر ا
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. وناشد ان واحد في المعة من ال(جعينالدول الغنية اقتتاديا  في العال   بري انيا  استضاف  أقل م
النا  جميعا  لدوقوف جنبا  ءلن جنب مع م(يين النازحين الذي ُأجبروا عدن الذرار، والضغ  عدن ا

 .اقاد  العال  الذين سيجتمعون في أيدول لدتحرك
 20/7/2016، الحياة، لندن

 
 شخص ألف 50حملة التطهير تطال أكثر من : تركيا .56

وعد  تركيا اليو  الث(ثاء باجتثاة أنتار رجل الدين الماي  بالواليا  المتحد  فتإ ت :/أنار ءس نبول
هللا كولن الذي تتهمه بتدبير محاولة االنا(ب الذاشدة األسبو  الماضي بينما توسع من ن اا عمدية 

 ت هير كبير  في الجيح والشر ة والاضاء.
ألذا من الجنود وأفراد الشر ة والاضا   50بة وقال  السد ا  ءنها أوقذ  عن العمل أو احتجز  قرا

مديون  80والموظذين الحكوميين منذ محاولة االنا(ب، مما يثير التوتر في عمو  البدد الذي يسكنه 
 نسمة ويعد حديذا رعيسيا لدغرب في قتال تنظي  الدولة الس(مية.

 19/7/2016القدس، القدس، 

 
 واالنقالب التركي "إسرائيل" .57

 رزقة أ.د. يوسف
في  ءسراعيل ، وعوات  عربية، وأوروبية، كان ثمة ترقب وشماتة في أردوغان، في الساعا  األولن 
لمحاولة االنا(ب الذاشل عديه. نع  كان  الشماتة متذاوتة من دولة ءلن أخر ، وبعض وساعل 

وكان  الع(  كشذ  عن هذر الشماتة ب رياة أو باخر ، ومع ذلك كان  الترقب  سيد الموقف، 
وكثير منه  كان يتمنن نجاا االنا(ب. هللا وحدر جل  في ع(ر  الادب، الشماتة  عدن الدسان وفي 

 أفشل االنا(ب، ألنه وعد أن يحذظ من يحذظه، وظني أن أردوغان يحذظ هللا في خ واته.
ثمة مؤشرا  تشير ءلن رغبة ءسراعيدية جامحة في التخد  من أردوغان، وقد سجدتها التحف 

لعبرية بوضوا، وفي هذا ربما مؤشر عدن  تور  الموساد، أو عم(عه  في العداد ل(نا(ب ا
 الذاشل، وسانال بعض ما ورد في التحف العبرية باختتار شديد، لنتبين أين نضع أقدامنا.

الماربة من رعي  الحكومة، بنيامين  ءسراعيل اليو ااكتب  دان مرغدي   أبرز محددي تحيذة 
النا اة باسمه واس  حكومتها: ءن الضبا  الذين نذذوا محاولة االنا(ب الذاشدة ال  يبثوا نتنياهو، و 

لألتراك شيعا، ول  ينجحوا في حشد المعارضين الكثر لدرعي  من أجل مساعدته س!ا. وقال مرغدي  
 ءنه اكغسراعيدي يتذكر أردوغان بتور  سيعة، منذ أس ول مرمر س!!ا.
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والمحاضر في جامعة تل أبيب، البروفيسور  أيال زيسر ، اأن فشل من جانبه، رأ  المستشرا 
محاولة االنا(ب 'يؤكد أنه في الشار  التركي توجد انتاادا  متزايد  ألردوغان، وتعب من سنوا  
ن  حكمه وجهودر من أجل قض  الديمارا ية في الدولة و بيعتها العدمانية، لكن معسكر معارضيه، وا 

!!! ، لكنه مناس  عدن نذسه ويذتار ءلن قياد . وعدا ذلك، فغن ال أحد في كان يشكل األغدبية  س
 تركيا يريد العود  ءلن فتر  االنا(با  العسكريةا.

يبدو أن  أيال زيسر  يعبر عن كراهيته لإلس(  ودفاعه عن العدمانية قبل كراهيته لشخ  أردوغان، 
ة لدحالة التركية، فدو كان الشار  التركي يكرر ويعبر عن أمانيه المع وبة أكثر من الاراء  الموضوعي

 حك  أردوغان لما خرج لدشار  بالم(يين ضد االنا(بيين. 
في الترتيب العالمي ءلن الدولة رق    111ث  كيف لشعب أن يكرر رعيسا ناده اقتتاديا من الدولة رق   

  مديار دوالر، وتعيح ب( 156  مديار دوالر ءلن دولة دخدها  53 ، ومن دولة دخدها الاومي  16 
 ديونس!

زيسر  يعبر عن الروا السراعيدية التي تكرر، بل وتحارب كل التوجها  الس(مية في العال ،  ءن
حتن ولو كان  توجها  مختد ة بالعدمانية كما في تركياس!  ءسراعيل  تريدها كذرا بواحا في تركيا 

  وغير تركيا، حتن تتمكن من حك  العال .
المحدل السياسي في تحيذة ايديعو  أحرونو ا  بن درور يميني ، أن الجيح التركي يمثل  واعتبر

قي  الدولة العدمانية، بينما 'النظا  المنتخب يمثل التدهور باتجار ءس(مي أكثر  هكذا وبكل 
لذي وضواس! ، ليستنتج من ذلك أن 'قرار األغدبية لي  األمر األه ، واعتبر  يميني ، أن 'االنا(ب ا

 فشل أفشل أيضا ما تبان من الديمارا ية التركيةس!!ا  هكذا ه  يرون الحيا  وتركياس!.
كيف يمكننا أن نذه  أن فشل االنا(ب هو فشل لما تبان من ديمارا ية في تركياس! وهل جاء 
أردوغان لدحك  عدن ظهر دبابةس! أل  ياِ  باتوا  الشعب في تناديا االقترا س! أليس  هذر هي 

 يمارا يةس! أ  أن ديمارا يتك  هي من يوالي تل أبيب والتهيونيةس!الد
?، وحين فشل االنا(ب ارتدوا عدن 100كان  دولة العدو وحكومة العدو التهيوني مع االنا(ب 

أعاابه  خاسرين، ياضمون أتابعه ، ويدعنون حظه  العاثر. وخذ ما قاله مراسل تحيذة ه رت  
في حكومة  ءسراعيل  كان سيذرف  دمعة  لو أن أردوغان وجد نذسه فجر   باراك رافيد : اءنه ال أحد

 يو  السب  في المعتال بدال  من االحتذال مع مؤيديه في م ار في ءس نبول بالاضاء عدن التمردس!
هذر هي الحاياة التي يجب أن يعرفها األتراك، والعرب، وكل المسدمين في العال ، ونحن ال نبالغ 

سراعيل  تاف خدف كل نار مشتعدة في العال  العربي والس(مي، ومن ثمة تاخر حين ناول ءن  ء
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تعديا حكومة نتنياهو عدن أحداة تركيا، وجاء تعدياا باردا في نتف جمدة: اءن  ءسراعيل  تحتر  
 العمدية الديمارا ية في تركيا وتتوقع استمرار عمدية المتالحة بين الدولتينس!ا.
 19/7/2016، أون الين فلسطين

 
 زيارة شكري إلسرائيل في ميزان االستراتيجية المصرية .58

  حسن نافعة
يتعب التعامل مع الزيار  الرسمية التي قا  بها وزير خارجية متر سامإ شكري ءلن ءسراعيل أخيرا  
وكانها زيار  روتينية أو تاديدية، ألنها ليس  كذلك بالذعل، ختوتا  أنها أثار  ردود أفعال ال تزال 

ؤها تتردد حتن اين، سواء عدن مستو  رجل الشار  أو لد  ق اعا  واسعة من النخب أتدا
 السياسية في متر والعال  العربي، وذلك لألسباب ايتية:

أنها أول زيار  رسمية تت  عدن هذا المستو  بعد فتر  برود دام  ما يارب من عاد كامل من  -1
. وألن السياسا  والمواقف 2007و  ءلن بداية عا  الزمان، ءذ يعود تاري  آخر زيار  من هذا الن

سراعيل ال تزال كما هي، بل تزداد ت رفا  وتعنتا   السراعيدية التي تسبَّب  في برود الع(قة بين متر وا 
بمرور الوق ، فاد بدا ءقدا  متر عدن تدك الخ و  وكانه ال مبرر له، وهدية ال تستحاها ءسراعيل، 

اقتها متر لتبرير هذر الزيار  أو لتوضيإ المزايا المرجو  من وراعها، ختوتا  أن الحجج التي س
 متريا  أو عربيا  أو فدس ينيا ، ل  تكن مانعة.

عاتمة أبدية امدينة الاد  التي تحتل ءسراعيل ش رها الشرقي وتتمسك بها  ءلنهي زيار  تم   -2
ثر تعديل وزاري أسذر عن تعيين أفياموحد  لددولة اليهودية غدور ليبرمان، الذي  الب يوما  ما ، وا 

بضرب السد العالي، وزيرا  لددفا  في ءسراعيل. وألن منظمة األم  المتحد ، وكذلك أغدب دول العال ، 
ال تعترف بالوضع الحالي غير الاانوني لمدينة الاد ، ُيخشن أن ُيساء استغ(ل هذر الزيار ، وأن 

الواقع، وأن تُتخذ ذريعة لتبرير ءقدا  دول أخر  عدن  يجري تسوياها كدليل عدن اعتراف متر باألمر
 زيارا  مماثدة.

عدن نحو مبالغ فيه. فد  يكتف المتحدة  احميميةاأحي   الزيار  باجواء ُأريد لها أن تبدو  -3
استضاف وزير االرسمي باس  الحكومة السراعيدية بغتدار تتريإ يشير فيه ءلن أن نتانياهو 

في الاد ، وتناول العشاء معه هناك ث  شاهدا معا  مبارا  نهاعي أم  خارجية متر في منزله 
 ، لكنه حر  في الوق  ذاته عدن تدعي  ما جاء في تتريحه بتور نشرها عبر النترن .اأوروبا

تجدر الشار  هنا ءلن أن هذر الزيار ، والتي ذكر بيان تدر عن وزار  الخارجية المترية أنها 
، جر  بعد أقل من شهرين من ء (ا اعمدية الس(  الذدس ينية السراعيديةتوجيه دفعة لااستهدف  
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سراعيل اوتذ  بانها  امبادر االرعي  عبد الذتاا السيسي  تستهدف تحويل الس(  البارد بين متر وا 
، وبعد أسابيع قديدة من لااء لدغرض نذسه ت َّ في را  هللا مع رعي  السد ة اءلن س(  دافئ
بعد أيا  قديدة من عود  رعي  الوزراء السراعيدي من جولة أفرياية في دول حوض نهر الذدس ينية، و 

النيل. لذا يعتاد عدن ن اا واسع أنها زيار  تدشن لمرحدة مختدذة نوعيا  في ع(قة متر بغسراعيل، 
وربما تعك  بداية تحول في التذكير االستراتيجي المتري حول ما ينبغي أن يكون عديه شكل هذر 

 لع(قة في المستابل المنظور، ساعد  عديه عوامل وتذاع(  ءقديمية ودولية أهمها:ا
أوال : انهيار النظا  القديمي العربي بعد فتر   ويدة وجد فيها نذسه محشورا  بين م رقة النظ  
الحاكمة، وسندان الاو  السياسية واالجتماعية المت رفة التي قرر  حمل الس(ا لساا ها، وت دع 

سراعيل، ءلن وراثة هذا النظا  العربي واقتسا  ق يران وا  و  ءقديمية في الوق  ذاته، وبخاتة تركيا وا 
 تركته.

ثانيا : تخب  واناسا  العال  الس(مي عدن نذسه وتشرذ  قوار، تح  وقع الضربا  المتبادلة بين 
ها ويعمل عدن توحيد تيارين متتارعين يدَّعي كل منهما أنه يمثل األمة الس(مية ويتحدة باسم

، وتار  أخر  في مواجهة اوالية الذايهاتح  شعار  اقو  االستكبار العالمياتذوفها، تار  في مواجهة 
 !االخ(فة الس(ميةاتح  شعار  اتحالف التديبيين واليهودا

و  أوس ية، مستغدة فراغ الا -ثالثا : عود  روسيا االتحادية ك(عب مؤثر في مجمل التذاع(  الشرا
من ناحية، وانشغال الواليا  المتحد   اشر ي المن اةاالناج  عن عزوف ءدار  أوباما عن الايا  بدور 
 األميركية باالنتخابا  الرعاسية من ناحية أخر .

انشغال دول االتحاد األوروبي، ربما لذتر   ويدة قادمة، بترمي  التتد  الذي بدأ يتيب بنيان  رابعا :
 الستذتاء الذي تارر بموجبه انسحاب الممدكة المتحد  منه.االتحاد عاب زلزال ا

تغيرا  حاد   رأ  أخيرا  عدن سياسة تركيا الخارجية، عاب ءقدا  أردوغان عدن ت بيع  خامسا :
سراعيل، وخاتة بعد تاكدر من قدر  نظا  بشار األسد عدن  الع(قة مع كل من روسيا االتحادية وا 

لمزيد منها في المستابل الاريب، ختوتا  عاب االنا(ب العسكري التمود، وهي تغييرا  قد ي رأ ا
 الذاشل الذي كاد ي يإ النظا  السياسي التركي برمته.

يبدو أن بعض التحدي(  حول التاثيرا  المحتمدة لمجمل هذر العوامل والتذاع(  عدن مستابل 
ن اة مابدة عدن انهيارا  وموازين الاو  في المن اة، قد توتد  ءلن استنتاجا  مذادها أن الم

جديد ، وأن ءسراعيل أتبح   وا النجا  الوحيد المتاا أما  بعض النخب الحاكمة، وبالتالي ل  يعد 
أمامها سبيل لنااذ متالحها سو  بغعاد  النظر في نم  الع(قة الااع  حاليا  بين الدول العربية 

سراعيل، والعمل عدن نال هذا النم  تدريجيا  من ال ا بع التراعي أو الحيادي الذي يتس  به حاليا  وا 
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ءلن  ابع التعاون المنشود، مع احتمال الوتول به ءلن نو  من التحالف النش  في مواجهة ما تمثده 
ءيران والجماعا  الرهابية من تهديدا  مشتركة. وبترف النظر عن مد  ما تتس  به مثل هذر 

استنتاجا ، ءال أنها تحدي(  تعك  نهجا  في التحدي(  من دقة أو تحة ما توتد  ءليه من 
التذكير االستراتيجي لي  من المستبعد أن تكون زيار  وزير الخارجية المتري أخيرا  ءلن ءسراعيل أحد 
مخرجاته. غير أنني ال أتذا م داا  مع هذا النهج، الذي يذكرني بالنهج الذي سار عديه الرعي  

. فكما بنن السادا  حساباته في تدك 1973عد حرب أكتوبر الراحل أنور السادا  في مرحدة ما ب
في المعة من أوراا حل الترا  العربي السراعيدي،  99المرحدة عدن فرضية امت(ك الواليا  المتحد  

يبدو أن بعض تنا  الارار في العال  العربي يبنون حساباته  الحالية عدن فرضية امت(ك ءسراعيل، 
في المعة من أوراا حل  99القديمية األولن في المن اة من وجهة نظره ، التي تحتل مرتبة الاو  

 مشك(  العال  العربي! لكن من الواضإ أن العال  العربي ل  يتعد  بعد من درو  التاري !
ال يوجد حل أميركي أو ءسراعيدي لألزما  العربية، ولن يكون هناك حل ألي من هذر األزما  ءال ءذا 

ا ، فاألزما  التي يواجهها العال  العربي حاليا ، عدن كثرتها وتشعبها، لها جذران ال جاء عربيا  خالت
ثالة لهما: جذر يتعدا بذدس ين وآخر يتعدا بالدين، وال حل ألي من هذر األزما  ءال بالوتول 
ءلن الجذور واألمراض وعد  االكتذاء بالذرو  واألعراض. فحل الاضية الذدس ينية ال يكون بترك 

نما يكون بغعاد  ترتيب أم رها رهنا  بغراد  ءسراعيل، أو أي من الدول المتنافسة عدن قياد  القدي ، وا 
البي  الذدس يني من الداخل وتاسي  حركة و نية فدس ينية موحد  وجديد ، مدعومة عربيا ، وقادر  

ة، ف( يكون بترك عدن التذاعل النش  مع مؤسسا  المجتمع المدني العالمي. أما حل المسالة الديني
نما يكون بتشكيل هيعة مرجعية تتحدة باسمه. وألن  كل من هبَّ ودبَّ يذتي في شؤون الس( ، وا 
ن تعدد  مدارسه الذاهية، يتعين تاسي  هيعة مرجعية واحد  ُتشكَّل من عدماء  الس(  دين واحد، وا 

ديا  من دون حوار مسبا وجاد يمثدون كل المدار  الذاهية، وهو أمر يستحيل الشرو  في تنذيذر عم
بين الشيعة والسن ة، وبالتالي بين ءيران والعال  العربي. ومن دون تهيعة األوضا  لظهور حركة و نية 
فدس ينية جديد  مدعومة عربيا ، وحوار عربي ءيراني مدعو  ءس(ميا ، ال أمل في استارار المن اة 

 عدن المد  المنظور.
 20/7/2016دن، الحياة، لن
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 الغيط إذا تكلم أبو .59
 فهمي هويدي

، ول  ير فيه ءال ما حل امؤامر ال  يذاجعنا السيد أحمد أبوالغي  حين وتف الربيع العربي باعتبارر 
ببعض األق ار من خراب وفوضن. ذلك أن مسؤوال بمواتذاته وتاريخه ال يستغرب منه مثل ذلك 

يناير جزءا من  25د  سبع سنوا  أن ثور  الك( . ءذ من المذهو  أن ير  وزير خارجية مبارك لم
مؤامر . وحين يكون الرجل تدياا لإلسراعيديين ومعاديا لدذدس ينيين وفخورا بغفشاله دعو  انعااد الامة 
العربية لوقف العدوان الوحشي السراعيدي عدن غز  فغن ختومته لدربيع العربي تتبإ مبرر . لكن 

ين العا  لجامعة الدول العربية. وهي تذة كان  تذرض عديه المشكدة أن يتدر هذا الك(  عن األم
أن يكون أكثر حذرا واحتشاما في الحدية عن رياا التغيير التي هب  عدن العال  العربي في عا  

 معبر  عن شوا العرب ءلن الحرية والعدل. 2011
عف وأتع  تحيإ أن الجامعة العربية تمثل األنظمة ولي  الشعوب العربية، وهي اين في أض

حاالتها، وأن الرجل يجسد تدك الحالة، األمر الذي يجعده الرجل المناسب في الظرف المناسب، ءال 
أن ثمة حدودا لدوهن والساو . ولو تمتع الرجل ببعض الكياسة وحسن التادير الستخد  لباقة 

يمتدا الربيع  الدبدوماسيين التي يذترض أنه تعدمها في التعبير عن رأيه. ءذ لي  م دوبا منه أن
العربي وربما قبل منه أن ينتاد تداعياته أو يحذر من تذاقمها. لكن انحيازر التريإ ءلن الثور  
المضاد  وتعبيرر الجارا عن ءدانة انتذاضة الشعوب العربية ال يهين المشاعر العربية فحسب، ولكنه 

 يهين المنتب الذي يشغده باعتبارر أمينا لدجامعة.
جل مناسبا لمرحدة االنكسار وانهيار النظا  العربي، وأتبإ رمزا لدساو  الذي ترنا حتن ءذا كان الر 

ءليه، فدي  مذهوما أن يبالغ في ذلك وأن يتل به ءلن الاا  بحية يخا بنا من منتهار. ولعن عم  
البدو  وتار الساو  واقعا يتعين عدينا أن نعترف به ونتعامل معه حتن ءشعار آخر، فما تمنينا أن 

كون خ ابه من قا  الساو ، وما توقعنا أن يعبر أمين الجامعة العربية عن ذلك الخ اب حذاظا ي
 عدن ما تبان من رمزية الجامعة واحتراما لمنتب األمين العا .

مساء األحد  اسن. بن. سناأدر  أن األوتاف التي أ داها السيد أبوالغي  في حوارر الذي بثته قنا  
ها آخرون من قبل، حية ل  يكن أول من وتف الربيع العربي بانه يوليو استخدم 17الماضي 

، ءال أن ذلك الوتف جاء عدن ألسنة ختو  وموتورين وآخرين من المنافاين والمهرجين امؤامر ا
وغير ذوي التذة. وما تمنينا أن يجور عدينا الزمان ويترد  بنا الحال بحية يت ف أمين الجامعة 

كرر أنني ال أحسن الظن بالرجل ولي  لدي دفا  عنه، لكنني ان دا من العربية ءلن جانب هؤالء. أ
 الغير  عدن المنتب وأتعدا بشعر  تبان عدن شيء من الكرامة لدجامعة العربية.
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ءذا أردنا أن نوسع داعر  المتارحة فغننا ال ينبغي أن نكتذي باستهجان ما تدر عن السيد أبوالغي ، 
حذظونه جيدا ياولون ءنه ما كان له أن يتحدة بتدك الجرأ  ءال ءذا ألن زم(ءر الذين عمدوا معه وي

كان م معنا ءلن أن هناك من يساندر ويدعمه. وألنني سمع  ذلك الرأي من أكثر من واحد، فالسؤال 
 الذي تثيرر الم(حظة هو: ما هي الجها  التي عبر السيد أبوالغي  عن رأيها فيما جهر بهس

لباحة أكثر من متابعة بعض التتريحا  الرسمية واالتتاال  لبعض الجابة سهدة وال تكدف ا
األتوا  التي تتردد في المنابر الع(مية الماروء  والمرعية والمسموعة. وهي ذا  األتوا  التي 
تتحرك ضمن معسكر الثور  المضاد ، الذي ظننا أنه مخات  فا  لدحد  العربي، لكن اكتشذنا بمضي 

 ر، ءذ تبين لنا أنه متتالإ أيضا مع ءسراعيل!الوق  ما هو أنكن وأم
يغنينا عن التذتيل في الجابة عن السؤال عما ءذا كان الربيع العربي مؤامر  أ  ال، أن نتعرف عدن 

يناير نظا  مبارك، فمن ال بيعي أن يعتبر وزراؤر أن  25الساعل بهويته وخدذياته. ءذ حين تسا  ثور  
بة فاد كان مدهشا في حوار السيد أبوالغي  ءشارته ءلن أن النظا  ما حدة كان مؤامر  زز بالمناس

المتري كان ينبغي أن يتغير ألن مبارك حينذاك كان قد بدغ عامه الثالة بعد الثمانين زز من َث َّ فغنه 
ل  يذكر في حاه سو  أنه كبر في السن. أما جراعمه  وال ث(ثين عاما، التي تمثد  في الذساد 

زوير االنتخابا  ونهب ثروا  البدد التي أدانه فيها الاضاء، ذلك كده سا  من ذاكر  واالستبداد وت
 الهما ، ول  ير فيه ما يشين الرجل ونظامه. ااألمينا

حين يكتب التاري  بنزاهة يوما ما سيعرف النا  ما يهم  به البعض وال يجرؤ عدن ءع(نه ألسباب 
قديمية. وهو ما يسوغ لنا أن ناول بان مذهومة، من أن الت مر الحاياي قام  به أ ر  اف محدية وا 

الربيع العربي كان ضحية لدت مر ول  يكن سببا فيه. أما مظاهر الخراب والذوضن فدها أسباب أخر  
 عدن رأسها االستبداد ومخدذاته، والربيع العربي بريء منها، بل لعده كان الع(ج الحاياي لها.

 20/7/2016، الشرق، الدوحة
 
 "صنع في فلسطين"لرئيس  .61

 عريب الرنتاوي
ءن جنإ الرعي  الذدس يني محمود عبا  لدضغو  العربية الرامية ءلن متالحته مع محمد الدح(ن، 

، هو الرعي  االعايد الهاربا، البعض يستخد  تعبير االعايد المنشاافغن من المؤكد أن يتبإ 
 ي المرحدة الاادمة.ف اتانع الرؤساء الذدس ينييناالذدس يني المابل، أو أقده 

ربما المسالة تارأ  أو ال تارأ  هكذا من قبل الرعي  أبو مازن، سيما بعد تحو ل الخ(ف بينه وبين 
الدح(ن، ءلن خ(ف ذي  ابع شختي باألسا  ... لكن من يارأ المشهد الذدس يني بمستوياته 
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ؤاالمختدذة: فتإ، السد ة والمنظمة، ومن يعرف حالة  يشها المؤسسة الذدس ينية، يدرك التي تع االتهر 
تما  الدراك، أن الذين يدفعون باتجار المتالحة بين عبا  والدح(ن، ءنما يسعون من اين، في 

، وثمة حكوما  وعوات  عربية، معروفة وال داعي لذكرها، تجهد امرحدة ما بعد عبا اترتيب أوراا 
 تو  المرحدة الاادمة فدس ينيا .في سبيل أن يكون لها الكدمة العديا في تياغة شكل ومح

العداء ابعض المراقبين عن كثب لدمشهد الذدس يني، بتداخ(ته وتشعباته العربية والقديمية، يظن أن 
، ياف في خدذية المسعن العربي لتامين انتاال السد ة الإلخوان المسدمين، والس(  السياسي عموما  

ن  كان ال يختتر المسالة برمتها، فثمة بعد آخر ال في فدس ين ءلن الدح(ن ... هذا تحيإ، وا 
 اعرب االعتدالايجب أن يغيب عن البال عند تذسير هذا المسعن المحمو ، ويتتل بضيا بعض 

من الاضية الذدس ينية، ورغبته  الجامحة في التخد  من أوزارها، عل  الوتول ءلن حل، أي حل، 
استتباعا ، مع ءسراعيل، لدتذرغ  االتحالفاو اعالت بيالهذر الاضية، يزيل آخر عابة، عدن  ريا 

سياسا  عبا  المواجهة ءيران وحدذاعها في المن اة، ءذ برغ  كل ما قيل وما يمكن أن ياال، عن 
، ءال أن المعروض ءسراعيديا  عدن الذدس ينيين، اين وفي المستابل، سيحتاج ءلن قياد  اوتنازالته

مستمد  من مد  تعاونها في تسويا الحل السراعيدي  ارعيتهاشا، تعرف تما  المعرفة، ءن ام واعةا
 وتسويغه، ولي  من ءرثها النضالي أو شرعيتها الشعبية والنضالية.

قد تنجإ المساعي العربية في تحايا مبتغاها، وقد ال تنجإ، لكن المؤسف أن الرعي  عبا ، وهو 
لدمرحدة المابدة، ال يحرك ساكنا  لجهة الذي يعرف دقاعا الترتيبا  التي يجري ءعدادها في الخذاء 

ترتيب الذدس يني الداخدي ... فالوضع في فتإ والسد ة والمنظمة، ال يبشر باي خير، وترا  
ل  يعد ماتترا  عدن فتإ وحما ، بعد أن انتال ءلن داخل را  هللا والضذة الغربية،  االخو  األعداءا

المعترف به، وفي ظل  ا2رق  ابغياب  اا  متساويةقاماوالتناف  في المرحدة الاادمة سيكون بين 
 ضعف المؤسسية الذدس ينية التي تضمن انتااال  سدسا  و بيعيا  لدسد ة عبر مختدف مستوياتها.

لاد ناشدنا الرعي  عبا ، أكثر من مر ، وفي أكثر من مناسبة، أن يكر  ما تبان له من وق  ومن 
السد ة والمنظمة، باعتبار ذلك أولوية كبر  من جهة،  اقة عدن العمل، من أجل ترتيب بي  فتإ و 

التي  اخيو  الدخاناوهدفا قاب( لدتحايا، وبيدر أمر تحاياه من جهة ثانية، وأن يكف عن م ارد  
تدوا في األفا، مع كل مبادر  أو تحرك، يتدر عن هذر العاتمة العربية أو تدك العاتمة الدولية 

، وال ا2الرق  ان معظ  الحكا  العرب، الذين يضياون ذرعا  بز ... لكن الرعي ، شانه في ذلك شا
ن بدغوا من الكبر  يحبون أن يجد  أحدن بجوار ماعده  الرعاسي، ويعتادون أنه  مخددون، حتن وا 

 عتيا.
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ال شك أن العايد الدح(ن، نجإ بدع  عربي مكشوف، في تشكيل بنية تحتية لنذوذر، وفي مختدف 
اخل الو ن وخارجه، في فتإ والسد ة والمنظمة، وخارجها ... لكن الارارا  التجمعا  الذدس ينية، د

واألحكا  التي ت اردر بته  شتن، ستبان حاع(  دون وتوله ءلن مبتغار، ووحدها المتالحة مع 
الرعي  عبا ، التي ستسا  معها كافة الته  واألحكا ، وتعيد الرجل ءلن وضعه السابا، ستذتإ له 

في النظا  السياسي الذدس يني، مدعوما  باو   احاس اب مغداة، وتؤهده لدايا  بدور ما تبان من أبوا
ن ارتضن الرجل التواضع والنزول عن كرسي الرعاسة لغيرر من حدذاعه،  عربية مؤثر  وفاعدة ... وا 

، اتانع الرؤساءاألسباب تتتل بسجده المثير لدشااا والخ(ف داخديا ، فدن يرتضي باقل من دور 
كثيرون عدن الساحة الذدس ينية، كما باية الساحا  العربية، من يرتضي أن يكون رعيسا  لددولة  وثمة

 لغيرر، ءن كان ال بد مما لي  منه ُبد . اواليتهاأو الحكومة، تاركا  سد اته وت(حياته و
ر الكر  في مدعب عبا ، ونرجو أال ياذفها بمجرد نذي وجود خ(فا  داخل فتإ، واالكتذاء بتس ي

رساعل ال مانينة، فتدك وساعل ل  تعد مجدية، وقد استنذذ  أغراضها ... الم دوب أبعد من ذلك 
تما  كافة اما بعد عبا اوأعما ... الم دوب وضع النظا  السياسي الذدس يني عدن سكة  ، وا 

ل، الترتيبا  لنال السد ة، بعد عمر  ويل، بتور  سدسدة و بيعية، تحذظ الارار الذدس يني المستا
وتا ع ال ريا عدن التدخ(  الخارجية في الشؤون الذدس ينية، وتعيد لاياد  الشعب الذدس يني 

 هيبتها واحترامها.
، غير متور  بنزاعا  المن اة وحروبها البينية، قرارر اتنع في فدس يناالذدس ينيون يريدون رعيسا  

رعيته من ءرثه النضالي في تذوف مستال، ولي  مدينا  ألحد لما هو فيه وعديه ... رعي  يستمد ش
شعبه، ولي  من رضا هذر العاتمة أو ذلك الجهاز عديه ... رعي  ما زال يؤمن بان ءسراعيل هي 
العدو األول، ويستذكر تبإ مساء، بانها هي، ولي  أحدا غيرها، من يحتل األرض ويستو نها 

 ويشت  شعبها ويحاترر وياض  حاوقه الو نية بالجمدة والمذرا.
 20/7/2016دستور، عّمان، ال
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