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 نتنياهو: "قانون اإلقصاء" للنواب الذين يدعمون اإلرهاب ضد "إسرائيل" .1

أ.ف.ب: تبندددل البرلمددداا اليدددراايثي ليدددر الء،ءددداع األربنددداع  مشدددرو   دددانوا  دددور  - "األيدددام"-القددددس 
 المنارضة في الكنييت. ييتهدف أوال أعضاع عربا ما أاإ صاع نواب يمكا 

وكاا رايس الوزراع اليراايثي بنياميا نتنياهو دعم مطثع النام الجاري مشرو  القانوا هذا بند جددر 
أ ربدداع منيددذي هجمددات فثيددطينييا  تثددتهم القددوات  إلددلأءارتددز زيددارث ء،ءددة نددواب عددرب فددي المنارضددة 

 اليراايثية.
 إاو ددار فددي بيددداا   ا انددز "يضددع  دددا لثيددخافة".  بالتصددويت  مدكدددأمددسور ددب نتنيدداهو فددي بيدداا  

يكونددددوا أعضدددداع فددددي  أا"أولاددددذ الددددذيا يدددددعموا الرهدددداب ضددددد دولددددة إيددددرااير ومواطنيهددددا ال يمكددددنهم 
 الكنييت".

وب يدب نتنيداهو فهندز "مءدر كدر الدديمقراطيات فددي الندالم  لددط الديمقراطيدة اليدراايثية ال دق والواجددب 
 بالدفا  عا نييها".

 21/7/2016م هللا، األيام، را
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 الرد على مخططات االقتالع والتهجيرهو من أرضنا  شبر: البناء في كل "روابي"الحمد هللا يتفقد  .2

إا »رام هللا:  ار رايس الوزراع رامي ال مد هللا  خ،ر جولتز في مدينة روابي  شمار رام هللا  أمس  
ثل كر االنتهاكات اليراايثية ومخططات البناع والبقاع في كر شبر ما أرضنا هو ردنا النمثي ع

اال ت،  والتهجير  وهو تكريس ل قنا الطبيني في النيش ب رية وكرامة وأمر عثل ارض دولتنا 
ما هي إال امتداد طبيني ألرضنا « ج»كبا ي شنوب األرض  ودلير عثل أا المناطق الميماث 

 «.ودولتنا
نات في البرلماا األوروبي جوا آرتويس  ب ضور وكاا ال مد هللا أطثع  أمس  رايس لجنة المواز 

ممءر االت اد األوروبي رالف تراف  عثل االنتهاكات اليراايثية  خاصة هدم المنشآت اليثيطينية 
   الييما الممولة ما االت اد األوروبي.«ج»في المناطق 

ض بمدييات الدولة وجدد رايس الوزراع إشادتز بالدعم األوروبي  مدكدا أهمية هذا الدعم في النهو 
اليثيطينية  وتموير المشاريع التنموية  بما يصب في الجهود األوروبية لت قيق الي،م وااليتقرار في 

 المنطقة.
  21/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 سيؤسس لمرحلة جديدة من الثقة والشراكة البلديةالخضري: نجاح االنتخابات  .3

ار الخضري إا نجاح االنتخابات البثدية ييديس لمر ثة ي المجثس التشريني جمف ار النااب زث: غ
 جديدث ما الءقة والشراكة في ت مر المياولية.

وشدد الخضري في تصريح ص يي لز  اليوم األربناع  وصر "المركز اليثيطيني لإلع،م" عثل أا 
ة في أجواع ما نجاح االنتخابات البثدية يتيتح طريقا مهمًّا لجراع االنتخابات التشرينية والراايي

 المصال ة الوطنية والمجتمنية والشراكة ال قيقية في ت مر أعباع المر ثة.
وأكد ضرورث عمر الجميع ما لجنة االنتخابات والقوط واليصاار ومدييات المجتمع المدني 
 والشخصيات االعتبارية والناا،ت بمياولية عالية لجنر هذه النمثية الديمقراطية نموذجا ي تذط بز.

 20، لمركز الفلسطيني لإلعالما
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 فريقياأ"للجم التحركات اإلسرائيلية" في  سوداني -تنسيق فلسطيني  .4
النمر  إاما الخرطوم  األربناعأعثا وزير الخارجية اليثيطيني رياض المالكي  :)أ ف ب(-الخرطوم

رايس الوزراع ءر لقاع إ" اليراايثيةيجري لقيام تنييق مع اليوداا الهدف منز "لجم الت ركات 
 كمباال مطثع الشهر ال الي. األوغنديةفي الناصمة  أفار زبيبنة ردياع  اليراايثي

اليوداا  إللو ار المالكي لثص افييا في اليوم الءاني ما زيارث الرايس اليثيطيني م مود عباس 
ع نظيره عباس ت ادث م إابالناصمة الرواندية كيغالي   الفريقيعقب مشاركتز في  مة االت اد 

 أيوالتنييق لثجم  األفريقيةاليوداني عمر  يا البشير "عا وضع ايتراتيجية لثت رذ في القارث 
 ".أفريقيااختراق في  ل داث إيراايثيةم اوالت 

   21/7/2016الغد، عم ان، 

 

 يدعو إلعادة تفعيل الجسور الثالثة بين األردن والضفة اشتية .5
ادي اليثيطيني لثتنمية والعمار "بكدار"  عضو الثجنة طالب رايس المجثس اال تص: رام هللا

يوم األربناع  بهعادث فتح وتطوير الجيور الء،ءة بيا الضية  أاشتيةالمركزية ل ركة فتح د. م مد 
 الغربية واألردا  لتنمر إلل جانب الجير ال الي.

يا إلل النالم  يتكدس وتابع: إنز ما غير المنقور أا يبقل هناذ منبرا وا دا فقط هو بوابة فثيط
 عثيز اليثيطينيوا في طريق ييرهم وعودتهم بظروف غير الاقة.

 20/7/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 

  الفلسطينيين  ضد لالحكومة الفلسطينية تدين التصعيد اإلسرائيلي المتواص .6
ميتوطنوا وجنود "وفا": أدانت ال كومة اليثيطينية الجراام المتواصثة التي يرتكبها ال -نابثس 

اال ت،ر ب ق اليثيطينييا في الضية الغربية  وآخرها إ راق منزر فثيطيني ما الدوابشة في دوما 
 جنوبي نابثس  ووصيتز بالنمر الو شي الجباا.

وطالب المت دث الريمي بايم ال كومة يويف الم مود مدييات المجتمع الدولي كافة بت مر 
نهاع اال ت،ر  والخروج ما ميدولياتها  واليرا  بتوفير  م اية دولية ألبناع الشنب اليثيطيني وا 

 الة الصمت إزاع الجراام كافة التي يرتكبها اال ت،ر في األراضي اليثيطينية. وليت إلل أا صمت 
المجتمع الدولي هو الذي يشجع يثطات اال ت،ر عثل التمادي في االيتهتار ب ياث المواطنيا  

دارث ظهرها لثقواني  ا والشرااع الدولية كافة. وا 
   21/7/2016األيام، رام هللا، 
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 يةمنظمة التحرير تدين ذبح المسلحين لطفل فلسطيني مقيم في سور  .7
أداا مدير الداارث الييايية لمنظمة الت رير اليثيطينية في دمشق الييير أنور عبد  وفا:-دمشق

ية بهعدام الطير اليثيطيني عبد هللا الهادي اليوم األربناع   يام ميث يا في منطقة  ثب اليور 
 ينة( ما خ،ر  طع رأيز. 12عييل الذي يبثغ ما النمر )

و ار عبد الهادي في تصريح ص يي: هذه جريمة بشنة ماريتها الجماعات الميث ة ب ق طير 
 ،ييميا.تصغير وبريع  بند أا تم اختطافز ما الميتشيل وهو مريض بال

 20/7/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 

 الزعارير: طلبة الكتلة اإلسالمية يدفعون ضريبة انتمائهم .8
أكد النااب في المجثس التشريني عا كتثة التغيير والص،ح بايم الزعارير  أا اعتقاالت : الخثير

اال ت،ر ألبناع الكتثة الي،مية في جامنات الضية الغربية عموما وجامنة النجاح بنابثس عثل 
وتابع  ا هو إال ضريبة النتمااهم لثدعوث الخالدث وعطااهم وتيانيهم في خدمة الطثبة".وجز الت ديد "م

"إا ايتهداف الكتثة الي،مية وطثبتها ما  بر اال ت،ر يهدف إلل  تر روح الوطنية والمقاومة 
ورفض اال ت،ر لدط هذا الشنب  وفي نيس الو ت ال يثولة دوا وصور الكتثة لقيادث ال ركة 

 ية وتنزيز ءقافة الصمود لديها".الط،ب
 20/7/2016، فلسطين أون الين

 

 وضع حجر األساس لسفارة فلسطين بالخرطومالمالكي:  .9
 ار وزير الخارجية رياض المالكي إا الرايس م مود عباس ييضع اليوم األربناع   جر : رام هللا

نرب  بر أا يغادر إلل باريس األياس ل امة الييارث اليثيطينية في الخرطوم  وييثتقي الييراع ال
 مياع اليوم.

 20/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 الوحدة على أساس تحريم التطبيع وتجريم التنسيق األمني وندعمالشعب يحتضن المقاومة الحية:  .11
 الدكتور خثير ال ية عضو المكتب الييايي   أاغزث  ما 21/7/2016، لندن، لقدس العربيانشرت 

أءنل عثل المقاومة اليثيطينية  وأكد أا الشنب اليثيطيني فدي الدذكرط الءانيدة لث درب   ل ركة  ماس
ودعددا لو دددث وطنيددة فثيددطينية عثددل أيدداس  مايددة  اليددراايثية ضددد غددزث  ال يددزار ي تضددا المقاومددة.

 المقاومة وت ريم التطبيع مع اال ت،ر وتجريم التنييق األمني.
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ال ية أكدد أا  ركتدز يدتنمر بكدر  دوث أا  غزث  ما 20/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالموأضاف 
لنجدداح االنتخابددات البثديددة فددي  طددا  غددزث  مبيندداد أات  ركتددز يددتدعم تشددكير  ددواام مشددتركة النتخابددات 

ودعدددا ال يدددة فدددي كثمدددة لدددز خددد،ر "كرنيدددار الكارءدددة والبطولدددة الءددداني" الدددذي نظمتدددز  المجدددالس الم ثيدددة.
(  اليدثطة وال كومدة واليصداار والمجتمدع المددني لددعم 7-20وم األربناع )مديية إبدا  بغزث صباح ي

نجددداح االنتخابدددات البثديدددة فدددي الضدددية الغربيدددة و طدددا  غدددزث. و دددار: "الكدددر يت ددددث عدددا االنتخابدددات  وا 
ويطالبنا بها  وليتهم يضنوا عثل جدور أعمالهم انتخابات المجثدس الدوطني التدي يبددو أندز فدي عدالم 

 النيياا".
عضددو المكتددب الييايددي ل مدداس  ان يدداز  ركتددز لخيددار الشددنب اليثيددطيني مددا خ،لهددا القبددور وجدددد 

بانتخابات المجدالس الم ثيدة  "رغدم أنهدا لدم يجدرا عثيهدا توافدق وتجدرط فدي ظدروف االنقيدام وغيدر يدد 
وتددابع: "ن ددا ذاهبددوا النتخابددات المجددالس الم ثيددة بالضددية   كومددة الو دددث مددا  طددا  غددزث" كمددا  ددار.

ث رغم الظروف المتبايندة واالنقيدام المتواصدر وال صدار  ويدننمر بكدر  دوث عثدل إنجا هدا وتدوفير وغز 
 كر اليبر لنجا ها كامثة"  منرباد عا أمثز أا يكوا ذلذ أيضاد في الضية.

وعبددر ال يددة عددا أمثددز أا يددتم إنهدداع االنقيددام  و ددار: "اندددفننا باتجدداه و دددث شددنبنا التددي يجيدددها الدددم 
وأضداف: "نريدد و ددث  نريد و دث فكرث وميداا ل ماية المقاومة بكر أشكالها في كر مكاا".والمقاومة  

نواجددز كددر إجددراعات اال ددت،ر ونجددرم اال ددت،ر  و دددث يقددف فيهددا كددر الشددنب فددي منظومددة متكامثددة 
وأشار إلل أنتز  تل خيار المياوضات ي تاج إلل و دث شنب ليكدوا  وجز اال ت،ر".بي ققها الشنب 

 مينود  مبيناد أات ما يياوض ب، و دث شنب وال بند ية هو مياوض ضنيف هزير. ظهره
ومضددل يقددور: "ن ددا ن تدداج اليددوم و دددث عثددل برنددامج ييايددي واضددح يواجددز اال ددت،ر بكددر أشددكار 
المواجهددة  ولددا يكددوا ذلددذ إال بت قيددق الشددراكة ال قيقيددة اليثيددطينية فددي مدييدداتنا بدددعدا مددا منظمددة 

وندددوه إلدددل أات منظمدددة الت ريدددر إذا أريدددد لهدددا أا تمءدددر الشدددنب  ت  كدددراد عثدددل أ دددد".الت ريدددر فهدددي لييددد
ال يتبقل ضنيية هزيثة ال تمءر إال مدا فيهدا"  الفتداد إلدل أات بندد  اليثيطيني يجب أا تمءثز جميناد  "وا 

 منظمة الت رير أ د أهم بنود المشاركة والمصال ة ال قيقية.
مدة التوافدق الدوطني أا تصددق مدع نييدها  وت يدب مداذا  ددمت وتمنل القيادي اليثيدطيني  عثدل  كو 

 لغزث  امية المشرو  الوطني  وتياعر: "أما آا األواا أا تتولل ال كومة ميدولياتها".
وفي يياق آخر  أكتد ال ية أات ال رب عثل غزث كانت تهدف القتر والددمار  "ولكدا الهددف األهدم هدو 

ة مدددا شدددنبهم وأمدددتهم  وأا يقتندددع النددداس أندددز ال  بدددر لندددا أا ينكشدددف المقددداوموا وال يكدددوا لهدددم مظثددد
 باال ت،ر فنقبر بز" كما  ار.
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وأضددداف: "هدددذه األهدددداف  طمهدددا شدددنبنا عثدددل صدددخرث صدددموده ومقاومتدددز  وهدددا ن دددا ندددرط مدددا آءدددار 
 الندواا انتياضة بايثة ما زالت  اامة ت تاج لتضافر الجهود لتءبيتها ورعايتها وديمومتها".

نشددغار األمددة بنييددها وذاتهددا ال ي ددرف بوصددثة الشددنب اليثيددطيني  وتددابع: "لكددا شددنبنا ونددوه إلددل أات ا
مشغور بقضيتز ونرجو لألمة أا ييتقر أمرها ولدولنا النربية والي،مية  وأا ت يا الشنوب بهرادتهدا  

 وأا تجيد مع أنظمتها  الة ما ال ياظ عثل مصالح ومقدرات األمة".
 
 مع دخول "أرون" عامه الثالث في قبضتنا يتجددرية "القسام": أمل أسرانا بالح .11

جددتدت كتاادب القيدام الدذرا  النيدكري ل ركدة  مداس  تنهددها بتبيديض اليدجوا : األخدرس زينة- غزث
اليددراايثية مددا األيددرط اليثيددطينييا  وذلددذ بنددد مددرور عدداميا عثددل عمثيددة أيددر الجندددي اليددراايثي 

 .شادور أروا خ،ر ال رب األخيرث عثل غزث
و الددت الكتااددب فددي تقريددر عثددل مو نهددا اللكترونددي اليددوم األربندداع "يبقددل الندددو فددي  يددرث مددا أمددره  
وييبقل عاجزاد رغم ايتخدامز كر ما يمثذ ما وياار ايتخباراتية  ما الوصور إلل أي منثومدة عدا 

 شادور أو جنوده اآلخريا الذيا مضوا إلل غياهب المجهور".
منايددبة الددذكرط اليددنوية الءانيددة أليددر الجندددي اليددراايثي "فددي هددذه الددذكرط وجدداع فددي تقريددر "القيددام" ب

يتجدد أمر األيرط بكتااب القيام  وبمدا تخبادز و ددث الظدر فدي صدندو ها األيدود مدا منثومدات  دور 
جنددودي يجهددر الندددو مصدديرهم  فددي و ددت تنالددت فيددز أصددوات عدداا،ت الجنددود األيددرط أمددام  كددومتهم 

 منرفة منثومة صغيرث عا أبنااهم  ولكا أنتل لهم ذلذ  إال بدفع الءما".الكاذبة  في م اولة ل
في  بضة كتااب القيدام التدي أوفدت بوعددها الدذي  طنتدز عثدل  730وأوضح أا "أروا يدخر يومز الد 

 نييها بأا تظر  ضية األيرط في صدارث اهتماماتها وأنها مثتزمة بالفراج عنهم جميناد".
صدددير النمثيددة اليداايددة التدددي تددم أيددر أروا خ،لهددا وذلدددذ بنددد أا أ دددمت  دددوث وتطددرق التقريددر إلددل تيا

 خاصة ما "كتااب القيام" عثل ايتدراج  وث إيراايثية مدلثة  اولت التقدم شرق  ي التياح.
وأرفقددت الكتااددب مددع التقريددر صددورث لثجنددود األربنددة وخثيهددم صددورث لددرايس الددوزراع اليددراايثي بنيدداميا 

 يها بالثغتيا النربية والنبرية: "جنود ما زالوا في غزث".نتنياهو كتبت عث
 20/7/2016، قدس برس

 
 رهان على سرابهو  أو على المبادرة الفرنسية التسويةالرهان على  :أسامة حمدان .12

أيددامة  مددداا  أا "الرهدداا اليثيددطيني والنربددي عثددل عمثيددة   أكددد القيددادي فددي  ركددة  مدداس: بيددروت
 ث اليرنيية  هو مضدينة لثو دت ال فااددث ترجدل مدا ورااهدا لثشدنب اليثيدطيني".التيوية أو عثل المبادر 
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الخمديس  يدومورأط  مداا في تصري ات خاصدة لدد " ددس بدرس"  أا الرهداا عثدل االجتمدا  المرتقدب 
  والذي يدينا ش ميدتجدات القضدية اليثيدطينية والجهدود المبذولدة لددعم عمثيدة ةاألمريكيفي الناصمة 

يدددطينييا واليدددراايثييا  وذلدددذ بمشددداركة كدددر مدددا مصدددر واألردا واالت ددداد األوروبدددي اليددد،م بددديا اليث
 والممثكة النربية الينودية  هو رهاا عثل يراب".

وأضاف: "ال ديث عا ميار التيوية وايتمرار الجهدود ل ياادز  دديث  دديم ولدا يتو دف  عثدل الدرغم 
مكيا ليرااير ما االيتي،ع عثل ال قوق ما كر اليشر الذي مني بز  والذي كاا ما أهم نتااجز الت

 اليثيطينية وت وير جزع ما اليثيطينييا إلل مناونيا ل، ت،ر عثل  ياب شنبهم".
وتابع: "بهذا المننل لا يكوا لثقاع واشنطا المرتقب أو الزيارث المتو نة لثرايس عباس إلل باريس أي 

لثخروج ما هذا الميار الياشر  بر لدم ييدمح مننل  ال ييما أا الجانب اليثيطيني لم يبذر أي جهد 
  بأي م اولة لتص يح هذا الميار".

ودعا  مداا القيادات اليثيدطينية إلدل مراجندة جدادث وعمثيدة لمواجهدة اليشدر الدذي انتهدل إليدز الميدار 
  الييايي  وايتخ،ص النبر ما ذلذ.

إيدرااير  وتجدارب التداريث تءبدت أنددز و دار: "المدكدد وا نيدا أندز ال توجدد عمثيدة تيددوية لثيثيدطينييا مدع 
 ليس هنالذ شنب ت رر ما دوا مقاومة".

أما عا المبادرث اليرنيية لت ريذ عمثية الي،م بديا اليثيدطينييا اليدراايثييا  فقدار  مدداا: "المبدادرث 
اصدددطدمت بالجددددار عنددددما ت ددددءت عدددا مددددتمر دولدددي لثيددد،م  وأعتقدددد أنهدددا فقدددط لمدددرع فدددراغ الددددور 

 لمنشغر باالنتخابات الراايية  ويتنتهي المبادرث اليرنيية بانتخاب رايس أمريكي جديد".األمريكي ا
 20/7/2016، قدس برس

 
 استقرار لبنانو سالم للدعم حماس تمام سالم أبو مرزوق يؤكد خالل لقائه  .13

راديس ال كومدة الثبنانيدة  إلدلنقر عضو المكتدب الييايدي ل ركدة  مداس مويدل أبدو مدرزوق : بيروت
يتقرار في لبناا  وكثنا أمر بأا يبقل لبناا منيناد في ظر الظروف الراهندة ل،ي،م دعم ال ركة  تمام

 في الم يط.
ي،م أمس  انز أطثنز عثل األوضا  في الضدية الغربيدة و طدا  غدزث  زيارتزوأوضح أبو مرزوق بند 

تدتم ألنهدا  أامندل لهدا تطورات المصال ة اليثيطينية التدي نت إللوأوضا  ال،جايا وظروفهم  إضافة 
 ضرورث لثشار  اليثيطيني والمنطقة.
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الخدددددمات التددددي تقدددددمها وكالددددة أونددددروا ل،جادددديا  إلددددلالب ددددث تطددددرق  أا إلددددلوليددددت ميدددددور  مدددداس 
أا الوضددع األمنددي ميدددددتقر فددي لبندداا  وهندداذ جهددود تبددذر  إلددلاليثيددطينييا  وطمأننددا الددرايس يدد،م 

 وم يطها.الوضع الداخثي لثمخيمات  إللبالنيبة 
 21/7/2016الحياة، لندن، 

 
 وفتح على تناقضاتها الداخلية ..األحمد زيارةال جديد في ترى أن جهات فلسطينية "النهار":  .14

خرجددت زيددارث عضددو الثجنددة المركزيددة فددي "فددتح" الميدددور عددا مثيهددا فددي لبندداا عددزام : رضددواا عقيددر
اليصداار واليدثطات الثبنانيدة  وترتيدب لبيروت بنقطتيا: تطوير ع، ات التنيديق بديا مختثدف  األ مد

 الوضع في "البيت اليت اوي" الذي يناني منض،ت عدث تنظيمية وعيكرية.
أي جديدد يدوط تأكيدد "فدتح" واليصداار ت ييدد المخيمدات عدا أي  بالزيدارث ءمة جهات فثيدطينية لدم تدرو 

مشدك،ت داخدر "فدتح" الثبنانية. وال يخيدي كءيدروا ال األطرافأزمات أو الخوض في أي صراعات مع 
جراع ال ياييات التي تت كم في الن، دات بديا  ياداتهدا فدي الدداخر والخدارج. وءمدة  يدادات "فت اويدة" 

هللا" جمدار يدثيماا القيدادي اليدابق فدي "فدتح". ويجدري  أنصداروالميددور عدا " األ مددلم تر ب بثقاع 
لدم يثدق ايت يداا  يدادييا فدي  األمدر"فدتح"  عثمدا أا هدذا  األمتنظيمز  إللعودتز  إمكااال ديث عا 
 عيا ال ثوث.

ال وجود لمركزية القرار الوا د فيهدا  عثدل الدرغم مدا الزيدارات المتتاليدة التدي  أاوأكءر ما تنانيز "فتح" 
الندردات  أبدوميا ير فصاار المنظمة في لبنداا فت دي أالذي يدديز  اليجابيوالدور  األ مديقوم بها 
فثيدطينية مدا مختثدف اليصداار بدالرجثيا  مدع ال درار بدأا تشددظي  إشدادث دبدور. وءمدة أشدرفواليديير 

 القرار "اليت اوي" أمر يثبي يننكس عثل جميع القوط  واا تمايكها يصب في االتجاه الص يح.
خثقددت زوبنددة مددع " ددزب هللا" كشدديت عنهددا "النهددار" اليددبت اليااددت بنددد  األ مدددولدديس خافيددا أا زيددارث 
في باريس  واا شخصية  اليرانيةي المدتمر الينوي لمنظمة "مجاهدي خثق" مشاركة وفد ما "فتح" ف

فدددي هدددذه "المشددداركة غيدددر  األ مددددال دددزب فددداتح  أالبنانيدددة لدددم تيدددتقبثز جدددراع هدددذا. وعثمدددت "النهدددار" 
المشدداركيا  ومددا بيددنهم نددواب   ضددروا بصدديتهم الشخصددية ولدديس بقددرار مددا  إاالمبددررث"  وكدداا الددرد 

 . وتبيا أا ال زب ال يريد تكبير هذه الوا نة التي ايتقبثتها إيراا بايتياع شديد.القيادث في رام هللا
 21/7/2016النهار، بيروت، 
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 اإلعالميمن التضخيم  في لبنان وتعب ِّر عن استيائهاعلى أمن المخيمات  هاحرصتؤكد الفصائل  .15
ثيهددا فددي لبندداا عددزام خرجددت زيددارث عضددو الثجنددة المركزيددة فددي "فددتح" الميدددور عددا م: رضددواا عقيددر

لبيروت بنقطتيا: تطوير ع، ات التنيديق بديا مختثدف اليصداار واليدثطات الثبنانيدة  وترتيدب  األ مد
 الوضع في "البيت اليت اوي" الذي يناني منض،ت عدث تنظيمية وعيكرية.

فدي  لأل مدد كاندت ناج دة  وهدذا مدا تمءدر باجتمدا  مختثدف اليصداار األخيدرثوتدكد "فتح" أا الم طدة 
فدي المخيمدات واليديما فدي عديا  األمداالييارث اليثيطينية في بيدروت  وتشدديد الجميدع عثدل ايدتتباب 

الم ثية واألجنبية  في ظر ازديداد ال دديث فيدز  الع،مال ثوث  يث ارتينت أيهم بورصتز في وياار 
مندز لثقتدار    وخصوصدا بندد توجدز شدباااألخيدرث األيدابيعفدي  الرهابيدةعا تنامي خطر المجموعات 

 جانب "داعش" في الر ة. إلل
كددر هددذا  إلددلوتددم االتيدداق عثددل تنزيددز القددوث اليثيددطينية فددي المخدديم  وعثددل أا األوضددا  فيددز ال تدددعو 

  األوروبيدةالقثق  إذ إنز ال يشكر  اضنة ل،رهدابييا  فدالخروق التدي ت صدر ال تدوفر  تدل النواصدم 
ويت ددث اليثيدطينيوا باطمانداا عدا أا النمثيدات  وليس هناذ ميث وا غرباع مدا خدارج المخيمدات.

التددي ايددتهدفت مددواطنيا لبنددانييا والجدديش لددم تكددا بينددر تخطدديط فددي المخدديم  واا مختثددف  الرهابيددة
اليصاار تبذر  صارط جهدها لمنع الو و  في مشك،ت أو أزمات مع الجوار. وال نية عند أي فصير 

 ذ جديد عثل غرار ما  صر في دمشق.الفتنار نهر بارد ءاا في لبناا  وال يرمو 
فدي عديا ال ثدوث  منتبدرث  األ دداثوتشكو فصاار منظمدة الت ريدر وت دالف القدوط اليثيدطينية تضدخيم 

الددذي يدننكس يددثباد عثددل  األمدرأا ءمدة مبالغددات ظالمدة عنددد بنددض مدا يتندداور المخديم بهددذه الصددورث  
يارث عثدددل تطدددوير الن، دددة مدددع الجهدددات الن، دددات مدددع اليدددثطات الثبنانيدددة. ركتدددز المجتمندددوا فدددي اليددد
  و نددوات التندداوا ميتو ددة بدديا األخيددرثالثبنانيددة  وهددي عثددل ميددتوط مددا التنيدديق الجيددد فددي األعددوام 

 إللأمر يييع  لإلرهابيياعيا ال ثوث وتصويره عثل أنز مأوط  إللالجانبيا. وترط "فتح" أا الياعث 
  ات مع اليثطات الثبنانية. أبناع المخيم وفصااثز ال ريصة عثل أفضر الن،

 21/7/2016النهار، بيروت، 
 

 يهدد أمن لبنان عن أي تورط تخريبي المخيمات"السفير": الفصائل تقوم بعمل جدي لتحييد  .16
ءمدددة عمدددر فثيدددطيني جددددي فدددي هدددذه األيدددام تقدددوم بدددز اليصددداار المختثيدددة  عثدددل خدددط ت ييدددد الشدددتات 

أي تدددورط تخريبدددي يهددددتد المخيمدددات والجدددوار  اليثيدددطيني فدددي لبنددداا  خصوصددداد فدددي المخيمدددات  عدددا
 وبالتالي أما لبناا الوطني.. و ضية ال،جايا.
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ءمددددة اتهامددددات كءيددددرث وخطيددددرث لثيثيددددطينييا فددددي لبندددداا بددددالتورط فددددي مخططددددات إرهابيددددة انط، ددددا مددددا 
 المخيمات التي يقور البنض إنها باتت تشكتر منطثقاد لهذه األعمار  وخصوصاد مخيم عيا ال ثوث.

جهد اليصاار  عثل اخت،فها  يواع تثذ المنضوية في منظمة الت رير أو فدي ت دالف القدوط  عثدل وت
األرض لمواجهدددة أي امتدددداد لقددددوط يدددثيية ذات من دددل تكييددددري تريدددد النبدددث بدددداألما الثبنددداني. وتقددددور 
ر مصادر فثيطينية مطثنة  أا ءمة مبالغات في تصوير عيا ال ثوث مرتناد لقوط تكييرية باتدت تيديط

عثل مناطق واينة فيز. وتشدد تثذ المصادر عثل أا ال ظاهرث تكييريدة فدي المخيمدات   تدل اندز ال 
 إنكددداروجدددود لتيدددارات ذات اعتبدددار فدددي هدددذه المخيمدددات  وال منددداطق أو أ يددداع خاضدددنة لهدددا  مدددا دوا 

  قيقة وجود عناصر متناطية مع  وط ميث ة متشددث مءر داعش والنصرث.
عثددددل وجددددود تكييددددري فددددي  العدددد،متركيددددز بنددددض ويدددداار  أاهددددذه األويدددداط فدددي كددددر األ ددددوار  تدكددددد 

 إلدلالمرجنيدات الثبنانيدة األمنيدة  إضدافة  إلدل األمدرالمخيمات  ال يكتيب مصدا ية  و د تم نقر هذا 
مراجع  زبية هامة في لبنداا. و دد طالبدت اليصداار   يدب األويداط  المرجنيدات التدي التقتهدا بتقدديم 

لدم تتثدق  تدل اآلا أي مدا تثدذ األيدماع   أنهدا إالمشبوهة لكي يتم الت رذ بوجهها  ال باأليماعلوااح 
 برغم أا أ د األجهزث الثبنانية يثم ايما أو أكءر في صيدا!

المتابنيا لثشأا اليثيطيني يطالبوا بمقاربة ميألة أما المخيمات ما زاوية إيجابيدة  ويشددد  أاعثل 
الثبنددداني  و دددد تندددرض  األمدددالبنددداا لدددم يصددددر عندددز مدددا يهددددد هددددالع عثدددل أا الوجدددود اليثيدددطيني فدددي 

اليثيددطينييا فددي لبندداا لددم يتنرضددوا بالتهديددد لهددذا  أا إالالختبددار هددام منددذ اندددال  األ ددداث اليددورية  
البثد المضيف لهم  و د شكثت مخيمدات ال،جاديا المجداورث لثضدا ية الجنوبيدة خيدر مءدار عثدل ذلدذ  

 ث عثل  د تنبير المصادر اليثيطينية.وفي ذلذ داللة مذهبية كبير 
مددا هنددا   افظددت المخيمددات   يددب هدددالع  عثددل هويتهددا  واألهددم عثددل منادلددة ء،ءيددة  وامهددا: أوال  
مجابهة أي صرا  فثيطيني فثيطيني. ءانيا  مواجهة أي صرا  فثيطيني لبناني. ءالءا  الو وف بوجز 

ت ييددد اليثيددطينييا عثددل  اعدددث رفددض  إلددلمددات أي فتنددة يددنية شددينية فددي لبندداا. و ددد أدت تثددذ الم ر 
 ايتج،ب التوترات ال ثيمية وعدم الت ور إلل أداث ش ا مذهبي.

 21/7/2016السفير، بيروت، 
 

 في مخيم عين الحلوة يحذر من ثورة تطيح بالقيادة السياسية ما لم تضع حًدا لالغتياالت "اللينو" .17
جادديا اليثيددطينييا تدوتدرا أمنيدددا منددذ أور مددا أمددس يشددهد مخديم عدديا ال ثددوث ل،: ديدداب يويددف- بيدروت

 ".الب تي"عثل خثيية جريمة اغتيار أ د كوادر المخيتم عثي عوض المنروف بد
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و بيددر تشددييع القتيددر ومواراتددز الءددرط فددي جبانددة صدديدا الجديدددث فددي يدديروب بمشدداركة ممءثددي فصدداار 
مقددر القدددوث األمنيدددة  يدددتنكار أمدددامالمخدديم و شدددود شدددنبية كدداا ال دددراذ الشدددنبي  ددد نيدددذ و يدددة غضددب وا

المشتركة داخر المخيم بمشاركة عااثة المغدور والثجاا الشنبية ولجاا القواطع واأل ياع رفدضا لندودث 
 االغتياالت والقتر في عيا ال ثوث.

مدر  اادد الكيداح الميدثتح اليثيدطيني فدي مخديم عديا  وأمام الخشية ما خروج األوضدا  عدا اليديطرث  ت
ميدددولية مددا "الييايددية اليثيددطينية  القيددادث "الثينددو"د م مددود عبددد ال ميددد عييددل المثقددب بدددال ثددوث النقيدد

أا  "الشدرق األويدط". وأكد في تصريح لدد"ي صر في عيا ال ثوث ما فثتاا أمني وتصييات واغتياالت
يددة األولويددات وهددو يتقدددم عثددل كددر األمددور الييايددية واال تصددادية واالجتماع أمددا المخدديم بددات أولويددة"

 ."و تل عثل مناناث الناس المنيشية
و ددار: اليثتدداا بددات ييددتدعي مراجنددة مددا القيددادث الييايددية وعثددل رأيددها )عضددو الثجنددة المركزيددة فددي 

غيدددداب الم ايددددبة لثقتثددددة ومنيددددذي   ركددددة فددددتح وميدددددور اليددددا ة الثبنانيددددة( عددددزام األ مددددد منتبدددددرا أا
 مدددر تليصددداار والقدددوث األمنيدددة المشدددتركة باالغتيدداالت أوصدددر األمدددور إلدددل مدددا وصدددثت إليدددز. وطالدددب ا

األمني ولديها غطاع شنبي وغطاع ما الدولة الثبنانية لضبط  ميدولياتها لكونها هي المننية بالجانب
وتو ف القيادي اليثيطيني عند التطور المتمءتر في المطالبة بدخور الجيش الثبناني إلدل  أما المخيم.

فقدددار: إا   كانيددة ضددبط األمدددا مددا  بددر اليصددداار اليثيددطينيةالمخدديم بندددما فقدددد يددكانز األمددر فدددي إم
مطثب ال راذ الشنبي والثقاع الشبابي الواضح ما  يادث الجيش الثبناني بتيثم زمام األما في المخديم 

القيددام بواجباتهددا. ويددأر الثينددو: مددا  مددا هددو إال تنبيددر  قيقددي عددا تقصددير القددوث األمنيددة المشددتركة عددا
الغتيدداالته هندداذ كدداميرات مرا بددة فددي م دديط مقددر القددوث المشددتركة  يددث  تددر يغطددي القتثددة ومنيددذي ا

 الب تي لماذا لم تضبط القاتره.
واتهدددم النميدددد عييدددل مدددا يدددماها المجموعدددات المشدددبوهة المرتبطدددة بأجنددددات تيدددتهدف أمدددا المخددديم 

الجددددراام  الميدددددوليات ألا هددددذه بددددالو وف وراع هددددذه االغتيدددداالت. ودعددددا القيددددادث إلددددل الت قيددددق وت ديددددد
أخرجددت الندداس عددا طورهددا. و ددار: أعتقددد أننددا نتجددز إلددل ءددورث فددي وجددز القيددادث الييايددية إذا ايددتمرت 

 األمور عثل ما هي عثيز.
 21/7/2016الشرق األوسط، لندن، 
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 ةالطفل الفلسطيني عبد هللا عيسى في سوري نحرفتح وفصائل منظمة التحرير تدينان جريمة  .18
كة فتح وفصاار منظمة الت ريدر اليثيدطينية فدي لبنداا اليدوم  مدا أ ددمت عثيدز أدانت  يادث  ر  :بيروت

ربيندداد فددي  12بقيامهددا بن ددر الطيددر اليثيددطيني عبددد هللا عييددل الددذي لددم يتجدداوز الددد مجموعددات ميددث ة
  ندرات بالقرب ما  ثب.

ا هذا النمر و الت  يادث  ركة فتح وفصاار منظمة الت رير اليثيطينية في لبناا في بياا ص يي: إ
الجرامي يتندافل مدع كدر الشدرااع اليدماوية والنيدانية واألخ، يدة  وير دل إلدل جريمدة  درب موصدوفة 

 ينبغي عثل الندالة الدولية أا تأخذ مجراها وتيجثها كد"جريمة ب ق النيانية جمناع".
  مدذكرث كدذلذ كما دعا البياا إلل ضرورث م اكمة هذه الياة المنروفدة والمدعومدة مدا جهدات خارجيدة

مددا  تددر  اليددراايثيبمددا يتنددرض لددز الشددنب اليثيددطيني يوميددا مددا ظثددم واضددطهاد عثددل يددد اال ددت،ر 
 وتهجير وعدواا في القدس والضية الغربية و طا  غزث وفي جميع أرجاع الوطا.

 21/7/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 
 الطعام تضامنًا مع األسير كايد لليوم الخامس اب عناإلضر  يواصلون "الشعبية"عشرة أسرى من  .19

رام هللا: ذكدددر ندددادي األيدددير اليثيدددطيني أا عشدددرث أيدددرط مدددا الجبهدددة الشدددنبية مضدددربوا عدددا الطندددام 
تضامناد مع األيير ب،ر كايد لثيوم الخامس عثل التوالي  يقبنوا في زنازيا يجا عوفر في ظروف 

زارهدددم فدددي اليدددجا أا األيدددرط موزعدددوا عثدددل زندددزانتيا  يدددياة. وأوضدددح م دددامي ندددادي األيدددير والدددذي
تيتقدددراا ألدندددل الظدددروف المنيشدددية اليدددثيمة وال يددددخثهما الهدددواع وأشدددنة الشدددمس وهدددم م رومدددوا مدددا 
الخروج لثيورث وهي ياعة الييد ة فدي يدا ة اليدجا  الفتداد إلدل أنهدم ال يمتثكدوا يدوط الم،بدس التدي 

 كانوا يرتدونها  بر النزر.
مي إلدل أا يدجاني اال دت،ر يقت مدوا الزندزانتيا يوميداد ويخرجدوا األيدرط منهمدا بذريندة وأشار الم ا

 التيتيش ونقر عنهم أنهم ميتمروا في الضراب  تل الفراج عا زميثهم األيير ب،ر كايد.
يددددذكر أا إضددددراب األيددددرط يددددأتي ضددددما برنددددامج الخطددددوات الميدددداندث لأليددددير كايددددد والددددذي يخددددوض 

بع والء،ءيا عثل التوالي ا تجاجاد عثل ت ويثز ل،عتقدار الداري فدي يدوم الفدراج الضراب لثيوم اليا
 عاماد ونصف في األير. 14عنز بند  ضااز 

 21/7/2016القدس العربي، لندن، 
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 "ئيلاإسر "نتنياهو: دولة أفريقية أخرى ستعلن قريًبا استئناف عالقتها مع  .21
الدوزراع اليدراايثي بنيداميا نتنيداهو  األربنداع  أا دولدة  عد،ع الريمداوي: أعثدا راديس- القدس الم تثة

 أفريقية أخرط )لم ييمتها(  يتنثا  ريبدا ايتاناف ع، تها مع ب،ده.
يتو ددع أا دولددة أفريقيددة أخددرط “و ددار بيدداا صددادر عددا مكتددب نتنيدداهو  وصددر األناضددور نيددخة منددز: 

 ”.ة مع إيراايريتنثا خ،ر األيام المقبثة ايتاناف ع، اتها الدبثومايي
ويددأتي هددذا العدد،ا بددالتزاما مددع  يددام إيددرااير فددي و ددت يددابق األربندداع بددهع،ا ايددتاناف ع، اتهددا 
الدبثومايددية مددع جمهوريددة غينيددا  بنددد ن ددو نصددف  ددرا مددا القطينددة  ب يددب بيدداا لددوزارث الخارجيددة 

 اليراايثية.
 20/7/2016وكالة أنباء األناضول، 

 
 "إسرائيللـ" يعد  حيوياً لجدار في الخليل نتنياهو: استكمال بناء ا .21

"األيام":  ار رايس الوزراع اليراايثي بنيداميا نتنيداهو  إا ايدتكمار بنداع جددار اليصدر فدي  -القدس 
 منطقة الخثير "ينتبر  يويا ليرااير".

ز و ام نتنياهو عصر أمدس  بجولدة تيقديدة فدي منطقدة الجددار فدي جندوب الخثيدر و داجز تر وميدا يرافقد
ثنددداد أرداا وراددديس لجندددة الخارجيدددة واألمدددا جوزيدددر الددددفا  افيغددددور ليبرمددداا ووزيدددر األمدددا الدددداخثي 

 البرلمانية آفي ديختر ورايس هياة أركاا الجيش اليراايثي غادي أيزنكوت.
و ار نتنياهو: يتتم إ امة اليياج األمني عثل امتداد هذه المنطقة بغية منع تيدثر مهداجميا ومقيمديا 

عييا إلل داخر المدا اليراايثية. وأضاف  إا ايتكمار هذا المشرو  الذي يخص أما دولة غير شر 
 إيرااير وي،مة مواطنيها أمر  يوي.

 21/7/2016األيام، رام هللا، 
 
 ليبرمان: إذاعة الجيش ارتكبت خطأ ببثها برنامج عن الشاعر محمود درويش  .22

ثيدددطيني الرا ددر م مدددود درويددش جددددالد فددي إيدددرااير  الشدداعر الي : أءددداروكدداالت – الميددتقبر-رام هللا 
الجديش لثتنديدد ببدث برندامج  إذاعدةمددير  أمدسافيغدور ليبرمداا  اليراايثي يث ايتدعل وزير الدفا  

مددا أمدددس  أوراهدددم شددنراع النددالم النربدددي   أ دددوبءدددت ال ثقددة عدددا درويددش  الددذي يندددد  عددا درويددش.
   وهي مديية لثتنثيم عا بند.إيراايرفي برنامج لثجامنة الميتو ة  إطارالء،ءاع في 

ميدددألة خطيدددرث تتنثدددق بشدددخص كتدددب نصوصدددا ضدددد الصدددهيونية ويدددتم  إنهدددا»و دددار ليبرمددداا فدددي بيددداا 
 أامدددا الواضدددح : »وأضددداف. إيدددرااير"ضدددد دولدددة  الرهابيدددة األعمدددارايدددتخدامها  تدددل اآلا لتشدددجيع 
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النيكرية يدورام  الذاعةايتدعل مدير  ليبرماا أا إلل  مشيرا «هناذ خطأ وال يمكننا اليماح بتجاهثز
 ."توضي ات»ديكير لث صور عثل 

االنيتدداح عثددل الجامنددات وال ريددة فددي » أاالجدديش فددي بيدداا عددا البرنددامج مدكدددث  إذاعددة إدارثودافنددت 
 .أفكارهم" ألءراعالميتمنيا  أمامالمجار  إفياحاالكاديمييا يثزمنا  أوياط

المددادث الصددوتية التددي بءددت عبددر إذاعددة الجدديش ت دددءت عددا    فددهاإيددراايثيةوب يددب تقددارير صدد افية 
شخصددية الشدداعر درويددش وشددنره  مشدديرثد إلددل أا  الددة مددا الغضددب انتابددت اليددراايثييا جددراع ذلددذ 

 اليثوذ ما إذاعة الجيش.
 21/7/2016المستقبل، بيروت، 

 
 يشبرنامج لشاعر النكبة الفلسطيني محمود درو  يصخصبت إذاعة الجيش انحرفتريغيف:  .23

هاجمت وزيرث الءقافة اليراايثية ميدري ريغيدف  إذاعدة م ثيدة بندد أا : عبد الردوف أرنادوط - القدس
 بءتت برنامجاد تناور  صااد لثشاعر اليثيطيني الرا ر م مود درويش.

وكتبدددت ريغيدددف فدددي تنثيدددق اطثدددع عثيدددز مرايدددر األناضدددور "إذاعدددة الجددديش ان رفدددت  إنهدددا خصصدددت 
 اليثيطيني م مود درويش وتب ث  صااده المنادية لمواطني إيرااير".برنامجاد لشاعر النكبة 

أكداديمي  برندامجوتناولت إذاعة الجيش )ريمية وتتثقل التمويدر مدا وزارث الددفا (  أمدس الء،ءداع  فدي 
 صيدث م مود درويش "يجر أنا عربي" التي يقور فيها "أنا ال أكره الناس وال أيطو عثل أ د ولكني 

 كر ل م مغتصبي  ذار  ذار ما جوعي وما غضبي".إذا ما جنت أ
ولكددا ريغيددف تنتبددر أا  صددااده مناديددة ليددرااير  و الددت: "ال يمكددا لذاعددة الجدديش النامددة أا تمجددد 

 وتنظم في برنامج إذاعي ييرد الرواية المنادية ليرااير".
 ".وأضافت أا "الرواية اليثيطينية ترفض  بور إيرااير كدولة يهودية ديمقراطية

 20/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 
 فلسطينيين ل التقر إجراءات جديدة بحق العما "إسرائيل"استمرارا للتمييز العنصري..  .24

و نت وزيرث القضاع اليراايثية ايثيت شاكيد عثل أنظمة  انونية جديدث تثدزم كدر شدخص  :وفا-رام هللا
نمر اليراايثية  بأا يود  كيالة ماليدة فدي الم كمدة  وهدي م اكم ال إلل"غير إيراايثي" ويريد التوجز 

 كيالة غير ميتردث في  ار رفضت دعوتز أو ردت ألية أيباب.
و الددت الذاعددة النبريددة إا هددذه األنظمددة تددأتي "مددا أجددر رد  فثيددطينييا ينمثددوا لدددط أربدداب عمددر 

 ".إيراايثييا عا تقديم دعاوط غير مبررث إلل م اكم النمر اليراايثية
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وكانددت صدد يية هددآرتس النبريددة ليتددت إلددل أا هددذه "التنظيمددات القانونيددة"  والتددي وهددي تمثددذ ب يددب 
القددانوا اليددراايثي مكانددة  ددوانيا  ييددمح لثددوزير يددنتها فددي مجددار وزارتددز التددي يتددولل الميدددولية عنهددا  

 يتصبح يارية المينور مع نشرها في الجريدث الريمية.
إ رارهدددا بتر يدددب مدددا  ابدددر المدددزارعيا اليدددراايثييا  الدددذيا ينت بدددروا كمدددا  ظيدددت هدددذه التنظيمدددات مدددع 

المشددغر األكبددر لثنمددار اليثيددطينييا مددا الضددية الغربيددة  وهددم الميدددولوا ب يددب القددانوا عددا تجديددد 
 تصاريح النمر لهدالع النمار.

 20/7/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 عدل وهي القيم المناقضة تماما لقيم ريغيفدرويش هو شاعر الخير والحب والأحمد الطيبي:  .25

ايددتهجا النضددو النربددي فددي الكنييددت )البرلمدداا( اليددراايثي أ مددد : عبددد الددردوف أرنددادوط- القدددس
الطيبددي موا ددف وزيددرث الءقافددة اليددراايثية ميددري ريغيددف و ددار لألناضددور: "هددي رفضددت تندداور  صددااد 

  درويش ألنز شاعر النكبة".م مود 
وهو صدديق شخصدي لددرويش "ال أعتقدد أا ريغيدف تندرف مدا هدو درويدش أو  تدل وأضاف الطيبي 

  رأت أي ما  صااده  وعثيز فقد كالت هذا الهجوم األرعا عثيز".
وتابع الطيبي" لقد تمت ترجمة أعمار درويدش إلدل كدر لغدات الندالم فهدو شداعر الخيدر وال دب والنددر 

 ل اال ت،ر والتويع والننصرية والياشية".وهي القيم المنا ضة تماما لقيم ريغيف القاامة عث
 20/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 بامتياز" أبرتهايد"دولة  "إسرائيل": نتنياهو يجعل من "القائمة المشتركة" .26

في أعقاب ال رار النهااي لقانوا إ صاع الندواب الندرب والعدداد فدورا لقدانوا : نظير مجثي- تر أبيب
 القاامدددة»نمدددار اليثيدددطينييا مدددا يدددكاا الضدددية الغربيدددة الم تثدددة مدددا  قدددو هم  دددذرت جديدددد ي دددرم ال

ناابدا مدا األ دزاب الوطنيدة النربيدة فدي الكنييدت )البرلمداا اليدراايثي( مدا  13التي تضدم « المشتركة
 بامتياز. «أبرتهايد»أا رايس الوزراع بنياميا نتنياهو يجنر ما إيرااير دولة 

ويدددوف تددددير القاامدددة »إا هدددذه الييايدددة لدددا تمدددر.. « الشدددرق األويدددط»لدددد و دددار الناادددب أيمدددا عدددودث
 «.المشتركة ضدها  مثة شنبية م ثية ودولية
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إنهددا تنددوي االلتمدداس إلددل الم كمددة النثيددا ضددد القددانوا الددذي جددرط تقديمددز « القاامددة المشددتركة»و الددت 
مشددرو   ددانوا شخصدديا أو  ايددتءنااي مددا  بددر لجنددة القددانوا والديددتور البرلمانيددة ولدديس بوصدديز بشددكر

  كوميا. 
 21/7/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 في الداخل يهدف لضرب الوجود السياسي الفلسطيني اإلقصاء: قانون "المشتركة"القائمة  .27

أكددت القاامددة المشدتركة فدي بيدداا صدادر عنهدا  يدوم األربندداع  أا هددف  دانوا ال صدداع :  ايدم بكدري
لثيثيددطينييا فددي الدداخر بنددد فشددر مشدرو  التدددجيا  وهددو مدددماذ الننصدري  ضددرب الوجددود الييايدي 

 ."األبرتهايد"آخر في نظام اليصر الننصري 
وورد في البياا؛ 'يينل نتنياهو و كومتز المتطرفة وبندد فشدر ييايدة التددجيا واأليدرلة  إلدل تصديية 

لل  مع  رية  النمر الييايي والتنبير كامثة لثتمءير البرلماني الييايي الوطني ليثيطينيي الداخر  وا 
عا الرأي وتكدريس ييايدة التمييدز واليصدر الننصدري وهدو يمدس ب قدوق أيايدية مءدر  دق االنتخداب 
والترشددح والتمءيددر الييايددي و ريددة النمددر الييايددي و قددوق األ ثيددات ويضددرب بنددرض ال ددااط أيددس 

 وميهوم البرلماا والنمر والتمءير وال صانة البرلمانية'.
لمشتركة أنها يتتصدط لهذا القانوا وكر التشرينات الننصرية عثل الميتوط الم ثدي وأكدت القاامة ا

والدولي   يث يتتوجز الت اد البرلمانات الدولي لثضغط عثل الكنييت وال كومدة اليدراايثية  ويدوفر 
ال مايددة لممءثدددي الجمهددور النربدددي مدددا الم، قددة الييايدددية مددا  بدددر األغثبيدددة التثقاايددة فدددي الكنييدددت  

واجدددب كدددر إنيددداا ديمقراطدددي التصددددي لهدددذا القدددانوا خصوصدددا ولكدددر تشدددريع عنصدددري عمومدددا  لدددذا '
 ينواصر نضالنا بجهد ما أجر وجودنا و قوق و ريات شنبنا'.

 20/7/2016، 48عرب 
 
 مسار القطار الخفيفبشقق ومنشآت تجارية بلدية القدس تصادق على خطط بناء  .28

البنددداع اليددراايثية فدددي القددددس  أمدددس  عثدددل خطدددط لبنددداع "األيدددام": صددداد ت لجندددة التخطددديط و -القدددس 
و دات يكنية  ومنشآت تجارية وفنادق عثل طور ميار يكة القطدار الخييدف الدذي يمدر فدي القددس 

 بشطريها الشر ي والغربي.
طابقددا شددريطة ال يدداظ  30و الددت الذاعددة اليددراايثية  إا الثجنددة "وافقددت عثددل بندداع أبددراج تصددر إلددل 

 المطثوبة لث ياظ عثل المناطق ذات األهمية التاريخية في المدينة والبثدث القديمة". عثل المنايير
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و دار راديس بثديددة القددس الغربيددة نيدر بركددات فدي االجتمددا   "اا تويديع  قددوق البنداع ييضدديف آالف 
 الو دات اليكنية ويويع المناطق التجارية وصناعة الينادق في ميار القطار الخييف".

ر الخييف أ ياع في القدس الشر ية ليربط القدس الغربية مع ميتوطنات "التثة اليرنيية" ويخترق القطا
 و"راموت" و"بيغات زايف" و"النبي ينقوب" المقامة عثل أراضي القدس الشر ية.

 21/7/2016األيام، رام هللا، 
 
ل من نوعه على ُمواجهة تنظيمات حزب هللا وحمهو لواء غوالني أجرى تدريًبا  .29  اس ومدنييناألو 

كشف ُمراير الشدوا النيكريتة فدي صد يية )يددينوت أ روندوت( النبريتدة   زهير أندراوس: –الناصرث 
في عددها الصادر األربناع  كشدف النقداب عدا أات لدواع النخبدة فدي جديش اال دت،ر اليدراايثيت  لدواع 

داا عثيداا  أنهدل تددريبدا هدو األوت  ر مدا نوعدز  دور المخداطر غوالني  الدذي يقدوده الجندرار الددرزي غيت
 الكامنة وراع ال دود.

وب يددب المصددادر النيددكريتة فددي تددر أبيددب  التددي اعتمددد عثيهددا التقريددر الصدد افيت  فددهات هددذا التدددريب 
دا تنظيمدات تت دداه وتجبدره عثدل درايددة  نمت ينتمدد عثدل أات جديش اال دت،ر لدا ُيواجدز جيددوش منظمدة  وا 

قددة أا الم دداربيا ييضددطروا إلددل مواجهددة جمهددور ال يتو ددع الطددابع الجديددد والويدداار والقدددرات و قي
مغادرتز لبيوتز  عثل  دت تنبيرها. في إشارث واض ةي لكدرت مدا  دزب هللا الثبندانيت والُمقاومدة اليثيدطينيتة 

 في  طا  غزتث  وفي ُمقدتمتها  ركة الُمقاومة الي،ميتة ) ماس(. 
 20/7/2016، رأي اليوم، لندن

 
 .. لماذا؟ةرائيلي على مثلث الحدود مع األردن وسوريجدار إس"هآرتس":  .31

كشيت ص يية "هآرتس" في عددها الصادر الء،ءداع  النقداب عدا أا ال كومدة : صالح الننامي- غزث
اليراايثية  ررت بناع جدار جديد جنوبي مءثث ال دود مع األردا ويوريا  ت يبا لهجمدات يمكدا أا 

 يشنها عناصر الجماعات "الجهادية".
ونقثددت الصدد يية عددا مصدددر فددي وزارث ال ددرب اليددراايثية   ولددز إا الجدددار الجديددد ييدشددا ل مايددة 

 منطقة يمكا اخترا ها بيرعة  ناهيذ عا  ربها ما المناطق "ال ضرية" اليراايثية.
ونوه المصدر إلل أا هنداذ مخداوف مدا أا ينمدد مقداتثو ال ركدات "الجهاديدة" إلدل ايدتخدام اليديارات 

في ا ت ام نقاط المرا بة النيكرية اليراايثية المقامة في المنطقدة  إلدل جاندب إمكانيدة تيدثر  الميخخة
 هدالع النناصر إلل  ثب فثيطيا وتهديد النمق المدني اليراايثي.
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وذكر المصدر أا تدشيا الجدار يقثص ما  درث "الجهادييا" عثدل جمدع المنثومدات االيدتخبارية عدا 
 راايثية عثل ال دود  ما يقثص ما  درتهم عثل ايتهدافها.ت ركات التشكي،ت الي

وفددي اليددياق  ذكددرت  ندداث التثيددزث اليددراايثية الناشددرث الثيثددة الماضددية أنددز عثددل الددرغم مددا أا التقددديرات 
النامددة فددي إيددرااير تدكددد ايددتقرار نظددام ال كددم فددي عمدداا  إال أا الهجمددات التددي نيددذها تنظدديم الدولددة 

"أشدددنر الكءيدددر مدددا األضدددواع ال مدددراع" وزاد مدددا ا تمدددار إ ددددام نشدددطاع التنظددديم مددددخرا داخدددر األردا 
 وغيرهم عثل ايتهداف إيرااير.

ونقثت القناث عا م افر أمنية إيراايثية   ولها إا "الذااب المنيردث" التابنة لتنظيم الدولدة  وغيرهدا مدا 
 ايتهدافها. التشكي،ت "الجهادية"  يمكا أا تجد في ال دود نقطة ضنف بالمكاا

و ذرت الم افر ما أا منيوب النداع والكراهية ليرااير داخر األوياط الشنبية األردنية كبير جدا  
 لدرجة أنز ييكوا ما اليهر تجنيد منيذي عمثيات "انت ارية" ضد األهداف اليراايثية.
  إا الكشف وفي يياق متصر   ار يويي ميثماا  منثق الشدوا االيتخبارية في ص يية "مناريف"

عا  يام عناصر المخابرات األردنية بير ة اليد،ح المندد لنناصدر المنارضدة اليدورية الميدث ة يءيدر 
 القثق.

وفدي مقدار نشدرتز الصد يية االءندديا  ندوه ميثمداا إلدل أا هدذا التطددور إلدل جاندب أندز يمدس بمصدددا ية 
أطراف "خطرث" داخدر األردا  الجهاز االيتخباري األردني  فهنز ييهم كذلذ في وصور األيث ة إلل 

 ما  د ييضي إلل ايتخدامها ضد إيرااير.
ويددذكر أا إيددرااير دشددنت جدددارا عثددل ال دددود بم دداذاث مطددار "تثمدداس"  المقددام إلددل الشددمار مددا مدينددة 

 إي،ت.
و ددد بددررت الم افددر اليددراايثية هددذه الخطددوث  بددأا المطددار  ريددب مددا مدينددة "مندداا" التددي تنددد منقدد، 

 ماعات "الجهادية".ألنصار الج
 20/7/2016، "21موقع "عربي 

 
 مواطنًا بينهم أسرى محررون 23االحتالل يعتقل  .31

مواطناد بينهم أيرط م رروا خ،ر عمثيات ا ت ام في م افظات  23اعتقثت  وات اال ت،ر  أمس  
 بيت ل م  ورام هللا والبيرث  ونابثس  وطولكرم  والخثير  والقدس  وجنيا  و ثقيثية.

شباا ما بثدث تقو  شرق بيت ل م  ويثتمت آخر  ء،ءةي م افظة بيت ل م اعتقثت  وات اال ت،ر في
  وفي م افظة رام هللا والبيرث اعتقثت يبنة مواطنيا  بينهم أييراا م رراا. ب،غا لمراجنة مخابراتها.
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م  اعتقثت وفي م افظة طولكر  وفي م افظة نابثس  اعتقثت مواطناد ما مخيم ب،طة شرق نابثس.
 وات اال ت،ر ء،ءة مواطنيا. وفي م افظة الخثير اعتقر اال ت،ر ء،ءة مواطنيا بينهم فتل. وفي 

وفي م افظة جنيا   م افظة القدس  اعتقر اال ت،ر ء،ءة مواطنيا جمينهم ما بثدث النييوية.
 يا.اعتقر اال ت،ر مواطن  

 عاما( وهو أيير م رر. 23ا أ مد شتيوي )أما في م افظة  ثقيثية  فقد اعتقر المواطا  مدا
 21/7/2016، رام هللا، األيام

 
 هكذا قتل جنود االحتالل الطفل محيي الدين طباخي .32

الطير  اليراايثيالء،ءاع   تثت  وات اال ت،ر  يومفي تمام الياعة اليادية والنصف ما مياع 
بثدث الرام الوا نة إلل الشمار ما ( ما يكاا أعوام 10"م يي الديا" "م مد صد ي" صادق طباخي )

 مدينة القدس.
و يب المنثومات الميدانية فها جنود اال ت،ر  وهم ما و دث  رس ال دود  المتمركزيا عند جدار 

المقوط  باليينجعيار مندني مغثف  بهط،قالضم والتويع  الذي ييصر بثدث الرام عا القدس   اموا 
بالنا ية الييرط لصدره عند القثب   إصابتز إلل أدطيا"  ما الثوا عثل الطير "م يي الد األيود

 وهو ما تيبب بوفاتز.
 20/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة  

 
 لدوابشة في دومالعائلة امستوطنون يحرقون منزاًل جديدًا ال .33

 عادت  ضية م ر ة عااثة دوابشة التي راح ض يتها ء،ءة شهداع ما فادي أبو يندط: –رام هللا 
عااثة وا دث إلل األذهاا بند أا أ رق يهود منزالد جديداد ينود أل د أفراد النااثة نييها في  رية دوما 

تت النيراا عثل أجزاع ما المنزر بند أالوا نة إلل الجنوب ما مدينة نابثس شمار الضية الغربية. و 
 لقاها ميتوطنوا ما نافذث.أتنرضز لمادث  ار ة 

عندما يمنت أصوات في م يط المنزر   ياعة الءالءة ما فجر أمس األربناعوو نت ال ادءة  رابة ال
 بر أا ييمع دوي انيجار داخر المنزر   ياجأ أص ابز بزجاجة  ار ة  ذفت باتجاه الطابق الءانيتلي

الذي ال يبند يوط أمتار  ثيثة عا منزر الشهيد يند دوابشة الذي ايتهدفتز نيراا الميتوطنيا النام 
 في  يا لم يصب أ د ما أفراد النااثة بأذط.  الماضي

لقوا أما جهتز  ار غياا دغثس ميدور مثف االيتيطاا في شمار الضية الغربية إا ميتوطنيا 
زجاجات  ار ة عثل منزر م مد دوابشة ما أدط إلل اشتنار النار في الطابق الءاني. وأكد دغثس 
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أا المواد الميتخدمة هي مواد يرينة أا الميتوطنيا متهموا بشكر أيايي في ال ادث ييما 
االشتنار وتنتشر في المكاا خ،ر ءوااي وهي مواد غير موجودث في اليوق اليثيطيني. ونج ت فرق 

 ما الدفا  المدني اليثيطيني التي وصثت إلل مكاا ال ادث بالييطرث عثل النيراا.
 21/7/2016، لندن، القدس العربي

 
 ين الحلوة.. اتهامات لـ"بث الفتنة" بقالب التخويفع مخيملة في حملة تشويه متصاعد .34

يتنرض مخيم عيا ال ثوث منذ مدث لييت بقصيرث لهجمة إع،مية غير ميبو ة  هجمة تصر في 
 يناد  "داعش"بنض األ ياا التهام أهثز بالرهاب  يناد وبهيواع تكييرييا وتنظيمات كجبهة النصرث و

 آخر.
بر تصر في كءير ما األ ياا التهامز بتصدير انت ارييا  وال تقتصر االتهامات عثل ذلذ فقط

 لتنييذ عمثيات في الداخر الثبناني.
المتابع لإلع،م الثبناني  ييتطيع أا يث ظ أا اتهام مخيم عيا ال ثوث بكر صغيرث وكبيرث في لبناا 

ية  تل تبادر أصبح أمراد عادياد  ف، يكاد ي صر انيجار أو عمثية "إرهابية" عثل األراضي الثبنان
وياار الع،م الثبنانية بت مير المخيم الميدولية دوا أي دلير  ميتبقة ت قيقات وتصري ات 

 األجهزث األمنية الثبنانية.
اليصاار اليثيطينية في المخيم تبذر  صارط جهدها لدرع اليتنة واالني،ت األمني في المخيم  مشكتثة 

 ة المطثوبيا والنابءيا بأما المخيم.منذ أكءر ما ينة  وث أمنية مختصة بم، ق
و د أبدت اليصاار الوطنية والي،مية  أكءر ما مرث  التزامها بااليتقرار وعدم االنخراط أو االنجرار 

 إلل الصراعات ال ثيمية والم ثية.
ولم يقتصر دور اليصاار عثل ذلذ فقط  بر تقوم بالتنييق بشكر مباشر مع  يادث الجيش الثبناني 

 ا يتنثق بأما المخيم وتيثيمز المطثوبيا والنابءيا بأمنز. ور م
الثجنة األمنية النثيا في مخيم عيا ال ثوث  كانت  د دعت في اجتماعها األخير وياار الع،م 
الثبنانية إلل ت ري الد ة في نقر وايتقصاع المنثومات  مطمانة الرأي النام اليثيطيني بأا مخيم 

 لا ينالز أي أذط.عيا ال ثوث ييبقل آمناد و 
في و ت تدكد مصادر إي،مية ما داخر مخيم عيا ال ثوث  أا الوضع في المخيم مميوذ وال 
ص ة لثمنثومات المتداولة  ور المخيم  مشددث عثل أنها شاانات هدفها  رف النظر عما يجري 

 في لبناا ما أزمات ييايية وأمنية واجتماعية.
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ل مخيم عيا ال ثوث  ربما هي م اوالت إع،مية  هدفها بث وما ي دث اليوم ما هجمة إع،مية عث
اليتنة بيا أهالي المخيم وم يطز  ليت ور مخيم عيا ال ثوث إلل نهر بارد جديد  دوا مراعاث ل ياث 

 أكءر ما يبنيا ألف مواطا ينيشوا داخثز.
 20/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اسياأمنيا وسي إرباكايعيش  مخيم عين الحلوة .35

ينيش مخيم عيا ال ثوث إرباكا أمنيا ويياييا فرضز اغتيار عثي عوض المنروف بد : م مد صالح
"الب تي"  ما دفع بنااثة األخير إلل المطالبة النثنية بدخور الجيش الثبناني إلل المخيم ليرض األما 

والقيادث الييايية عاجزتيا  وتو يف المتورطيا بنمثية اغتيار ابنها  "إذا كانت القوث األمنية اليثيطينية
 عا القيام بهذه المهمة  وفرض األما".

شهدت أز ة المخيم  بند االغتيار  ت ركات عيكرية ص بها انتشار لميث يا مقننيا  خصوصا في 
 ياعات الثير بهدف  يظ أما المخيم ومنع  دوث اغتياالت جديدث.

النشوااي في المخيم  خصوصا في الشار   لكا هذا االنتشار الثيثي لم يمنع ايتمرار إط،ق النار
الت تاني خ،ر نقر جءماا عوض ما المخيم إلل البقا  لتشيينز. تزاما ذلذ مع إغ،ق لثم ار 

 التجارية ويوق الخضار تخوفا ما اشتباكات مياجاة.
تاا ونيذ "ال راذ الشنبي اليثيطيني" أمس  و ية تضامنية أمام مقر "القوث األمنية المشتركة" في بي

"القدس"  ايتنكارا لنمثيات القتر واالغتيار التي تهدد أما المخيم  رفنت خ،لها الفتات تندد 
 ت مر ميدولياتها وكشف الجناث واال تصاص منهم. إللبنمثيات االغتيار وتدعو القوط اليثيطينية 

طيني"  ضرورث وأكدت كثمات ألقيت بايم أهالي  ي الزيب وعااثة "الب تي" و "ال راذ الشنبي اليثي
ط،ق يد القوث األمنية المشتركة وتينير دورها.  كشف الجناث ورفع الغطاع عا أي متهم  وا 
 21/7/2016السفير، بيروت، 

 
 بيت الهيا: البحرية اإلسرائيلية تهاجم الصيادين وتعتقل أربعة من عائلة واحدة .36

 وا دث في ب ر بيت الهيا  أمس.اعتقثت الب رية اليراايثية أربنة صياديا ما عااثة  خثير الشيث:
و ار نزار عياش نقيب الصياديا  إا ب رية اال ت،ر فت ت نيراا أيث تها باتجاه الصياديا  وما 

 ءم اعتقثت أربنة منهم  ويط  الة ما التوتر يادت المنطقة  أمس.
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و ار شهود عياا لد"األيام"  إا أفراد الب رية اليراايثية أجبروا الصياديا ما عااثة "بكر" عثل خثع 
م،بيهم والنزور يبا ة ما  اربهم باتجاه زور ها  ت ت التهديد بهط،ق نار  مشيريا إلل أنهم 

 ي بوا القارب واتجهوا نا ية شاطئ عيق،ا.
 21/7/2016، رام هللا، األيام

 
 تتوغل شرق جباليا عسكريةآليات أربع  .37

مترا باتجاه أراضي  70 ار مزارعوا م ثيوا إا ن و أربع آليات عيكرية إيراايثية توغثت لن و 
 المواطنيا في المنطقة ال دودية شرق بثدث جباليا  أمس.

ة ترابية  تجرييها يابقاد و امتا بأعمار تيوي تم   وأضافوا لد"األيام"  إا جرافتيا  امتا بتجريف أراضي 
 ويط إط،ق نار متقطع  دوا أا يبثغ عا و و  إصابات.

تنثيق عمثهم وترذ  إللواضطر جميع المزارعيا الذيا تواجدوا في مزارعهم و ت  دوث التوغر  
 المنطقة   بر أا تني ب  وات اال ت،ر ما المكاا مخثية بنض األضرار الجزاية.

 21/7/2016، رام هللا، األيام

 
 خالل مداهمتها منزال في بيت عوادوالر  38,870ت االحتالل تنهب قوا :الخليل .38

يوم األربناع  مبثغا ما المار  خ،ر تيتيش منزر في بثدث بيت عوا جنوب  نهبت  وات اال ت،ر 
 غرب الخثير.

)ن و  ركألف شي 150وأفادت مصادر أمنية لوكالة األنباع الريمية  بأا  وات اال ت،ر نهبت مبثغ 
  خ،ر مداهمة وتيتيش منزر المواطا م مد عثي ميالة في البثدث  كما عبءت والر(د 38,870

 بم توياتز   بر اني ابها.
 20/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 المفتوح في سجون االحتالل اإلضرابقراقع يؤكد اتساع نطاق  .39

ميتوح  د اتيع في ال الضراب ار عييل  را ع رايس هياة شدوا األيرط والم رريا إا نطاق 
انضموا إلل الضراب في عدد ما يجوا اال ت،ر وأفواجا جديدث يتنضم  أييرا 35اليجوا ليشمر 

إليز تضامنا مع المضربيا م ذرا ما خطورث الوضع الص ي لأليير ب،ر الكايد. وناشد  را ع في 
ر الناجر لنقاذ بياا ص افي وصر الل "القدس النربي" مدييات  قوق النياا الدولية بالتدخ
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يوما ما الضراب الميتوح عا الطنام ا تجاجا  38 ياث األيير الكايد الذي دخر مر ثة خطيرث بند 
 عثل اعتقالز الداري.

واعتبر الميدور اليثيطيني أا لغة القمع والننف وفرض النقوبات الجماعية هي الثغة التي تتبنها 
هذه الخطوات الجماعية التي تنطثق في أكءر ما إدارث اليجوا مع المضربيا في م اوالت لكير 

 يجا.
 21/7/2016، لندن، القدس العربي

 
 إلى إخفاء الخطاب المختلف للعرب يهدف: قانون اإلقصاء "عدالة" .41

  عثل " انوا ال صاع"  و د صوت إلل 20/07/2016صاد ت الكنييت يوم األربناع :  مد دراوشةأ
 عضوا صوتوا ضد القانوا. 45عضو كنييت مقابر  62جانب القانوا 

  "عدالة"  إا األراضي الم تثةورددا عثل ذلذ   ار المركز القانوني ل قوق األ ثية النربية في 
"القانوا يمس بشكر خطير بأ د ال قوق األيايية في المجتمع الديمقراطي  وهو  ق االنتخاب 

وا عثل تجاوز د رب الذيا يتجر والترشح. وال شذ أا القانوا يهدف إلل إ صاع أعضاع الكنييت الن
 دود النشاطات التي تريمها لهم الغالبية اليهودية  وبذلذ يتم إخياع الخطاب المختثف لثجمهور 
لل عدد  ي،مية خارج القانوا  وا  النربي اليثيطيني  ويضاف القانوا إلل القرار بهخراج ال ركة الي

رفع نيبة ال يم  و انوا النكبة و انوا  ما القوانيا التي ينت في الينوات األخيرث  مءر  انوا
 المقاطنة  والتي تينل في جوهرها  وبأشكار مختثية  إلل كمت أفواه المواطنيا النرب".
 20/7/2016، 48عرب 

 
 شهيدين يشي ِّعون المقدسيينمئات  .41

شينت جماهير مدينة القدس الم تثة في بثدتي عناتا والرام جءماني : م مد أبو اليي،ت - القدس
 ير وشاب ايتشهدا برصاص اال ت،ر اليراايثي أمس و بر أيبو .ط

فقد شارذ ماات اليثيطينييا بند ص،ث ظهر اليوم في تشييع جءماا الطير م يي صد ي الطباخي 
 عاما( إلل مقبرث الرام شمار القدس الم تثة. 12)

أدت إلل تو ف وكاا الطير الطباخي ايتشهد مياع أمس بند إصابتز برصاصة مندنية في صدره 
  ثبز  وذلذ خ،ر مواجهات مع  وات اال ت،ر و نت في بثدث الرام.

عاما( إلل  22وفي ياعات اليجر األولل شيع ماات اليثيطينييا جءماا الشهيد أنور الي،يمة )
 مقبرث  رية عناتا شمار شرق القدس الم تثة.
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النار عثيز في بثدث الرام بذرينة  وايتشهد الي،يمة األربناع الماضي بند إط،ق  وات اال ت،ر
 االشتباه في نيتز تنييذ عمثية دعس. 

 جءمانا لشهداع فثيطينييا ما بينهم يتة مقديييا. 12يذكر أا  وات اال ت،ر ال تزار ت تجز 
 20/7/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 فلسطينيا 53ارتفاع عدد شهداء القدس خالل االنتفاضة إلى  .42

ارتيع عدد شهداع مدينة القدس الم تثة : زينة األخرس  أبو يبيتاا مةفاط-القدس الم تثة 
شهيداد  ما بينهم  53إلل  2015وضوا يها منذ اندال  االنتياضة األخيرث مطثع تشريا أور/ أكتوبر 

عاماد( ما بثدث الرام شمالي  12طي،د  وذلذ عقب الع،ا عا ايتشهاد الطير م يي الطباخي ) 12
 ة الماضية.المدينة  الثيث

شهيداد ارتقوا  53وذكرت مرايثة " دس برس" أا عدد الشهداع في مدينة القدس وضوا يها ارتيع إلل 
ط،ق نار ورشق ال جارث  برصاص اال ت،ر اليراايثي خ،ر تنييذ عمثيات فدااية )دهس وطنا وا 

د عناصر إيراايثية  والزجاجات ال ار ة(  أو بند إط،ق النار عثيهم ب جة م اولة تنييذ عمثيات ض
 إلل جانب الشهداع الذيا ارتقوا عثل ال واجز عقب مننهم ما الوصور إلل المشافي لثن،ج.

عاماد( ما مخيم  51وبايتشهاد الطير الطباخي في الرام  وكذلذ ايتشهاد مصطيل برادعية )
ريا أور/ أكتوبر "النروب"  ضاع الخثير  يرتيع الندد الجمالي لثشهداع اليثيطينييا منذ مطثع تش

 طي،. 53شهيداد  بينهم  229إلل  2015
 20/7/2016، قدس برس  

 
 إسرائيليا يقتحمون المسجد األقصى ومستوطناجنديا  50"قدس برس":  .43

ارتيع عدد اليراايثييا الذيا ا ت موا الميجد : زينة األخرس  القدس الم تثة فاطمة أبو يبيتاا
 خمييا جنديا وميتوطنا. الصبا ية إلل األ صل  يوم األربناع خ،ر اليترث

  بينهم 33وذكرت مرايثة " دس برس" أا عدد الميتوطنيا الُمقت ميا لثميجد األ صل ارتيع إلل 
طالباد يهودياد؛  يث  اموا بجوالت في با ات الميجد ويط  ماية مشددث ما عناصر القوات  14

 الخاصة اليراايثية المدججة بالي،ح.
عنصراد عيكرياد ما جهاز المخابرات النامة الد  17اال ت،ر أمتنت ال ماية لد  وأضافت أا شرطة

لوا في با اتز ويط تكبيرات المصثيا.  "شاباذ"  أءناع ا ت امهم لثميجد األ صل؛  يث تجوت



 
 
 
 

 

 28 ص             3997 العدد:        21/7/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

إيراايثياد )ميتوطنوا وعناصر مخابرات( ا ت موا الميجد األ صل خ،ر  560يذكر أا أكءر ما 
 الجاري  وفقاد لرصد " دس برس".شهر تموز/ يوليو 

 20/7/2016، قدس برس
 
 غزة.. إضراب مفتوح عن الطعام ألسر الشهداء الفلسطينيين .44

يواصر أهالي اآلالف ما الشهداع في  طا  غزث : زينة األخرس  عبد الغني الشامي  -غزث 
 طالبة ب قو هم.مدينة غزث  لثمفي  اعتصامهم الميتوح أمام "مديية رعاية أير الشهداع والجر ل"

و ار الناطق الع،مي بايم "الثجنة الوطنية ألهالي الشهداع" ع،ع البراوي  في  ديث لد " دس 
روا منذ تينة أيام نصب خيام أمام مقر "مديية رعاية أير الشهداع  برس"  إا الثجنة وأعضاعها  رت

إطار خطوث ا تجاجية والجر ل" في مدينة غزث  والضراب عا الطنام الميتوح عا الطنام  في 
 لثمطالبة بصرف ميت قاتهم أيوث ببقية أهالي الشهداع كما ينص عثيز القانوا اليثيطيني".

عااثة شهيد لم يتم صرف أي ميت قات مالية لها ما  بر المديية المذكورث  كما  1943وأوضح أا 
 أيرث شهيد لم تتثقل أي مخصصات منذ خمس ينوات متتالية. 1070أا 

راوي  رايس اليثطة ورايس الثجنة التنييذية لمنظمة الت رير اليثيطينية م مود عباس وطالب الب
بالتدخر الناجر لنهاع مثف أير الشهداع الذيا شرعوا في اعتصام ميتوح إلل  يا ت قق مطالبهم  

 بننواا "مي ومثح يا ريس".
صاتها  لكا "دوا جدوط"  وأكد أا أير الشهداع تثقت الكءير ما الوعود بهدراج أيماعها لنير مخص

 وفق تأكيده.
 20/7/2016، قدس برس

 
األول والتفوق على الطلبة الوافدين في أكاديمية الشرطة  الترتيبين على حصول فلسطيني   .45

 المصرية
 صر ضابطاا ما الشرطة اليثيطينية عثل الترتيب األور والتيوق عثل الطثبة الوافديا في : رام هللا

 رية.أكاديمية الشرطة المص
بالشرطة اليوم األربناع  أا الرايس المصري عبد اليتاح  والع،موذكر بياا إدارث الن، ات النامة 

اليييي  ثدت الطالبيا المتيو يا بكثية الشرطة نوط امتياز ما الطبقة الءانية  وهم النقيب فراس عبد 
ير البدا والذي  صر عثل القادر يند الكثيب األور عثل  يم الدرايات النثيا والم،زم مويل خث

 دراية البكالوريوس. وأنهلالترتيب األور عثل الطثبة الوافديا بالكثية 
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طالبا  48 منهم 2016الشرطة المصرية لثنام  أكاديميةطالبا ما  1537 د تخرج  البياا أنزوأضاف 
 فثيطينيا ما  امثي درجة البكالوريوس.

 20/7/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 يبحثان مجمل تطورات األوضاع في األراضي الفلسطينية وعريقات شكري: " المصريةالخارجية" .46

بأا وزير  األربناعبايم وزارث الخارجية الميتشار أ مد أبو زيد اليوم  الريميصرح المت دث  :أ ش أ
التنييذية لمنظمة التقل مياع أمس الء،ءاع صااب عريقات أميا ير الثجنة  شكريالخارجية يامح 

يزور مصر  اليا لثتشاور  ور آخر  والذيالت رير اليثيطينية وكبير المياوضيا اليثيطينييا  
 الشرق األويط.  فيتطورات القضية اليثيطينية وميتقبر عمثية الي،م 

الوزير عثل مجمر تطورات  باط، عريقات  ام في بداية الثقاع  إا- ص ييلبياا  وفقا-و ار 
  مشيرا اليثيطينيفي  ق الشنب  اليراايثيفي األراضي اليثيطينية  وانتهاكات اال ت،ر  األوضا 

م مود عباس بصدد القيام بزيارث  اليثيطينيإلل ما ذكره كبير المياوضيا اليثيطينييا بأا الرايس 
ري الذي إلل باريس خ،ر اليوميا القادميا لب ث يبر تينير ما تم االتياق عثيز في االجتما  الوزا

 . الماضييونيو  3عقد في الناصمة اليرنيية باريس في 
وأوضح المت دث أا وزير الخارجية اطثع عريقات عثل ما تم تناولز مع الجانب اليراايثي خ،ر 
زيارتز األخيرث إلل تر أبيب. كما أشار أبو زيد إلل أا الجانبيا  د نا شا خ،ر الثقاع الجهود 

ذولة بهدف التوصر إلل أرضية مشتركة تيهم في ايتاناف عمثية الي،م  وفل ال ثيمية والدولية المب
مقدمتها الجهود المصرية التي أعثا الرايس عبد اليتاح اليييي عا ايتنداد مصر لثقيام بها 
لثوصور إلل تيوية نهااية ت قق  ر الدولتيا وا  امة الدولة اليثيطينية وعاصمتها القدس الشر ية. 

بايم الخارجية  أا الم ادءات تناولت أيضا الموضوعات التي ييتم ب ءها خ،ر وأضاف المت دث 
اجتماعات الدورث اليابنة والنشريا لمجثس جامنة الدور النربية عثل ميتوط القمة المزمع عقدها 

 في نواكشوط.
 20/7/2016، اليوم السابع، القاهرة

 
 دود المملكةالثاني خارج ح اإلسرائيلي: الجدار أردنيةمصادر رسمية  .47

كشف النقاب أمس  عا أا وزارث ال رب اليراايثية  وضنت  :جراييي وتغريد الرشق برهوم-عماا
اال ت،ر  لبناع جدار ءاا عثل ال دود مع األردا  في بنض مقاطع  ةمخططا صاد ت عثيز  كوم

ورية الم تثة  ال دود الجنوبية  وأيضا عند المقطع الشمالي  الذي يت، ل مع مرتينات الجوالا الي
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هذا البناع  أا أردنيةالقثيثة المقبثة  بينما اعتبرت مصادر ريمية  األيابيعوأا النمر ييبدأ بز في 
 ييتم "داخر إيرااير". 

وأضافت هذه المصادر  في تصري ات لد"الغد" أمس  تنثيقا عثل بناع الجدار اليراايثي عثل ال دود 
فثيطينية"  مشددث  أراضدار في الضية الغربية  ألا هذه ال يكوا الج أامع الممثكة  أا "المهم 

   وما يجثبز هو الندر وا عطاع ال قوق ألص ابها".األما"الجدراا ال تجثب  أاعثل 
م،ييا دوالر. بينما  7ن و  إللبضنة كيثومترات  وبكثية تصر  إللويصر طور الجدار الجديد 

أكءر ما  إللدا  بما فيز غور األردا  تصر تكثية الجدار "ال دودي" عثل طور ال دود مع األر 
 مثيوا دوالر. 750

 21/7/2016، الغد، عم ان
 
دانة لقيام مقاتلين إسالميين بذبح طفل فلسطيني في حلب .48  سورية: حملة شجب وا 

أ.ف.ب: اعرب مواطنوا والمنارضة في يورية  امس  عا الغضب إزاع إ دام مقاتثيا  - ثب 
ب يب تيجير انتشر عثل النترنت  الء،ءاع  واعتبروه "عم،  منارضيا عثل ذبح طير في  ثب

 شنينا".
 إللونيذ عمثية القتر المروعة التي تم تيجيثها عناصر ما المنارضة الي،مية اتهموا اليتل بالقتار 

 جانب  وات النظام.
ضة في  ثب عاما( وينمر  ، ا لثرجار في  ي الك،ية التابع لثمنار  25وعثق باير الزيا البالغ )

تتم م اكمتز بشكر عادر وربما  أا"كيف هدالع تمكنوا ما ذبح هذا الطيره" مضييا  "كاا يجب 
ايتبدالز مع النظام بمنتقثيا منارضيا عوضا عا هذا النمر الشنيع الذي يضر بصورث الجيش 

 ال ر".
لذبح اليتل فيما رجر الديا م مد بدوي مياع الء،ءاع  رفضز  أعثاوايد المو ف يكاا آخروا  كما 

 كاا يدم المصثيا في ميجد في المدينة مدكدا انز "عمر مجرميا  وهو ال يجوز في الي،م".
عثل ذبح اليتل عناصر ما  ركة نور الديا الزنكي المنارضة المتواجدث في مدينة  ثب ورييها  أ دم

 الشمالي عثل ظهر شا نة عثل طريق في  ي المشهد التابع لثمنارضة في  ثب.
كما اتهم الميث وا في الشريط اليتل بأنز عنصر في "لواع القدس" وهي مجموعة ميث ة فثيطينية 

 في أءناع القتار شمار  ثب. أيروهجانب  وات النظام اليوري  وأفادوا بأنهم  إللتقاتر 
ل بيانا نيل انتماع اليتل إليز واكد انز "طير فثيطيني ايمز عبد هللا عيي أصدرلكا "لواع القدس" 

 عاماد(  ينيش في منطقة المشهد مع عااثتز" ال،جاة في المنطقة. 12ويبثغ )
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كما أدانت  ركة نور الديا زنكي النمر ووصيتز بأنز "انتهاذ إنياني" وأكدت انز "خطأ فردي ال 
صدار  نشاع لجنة لثت قيق وا  يمءر اليياية النامة لث ركة" وأكدت تو يف الضالنيا في  تر اليتل وا 

 صل يرعة ممكنة". كم "بأ 
عا "صدمتز تجاه المشاهد والتقارير  أعربكذلذ أداا االات،ف الوطني المنارض  تر اليتل الذي 

 المروعة" و ث " ركة نور الديا الزنكي" عثل تنييذ ما وعدت بز والت قيق ومنا بة المنيذيا.
  التزاماد كام،د بالقوانيا كما طثب االات،ف في بيانز "ما كافة اليصاار التابنة لثجيش اليوري ال ر

والمواءيق الدولية  وتناطياد جاداد تجاه أي انتهاذ ما أي نو   وعدم التغاضي عا أي يثوذ يتنافل 
 مع مبادئ الءورث وتطثنات الشنب اليوري الذي خرج مطالباد بال رية والكرامة والندالة".
 21/7/2016، األيام، رام هللا

 
 "إسرائيل"يسرع المصالحة مع س االنقالبمستشار إردوغان:  .49

اعتبر إلنور شييق  ميتشار الرايس التركي رجب طيب إردوغاا  في مقابثة بءتها : ب،ر ضاهر
القناث الءانية لثتثيزيوا اليراايثي اليوم  األربناع  أا الم اولة االنق،بية الياشثة  التي و نت مياع 

يرااير'.  يوم الجمنة الماضي  'ما شأنها أا تير  خطوات الم  صال ة بيا تركيا وا 
و ار شييق 'إننا نشنر أا إيرااير ياعدتنا دااما في جمع المنثومات االيتخبارية ون ا ب اجة إلل 
يرااير  هذا في  ربنا ضد داعش. ون ا ب اجة إلل ذلذ ما أجر أا نرتب األمور بشأا يورية. وا 

 أيضا بدأت ترط الخطر الكاما في داعش'.
 20/7/2016، 48عرب 

 
 موقع إسرائيلي: توتر جديد بين تركيا ومصر .51

كشف تقرير ص يي إيراايثي عا توتر جديد في الن، ات بيا مصر وتركيا في أعقاب فشر 
 االنق،ب الذي شهدتز تركيا الجمنة الماضية.

وأورد مو ع "أا آر جي" اللكتروني أا التوتر  دث إءر و وف مصر في وجز صدور  رار ما 
 ولي ضد م اولة االنق،ب الياشثة في تركيا.مجثس األما الد

وأشار مراير المو ع إيثي كثوتشتايا إلل أا التطور الجديد جاع عثل عكس الم اوالت التي جرت 
في اآلونة األخيرث لترميم الن، ات بيا البثديا  وأا ما  دث خ،ر األيام الماضية  د يجهض تثذ 

 المياعي.
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اج يياية خارجية جديدث تقوم عثل التقارب مع النديد ما الدور وذكر المو ع أا تركيا  ررت انته
التي  طنت منها الن، ات الييايية  فتصال ت مع كر ما إيرااير وروييا  وينت لترميم 

 ع، اتها مع مصر.
عثل ما -ويرط المراير أا إ دط النقبات التي تنترض طريق المصال ة بيا أنقرث والقاهرث تكما 

الشخصي بيا الرايس التركي رجب طيب أردوغاا ونظيره المصري عبد اليتاح في الخ،ف  -يبدو
 اليييي "الذي اعتثل اليثطة عبر انق،ب عيكري أطاح بجماعة الخواا الميثميا  ثيية تركيا".

النضو غير -وكاا مجثس األما الدولي بصدد إصدار بياا يديا االنق،ب في تركيا  لكا مصر 
دوا ذلذ ألنها رأت أا مجثس األما ليس ما ص، ياتز تصنيف أا  الت -األماالداام في مجثس 

 هذه ال كومة ديمقراطية أم ال  ولذلذ دعت إلل إلغاع ميودث البياا.
وأوضح المو ع اليراايثي أا وزارث الخارجية في أنقرث أصدرت ما جانبها بيانا اعتبرت فيز أا 

كءيرث  ألا  كومة القاهرث ذاتها وصثت منارضة مصر صدور  رار ما مجثس األما لز دالالت 
إلل اليثطة عبر انق،ب عيكري  لذلذ ما الطبيني أا تمنع اتخاذ خطوات ضد انق،ب  صر 

 ضد ال كومة التركية المنتخبة ديمقراطياد.
 20/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 ودعوة لألخريات "ائيلإسر ـ"فريقية مسلمة تعيد عالقاتها بأ دولةغينيا أول  :"تايمز أوف إسرائيل" .51

ذكر مو ع "تايمز أوف إيرااير" أا تر أبيب جددت األربناع ع، اتها : وكاالت –القدس الم تثة 
الدبثومايية مع جمهورية غينيا  وهي دولة صغيرث ذات غالبية ميثمة تقع غربي أفريقيا  وكانت 

 .1967 طنت ع، اتها مع الدولة اليهودية في عام 
د و ع المدير النام لوزارث الخارجية اليراايثي  دوري غولد  عثل اتياق مع إبراهيم وب يب المو ع  فق

 خثير كابا  رايس طا م الرايس أليا كوندي  في باريس.
عاما منذ  يام  كومة كوناكري بقطع  50و ار غولد: "هذا إغ،ق داارث هام"  الفتا إلل مرور  والي 

دور في القارث الفريقية التي ما زالت لم ]تنشئ ع، ات مع وبيا أا "عدد ال ع، اتها مع إيرااير.
 إيرااير[ آخذ بالتنا ص باطراد  ون ا نأمر أال ينود هذا الر م موجودا  ريبا".

وأشار المدير النام لخارجية إيرااير إلل أا "إيرااير تدعو الدور التي ما زالت لم تجدد ع، اتها 
 ا؛  تل نتمكا ما النمر منا لصالح جميع شنوب المنطقة".الدبثومايية إلل اليير عثل خطل غيني

 20/7/2016، "21موقع "عربي 
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 "النصرة"يتهم  "حزب هللا"و في القنيطرة عسكرياً  تقصف موقعاً  "إسرائيلتقارير: " .52
 ار منارضوا يوريوا والمرصد اليوري ل قوق النياا إا انيجاريا و نا في بثدث يورية : وكاالت

«  زب هللا»  لكا «إيراايثية»نات الجوالا الم تر  أمس  كانا بيبب ضربة جوية بالقرب ما مرتي
 في يوريا.« القاعدث»فر  « جبهة النصرث»الثبناني ألقل بالثوم عثل صاروخيا أطثقتهما 

وو ع انيجار وا د عثل األ ر بالقرب ما مبنل الم افظة في مدينة البنث عاصمة م افظة القنيطرث 
لمتاخمة لثجوالا. وتييطر عثل البثدث  وات موالية لثنظام اليوري بما في ذلذ بجنوب الب،د وا
ومنارضوا وجماعات « جبهة النصرث»وينشط في الم افظة كر ما «.  زب هللا»الجيش ومقاتثو 
 «.داعش»باينت تنظيم 

و ار مصدر عيكري يوري إا صاروخيا ضربا البثدث  لكا مصدرهما مازار مجهوال. وأوضح أنز 
 جد منثومات بأا صاروخا و ع عثل أ د المباني ال كومية في القنيطرث بمدينة البنث.تو 

شوهدت أءناع ت ثيقها فوق المنطقة  بر أا تشا « إيراايثية»و ار منارضاا يورياا إا طاارث 
إا المنثومات لديز « جبهة ءوار يوريا»ضربة عثل مو ع عيكري. و ار ماهر النثي المت دث بايم 

 «. زب هللا»الهجوم ايتهدف مو نا لدتييد بأا 
شوهدت ت ثق في يماع القنيطرث. « إيراايثية»إا طاارث »و ار المرصد اليوري ل قوق النياا 

وبالتزاما مع ت ثيقها ايتهدفت بصاروخ منطقة مبنل الم افظة في مدينة البنث التي تييطر عثيها 
ا إذا نجم خياار بشرية عا االيتهداف  أو  وات النظام في ريف القنيطرث. وال ينثم  تل الث ظة م

 «.اليراايثية»طبينة الهدف الذي تم  صيز ما  بر الطاارث 
جبهة النصرث أطثقت صاروخيا ي م،ا مواد شديدث االنيجار »في بياا أولي إا «  زب هللا»و ار 

راد إلل يقوط   مشي«ما القرط ال دودية مع الجوالا اليوري الم تر عثل مدينة البنث في القنيطرث
لل   «.اليراايثي»عدم ص ة أي غارات لثندو » تثل ما المدنييا وا 

 21/7/2016، الخليج، الشارقة
 

 منزل بغزة 300لترميم  مشروًعامؤسسة "راف" تطلق  .53
أطثقت مديية ءاني با عبد هللا لثخدمات النيانية "راف" وعبر شريكها مديية طريق ال ياث : غزث

و دث يكنية لصالح  300ء،ث جمنيات خيرية في غزث مشرو  إعادث إعمار التركية وبالتناوا مع 
 أص اب المنازر التي دمرها اال ت،ر اليراايثي في الندواا األخير عثل غزث.



 
 
 
 

 

 34 ص             3997 العدد:        21/7/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

وأ امت جمنية دار اليتيم اليثيطيني أمس ا تياالد لط،ق المر ثة األولل ما المشرو  بتموير ما 
ذلذ بمشاركة ممءثة مديية طريق ال ياث والع أبو مصبح  ومدير مثيوا دوالر. و  2"راف" يصر إلل 

 جمنية دار اليتيم جابر عياش  وممءر عا شركة المقاولة المنيذث واألير الميتييدث ما المشرو .
 21/7/2016، الشرق، الدوحة

 
 للقضية الفلسطينية مساندتهاالقمة األفريقية تؤكد  .54

فار ة في ختام القمة األفريقية اليابنة والنشريا بالناصمة دعا الزعماع األ: فضر عبد الرزاق-كيغالي
الرواندية كيغالي  إلل رفع ال صار عا  طا  غزث. كما شجبوا "ايتمرار اال ت،ر اليراايثي 

 ليثيطيا"  مدكديا "التزامهم بدعم ومياندث القضية اليثيطينية".
يطينية مكانا مهما في نقاشات و رارات وكما هو  ار القمم األفريقية اليابقة  ا تثت القضية اليث

القمة األخيرث المننقدث في كيغالي   يث  ضر رايس اليثطة اليثيطينية م مود عباس القمة  وهو 
 الميدور األجنبي الو يد ما خارج القارث الذي أتيح لز اعت،ع المنصة ومخاطبة الوفود.

بنياميا نتنياهو ما بنض الدور األفريقية ولم يتطرق المشاركوا إلل طثب رايس الوزراع اليراايثي 
 التي تربطها ع، ات مع إيرااير  مياعدتها لث صور عثل صية مرا ب داخر االت اد األفريقي. 

و ار الص يي م مد  يا عبد الريور لثجزيرث نت إنز رغم الضجة التي أءيرت عا زيارث الميدوليا 
اندا  فهنز كاا واض ا لثجميع أا إيرااير لا تتمكا اليراايثييا إلل دور في شرق أفريقيا  بينها رو 

 ما إ داث اختراق كبير داخر مدييات االت اد األفريقي في الو ت الراها. 
وأضاف عبد الريور الذي شارذ في تغطية  مم أفريقية يابقة أا الدور المدءرث في  رارات االت اد 

هي لم تنثا عا أي تغيير لموا يها الييايية  اليا هي جنوب أفريقيا والجزاار ونيجيريا والينغار  و 
 تجاه إيرااير  بر لها موا ف رافضة ل صار غزث. 

 20/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 لإلقامة فيها "إسرائيل"إلى  فرنسييهودي  200وصول  .55

  إلل إيرااير لإل امة فيها  برفقة ميدور أمسفرنيي يهودي   200ما  أكءرأ.ف.ب: وصر -الثد 
ثي ما إدارث الهجرث ت دث عا تراجع عدد اليهود اليرنيييا القادميا لإل امة في إيرااير في إيرااي
2016. 
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ما اليهود  210في فرنيا"  بند أا رافق  ليراايرو ار دانيير بن اييم مدير "الوكالة اليهودية 
يرااير في اليرنيييا انز يتو ع أا يغادر ن و خمية آالف يهودي فرنيي  فرنيا ل،يتقرار في إ

 .2015بالماة مقارنة مع  30أي بتراجع بأكءر ما  2016
وصرح الميدور اليراايثي بأا "عدد المهاجريا اليهود ما فرنيا يبقل مرتينا لكا هناذ تراجنا 

 مهما".
مصدر لثيهود الذيا ايتقروا في إيرااير  يث بثغوا  أكبرومءر يهود فرنيا في الناميا األخيريا 

 .2015في  7800و 2014في  7200
تجمع لثيهود في النالم بند  أكبرألف  يمءر  600ألف و 500وعدد اليهود في فرنيا المتراوح بيا 

 إيرااير والواليات المت دث.
 21/7/2016األيام، رام هللا، 

 
  ةتطلق نداء تمويل لالجئي فلسطين في سوري« األونروا» .56

داعها لث صور عثل تموير ما أجر الجاي جددت وكالة )األونروا( ن: ليثل خالد الكركي -عماا
 فثيطيا في يوريا.

في الو ت الذي يينل فيز المجتمع الدولي ليجاد  ر ييايي »و الت الوكالة األممية في ندااها: 
لنهاع النزا  الذي امتد ليت ينوات في يوريا  فها الوضع ال يزار غاية في الصنوبة بالنيبة 

ا تموير المنونات النيانية والخدمات األيايية يند أمرا ل،جاي فثيطيا ولثمدنييا اليور  ييا  وا 
 «.أكءر أهمية ما ذي  بر

ما المجتمع  %60الننف تيبب ب دوث موجات نزوح جماعي طالت ما نيبتز  أاوأضافت 
اليثيطيني  و د تدهور اال تصاد بشكر  اد  ما أدط إلل تيشي التضخم وارتيا  مندر البطالة الذي 

  ويتم النمر عثل ضغط الخدمات األيايية ما أجر تثبية اال تياجات المتزايدث %57ي يقدر ب وال
لثيكاا مع تنرض البنية الت تية لثدمار  أو بيبب أنها أصب ت غير  ابثة ل،يتخدام جراع النزا   
وهو ما ينطبق أيضا عثل برامج الوكالة وأصولها  وهي التي تنتمد تموير الطوارئ ما أجر تثبية 

  تنرضت أكءر 2011تياجات الجاي فثيطيا التي تضررت بشكر  اد بيبب النزا   ومنذ عام ا 
 ما مدارس) األونروا ( لثدمار أو أصيبت بأضرار. %70ما 

   ققت الوكالة بنضا ما األهداف 2016إنز في األشهر اليتة األولل ما عام »وجاع في النداع 
 يوية لألشخاص ما اليرموذ بند تو ف ايتمر ءمانية الرايية مءر ايتاناف المنونة النيانية ال

(طي، ضد مرض شثر األطيار   25,186) أشهر. وفي آذار ونيياا  عمثت الوكالة عثل تطنيم 
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وب ثور نهاية  زيراا المنصرم  أتمت الوكالة جولتيا كامثتيا ما توزيع النقد والغذاع لما يقارب 
 «( الف الجئ ما فثيطيا414)

 21/7/2016، انالدستور، عم  
 
  البريطاني حول القضية الفلسطينية البرلمانندوة سياسية في  .57

شادي بطرس: في إطار يثيثة ما الثقاعات  ور القضية اليثيطينية  بيا « القدس النربي» –لندا 
ي،مي وعدد ما الميدوليا والييايييا البريطانييا  دعا لها منتدط التواصر  وفد برلماني عربي وا 

  في بريطانيا  نظمت ندوث ييايية في البرلماا البريطاني  مياع «يوربار فورم»اليثيطيني األوروبي 
 «.أور ما أمس ت ت عنواا: فثيطيا عنواا االيتقرار والي،م في الشرق األويط

  بور مونغاا  التي  ضرها األيكتثنديوأدار الندوث عضو البرلماا البريطاني عا ال زب القومي 
ندونيييا وماليزيا.بالضافة إلل ال  جمهور البريطاني  برلمانيوا ما األردا والب ريا والمغرب وا 

وأشار مونغاا في كثمتز إلل الجدر الداار مدخرا عثل اليا ة الييايية البريطانية  ور تقرير 
  ودور رايس ال كومة اليابق  توني بثير  في غزو النراق  رابطا الشأا اليثيطيني «شيثكوت»

يع في المنطقة  مدكدا عثل التأءير الجوهري لييايات ال كومات البريطانية عثل الشرق بييا ز األو 
األويط  وتبنات تثذ الييايات عثل شنوب المنطقة. وعبر مونغاا في ختام كثمتز عا تضاما 

  يمكنها إيكتثندا  وعا إيمانز بأا الممثكة المت دث  وباألخص اليثيطينييااليكتثندييا الوايع مع 
 تثنب دورا إيجابيا في ت قيق الندالة واليثم وااليتقرار لثيثيطينييا.أا 

أكد فيها عثل أا القضية اليثيطينية تيتند لنمر « يوربار فورم»وبند كثمة لزاهر براوي  رايس 
 واالنتماعات جماعي  عثل ميتوط النالم  ينخرط فيز البريطانيوا والنرب وغيرهم ما كر األدياا 

ثية لدعم عمثية الي،م  ت دث النااب البريطاني ورايس مجموعة أصد اع فثيطيا لتقديم خطوات عم
 في  زب النمار  غراهام موريس  عا الت ديات التي يواجهها المدافنوا عا ال قوق اليثيطينية.

فبينما يتزايد زخم التضاما مع فثيطيا بيا م،ييا ما المواطنيا في النالم وبريطانيا  فها ال كومة 
طانية تضع النرا ير في وجز ضغوط الرأي النام لدفع إيرااير لنهاع اال ت،ر. فغير اتهام البري

المنتقديا لدولة اال ت،ر بمناداث اليامية  فها ال كومة البريطانية عثل يبير المءار ينت لتقويض 
بتز ال مثة الشنبية لمقاطنة منتجات الميتوطنات. لذلذ ايتدعل موريس الدور الينار الذي لن

منظمات المجتمع المدني والروابط األهثية في  ر الصرا  في شمار إيرلندا  ليدكد عثل أا اليبير 
الو يد لتخطي النوااق الييايية هو عبر النمر األهثي  وتواصر منظمات المجتمع المدني  ور 

 النالم.
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ا  المواطنيا النرب أما الناابة النربية في الكنييت   نيا الزغبي  فقد ركزت في كثمتها عثل أوض
داخر إيرااير  نافية أا  ر القضية اليثيطينية يتو ف عند إنهاع اال ت،ر  بر يمتد إلل ت قيق 

لل  ر لمناناث فثيطينيي الداخر.  الندالة لم،ييا ال،جايا اليثيطينييا  وا 
اطية الو يدث وفي إطار نييها الدعاعات الثوبي الصهيوني في الغرب بأا إيرااير هي الدولة الديمقر 

في المنطقة  ايتنرضت الزغبي  وانيا الجنيية  وتمثذ األراضي  والبرلماا  وغيرها ما القوانيا 
اليراايثية التي تقنا تمييزيا عنصريا تجاه المواطنيا النرب  مدكدث أا الدولة اليهودية هي دولة 

يديولوجيتها الصهيونية هي إيديولوجية   عنصرية وفاشية بالتنريف.مديية عثل اليصر الننصري  وا 
وألقت الزغبي بالثوم عثل  كومات الواليات المت دث وأوروبا  التي تمور اال ت،ر اليراايثي  وتدعم 

عبر شراكتها اال تصادية منها. وختمت الزغبي كثمتها بنقد ذاتي يثقي عثل   مع اليثيطينييا 
يثيطينية مع إيرااير في مجاالت األما  اليثيطينييا بنصيب ما الثوم  مشيرث إلل تناوا اليثطة ال

 والتخابر  وا  كام ال صار عثل غزث.
وأكدت عضو مجثس الثوردات البريطاني  جيني تونغ  في كثمتها  عثل ما أشارت إليز الزغبي  عا 
ميدولية اليثيطينييا  داعية منظمة الت رير و ماس لرأب صد  خ،فاتهم  والدعوث النتخابات في 

مو دث لها شرعية  فثيطينيةثل النالم أا يقبر بنتيجتها  كخطوث  تمية لتشكير جبهة الضية وغزث  ع
 التياوض وتمءير الشنب اليثيطيني.

األوروبي  وت ررها ما  االت ادوفي الشأا البريطاني  أشارت تونغ إلل أا خروج بريطانيا ما 
تية لثضغظ عثل ال كومة ليذ االلتزامات األوروبية بالشراكة التجارية مع إيرااير  هي فرصة موا

 عثيها ل،نخراط في عمثية الي،م. الضغطارتباطاتها اال تصادية مع إيرااير  في يبير 
وأكد عضو البرلماا الماليزي  رافيزي رامثي  مرث أخرط عثل أا القضية اليثيطينية تمتد تبناتها إلل 

ليا جماعيا ل ثها. ودلر عثل ذلذ كر دور النالم  وخاصة الدور الي،مية  ولذا تيتدعي ينيا دو 
ندونيييا   يث تيتغر المنظمات  بتصاعد شنبية األفكار المتطرفة في دور إي،مية مءر ماليزيا وا 
الرهابية القضية اليثيطينية والغضب الشنبي تجاه الدعم الغربي غير المشروط ليرااير لتجنيد 

 لصرا  الداار في يوريا والنراق.منتيبيا جدد في صيوفها  يثت قوا في نهاية المطاف با
وانتقد أيضا مو ف ال كومة الماليزية التي تكتيي بتقديم الدعم إلل اليثيطينييا  دوا اتخاذ خطوات 

 ييايية عمثية في يبير دفع عمثية الي،م.
 21/7/2016، القدس العربي، لندن
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 "غارة عنقودية" 54الطيران الروسي يشن  .58
مرث في  54د  قو ي بأا الطيراا الرويي ايتخدم الذخاار الننقودية أفاد مرص": ال ياث" –لندا 

 200مقتر وجرح  إللمنها ضد مناطق خاضنة لييطرث المنارضة اليورية  ما أدط  51يورية  
 مدني.

القوات الرويية تيرش األراضي »أمس تقريراد بننواا: « الشبكة اليورية ل قوق النياا»وأصدرت 
شهادث لشهود عياا وناجيا ما ال وادث  ونشطاع  21عثل »اعتمدت « قوديةاليورية بالذخاار النن

 فريقها.« إع،مييا م ثييا تواصر منهم
ويثط التقرير الضوع عثل جميع  وادث ايتخدام الذخاار الننقودية التي تم توءيقها منذ بدع التدخر 

  ما 2016باط )شباط( ش 2الرويي في يورية  تل بداية يرياا بياا و ف األعمار الندااية في 
أا  إللدوا أا ينني ذلذ أا القوات الرويية تو يت عا ايتخدام الذخاار الننقودية بند ذلذ. وأشار 

هانة ما النظام اليوري لقرار الجمنية النامة لألمم المت دث » القوات الرويية كانت أكءر ايتخيافاد وا 
هجمة رويية في المدث التي  54ال يقر عا بهدانة ايتخدام الذخاار الننقودية   يث تم تيجير ما 

هجمة في مناطق تخضع لييطرث  51وصنف التقرير الهجمات الموءقة إلل «. يغطيها التقرير
دلب و هجمات في مناطق تخضع لييطرث  3المنارضة الميث ة  كاا أكءرها في م افظتي  ثب وا 

 في م افظتي دير الزور والر ة شرق الب،د.« داعش»تنظيم 
صابة ما ال يقر عا  7طي،د  و 13مدنياد  بينهم  52مقتر »هذه الهجمات في  وتيببت ييدات  وا 

يبدو أا األراضي »فضر عبدالغني  ولز: « الشبكة»ونقر التقرير عا رايس «. شخصاد آخريا 145
اليورية ميتبا ة الختبار وتجريب مختثف أصناف األيث ة الرويية وفاعثيتها  ولم ي ظ  ايتخدام 

الرويية لثذخاار الننقودية بالدانة أو التنديد عثل األ ر  ويبدو لنا أنها ايتخدمت في أشهر  القوات
ز  منظمها تجاه مناطق مأهولة  مندودث كميات هااثة تُق د ُر بنشرات آالف القنيب،ت الصغيرث ُوجتا

إصابات بيا  بالمواطنيا اليورييا  ن تاج إلل عقود طويثة لثتخثص ما مخثياتها  وما ُت دءز ما
المواطنيا  ويجب عثل المجتمع الدولي مياعدث اليورييا بالخبرات والمندات ال،زمة لزالة الذخاار 

انتهاذ لكر ما مبدأ »وصف التقرير ايتخدام القوات الرويية لثذخاار الننقودية بأنز «. الغير منيجرث
ر ل إلل جراام  رب  بخاصة أا التمييز  ومبدأ التنايب في القانوا الدولي النياني  وهو ما ي

وطالب «. األدلة ُتشير إلل ايتخدامها ضد أهداف مدنية  ولم توجز إلل أغراض عيكرية م ددث
نتاج الذخاار الننقودية في يوريا  والبدع بتدمير » ال كومة الرويية بالتو ف اليوري عا ايتخدام وا 

قودية  إضافة إلل الت قيق في جميع مخزونها واالنضمام إلل مناهدث  ظر ايتخدام الذخاار النن
 «.االنتهاكات الواردث فيز
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وءق تنييذ طاارات نظام بشار األيد ال ربية »إنز « المرصد اليوري ل قوق النياا»ما جهتز   ار 
شهراد ايتهدفت ماات المزار  والتجمنات والبثدات  21غارث عثل األ ر  خ،ر  60989والمرو ية  

إلقاع طاارات النظام »  موض اد أنها شمثت «في منظم الم افظات اليورية والقرط والمدا اليورية 
برمي،د متيجراد عثل عدث مناطق في م افظات دمشق  ريف دمشق   ثب   33894المرو ية 

دلب وتنييذ طاارات النظام  اليويداع  ال يكة   ماث  درعا  ال،ذ ية   مص  القنيطرث  دير الزور وا 
 «.غارث 27095 ال ربية ما ال يقر عا

رج،د جراع القصف ما  5779ومواطنة  1263طي،د و 1911مدنياد  هم  8953مقتر »وتابع أنز وءق 
الطاارات ال ربية والمرو ية بالبرامير المتيجرث والصواريث والرشاشات الءقيثة  بالضافة إلل إصابة 

نيا  كما نجم عا الغارات ألياد آخريا ما المدنييا بجراح  وتشريد عشرات آالف المواط 47ن و 
  إضافة إلل «دمار في ممتثكات المواطنيا النامة والخاصة  وأضرار مادية كبيرث في عدث مناطق

أشخاص منذ نهاية أيثور  7210 تثت الطاارات ال ربية الرويية »كما «. مقات،د  4964»مقتر 
عنصر ما تنظيم داعش   2491طي،د  إضافة لد  632مدني بينهم  2600)يبتمبر( الماضي  بينها 

 مقات،د. 2119و
 21/7/2016الحياة، لندن، 

 
 عليك تنفيذ المطلب التالي… إلى نتنياهو .59

 د. فايز رشيد
في يابقة هي األولل ما نوعها  خصص رايس الوزراع الصهيوني بنياميا نتنياهو كثمة مصورث 

ت قيق »لما يماه  وجهها لثرايس اليثيطيني م مود عباس  دعاه فيها لثقيام بخمس خطوات
 «.الي،م

.. عثيذ إ الة ميتشارذ يثطاا أبو النينيا   نص الريالة يتألف ما خمية مطالب  كالتالي: أوالد
الذي دعا مدخردا لذبح كر إيراايثي  أطالبذ به الة هذا الميتشار الذي يتغنل بقتر شنب. ءانيدا.. 

يا برياا. أطثب منذ رفع يماعة الهاتف إيراايث 24 تر « مخربا» زبذ امتدح مدخرا عثل اليييبوذ 
والطثب ما مدير  زبذ الع،مي  التو ف عا امتداح عمثيات القتر الجماعي. ءالءا.. يتقوم 

شخصا بتيجير  15اليثطة اليثيطينية األيبو  المقبر بوضع نصب تذكاري ألبو اليكر الذي  تر 
ر لثقتثة. رابنا: أطثب منذ التو ف عا دفع ء،جة مثياة بالمتيجرات في القدس. يتوجب أال تقيم تماءي

ييواصر النمر ب، كثر لت قيق الي،م  و اا الو ت »خاميا  زعم نتنياهو أنز «. لثقتثة»األموار 
 «.لكي ينضم عباس لهذه المياعي
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بداية  تصوروا الننجهية والصثف في صيغة الريالة المتثيزث لنتنياهو ومع أنني ما أشد المنتقديا 
لرايس عباس  لكنز ينزت عثيت كيثيطيني  أا يخاطبز نتنياهو بطريقة في منتهل الو ا ة ليياية ا

وااليتن،ع الصهيوني المنروف  الناتج عا النقثية المشبنة اليماا بالتيوق االيتن،اي المكابر 
والتميز النر ي  إضافة إلل أا كر ما ورد عثل لياا نتنياهو هو اخت،ق كاذب  إا في اتهام 

ثيطينييا والنرب بالياشية والننصرية و تر اليهود  في الو ت الذي ءبت فيز أا دولة ايرااير )منذ الي
ما بند »إ امتها و تل اليوم( هي دولة الرهاب الياشي األور  وكياا الننصرية المتطورث إلل درجة 

   أو في االدعاع بأنز يينل لت قيق الي،م.»ما بند الننصرية «و« الياشية
نثم  وكما عبتر عا ذلذ أكءر ما مرث  أنز يرفض  ر الدولتيا كما كر  ادث دولتز  وال يطيق مع ال

يما   ر الدولة الديمقراطية الوا دث  وال األخرط الءنااية القومية وال الدولة لكر مواطنيها. هو يدما 
وبشكر يومي  كما كر القادث الصهاينة ومنظم الشار  الصهيوني بايتنباد شنبنا  و تثز تدريجيا 

جراع ترانييير متدرج ب قز  وبأا يقينا األعثل هو  كم ذاتي منزو  الص، يات والييادث  وأا  وا 
لثكياا  ق التدخر في األرض اليثيطينية  و تر وهدم بيوت واغتيار واعتقار ما يشاع ما 

 اليثيطينييا.
أرض »ألنها جزع ما االيتيطاا  يءما تشاع في الضية الغربية   إيراايريدمنوا أا ما  ق 

 عام أي أا فثيطيا  هي األرض الموعودث لهم. 2500منذ « إيرااير
بويني االدتعاع  أنني ما المتابنيا لثشأا اليراايثي بشكر تيصيثي يومي  خاصة لما يدور في 

أنني أتابع كشف  قيقتز   -ربما ما يوع  ظ نتنياهو -شارعز ما أ داث وتطورات وت والت  وألنز
و د رددت عثيز « مكاا ت ت الشمس»ادعاعاتز الُمختثقة والكاذبة  التي وردت في كتابز  بدعا ما

أوجهها إليز منشورث  مع كرهي الشديد لمخاطبتز  طالبا  –بكتاب مضاد  يينتد بالوءااق كرت ما ادعاه 
 منز تنييذ المطثب التالي الو يد  إر ر وار ثوا عا أرضنا.

هنني أعني ما أ ور  ص يح أنذ ولدت في فثيطيا  لكا أباذ عندما أطثب ر يثذ عا أرضنا  ف
هاجر إليها ما بولندا  ووالدتذ ما أمريكا  فأي  ق لذ في فثيطياه كما عثينا م ايبتذ و ادث 
كيانذ با تراف جراام  رب البادث الجماعية ضد شنبنا وأمتنا. لم أتصور وغيري  أا تبثغ بذ 

  مكرمة «عثل أرضهم 48بأا وجود فثيطينيي »ح: الننجهية والصثف إلل ميتوط التصري
فأنت وكر مغتصبي أرضنا  الطارايا  النابريا  منصرفيا بهرادتهم أو بالقوث  ألنذ لو «.. صهيونية

 رأت  التاريث وأ داءز فيتدرذ أنز ما ما م تر ليثيطيا إال وُطرد منها. أما ايتشهادذ في كتابذ 
  عثل عكس كر البشر  «ب األرض  فقد ُخثقوا كي ال يموتواهم ايتءناع بيا كر شنو »بأا اليهود 

في ت وير لمنادلة وضنها الميكر اليطالي جيوفاني بتيتافيكو  ور دورث األمم  فهي نظرث 
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عنصرية. أيتدت دولتكم كر مظاهر القبح في الدور  ا ت،ر أمريكا لييتنام  تأييد نظام اليصر 
ودوركم في االنق،ب عثل يثيادور  ديييا  ونظام بينوشيت الننصري في جنوب أفريقيا وأيضا في رو 

 أليندي  وغيرها وغيرها. ويأءبت لذ ص ة وجهة نظري في كر ما  ثُت.
يكا اليثيطينيوا النرب فثيطيا منذ آالف الينيا  وت ديدا منذ القرا الءالث عشر  بر المي،د  

مدا غزث  عيق،ا  أيدود وعقروا.  عندما جادوا ما جزيرث كريت في خضم التر ار آنذاذ وأييوا
)إ رأ النهد القديم  المدرخ أبو جنير الطبري  المينودي  ابا خثدوا وغيرهم(. أور هجرث يهودية إلل 

مهاجر. توالت الهجرات بندها وارتيع  1500وكاا عدد المهاجريا فيها  1840فثيطيا كانت عام 
يذ ينطبق عثل كر المغتصبيا المهاجريا إلل . ما ينطبق عث1903أليا في عام  25عدد اليهود إلل 

  فكر عثماع التاريث والمدرخيا ينيوا «لكم»وطننا. و ور أضاليثكم وأياطيركم وادعاع أا فثيطيا 
أي وجود لممثكتكم في فثيطيا: )ا رأ كتب: ماذ إلييتر  كاتثيا كينوا  بيتر جيمس  توماس 

ودي الديانة  ايتير مينوا  روجيز غارودي  مدرخ يه –توميوا  أرنولد توينبي  غويتاف لوبوا 
كمار الصثيبي والمدرخ اليهودي إيرااير شا اذ(. لثنثم كر هدالع اتيقوا عثل أا  رنا كام، ما 
التنقيب لم ُييض إال إلل تيييرات مضثثة آلءار فثيطينية  يجهد اليهود في تزيييها. أما  ور الن، ة 

ها المدرخ اليهودي الديانة آرءر كويثر  مطثقا في كتابز القيم بيا يهود االمس ويهود اليوم.. فينيي
 «.امبراطورية الخزر وميراءها  القبيثة الءالءة عشرث»

أما  ور ادعااكم بأ قيتكم في القدس  فقد اعترف النالم اليراايثي األبرز إيرااير فثنكشتايا ما 
لثيهود بالقدس. جاع ذلذ خ،ر تقرير بندم وجود أي صثة «: أبو اآلءار«جامنة تر أبيب المنروف بد

اليراايثية  توضح فيز وجهة نظر فثنكشتايا. ما جانبز   ار « جيروزاليم ريبورت»نشرتز مجثة 
إنز كاا ما الميترض أا »رفااير جرينبرغ  وهو عالم آءار يهودي وي اضر في جامنة تر أبيب: 

ير أا اليراايثييا يقوموا بال ير في تجد إيرااير شيااد  ار واصثت ال ير لمدث يتة أيابيع  غ
ما زاوية ءانية  اتيق البروفييور يوني مزرا ي وهو «. القدس ألعوام ما دوا النءور عثل شيع

 عالم آءار ميتقر  عمر يابقاد مع الوكالة الدولية لثطا ة الذرية مع رأي يابقْيز.
لألمم المت دث ب ق اليثيطينييا في  أنتم ما ت تثوا أرضنا  لذا فأنتم منتدوا. وهناذ  رارات واض ة

إ امة دولتهم  و قهم في النودث إلل مدنهم و راهم  وصوال إلل اعتبار األراضي التي ا تثتها دولتكم 
بأنها أراض م تثة )بما فيها القدس(  وطالبتكم األمم المت دث باالني اب منها.  1967في عام 

ل ضم القدس وااليتيطاا  واعتبار الجوالا أرضا رفضتم كر  رارات الشرعية الدولية  وأصررتم عث
إيراايثية ويوتغتم لكر جراامكم ومذاب كم اعتمادا عثل  انوا القوث. لثنثم ما زار مشرو  دولة 

« الوطا اليهودي»يراود أ ،م منظمكم لقد اعتبرت أنت  أا ا تطا  األردا ما »إيرااير الكبرط »
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بدولتكم الكبرط  ما تزار تداعب خياالتكم وتدتعوا أنكم هو ظثم أ اط باليهود ينني أا أ ،مكم 
ه «مبادرث الي،م النربية»توا وا إلل الي،م أي ي،م تت دث عنز  وأنتم رفضتم  تل ما ييمل بد 

كما المبادرث اليرنيية رغم تقزيمها ل قو نا.  ق الشنوب في مقاومة اال ت،ر  ق شرعي وواضح  
  1972  الصادر عام 3034واض يا صادريا عنها )القرار أ رتز األمم المت دث بقراريا 

(. أما الصهيونية التي تتياخروا بها  فقد اعتبرتها األمم المت دث 1974  الصادر عام 3314والقرار
 3379القرار ر م « ) شك، ما أشكار الننصرية والتمييز الننصري»منظمة وهياة دولية أخرط   26و

عالم القطب الوا د(. في النهاية  أطالبذ/أطالبكم  -القرار ومنروفة ظروف إلغاع 1975عام 
وانصرفوا ما  خذوا أشياعكم.. -و د أخذتم  صتكم الكبيرث منز وما تزالوا –)باالنصراف ما دمنا 

 ننم الظروف تتغير وينتمثذ ما أيباب القوث ما ييجنثكم مجبريا عثل تنييذ مطالبنا. أرضنا(.
 21/7/2016، القدس العربي، لندن

 
 وانتخابات بلدية ودحالنحماس  .61

 منا البياري
تجنثنا األخبار عا "دعم"  ركة  ماس إجراع االنتخابات الم ثية اليثيطينية  في أكتوبر/ تشريا 
األور المقبر  في " يص بيص"  ذلذ أا رايس لجنة االنتخابات   نا ناصر  نقر عا نااب رايس 

نجا ها  ما ينني أنها المكتب الييايي لث ركة  إيماعير هنية  "ضم " لتيهير هذه االنتخابات وا  اناتي
يتشمر  إضافة إلل إ دط عشرث م افظة في الضية الغربية  الم افظات الخمس في  طا  غزث 

فيها. وعندما يت دتث القيادي في ال ركة  خثير  2012التي لم تأذا " ماس" لجراع انتخابات النام 
" ما أجر إنجاح ع مثية التصويت  وعندما تر تب ال كومة اليثيطينية  ما مقرتها ال ية  عا "تناواي

في رام هللا  بمو ف " ماس" هذا  فها "ال يص بيص" يبقل عثل  الز  فال ركة الي،مية لم تنثا 
مشاركتها في االنتخابات التي أعثنت ال كومة موعدها ما دوا تشاور مع أ د  ولم تنثا مقاطنتها 

ق  نا ناصر وهنيتة أا توفتر أجهزث " ماس" األما لثنمثية االنتخابية في أيضاد. وعندما يشمر اتيا
 طا  غزث  في مقابر ضماا لجنة االنتخابات توفير ال ريات ال،زمة لجرااها في القطا  والضية 

 416الغربية  فهنز يصير في الويع ترجيح خيار " ماس" المشاركة  والتنافس عثل مقاعد مجالس 
"جنا ي الوطا"  ما ييكوا منطلد جديداد في المشهد اليثيطيني  وفي ميثير بثدية و رية في 

المصال ة الوطنية المضجر. أما إذا ايتطابت المقاطنة  فينكوا أمام وا نةي ميتجدتثي ما تيثيم 
اليثطة الوطنية وراايتها و كوماتها باألمر الوا ع الذي ا تضل  مراتي  التياهم مع يثطة " ماس" 

بشأا امت انات الءانوية النامة  و"التوافق" عثل  واام ال جاج ينوياد. وُيشار إلل هذيا في القطا  
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اال تماليا  هنا  وفي البار أا ال ركة لم تيمح بأيتا انتخاباتي في القطا   ال لثبثديات وال لغيرها 
 .2007)مجالس الطثبة مء،(  منذ االنق،ب المنثوم صيف النام 

( في  انوا االنتخابات الم ثية اليثيطينية )هر توافق " ماس" عثيز %8الية )أما وأا نيبة ال يم ع
اآلا  و د رفضتز وت يظت عثيز يابقاده(  فذلذ  د يضطرت ال ركة إلل عقد اات،فاتي هنا وهناذ مع 
غيرها  كما األمر  إلل  دتي ما  لدط  ركة فتح  مع أا هذا القانوا يبدو مصاغاد لياادث القوط األكءر 
 وثد وشنبيةد )هر صيغ ما أجر "فتح"ه(. ولكا  ما المبكتر ال ديث في هذا الشأا  أما ال ديث عا 
 وث جماعة م مد د ،ا في االنتخابات المرتقبة فثيس مبكراد  فاليت اوي اليابق  والم، ق بندث 

مانية )!(  ينوي تهم  والم كوم باليجا عاميا )مء،د(  والمتمتع بقرار  ضااي ي يظ لز ال صانة البرل
خوض هذه االنتخابات  وفي وينز أا ينافس فيها  فقد صارت لنيوذه "بنيٌة ت تيٌة" )التنبير لكاتب 
زمير( في فثيطيا  وفي التجمنات اليثيطينية خارجها  وفي وينز أا يشكر  واام لثتنافس عثل ما 

هذا االختبار لثرجر أمكا ما مقاعد في البثديات والقرط )خصوصا في  طا  غزث(. و د يمءر 
يان ةد مهمةد لتظهير "وزنز" الشنبي  أمام داعميز ال ثيمييا غير القثيثيا في المنطقة  ومنهم ما 
ينمر عثل إعادث صياغة القيادث اليثيطينية )ألمح خالد مشنر تثمي اد في إفطار رمضاني   بر 

د عباس لينقد مصال ةد مع أيابيع  إلل األمر(. والمنثوم أا القاهرث تضغط عثل الرايس م مو 
د ،ا  لضرورتها ما أجر إلغاع تثذ األ كام والتهم  فتصير طريق الرجر أيير  ن و رااية دولة 

 فثيطيا  ولو بند صيغة انتقاليةي  صيرث  مع انقضاع زما عباس.  
لم تند  صة ترايس د ،ا  بهذه التصورات أو غيرها  موضو  ءرءرث مجالس  بر مطرو ة عثل 

نياُ ز الطا ذا كاا الع،م عموماد ليس في صال ز  فءمتة المار وا  ولة في القاهرث وأبوظبي وغيرهما. وا 
في بيااتي فثيطينية  م تاجةي وفقيرث خصوصاد  يياعده أوالد عثل التقدتم جيداد عبر انتخابات أكتوبر 

فثيطيني مهترئ  كر  البثدية  مضافاد إلل والعاتي وعصبياتي  اراتية  وشرذماتي فت اوية. وفي  اري 
ر  ركة  ماس بالضبط بشأا االنتخابات  شيع يصير ممكناد وغير ميتبند... لننتظر ماذا يتقرت
البثدية التي "تدعمها". ولننتظر جماعة الد ،نييا  ماذا ييصننوا بالضبط في المويم االنتخابي 

المدني في المجتمع المءير. أما بشأا "فتح" والرايس م مود عباس  و وط الييار والمجتمع 
 اليثيطيني  فبقدر ما يننرف عا " ماس" ود ،ا  يننرف عا هدالع جميناد.

 21/7/2016، العربي الجديد، لندن
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 فلسطين في خطر .61
 د. ناجي صادق شراب
توصف القضية اليثيطينية بالنديد ما التوصييات: تراجع  ان دار  كارءة  نكبة  انهيار.. وأخيراد 

والخطر في هذه المر ثة  د يختثف ميهومز وتوصييز عا الداللة الثغوية التي فثيطيا في خطر. 
تتضمنها كثمة خطر. الخطر صية الزمت كر مرا ر القضية منذ نشأتها  بر ومنذ نشأث ال ركة 
 -الصهيونية  ووضع فثيطيا ت ت يثطة االنتداب البريطاني  و بثها وعد بثيور  وتقييمات يايكس

ي مر مننل الذوباا واالنصهار الكامر  أو بنبارث أخرط مننل التخثص الكامر بيكو. الخطر اليوم 
ما  ضية تيببت بمأزق ييايي إ ثيمي ودولي مزما. ولنر أور مظاهر الخطر مظهراا: األور 

ما خ،ر م اولة شرعنة اال ت،ر  وتوييع االيتيطاا في األراضي اليثيطينية لت ور « إيراايثي»
ثيطينية  وباليني ليرض رديتها لثي،م الذي يقوم عثل فكرث األما  ب يث تنطي دوا  يام الدولة الي

لنييها ال ق بالتصرف المكاني والبشري اليثيطيني كما تريد. وما يدكد هذه الردية إفشار « إيرااير»
خيار المياوضات بالنمر عثل فرض المزيد ما التنازالت عثل اليثيطينييا. هذا هو الخطر ال قيقي 

 يواجز القضية اليثيطينية.  الذي
وأما المظهر الءاني لثخطر فهو دولي  إذ إا أ د مصادر  وث القضية اليثيطينية هو الشرعية الدولية 
وما صدر ما  رارات ما األمم المت دث وما كافة منظماتها ومديياتها  والتي في مجمثها تدكد  ق 

قثة وببط،ا كر الييايات التهويدية الشنب اليثيطيني في تقرير مصيره  و يام دولتز الميت
عثل األراضي اليثيطينية  وبال ياظ عثل ايتمرارية  ضية ال،جايا  « اليراايثية»وااليتيطانية 
الخاص بهم. و وتها كقضية أما وايتقرار وي،م عالمي. هذه القوث الشرعية لم تند  194والقرار ر م 

اجع الدولي في النديد ما الموا ف أولها النجز الدولي  اامة عثل الميتوط الدولي  وتبدو مظاهر التر 
عا تنييذ  رارات الشرعية الدولية  التي بقيت مجرد توصيات ما دوا  وث تنييذية. واليشر الواضح 

و يام « اليراايثي»لثجنة الرباعية في تنييذ األهداف التي تشكثت ما أجثها وأهمها إنهاع اال ت،ر 
  «إيرااير»ذ ليس ميتغرباد تقرير الثجنة األخير الذي أبدط ت يزاد واض اد ر الدولة اليثيطينية  ولذل

وخصوصاد فيما يتنثق بالميتوطنات التي لم ير فيها التقرير انتهاكاد لثشرعية الدولية و راراتها. وينزط 
لل جان ب هذا التراجع أليباب كءيرث أهمها المو ف األمريكي الداعم بالمطثق لثكياا الصهيوني. وا 

« إيرااير»هذا ال يمكا تجاهر التراجع النربي إزاع اعتبار القضية اليثيطينية هي م ور الصرا  وأا 
لم تند الندو األور  وانشغار الدور النربية في صراعاتها الداخثية. كر هذه المظاهر عثل الميتوط 

دها النربية. إضافة ال ثيمي والدولي لها دالالت خطرث تتثخص في فقداا القضية اليثيطينية ألبنا
إلل تراجع وضنف المو ف اليثيطيني عثل اعتبار أا المتغير اليثيطيني ينتبر متغيراد راييياد في 
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إدارث الصرا   فثم يند اليثيطينيوا يشكثوا متغيراد راييياد  لز  ضوره وتأءيره في المتغيرات األخرط 
بي  إذ إا القيادث اليثيطينية فشثت في   بر ت ور إلل متغير يث«اليراايثية»النربية والدولية و

ت قيق الو دث الوطنية واالتياق عثل برنامج وطني يشكر دلي،د ومرشداد لنضار الشنب اليثيطيني في 
 مواجهة المشرو  اال ت،لي االيتيطاني الصهيوني. 

 رر رغم كر ذلذ ما زالت القضية ت تيظ بقدر ما أهميتها كقضية مث ة إال أا هذا يتو ف عثل ت
المتغير اليثيطيني ما القيود والتدخ،ت ال ثيمية والدولية  وفل بناع منظومة ييايية فثيطينية 

  وية  وفي عودث النمق النربي والدولي لثقضية اليثيطينية.
 21/7/2016، الخليج، الشارقة
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 ابراهام بورغ
يدي اورشار  وعندما يصمت االنتهازيوا والضجيج والغباع  ور ايرز بيطوا وغ عندما يهدأ الغبار

والم رضوا  ييتبيا أا المجتمع اليراايثي يمر بالينر في عمثية عميقة و قيقية ويجدد ال ركة ما 
 الغرب إلل الشرق.

  اليهودية والنامة  أوروباعثل أنماط واض ة لويط وشرق  1948أ يمت إيرااير في عام 
النادات كثها جاعت ما هناذ. ولكا عندما  امت الدولة تبيا و  الرث  الءقافة  األفرادالمدييات  

الشنب التي كاا ييترض أا تنيش بها  ُأبيدت وهي غير موجودث. وهنا  امت الءورث  أغثبيةأا 
ت ور دراماتيكي ن و يهود الدور الي،مية  ليس كأمر مرغوب فيز منذ البداية   به داثالصهيونية 

 لثدولة الجديدث. إنيانيةطع غيار بر بشكر اضطراري فيما بند   
والغير منروفة لهم « المواد الجديدث»الدولة بد  إغراقفي مقابر الوجوه المتكدرث لثمديييا عثل خثيية 

كاا نقطة انقيام ميصثية.  األوربناداتها ولغتها  كانت فرصة القادميا ال توصف. وهكذا فها الثقاع 
كنازية تمردا فظا ضد األم اليهودية. فقد كانت يهودية في الو ت الذي كانت فيز الصهيونية االش

الدور الي،مية في منظمها ت قيقا لثصثوات ما اجر صهيوا. صهيونية الءورث ضد صهيونية 
  أ يم فرا الصهر بقثب الهوية اليراايثية   اور وأولاذالنشوث واالرتقاع. ما اجر التويط بيا هدالع 

صبهم في  الب عبري جديد  لنموم اليراايثييا. وتبيا مع مرور الجهاز بكر اليبر صهر الجميع و 
يرااير تواجز في الو ت ال الي  روق  الو ت أا اليرا لم يكا ينمر  الهويات لم ُتصهر ولم ُتمح   وا 

 الصهر وتب ث بوايطة الصرا  عا التوازا بيا الهويات.
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بثية ومت دءوها مءر عوفاديا يوييف ودودو هذا هو اليياق النام الذي بداخثز تندلع كر مرث الغرااز الق
تجاه  ال،مباالثهللا في عمرهما. مع  أطارتوباز المر وميا او شثومو بينزري وغيدي اورشار 

اليراايثية ن وه. كانت إيرااير  األرجو ةيجر  أاالننصرية في األ وار  كر وا د منهما ي اور 
 أياسع، ات  وث ذات مضاميا عنصرية وعثل لينوات طويثة اشكنازية في جوهرها  وكانت فيها 

وهذا ليس يياا  بر  د يكوا  اآلخرعر ي. بند ينوات ما التشوه هناذ ما يدفنها اآلا إلل الطرف 
 جيدا.

 أصب نايدفع إيرااير إلل الضيا .  أصيبوالكا التوتر البنيوي بيا المديييا وبيا المنضميا الذيا 
لخروج  التي في دور الميي ية ودور الي،م. ولم ييبق أا مكانا منيص، وابتندنا عا مطاري ا

وصثنا إلل المطار الهدف. أي المجتمع والدولة ذات الطابع الديمقراطي  ومع ذلذ فهي جزع طبيني 
فقط بر جهد متواصر  أمنيةما النييج الجغرافي والءقافي الذي ي يط بنا. هوس الجدراا ليس  اجة 

ن ط بز. جزع ما الميدولية مثقل عثل  أاالذي نرفض  أويطيرق لتخثيد اليصر عا المطار الش
القومية. المدييوا الذيا يت دءوا االيدش والرويية لم ييبق  أكتافناالجيراا وجزع كبير مثقل عثل 

ما الم يط النربي. رغم أا الءقافة االشكنازية  وأيضاأا نج وا في التقرب ما اليهود النرب 
اتنا القثيثة مع الغرب وهي جزع ما النوااق بيننا وبيا جيراننا القريبيا ومديياتها هي جزع ما ع، 

 لتيكيذ بنضها وبناع الجديد بدال منها والتنامر بشكر مختثف داخثيا وخارجيا. األوااوالبنيديا. آا 
باا التنازر عا الييطرث النثيا لثننصر  أدما أنا. أكءرتربح  أكءر يا تكوا إيرااير شر ية 

تجاه القادميا ما دور الي،م ييمكا ما  بالج اففي المجتمع اليراايثي واالعتراف  االشكنازي
  قوق زاادث لثبنض. إعطاعالقديمة وعدم  األيستهوية 

في إيرااير لثيهود والنرب والغربييا يتكوا أنظمة اجتماعية جديدث متياوية. يت ترم كافة التقاليد 
بية. لا تيتطيع إيرااير المتجددث االمتنا  عا ال وار ال يوي اليراايثية وما ضمنها الشر ية والنر 

 مع المجتمع الي،مي الذي جاع منز الكءير منا.
والتيكير  األكاديميةمنهم الط،انية والديمقراطية الغربية والطريقة البرلمانية   األشكنازا ضر 

ي. كر ذلذ يبب اليشر والديني واليياي األيديولوجيالتطرف  وأيضااالجتماعي د اال تصادي 
ال الي. وبدوا جير إلل المنطقة لا يكوا لنا ميتقبر هنا  جير كهذا لا يبنل بدوا ارث يهودية 

رث كهذا ال يمكا  التي انتهل  األشكنازيةيتم بدوا تقثيص وتراجع جزع ما الييطرث  أاالشرق  وا 
 مينولها.

يمقراطية م افظة. ال يبدو لي انز يتكوا إيرااير الميتقبثية يتكوا مءر إرث الغرب وارث الشرق د د
 وأكءرتتنازر عا القيم الغربية: ديمقراطية   قوق  ومع ذلذ ييكوا الوا ع ا ر عثمانية  أغثبيةهنا 
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م افظة في الهوية واليثوذ. يتكوا النربية لغة اجتماعية بشكر فنثي ومكاا مشترذ وليس فقط 
ور المنطقة يت ترم بالضبط مءر بولندا وروييا. عادات والشاباذ. جذور إيراايثييا في د األ ثيةلغة 

داخثيا وخارجيا  األدياادينية لا تكوا يبب لثتنالي. هذا النموذج د ال وار بيا الطوااف داخثيا وبيا 
د ييتطيع ت وير إيرااير ما مكاا يناني ما مرض الصرا  إلل نموذج عالمي لث وار بيا 

 المختثييا والمنارضيا.
 20/7/2016هآرتس 
 21/7/2016، القدس العربي، لندن
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