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 41 :كاريكاتير

*** 
 
 قرب بيت لحم وانسحاب المنفذين بسالم  نار على سيارة للمستوطنين إطالقعملية  .1

أطلتتم موتتاومون الرعتتاص علتتل ستتيارن لمستتتوطنين قتترم بيتتل لحتتم  ال متتي   دون وقتتو  : بيتتل لحتتم
ين تعرضتتتتل  طتتتترم نتتتتار قتتتترم مستتتتتوطنة وقالتتتتل معتتتتادر عبريتتتتة  إن ستتتتيارن للمستتتتتوطن إعتتتتابال.

الموامتتة قتترم بيتتل ستتاحور المحا يتتة لبيتتل لحتتم  مضتتيفة  أن إطتترم الرعتتاص تتتم متتن  "هارحومتتا "
 سيارن فلسطينية مسرعة وأحدث أضرارا مادية في مركبة المستوطنين  دون إعابال بين الركام.

 وأضافل  أن منف ي العملية نجحوا في االنسحام من الموقع بسرم.
ودفتتع جتتتيت االحتتتترل بوتتتوال كبيتتترن إلتتتل المنطوتتتة  وتتتتر  ب عمتتتال تمتتتتيط وتفتتتتيت بح تتتا عتتتن منفتتت ي 
العملية  كما أقام حواجز عسكرية في محيطها وتر  بإيواف المركبتال وتفتيتتها والتتدقيم فتي هويتال 

كما اقتحمل قوال االحترل مد ل بيل ساحور  وداهمتل محترل تجاريتة وتترعل بمعتادرن  ركابها.
 اميرال المراقبة في المنطوة.ك

 22/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
ي عهد   بينالتغيرات الدستورية واالنتخابات في مصر  قارن بينت دراسةيصدر الزيتونة مركز  .2

 مرسي والسيسي
افتتح مركز "الزيتونة للدراسال واالستتارال" سلسلة دراسال تعدر تباعا بعنوان "معر بين عهدين: 

 دراسة موارنة"  بدراسة حول "التغيرال الدستورية واالنت ابال في معر". –والسيسي مرسي 
 25وناقتل الدراسة التطورال الدستورية والعمليال االنت ابية التي تهدتها معر في الفترن من  

 .2015حتل نهاية  2011كانون ال اني/ يناير 
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االستفتاء عليه في  رث مناسبال  وتّم إجراء وأظهرل دراسة "الزيتونة" أنه قد تّم تعديل الدستور و 
 انت ابال تتريعية في مناسبتين  وحكم البرد  ر ة رؤساء.

وأتارل إلل أن التعم المعري  اض  حتل تاريخ االنورم العسكري علل الرئي  مرسي في 
ُأجريل     م  عمليال ديموراطية انت ابية  تهد لها بالنزاهة والحيادية  حيث2013تموز/ يوليو 

 تحل إتراف قضائي  وبمراقبة من مؤسسال المجتمع المدني المحلية والدولية. 
وتابعل الدراسة أن جميع االستحواقال االنت ابية  التي تّم معظمها في عهد المجل  العسكري  

 "نعم"أظهرل قون التيار ا سرمي ومؤيديه  وعلل رأسهم ا  وان المسلمون  حيث قالل العناديم 
يل الدستور في مناسبتين  وأعطل األغلبية لهم في مجلسي التعم والتورى  وتوجتها بفوز لتعد

 محمد مرسي بالرئاسة.
وأوضحل الدراسة أن االستفتاء األول علل التعديرل التي اقترحتها لجنة التعديرل الدستورية جرى 

"نعم" للدستور  من المعريين ال ين تاركوا في التعويل  %77.27  حيث قال 19/3/2011في 
الدستور  2012  كما أقر المعريون  رل كانون األول/ ديسمبر %41.19وبلغل نسبة التعويل 

 الجديد لمعر  بانت ابال حرن نزيهة وتفافة.
يناير  التي فاز بها مرتح حزم الحرية  25ووعفل الدراسة أجواء االنت ابال الرئاسية لما بعد  ورن 

 فسية.والعدالة محمد مرسي  بالتنا
يناير  فإن مسار  25و لعل الدراسة إلل أنه وبالرغم من المكاسم والنجاحال التي واكبل  ورن 

األحداث المعرية بعد عزل مرسي تهد "أزمة حويوية" تعيتها البرد  وبوي البلد  اضعا للمؤسسة 
 العسكرية.

 INews ،21/7/2016موقع ، موقع يمن نيوز، رأي اليوم، لندن، 21عربيموقع 
 
 يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي عباس .3

عود رئي  دولة فلسطين محمود عبا   مساء يوم ال مي   جلسة مباح ال مع نظير  : باري 
 بالعاعمة الفرنسية باري . ا ليزيهالفرنسي فرنسوا أوالند  في قعر 

وأدى إلل موتل وجرح  وأدان الرئي   رل اللواء الحادث ا رهابي ال ي وقع في مدينة ني  الفرنسية 
المئال من المدنيين األبرياء  مؤكدا وقوفه والويادن الفلسطينية إلل جانم التعم الفرنسي العديم 

 وقيادته في محاربة ا رهام.
وتكر الرئي  فرنسا علل مواقفها الداعمة للتعم الفلسطيني علل المستويال كافة و عوعا 

 ءن في بناء مؤسسال الدولة الفلسطينية والنهوض بها.السياسية واالقتعادية  ومساهماتها البنا
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كما تكر سيادته نظير  الفرنسي علل الجهود الكبيرن التي أ مرل في عود المؤتمر الدولي للسرم 
منظمال دولية  كما تكر  علل جهود وزير ال ارجية  3دولة و 28التهر الماضي  وال ي حضرته 

فرنسي للسرم بيير فيمونل علل جهودهما المتواعلة مع الفرنسي جان مارك إيرولل  والمبعوث ال
 م تلف األطراف الدولية من أجل عود المؤتمر الدولي للسرم قبل نهاية العام الجاري.
وتباحث الرئيسان  وجدد الرئي  عبا   رل اللواء الت كيد علل رفضه لتورير اللجنة الرباعية الدولية.

 دولة فلسطين وفرنسا وسبل تعزيزها.في العرقال ال نائية الوطيدن بين 
 21/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أحوج إلى تعزيز صمود شعبنا من خالل مؤسسة أمنية موحدة وقوية إنناالحمد هللا:  .4

قال رئي  الوزراء د رامي الحمد هللا: "انه وفي ظل الواقع ا نساني الععم والمتفاقم  :وفا –أريحا 
ل ي يعيته تعبنا جراء االحترل ا سرائيلي فإننا أحوج ما يكون إلل تعزيز عمود تعبنا وتمكينه ا

من امترك عناعر الوون المطلوبة لحماية حووقنا المتروعة  من  رل مؤسسة أمنية موحدن وقوية 
للمواطنين تنحاز للمعلحة الوطنية العليا قادرن علل فرض سيادن الوانون والسهر علل توفير األمن 

 وحماية ممتلكاتهم وحووقهم واجت اث مظاهر الفوضل والعبث والفلتان."
جاء  لك  رل وضعه حجر األسا  للمرحلة ال انية من استكمال مباني ومرافم معهد التدريم 
المركزي لووى األمن في أريحا يوم ال مي   بحضور محافظ أريحا واألغوار ماجد الفتياني  والونعل 

لعام في الود  دونالد بلوم  والمنسم األمني األميركي فريريك رودوتيم  وعدد من قادن األميركي ا
 ومدراء المؤسسة األمنية  وعدد من السفراء والوناعل والسلك الدبلوماسي لدى دولة فلسطين.

 21/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 
 "الكرامة" على مدار ساعات اليوم لفتح معبر  "إسرائيل"حاجة لضغط دولي على  ثمة الحمد هللا: .5

تفود رئي  الوزراء رامي الحمد هللا  عباح يوم ال مي   سير العمل في معبر الكرامة   :أريحا
وقال رئي  الوزراء  رل تفود  العمل بالمعبر  برفوة محافظ أريحا  ساعة. 24بفتحه  إسرائيلوطالم 

مهنا  وعدد من المسؤولين  إن الويادن والحكومة واألغوار ماجد الفتياني  ومدير عام المعابر نظمي 
 تحاول أن توفر جميع التسهيرل للمواطنين.

وتابع الحمد هللا: "استمعل آلراء المواطنين ال ين عبروا عن ارتياحهم  والمتكلة من الجانم 
لل وسيطرتنا  ولي  لنا سيطرن ع إمكانياتناا سرائيلي  ونحن نووم بواجبنا علل أحسن وجه  وفم 

سرائيلالمعبر   هي التي تسيطر عليه". وا 
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كما يجري  ساعة وعدم تحديد ساعال عمله 24بالت فيف عن المواطنين وفتحه  إسرائيلوطالم 
العمل به بجسر التيخ حسين  وكباقي دول العالم  كما دعا أوروبا وأميركا وكل دول العالم بالتد ل 

 والسماح للمواطنين بالتحرك بسهولة.
 24  ولكن الموضو  هو فتح الجسور األردنالوزراء إلل أن هناك تنسيوا عاليا مع  وأتار رئي 

 هو ال ي يرفض. ا سرائيليأبدى موافوته علل  لك  لكن الجانم  واألردنساعة  
  قال الحمد هللا: "نحن اعترضنا علل الموضو  من  البداية  ونحن ضد  ومنعنا VIPوحول نظام الت 

ين  ونعمل علل تنظيم الموضو  ولكن لي  علل حسام المواطن العادي  التركة العمل في فلسط
 ".األردنيوناقتنا  لك مع الجانم 

 21/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 اتضامني إسرائيلياً  يستقبل وفداً  المدنيمحمد  .6
المجتمع استوبل يوم ال مي   عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئي  لجنة التواعل مع : رام هللا

مؤسسه أهليه إسرائيلية من الناتطين في  20محمد المدني وفدا يم ل ما يزيد عن  ا سرائيلي
 .ا سرائيليةمنظمال السرم 

وجاءل الزيارن للتعبير عن تضامنهم مع نضال التعم الفلسطيني من أجل إنهاء االحترل وتحويم 
 .1948مدني من د ول أراضي حل الدولتين ورفض قرار وزير الجيت ا سرائيلي بمنع ال

 21/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 والحكومة ينعون تيسير قبعةوالمجلس الوطني التحرير  ومنظمةعباس  .7

الرئي  الفلسطيني   أن الود  المحتلة من برهوم جرايسي  عن 22/7/2016، انعمّ الغد،  كرل 
ينية  والمجل  الوطني الفلسطيني ومؤسسال وفعائل محمود عبا   ومنظمة التحرير الفلسط

أم   المناضل الفلسطيني البارز  نائم رئي  المجل  الوطني الفلسطيني تيسير   نعوا فلسطينية
عاما  أمضاها في عفوف حركة  78قّبعة  ال ي توفي أم  في العاعمة عّمان  عن عمر ناهز 

 التحرير الفلسطيني حتل رحيله. 
  وت رج من مدرستها ال انوية العام 1938آم العام  20سير قبعة في قلويلية في ولد المناضل تي

  التحم بعدها بجامعة دمتم للدراسة في كلية الحووم  وأ ناء  لك انت م رئيسا لرابطة الطلبة 1958
 الفلسطينيين في سورية  حيث كان عضوا في حركة الووميين العرم.
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  وأبعد إلل الواهرن حيث 1961بعد االنفعال عن معر العام اعتول المناضل تيسير قبعة في دمتم 
التحم بكلية اآلدام بجامعة الواهرن  وانت م رئيسا لرتحاد العام لطلبة فلسطين  وبوي رئيسا له حتل 

 1967.. ونال قبعة درجة البكالوريو   م الماجستير في التاريخ  وفي تهر حزيران عام 1967عام 
ود ل مع العديد من الطلبة الفلسطينيين إلل الضفة الغربية لمواومة االحترل  ترك الجامعة واالتحاد 

 ا سرائيلي.
  وبوي في السجن أك ر من  رث سنوال  حيث 20/12/1967اعتول تيسير قبعة في الود  بتاريخ 

ية. ُتنَّل حملة عالمية  طرم سراحه. وزار  في السجن العديد من قادن االتحادال الطربية العالم
وتحل الضغط العالمي أبعدته سلطال االحترل ا سرائيلي الل األردن عبر  1971وفي العام 

عحراء النوم  وانت م عضوا في اللجنة التنفي ية لمنظمة التحرير الفلسطينية  ك ول مم ل للجبهة 
 التعبية لتحرير فلسطين فيها. وكان في حينه عضوا في المكتم السياسي للجبهة. 

  لحضور اجتما  المجل  الوطني الفلسطيني 1996ة إلل األرض الفلسطينية المحتلة العام وعاد قبع
في غزن في دورته العادية الحادية والعترين  حيث أُعيد انت ابه نائبا لرئي  المجل  الوطني 

ائبا انت م نائبا لرئي  البرلمان االنتوالي  كما انت م ن 2005من العام  األولالفلسطيني. وفي كانون 
 .2006متوسطية في آ ار )مار (  األورولرئي  الجمعية البرلمانية 

المجل  الوطني   من عّمان  أن 21/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(و كرل 
إلل تعبنا  نعل الفلسطيني  مم ر برئيسه سليم الزعنون وكافة األعضاء في الوطن والتتال 

لكبير تيسير قبعة  نائم رئي  المجل  الوطني الفلسطيني  ال ي توفي اليوم الفلسطيني  المناضل ا
 ال مي  في العاعمة األردنية عمان.

وقال المجل  الوطني  في بيان النعي  إن المناضل تيسير قبعة آمن بحووم تعبنا ال ابتة ومّ ل 
لبرلمانية العربية فلسطين والمجل  الوطني الفلسطيني في الك ير من المؤتمرال واالتحادال ا

 والدولية.
 

نهاء االحتاللالتنفيذيةاللجنة " .8  " تدين جريمة ذبح الطفل عيسى وتدعو لحماية دولية عاجلة وا 
دعل اللجنة التنفي ية لمنظمة التحرير الفلسطينية  يوم ال مي   مؤسسال حووم  :وفا –رام هللا 
ن ومجرمي الحرم ال ين  بحوا الطفل عبد في العالم والمنظمال الدولية  إلل مرحوة الجنا ا نسان

 عامًا(  من م يم حندرال في حلم السورية. 12هللا عيسل )
وجدد عريوال  في بيان أعدر  وأدان فيه العمل الجبان والوحتي ال ي ارتكبته جماعة "نور الدين 

جتمع الدولي الزنكي" ا رهابية المسلحة بحم الطفل الفلسطيني البريء عيسل  جدد مطالبته إلل الم
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المتحدن  باستواء العبر وعدم انتظار مآسي إنسانية جديدن بحم  األمموهيئاته الدولية وفي مودمتها 
تعبنا في كل مكان  بل العمل الجاد والعاجل من أجل توفير الحماية الدولية العاجلة ألبناء تعبنا 

م دولة فلسطين وعودن الرجئين في الوطن وم يمال اللجوء  وعوال إلل إنهاء االحترل وتجسيد  قيا
 .194الفلسطينيين إلل ديارهم التي تردوا منها وفوًا للورار 

 21/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ات القدسعمر تتحدى العالم بضمها مست "إسرائيل"قريع:  .9
نية رئي  دائرن تؤون ح ر احمد قريع عضو اللجنة التنفي ية في منظمة التحرير الفلسطي: الود 

 ا سرائيليمن االئترف الحكومي اليميني المتطرف في الكنيسل  أعضاءالود   من م اطر قيام 
 بتوديم مترو  قانون يوضي بضم مستوطنة "معاليه أدوميم"  الواقعة ترقي الود  الترقية المحتلة 

 إلل إسرائيل وفرض الوانون ا سرائيلي عليها.
لمدينة الود   أدوميممترو  ضم مستوطنة معاليه  إنحفي اليوم ال مي   وقال قريع في بيان ع

والموا يم الدولية التي تحرم االستيطان وتدينه بكافة  ولألعرافتعتبر تحديا عار ا للوانون الدولي 
 مح را من  طورن ه ا المترو  التهويدي للمدينة المودسة والورى والبلدال المحيطة بها   أتكاله

دي  أبو  أراضيالورى والبلدال المحيطة بها  أراضيوسيع في ه   المستوطنة في وسيتم الت
 .أراضيهاوالعيزرية والسواحر  والزعيم والعيسوية وغيرها باالستيرء علل مساحال تاسعة من 

 21/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 أسيرًا محررًا ويفشل في اعتقال آخر يعتقلأمن السلطة  .11
عتولل األجهزن األمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة  أسيرًا محررًا  وفتلل في ا : رام هللا

 اعتوال آ ر  كما مددل اعتوال أسير محرر لديها  في وقل تواعل فيه اعتوال العترال.
وأفاد مركز أمامة ا عرمي أن جهاز الم ابرال في ال ليل  اعتول األسير المحرر ععام برقان بعد 

أتهر أ رى  6سنوال في سجون االحترل و 10ستدعائه للموابلة يوم أم   الفتا إلل أنه أمضل ا
 في زنازين السلطة  اض  رلها إضرابا عن الطعام نتيجة اعتواله غير الوانوني في السابم.

 15من جانبها  مددل م ابرال رام هللا اعتوال األسير المحرر من بلدن نعلين أحمد عواد أبو سرور لت
يوما علل  لفية سياسية  فيما يواعل جهاز الوقائي في المدينة اعتوال سكرتير اللجنة الرياضية 

 السابم في جامعة بيرزيل قسام المعري لليوم ال اني علل التوالي.
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وأما في قلويلية  فاقتحم جهاز الم ابرال منزل عائلة األسير المحرر والمعتول السياسي السابم قعي 
 لبته بتسليم نفسه للجهاز  و لك رغم أن والدته د لل في غيبوبة من  أسبوعين.أبو تهام وطا

 21/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 عباس محمود وفاة شقيق .11
 كرل وكالة )وفا( الرسمّية  أن عمر عبا   تويم الرئي  محمود عبا   توفي يوم  :رام هللا

الوكالة أن الرئي  عبا  سيتوّجه للدوحة غدًا وأفادل  ال مي   في العاعمة الوطرّية الدوحة.
 الجمعة  لحضور مراسم التتييع.

 21/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 شخصيات وطنية وليست حزبية معالعالول: فتح بدأت االستعداد لالنتخابات وال تمانع التحالف  .12
فتتتح  فتتي تعتتريحال لتتتت أعلتتن محمتتود العتتالول عضتتتو اللجنتتة المركزيتتة لحركتتة  أتتترف الهتتور: –غتتزن 

تتترين  8بدء الحركة فعليا باالستعداد ل وض غمار االنت ابال المحليتة الموتررن فتي  "الود  العربي"
األول/ أكتتتوبر الموبتتل. وأكتتد أن الحركتتة تتتكلل لجنتتة عليتتا لتت لك  وأن مرتتتحيها ستتي تارون بنتتاء علتتل 

استتها ا تيتتار ت عتتيال وطنيتتة  . وأبتتدى موافوتتة فتتتح علتتل التتد ول فتتي تحالفتتال  يكتتون أس"الكفتتاءن"
 ولي  قيادال تنظيمية.

وحتتتول آ تتتر استتتتعدادال حركتتتة فتتتتح ل تتتوض غمتتتار االنت ابتتتال البلديتتتة   اعتتتة بعتتتدما قتتتررل حركتتتة 
حما   وضها أيضتا  والتنتاف  عليهتا فتي الضتفة الغربيتة وقطتا  غتزن  قتال إن الحركتة تتكلل لجنتة 

متتتر والمتابعتتتة متتتع الحكومتتتة الفلستتتطينية ولجنتتتة عليتتتا لاتتتتراف علتتتل هتتت   العمليتتتة  مهمتهتتتا دراستتتة األ
تكلل في كافة المنتاطم  تضتم أعضتاء قيتادن  "لجانا فرعية"االنت ابال المركزية  الفتا إلل أن هناك 
وأتتتتار إلتتتتل أن هتتت   اللجتتتتان ستتتترفع توعتتتتياتها بتتتت ن الوتتتتوائم  ا قلتتتيم وكفتتتتاءال تنظيميتتتة ومجتمعيتتتتة.

التتتي ستتتور بتتدورها التوعتتيال  أو إجتتراء تغييتتر عليهتتا بمتتا  والمرتتتحين إلتتل اللجنتتة العليتتا لرنت ابتتال
ويتترأ  اللجنتتة أمتتين عتتام الرئاستتة الطيتتم عبتتد التترحيم  وتضتتم فتتي عضتتويتها  ب تدم معتتلحة المجتمتتع.

 إضافة إلل العالول  نبيل تعث  وتوفيم الطيراوي  ومحمد اتتية  وجمال محيسن.
ظتل حالتة التنتاف  التتديد المتوقعتة  بمرتتحيها  وس لل الود  العربي العالول عن كيفية ا تيتار فتتح 

 بالبحث عن أت اص متهود لهم بالكفاءن وال برن من أجل دعمهم في االنت ابال.فوال: سنووم 
وفي رد  علل سؤال حول إمكانية د ول حركة في تحالفال مع قوى سياستية أ ترى بمتا فيهتا حمتا   

انعتتتة حركتتتته فتتتي تتتتتكيل قتتتوائم انت ابيتتتة  اعتتتة وأن الويتتتادي فتتتي حمتتتا   ليتتتل الحيتتتة أكتتتد عتتتدم مم
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متتتتتركة  أضتتتاف العتتتالول بالت كيتتتد علتتتل أن أوليتتتال حركتتتة فتتتتح تتركتتتز فتتتي توتتتديم أفضتتتل ال تتتدمال 
 ."ال توجد إتكاليال علل ا طرم بالتواطع مع الووى األ رى"للجمهور  وأضاف 

ن منظور آ ر  بحيث تريد إلل  لك فود عاد العالول وأكد أن حركة فتح تنظر إلل انت ابال البلدية م
لتي  "وأضتاف  متن الجمهتور. "الكفتاءن والوبتول"ممن تور دعمهم في تلتك االنت ابتال أن تتتوفر فتيهم 

  متتتيرا إلتتل أن "تتترطا أن يكتتون التتت ص التت ي يترتتتح علتتل قتتوائم فتتتح يعمتتل فتتي أطرهتتا التنظيميتتة
 الحركة ستدعم مستولين علل قوائمها االنت ابية.

 "تيتار دحترن"عتن كيفيتة تعامتل حركتة فتتح متع متا يعترف فتي التتار  باستم  "بتيالوتد  العر "وبسؤال 
هم )يوعد تيار دحترن( يطرحتون التواجتد فتي الوتوائم  ونحتن " في غزن  رل االنت ابال الموبلة  قال

 ."نطرح تواجد األك ر كفاءن  وأنه لي  من المنطم أن يكون  لك من جماعة فرن أو عرن
فتي قتوائم منفتردن للتنتاف  علتل انت ابتال  "تيتار دحترن"ؤ را من إمكانيتة د تول وحول ما تم تداوله م

البلديتتة  أو التتد ول فتتي تحتتالف متتع حمتتا   وجميعهتتا أستتبام تضتتعف قتتون قتتوائم حركتتة فتتتح الرستتمية  
 ."سيكون  لك دلير إضافيا علل  يانتهم  وقد فعلوا  لك سابوا"الود  العربي "قال العالول لت 
 أن ه ا األمر والرد عليه مطروح علل طاولة قيادن حركة فتح.وأكد العالول 

 22/7/2016، لندن، القدس العربي
 
 طفل فلسطيني بحلب ويعتبره إجرامًا وحشياً  ذبحالرشق يدين  .13

أدان عضو المكتم السياسي لحركة المواومتة ا سترمية "حمتا " عتزل الرتتم إعتدام طفتل فلستطيني 
جرامتتًا عامتًا  بحتتًا و  13يبلت  متن العمتتر  بتدم بتارد تتتمال مدينتة حلتتم الستورية  واعتبرهتا جريمتتة بتتعة وا 

وقتتال الرتتتم فتتي تغريتتدن علتتل حستتابه علتتل موقتتع تتتويتر ال يمكتتن  نستتان  ي عوتتل وقلتتم أن  وحتتتيًا.
 عامًا. 13يودم علل جريمة  بح طفل ال يتجاوز عمر  

ين متتن حركتتتة نتتور التتتدين وأظهتتر تتتريط فيتتتديو جتترى تداولتته علتتتل مواقتتع التواعتتل االجتمتتتاعي  موتتاتل
الزنكي المعارضتة يت بحون طفتًر فلستطينيًا فتي منطوتة حلتم فتي تتمال ستوريا بعتد اتهامته بالوتتال إلتل 

 جانم قوال النظام.
 21/7/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 قبعةالفصائل الفلسطينية تنعي تيسير  .14

حياتته النضتالية علتل متدى  فودل فلسطين أمت  تيستير قبعتة أحتد كبتار مناضتيلها الت ي امتتدل لندن:
وتوفي قبعة وهو نائم رئي  المجل  الوطني الفلستطيني ومتن مؤسستي  عوود من العطاء المتواعل.
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 78الجبهتتة التتتعبية لتحريتتر فلستتطين فتتي العاعتتمة األردنيتتة عمتتان  أمتت  ال متتي   عتتن عمتتر ينتتاهز 
  عامًا قضاها في  دمة الوضية الفلسطينية.

الفلستتتطينية فتتتي موتتتدمتها حركتتتة فتتتتح والعديتتتد متتتن الوتتتوى والفعاليتتتال  ونعتتتل المناضتتتل قبعتتتة الفعتتتائل
 الوطنية الفلسطينية  مؤكدن علل أنه كان قامة وطنية مهمة في ت سي  المترو  الوطني الفلسطيني.

 22/7/2016، لندن، القدس العربي
 
 كيلومترًا في محيط مدينة الخليل 42حكومة نتنياهو تقرر بناء جدار بطول  .15

مكتم رئي  الحكومتة ا سترائيلية بنيتامين نتنيتاهو عتزم الحكومتة علتل  : أعلنرمضان أحمد - رام هللا
كيلتتومترًا فتتي محتتيط منطوتتة مدينتتة ال ليتتل   42إقامتتة موطتتع جديتتد متتن جتتدار الفعتتل العنعتتري بطتتول 

  إن وزارن التتدفا  بالتعتتاون متتع الجتتيت  أمتت وقتتال مكتتتم نتنيتتاهو فتتي بيتتان  جنتتوم الضتتفة الغربيتتة.
ن علتتل إقامتتة عتتائم فتتي محتتيط جنتتوم جبتتل ال ليتتل  فتتي المنطوتتة التتتي توتتع بتتين بلتتدن ترقوميتتا تعمتتر

الفلستتطينيين  "ا رهتتابيين")الفلستتطينية( وميتتتار )مستتتوطنة إستترائيلية(  بهتتدف منتتع تستتلل متتن تعتتفهم بتتت
  ."المويمين غير الترعيين في دولة إسرائيل"و

كيلومترًا  سيكون عبارن عن سور  42ي يمتد علل طول وأضاف: "إن جزء كبيرًا من العائم الجديد ال 
 ."يتم تجهيز  ب جهزن مراقبة  ويتوقع ان ينتهي العمل فيه بعد نحو عام

 22/7/2016المستقبل، بيروت، 
 
 لرئاسة مجلس األمن القومي يتنازل عن المنصب نتنياهومرشح  .16

نتته فتتي منعتتم رئتتي  مجلتت  أعلتتن أفريئيتتل بتتار يوستتف يتتوم ال متتي   تنازلتته عتتن تعيي: بتترل ضتتاهر
األمتتن الوتتومي ومستتتتار األمتتن الوتتومي لتترئي  الحكومتتة ا ستترائيلية  بنيتتامين نتنيتتاهو  و لتتك بستتبم 
التت  ر فتتي المعتتادقة علتتل التعيتتين. وكتتان نتنيتتاهو قتتد أعلتتن قبتتل  مستتة تتتهور عتتن قتترار  بتعيتتين بتتار 

اط  فتتي بيتتان إنتته "علتتل قتتال بتتار يوستتف  التت ي يحمتتل رتبتتة عميتتد فتتي االحتيتتو  يوستتف فتتي المنعتتم.
التترغم متتن توتتديري القتتتراح رئتتي  الحكومتتة بتعيينتتي مستتتتار  لألمتتن الوتتومي  لكنتتي قتتررل التنتتازل عتتن 

 التعيين واالستجابة القتراحال في الوطا  ال اص".
 21/7/2016، 48عرب 
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 ليبرمان: أشعار درويش تشبه كتاب "كفاحي" لهتلر .17
ئيلي أفيجدور ليبرمان رئي  إ اعة الجيت يارون ديكل لسماحه وّبخ وزير الدفا  ا سرا: حلمي موسل

ببتتث برنتتامل تعليمتتي فتتتي إطتتار "الجامعتتة الم اعتتتة" حتتول التتتاعر الفلستتتطيني محمتتود درويتتت. وقتتتال 
ليبرمتتان لتتديكل إن تمجيتتد الجتتودن األدبيتتة ألتتتعار درويتتت أتتتبه بتمجيتتد برغتتة كتتتام أدولتتف هتلتتر  

مودار الحود ال ي يكّنه أم ال أفيجدور ليبرمان لكل التراث الوطني "كفاحي". وواضٌح من حدن التتبيه 
 والوومي للفلسطينيين  وحود  علل األقلية العربية التي تملك حووم المواطنة في دولة إسرائيل.

وتتتتدد ليبرمتتتان  التتت ي ك يتتترًا متتتا كستتتم انت ابيتتتًا علتتتل حستتتام إ تتتارن الغرائتتتز ضتتتد األقليتتتة العربيتتتة فتتتي 
مع ديكل  علل أن التاعر الوطني الفلسطيني والوومي العربي ال يمكنه أن يكون  إسرائيل  في حدي ه

جتتزءًا متتن الروايتتة الت سيستتية للهويتتة ا ستترائيلية. وكتتان ليبرمتتان قتتد استتتدعل ديكتتل "الستيضتتاح" األمتتر 
 معه بعدما تحّول برنامل ب ته إ اعة الجيت حول أتعار التاعر الفلسطيني الراحل حلبًة للتنتاف  بتين

 الفاتيين ا سرائيليين علل تّدن العداء للعرم وترا هم. 
وأتار بيان عادر عن ديوان ليبرمان إلل أن الوزير قال لديكل إنه "لتي  هنتاك أي تتد ل متن جانتم 
المستتتوى السياستتي فتتي مضتتامين البتترامل التتتي تب هتتا إ اعتتة الجتتيت  لكتتن غايتتة ت ستتي  هتت   المحطتتة 

ّركتم م تل المجتمتع ا سترائيلي هتي تعزيتز التضتامن فتي المجتمتع العسكرية في مجتمع ديموقراطي ومُ 
وعدم تعميم التروخ  وبالت كيد عدم الم  بمتاعر الجمهتور". وتتّدل عتيغة بيتان ليبرمتان إلتل أنته ال 
يعتبتتر األقليتتة العربيتتة فتتي إستترائيل التتتي ُتّتتتكل حتتوالي  متت  ستتكان هتت   الدولتتة جمهتتورًا يجتتم عتتدم 

هتتور فتتي نظتتر ليبرمتتان واليمتتين ا ستترائيلي ستتوى المهتتاجرين اليهتتود. ولتت لك المستا  بمتتتاعر . فتتر جم
أضاف البيان أن الوزير يتؤمن "بوجتود فتارم كبيتر بتين حريتة التعبيتر وحريتة التنكيتل ومتن واجتم قتادن 

 المحطة أن يوضحوا  لك لمودمي البرامل  للمراسلين وللمحررين في المحطة".
د في البيان  إن درويت  ال ي دعا في قعائد  إلل طترد التتعم وقال ليبرمان في اللواء حسم ما ور 

اليهودي من أرض إسرائيل وكتم "ولكني إ ا ما جعل  آكل لحم مغتعبي"  ال يمكنه أن يكون جتزءًا 
من الرواية الت سيسية للهوية ا سترائيلية كمتا عرضتل فتي البرنتامل ا  اعتي. وقتال ليبرمتان لتديكل إنته 

ن أن نضتتم إلتتل التتتراث ا ستترائيلي أفكتتار المفتتتي الحتتاج أمتتين الحستتيني  أو "وفتتم هتت ا المنطتتم  يمكتت
 امتداح الجودن األدبية لكتام أدولف هتلر  كفاحي".

وادعتتل بيتتان وزيتتر التتدفا  أن قائتتد إ اعتتة الجتتيت رد فتتي اللوتتاء أنتته يتترى أهميتتة كبيتترن فتتي الحفتتاظ علتتل 
محتواهتا ولكتتن متتن الجتائز أن ستتيام األمتتور  حريتة التعبيتتر  وأن نعوعتًا تعليميتتة ال تعنتتي تمتا ًر متتع

 كجزء من الرواية ا سرائيلية قد يفهم بتكل  اطئ.
 22/7/2016السفير، بيروت، 
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 "إذاعة الجيش"التدخل في محتوى ما يذاع في  كليس ضمن صالحيات: لليبرمانمندلبليت  .18
وزير بتتتل ااتعتتت فتتتي المستتتتتار الوضتتتائي للحكومتتتة ا ستتترائيلية أفيحتتتاي منتتتدلبليل: أبلتتت  حلمتتتي موستتتل

يتارون ديكتل   "إ اعة الجيت" الدفا  ا سرائيلي أفيجدور ليبرمان بعد أن أعلن استدعاء  لوائد المحطة
أنه لتي  ضتمن عترحياته التتد ل فتي محتتوى متا يت ا  فتي المحطتة. وقتد اعتمتد منتدلبليل فتي موقفته 

زيلبتر  ويوضتي ب نته لتي  متن  مساعدن تؤون المتتورن والتتتريع دينتا 2015علل رأي بلورته في العام 
عتترحية التتوزراء التتتد ل فتتي متتا يجتتري فتتي محطتتال ا  اعتتة العستتكرية. وقتتد أدلتتل زيلبتتر بفتواهتتا هتت   
بعد أن كانل وزيرن ال وافة ميري ريغف قد ادعل أنه لي  في إ اعتة الجتيت تم يتل مناستم للموستيول 

لية التفكيتتر" كمتتا هتتو حتتال رجتتال التتترقية. وقتتررل زيلبتتر أن متتن حتتم المحطتتة التعتترف وفتتم "استتتور
 الوضاء.

 22/7/2016السفير، بيروت، 
 
 إسرائيليون ينتقدون موقف ليبرمان وريغف من إذاعة الجيش وأدباءمفكرون  .19

المفكتترين واألدبتتاء فتتي إستترائيل حملتتة واستتعة ضتتد كتتل متتن وزيتترن ال وافتتة : تتتن ك يتتر متتن حلمتتي موستتل
وقفهمتتا متتن إ اعتتة الجتتيت وب هتتا برنامجتتا عتتن أتتتعار ميتتري ريغتتف ووزيتتر التتدفا  أفيجتتدور ليبرمتتان لم

التتتتاعر الراحتتتل محمتتتود درويتتتت. وقتتتال التتتتاعر دانييتتتل فيزلتيتتتر إنتتته "بعتتتدما بتتتدأل الحملتتتة فتتتي األيتتتام 
األ يرن علل ا عرم  كان واضحًا أننا سوف نسمع توبي ًا عاليًا من جانم ريغتف. فلتي  منطويتًا أن 

ل. إنهتتا إمتترأن جاهلتتة ألستتفنا  ولتت لك ال يجتتدر بنتتا البحتتث عتتن يحملتتوا علتتل ا عتترم وهتتي تلتتتزم العتتم
  ريعة أ رى".

وكان درويت في نظر الك ير من األدباء ا سرائيليين ت عية ُمركبة تجمع فتي نظترهم بتين االحتترام 
والتوتتتتدير  بداعتتتته والعتتتتداء لمواقفتتتته. ومعتتتتروف أن درويتتتتت فتتتتي قعتتتتائد  تستتتتاجل متتتتع كبتتتتار التتتتتعراء 

نهم ناحوم بياليك ويهودا عميحاي. ولكن قعتيدن "عتابرون فتي كترم عتابر" فتي العتام ا سرائيليين  وبي
قادل إلل إظهار حود دفين تجاهه  حيث اعتبرل دعوًن لطرد اليهود متن فلستطين. وحمتل عتدد  1988

متتتن كبتتتار التتتتعراء ا ستتترائيليين حينهتتتا بتتتتكل مبتتتال  فيتتته علتتتل درويتتتت  حيتتتث قتتتاد الحملتتتة متتتن كتتتانوا 
 هم تعراء لليسار ا سرائيلي.يعتبرون أنفس

ومع  لك  فإن التاعر أليعزر كوهين رّد علل مواقف ليبرمان وريغف بإعرن أن "التتعر العظتيم هتو 
تعر عظيم   عوعًا عندما يكون تعرا لجيراننا  لتركائنا في األرض ومن واجبنا التعرف إليه. من 

وانمتا عتن طريتم وجهتة الولتم". وتستاءل المهم أن يعرف أحدنا اآل تر لتي  عتن طريتم فوهتة البندقيتة 
التاعر حاييم غوري: "هتل قترأ ليبرمتان أتتعار محمتود درويتتن أم أنته دومتًا يؤيتد الووميستار ال وتافي  
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ميتتري ريغتتفن لوتتد آلمتنتتي مواقتتف درويتتت  وهنتتاك ستتجال بتتين تتتعبينا  لكتتن إ ا كتتان الستتبيل الوحيتتد 
 للسجال هو الدم والنيران  فلن يبول منا تيء".

 22/7/2016فير، بيروت، الس
 
 نهب الموجودات األثرية الفلسطينيةو  ة سلبشرعن " تشارك فييةسرائيلاإل"العليا  .21

الود  العربي: كتف في إسرائيل أم  أن المحكمتة العليتا تتتارك أيضتا فتي تترعنة ستلم  –الناعرن 
حكمتة العليتا أمت  ونهم الموجودال األ رية الفلسطينية دون أي اكتراث بالوانون التدولي. ورفضتل الم

التماسا قدمته المنظمة الحووقية "عيمم تتافيه" وستمحل بنوتل مكتبتة أ ريتة تاري يتة وأ ريتال نتادرن متن 
فترال تاري ية م تلفة في فلسطين من متحف روكفلر في التتطر التترقي للتتطر الغربتي متن الوتد  

ر" ا سترائيلية بنوتل محتويتال المحتلة. وجاء االلتما  فتي متايو/ أيتار الماضتي بعتد قترار "ستلطة اآل تا
متحف روكفلر من التطر الترقي للود  المحتلة بهدف منع إعادتها للفلستطينيين مستتوبر  فتي حتال 
تمتتل تستتوية سياستتتية للعتترا  كمتتا تؤكتتتد المنظمتتة الحووقيتتتة ا ستترائيلية. بيتتد أن محكمتتتة العتتدل العليتتتا 

ان مستتتتتوطنون يمينيتتتتون قتتتتررل رفتتتتض ا ستتتترائيلية التتتتتي تغلغتتتتل لعتتتتفوفها فتتتتي الستتتتنوال األ يتتتترن قضتتتت
االلتمتتا  زاعمتتة أنتته بوستتع ستتلطة اآل تتار نوتتل الموتتدرال األ ريتتة وأن الوتتانون ا ستترائيلي يتغلتتم علتتل 
الوتتتانون التتتدولي التتت ي يحظتتتر نوتتتل كنتتتوز  وافيتتتة متتتن منطوتتتة محتلتتتة. تتتتم  لتتتك رغتتتم أن "عيمتتتم تتتتافيه" 

نمتتا تتتددل "الحوتل العيتتار لبتتام التتدار" وأوضتتحل فتتي التماستتها أنهتا لتتم  تتجاهتتل الوتتانون ا ستترائيلي وا 
 علل أن الوانون الدولي يعتمد عادن بم ل ه   الوضايا. 

 22/7/2016القدس العربي، لندن، 
 
 بفشل محاولتها تهجير اليهود من فرنسا تعترف "إسرائيل" .21

د مهتتاجر جديتد متتن يهتتو  200فيمتتا كانتل الحكومتتة ا ستترائيلية تحتفتل بوتتدوم : مجلتتي نظيتر - تتل أبيتتم
 فرنسا إليها وتعد  لك نجاحا لسياسة رئيسها بنيامين نتنيتاهو كانتل أوستاط سياستية أ ترى تعتترف بت ن

آالف مهتاجر يهتودي فتي  10الوراءن معموة لاحعاءال المتعلوة بتالهجرن تؤكتد فتتلها فالهتدف بجلتم 
 فرنسا. السنة لم يتحوم وك ير من المهاجرين تركوا إسرائيل وبعضهم عاد إلل

تتتير بوضتتوح إلتل تراجتع كبيتتر فتي مجتيء اليهتتود  عوعتا متن فرنستتا التتي تعتبتتر  حعتاءالأن ا و 
متتا معدلتته  2016والواليتتال المتحتتدند فوتتد جتتاء فتتي عتتام  أكبتتر م تتزون لليهتتود فتتي العتتالم بعتتد إستترائيل

فتي الفتترن نفستها متن الستنة  3,780مهاجرا جديدا من يهتود فرنستا إلتل إسترائيل بينمتا بلت  العتدد  1,923
 في المائة. 49أن هناك تراجعا بنسبة  ماضية ما يعنيال
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ويتضتتح أن اليهتتود الفرنستتيين التت ين هتتاجروا إلتتل إستترائيل  تترل انتتدال  موجتتال ا رهتتام ضتتد فرنستتا 
"هربوا من الدلف ليعلوتوا تحتل  التي كان بعضها موجها إلل اليهود بال ال تعروا ب نهم ب طوتهم تلك

أمان أيضاد ل لك قرر ك ير منهم العودن إلل فرنسا بينما أ   آ ترون المزرام". ففي إسرائيل ال يوجد 
إليها م ل كندا وأستراليا والواليال المتحدن. وهناك من يتير إلل أن  يبح ون عن دول أ رى يهاجرون

 إسرائيل فتلل حتل في استيعام الفرنسيين بتكل ناجح.
فتي المائتة متن الوتادمين يعتودون  30ة فتإن وحسم معطيال وزارن الهجترن واالستتيعام والوكالتة اليهوديت
الهجتترن والمستتاعدن علتتل استتتيعام الوتتادمين  إلتتل فرنستتاد لتت لك وضتتعل التتوزارن  طتتة  اعتتة لتتتتجيع

 الجدد في البرد.
 22/7/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 يقتحمون األقصى وينفذون جوالت استفزازية يهودياً  وطالباً  مستوطناً  80أكثر من  .22

أك ر من  مانين مستوطنا يهوديا  بينهم عناعر من منظمة "طرم من أجل الهيكل"   اقتحم: الود 
 يوم ال مي   المسجد األقعل من بام المغاربة بحماية ترطة االحترل ا سرائيلي ال اعة.

وجرل االقتحامال عبر مجموعال عغيرن ومتتالية  ونف ل جوالل استفزازية ومتبوهة في مرافوه 
 ها معلون وطلبة مجال  العلم بهتافال التكبير.الم تلفة تعدى ل

ولفل مراسلنا إلل مرافوة عدد من "حا امال" اليهود للمتطرفين في اقتحاماتهم للمسجد المبارك  فيما 
 حول الهيكل المزعوم مكان األقعل. أسطوريةتودم كل مجموعة مرتد تولل توديم رواية 

من فئتي  األقعلالمتددن بحم رواد  إجراءاتهامن جانبها  واعلل قوال االحترل ال اعة فرض 
 التبان والنساء  واحتجزل بطاقاتهم  رل د ولهم األقعل.

 21/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 (إيريز)تقّلص أعداد مسافري غزة عبر معبر بيت حانون  "إسرائيل" .23

ا سرائيلية قررل توليص أعداد المسافرين  أفاد مسؤول فلسطيني أن السلطال ":األناضول" - غزن
 تمالي الوطا   إلل مدينة الود  وال ارج. "إيريز"من قطا  غزن  عبر معبر بيل حانون 

وقال محمد الموادمة  مدير ا عرم في وزارن التؤون المدنية في السلطة الفلسطينية لت "األناضول":" 
فجر اليوم الجمعة إلل مدينة الود   نوط سيتوجهو معليًا ف 150أبلغتنا السلطال ا سرائيلية أن 

 معل أسبوعيًا". 300بعد أن كانل أعدادهم تعل لنحو  األقعل للعرن في المسجد 
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ووفم الموادمة  بررل السلطال ا سرائيلية قرار التوليص بعدم التزام المسافرين بالمغادرن في  ال 
 اليوم.

ادمة توليص أعداد المسافرين من غزن إلل معبر الكرامة ك لك قررل السلطال ا سرائيلية بحسم المو
أسبوعيًا ) بينهم طلبة ومرضل(  ألسبام  80ت ص إلل  100للسفر عبر األردن إلل ال ارج من 
 غير معروفة  بحسم المسؤول نفسه.

 22/7/2016القدس العربي، لندن، 
 
 للتضامن مع الصحفي نزّال دوليةحملة  .24

مدينة فلسطينية من اعتعامال تضامنية مع الزميل العحفي عمر  لم ت ل: عاطف دغل  -نابل  
نّزال عضو األمانة العامة لنوابة العحفيين وأك ر من عترين عحفيا آ ر يوبعون في سجون 

 االحترل ا سرائيلي.
ن اقتعر األمر بداية علل تنظيم فعاليال تضامنية محلية مع األسير نّزال المعتول إداريا من  أك ر  وا 

 ر ة أتهر  إال أنه لم يوف عند ه ا الحد  فود أطلول نوابة العحفيين الفلسطينيين حملة لت"قر  من 
 ال زان الدولي" نعرًن للعحفي نّزال وزمرئه المعتولين تهدف للضغط علل إسرائيل لافراج عنه.

للنبي( متوجها أبريل الماضي أ ناء سفر  عبر معبر الكرامة )ا/ عاما( أوا ر نيسان 54واعتول نزال )
ووفد من النوابة للبوسنة لحضور مؤتمر االتحاد األوروبي للعحفيين  حيث احتجز لوقل قعير 
ونول لمعتول عتعيون ا سرائيلي ليحول الحوا إلل معتول عوفر ا سرائيلي قرم رام هللا حيث هو 

 اآلن.
 21/7/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 بالقدس منح دراسية لطلبة الثانوية الناجحين .25

أعلنل وزارن التربية والتعليم الفلسطينية عن عترال المنح الدراسية لطلبة : أعرن هبة-الود  
 الود  الناجحين في ال انوية العامة   اعة طلبة البلدن الوديمة من المدينة.

وجيهي( جاء  لك  رل حفل نظمته مديرية التربية والتعليم في الود  لتكريم طلبة ال انوية العامة )الت
واحتفاء بالمنح الجامعية المودمة من الجامعة األردنية للطلبة المودسيين في قاعة كلية هند الحسيني 

 بحي التيخ جراح في المدينة مساء أم  األربعاء.
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من المنح  %10وأكد وزير التربية والتعليم العالي عبري عيدم عن ت عيص الوزارن ما نسبته 
منحة جزئية تكفل بها الوطا  ال اص ومنظمال أهلية  150وت عيص الدراسية للطلبة المودسيين  

 للطلبة من سكان البلدن الوديمة الحاملين للهوية المودسية.
 21/7/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 قتلة األطفال الفلسطينيين ُتالحق"مساءلة"  .26

 سرائيلي  بهدف بعد نحو عامين من المماطلة في محاكم االحترل ا: محمود السعدي -رام هللا 
عامًا( قرم معسكر عوفر  أعر والد  عيام  16محاكمة الجندي ا سرائيلي ال ي قتل نديم نوارن )

 علل ت سي  مؤّسسة حووقية تهدف إلل مرحوة جنود االحترل ال ين يوتلون األطفال الفلسطينيين.
م "مساءلة" العنف تباط الماضي  وأطلم عليها اس حعل عيام علل تر يص للمؤسسة في فبراير/

ضد األطفال. تضم المؤسسة  التي تت   من مدينة رام هللا مورًا لها  تسعة أعضاء في هيئتها 
 ا دارية  إما من  وي اال تعاص وال برن  أو من أهالي التهداء األطفال.

  رفض عيام السكول. كان 2014أيار من عام  بعد أتهر قليلة علل استتهاد نديم  في مايو/
علل أن ينال الجندي ا سرائيلي ال ي قتل ابنه عوابه. طيلة عامين  لم يمّل من المرافعال  معّراً 

الوضائية في محاكم االحترل. يوول لت"العربي الجديد": "وجدل نفسي قادرًا علل متابعة سير الوضية 
 في محاكم االحترل  وكنل أعمل علل جمع األدلة".

ئد عطير  لت"العربي الجديد"  أن "إنتاء المؤّسسة الحووقية من جهته  يوضح أمين سر مساءلة  را
جاء   بال أن التهداء ليسوا أرقامًا  ويجم متابعة قضاياهم من  البداية  بهدف استكمال الملف 

قنا  أهالي بوية التهداء  98الجنائي ال ي ال بد منه للحعول علل  في المائة من المعلومال  وا 
 امل المتابعة".بالبدء في  لك من  رل بر 

تهتم "مساءلة" بمتابعة قضايا العنف ضد األطفال الفلسطينيين  سواء أكان مرتكبوها من ا سرائيليين 
أو السلطة الفلسطينية. في الوقل الحالي  تركز علل قضايا التهداء األطفال ال ين قتلهم جنود 

سعل إلل زيادن وعي إسرائيليون أو مستوطنون. في ه ا ا طار  يوول عيام إن "مساءلة ت
الفلسطينيين وتوظيف  برال الوائمين عليها في جمع األدلة  دانة مرتكبي الجرائم ضد األطفال. 
ولتحويم  لك  تعمل علل تنظيم دورال وورت عمل يديرها فريم من المتطوعين  بالتعاون مع 

ؤسسة وقعل مؤسسال حووقية عالمية مت ّععة في البحث عن أدلة بتكل علمي". يضيف أن الم
 اتفاقيال مع مؤسسال عدن في السلطة الفلسطينية لمساعدتها في المتابعة الوانونية.

 22/7/2016العربي الجديد، لندن، 
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 .. إرهاب نفسي وفشل استخبارياإلسرائيلية"الزنانة"  .27
تواعل "إسرائيل" انتهاك الحووم ا نسانية الفلسطينية  عبر تك يف تحليم : أحمد عور -غزن 
في حالة "قلم و وف"  -بحسم م تعين-ل االستطر  في أجواء قطا  غزن  والتي تتسبم طائرا

 مستمر لدى المواطن الفلسطيني  رغم أنها "فتلل" ميدانيا في العمل االست باري األمني.
عاما(  من العول "المزعل" التي تعدر  طائرال  67وتتتكي العجوز الفلسطينية عائتة العانع )

  طيار ا سرائيلية  التي يطلم عليها الفلسطينيون اسم "الزنانة".االستطر  بر 
وأكدل العانع التي توطن حي السرم الواقع بجوار الحدود الترقية لمدينة رفح جنوم قطا  غزن  أن 
أحفادها األطفال "يرتجفون  وفا عندما يسمعون عول الزنانال  و اعة في ه   األيام التي تحلم 

وحول الت  ير النفسي لتلك الطائرالد بين الم تص في الت ن  ول اليوم".فيها بتكل مستمر ط
النفسي  عبد الرحمن وافي  أن حالة انزعاج الفلسطينيين الناتجة عن التحليم الك يف لطائرال 
"الزنانة" واألعوال التي تعدرهاد هي "أحد أعراض العدمة النفسية التي تستمر لفترال طويلة  

  ن تكرار العدوان والدمار والوتل".ويتوقع معها المواط
" إن "معظم الغزيين لم يت لعوا من أعراض العدمة النفسية الناتجة عن الجرائم 21وقال لت"عربي

البتعة التي ارتكبتها قوال االحترل في قطا  غزن  حيث يست كر المواطن األحداث العادمة فور 
تحليم طائرال الزنانة ي تي في إطار الحرم سماعه أو متاهدته تلك الطائرال"  مؤكدا أن "ك افة 

 النفسية المستمرن علل الوطا ".
من جانبهد أكد ال بير األمني كمال تربان  أن "التحرك األمني ا سرائيلي لم يتوقف  وهو غير 
مرتبط بوقل  والطيران ا سرائيلي ك حد أدوال االحترل األمنية لجمع المعلومالد لم يغادر أجواء 

 رل الفترن الماضية"  منوها إلل أن "طيران االستطر  في بعض األحيان يهبط بمستوى  قطا  غزن
 الطيران ليعبح مرحظا  بهدف إيعال رسائل محددن".

وتكك تربان في جدوى المعلومال التي تتمكن "الزنانة" من جمعها "ألن المواومة الفلسطينية ما زالل 
كسر إرادتها  أو الوعول لكوادرها"  مؤكدا أن  تعمل علل األرض  ولم يتمكن االحترل من

"الطائرال بر طيار التي يطلوها االحترل  وتغطي سماء قطا  غزن تعد وسيلة غير فاعلة في الواقع 
 الغزي".

وقال تربان إن "من الممكن أن ترعد تلك الطائرن مد ل نفم من أنفام المواومة  ولكنها ال تعرف 
لل  أين يعل  وال ما ا يفعل المواومون في باطنه"  مؤكدا أن "فعل المواومة أين ي هم ه ا النفم  وا 

 في الميدان ي بل فتل الجهود االست باراتية ا سرائيلية".
 21/7/2016، 21عربيموقع 
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 بوك" يعتقل مئات الفلسطينيين بسبب "فيس االحتالل: "أسوشيتد برس" .28
فلسطينيا  رل السنوال ال مسة األ يرن  426اعتولل سلطال االحترل ا سرائيلية : الود  المحتلة

 بوك". بسبم كتاباتهم علل مواقع التواعل االجتماعي و اعة "في 
وبحسم ما أوردل وكالة "أسوتيتد بر " في تورير إ باري ال مي   فإن سلطال االحترل اعتولل 

 64توال بدعون نتر محتوى تحريضي  في موابل اع 2015-2011مئال الفلسطينيين بين عامي 
 يهوديا بالتهمة  اتها.

ويتير التورير إلل أن سلطال االحترل الحول آالف التدوينال علل مواقع التواعل  بح ا عن أي 
محتوى ينم عن دعم العنف أو االنتماء إلل مجموعة مسلحة  من  م يجري توجيه الئحة االتهام إلل 

 عاحم المحتوى ال ي يوعف ب نه تحريضي.
 21/7/2016الغد، عم ان، 

 
 ينتظرون اإلغاثة ةفلسطيني بسوري الجئألف  450األونروا:  .29

ونروا  إن "وضع الرجئين الفلسطينيين والمدنيين السوريين ال يزال األقالل : وكاالل –بروكسل 
ععبا للغاية"  بينما يسعل المجتمع الدولي إلل إيجاد حل سياسي  نهاء العرا  المستمر من  سل 

 سنوال.
ورير المنظمة األممية  أن "تمويل المساعدال ا نسانية وال دمال األساسية  بال وجاء في ت

 27ضروريا أك ر من أي وقل مضل  ورغم وقف األعمال العدائية  ال ي د ل حيز التنفي  في 
  حيث ةفبراير )تباط( الماضي  فإن العنف المسلح ال يزال يسيطر علل مناطم واسعة من سوري

 ظروف مروعة".يعيت النا  في ظل 
ألف الجئ فلسطيني في سوريا  ك ير منهم يعيتون في المناطم  450وتودر "أونروا" أن  مة 

 المحاعرن والتي يععم الوعول إليها.
من المجتمع الفلسطيني   %60وتسببل أعمال العنف حسم التورير  في نزوح جماعي بل  أك ر من 

 .%57 تتض م  وارتفا  معدالل البطالة التي تودر بوقد تراجع االقتعاد بتدن  مما أدى إلل تفتي ال
وأوضح التورير أنه "يتم الضغط علل ال دمال األساسية لتلبية االحتياجال المتزايدن للسكان  فيما 
تعرضل البنية التحتية للتلف بسبم النزا   وينطبم ه ا العجز ك لك علل برامل وأعول الوكالة  

تلبية احتياجال الرجئين الفلسطينيين والتي ت  رل بتدن من جراء التي تعتمد علل التمويل الطارئ ل
من مدار  األونروا  إما أنها قد تضررل أو دمرل بالكامل من   %70العرا   حيث إن أك ر من 

 ".2011عام 
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وللت فيف من اآل ار الكار ية للعرا  السوري علل الرجئين الفلسطينيين  ناتدل "أونروا" الجهال 
لس ية" لمساعدتها علل سد الفجون التمويلية  لتواعل الوكالة عملها  متيرًن أنه حتل يونيو المانحة "ا

 من التمويل الرزم. %30الماضي  لم يتم جمع سوى 
 21/7/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 محمد بركة: "لن نكون دواجن في أقفاص الصهيونية" .31

محمد بركة  مما بال يسمل "قانون  48ايا فلسطينيي ح ر رئي  لجنة المتابعة العليا لوض :الناعرن
"  ال ي أقر  الكنيسل ا سرائيلي ه ا األسبو   وقال إنه قانون لي   قعاء عضو كنيسل ا قعاء

الباقية في وطنها  وتجريم نضالها  48جماهير فلسطينيي  إقعاءفحسم  بل الهدف منه هو 
  السياسي المترو   ضد سياسة التمييز العنعري.

وأضاف  أن ه   محاولة لليمين المتطرف المنفلل  ال ترم  طام جديد  مهادن ومت ا ل أمام 
العنعرية العهيونية  ولكننا نحن التعم ال ي انتعر في معركة البواء  وفي المعركة علل هويته 

 الفلسطينية  لن يرضل ب ن نكون دواجن تعيح في أقفاص العهيونية.
لوسائل ا عرم  إن ه ا الوانون يندرج ضمن وابل الووانين العنعرية  التي  وتابع بركة قائر في بيان

سكال  ا نسانتهدف بتكل  اص لومع الحريال وحووم  أعوال المعارضة والمناهضة  وا 
للسياسال العهيونية وجرائمها. وأن ه   الووانين  تنز  ما تبول من أترء ورقة التول المهترئة 

  فالديموراطية الحويوية  هي تلك التي تستوعم ال طام ا سرائيليةموراطية   لستر أك وبة الديأعر
سكاتهاآل ر  واللعبة االنت ابية  ولي  قمع اآل ر     من أجل هيمنة مطلم ل طام األغلبية.وا 

  للح ر من االنجرار وراء األبوام ا عرمية 48ودعا بركة الجماهير الواسعة من فلسطينيي 
تحميلهم مسؤولية  إلليض علل النوام العرم في الوائمة المتتركة  والسعي السلطوية في التحر 

واألول واأل ير له   السياسية  هي العهيونية  األسا سياسة التمييز العنعري  بينما المجرم 
 وحكوماتها.

 22/7/2016الغد، عم ان، 
 
 اإلسرائيليلجرافات االحتالل  ينيتصد  نساء قرية العراقيب  .31

اتتدل أم   المعركة علل قرية العراقيم الفلسطينية العامدن في : جرايسي برهوم - الناعرن
مرال  رل  103قوال التدمير ا سرائيلية علل تدمير الورية  أقدملعحراء النوم )جنوبا(  بعد أن 

 السنوال السل األ يرن. 



 
 

 
 

 

 22 ص             3998 العدد:        22/7/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

دهن لجرافال التدمير وسجلل مواومة األهالي أم    رون جديدن  بتعدي عترال نساء الورية ب جسا
 الض مة  إ  وقفن لموجهتها منعا لتحركها وتدمير األرض.

  حاولل آليال االحترل  تجريف أراضي الورية تمهيدا لتحريت أجزاء منها  فهبل نساء الورية وأم 
المرابطال والعامدال في المكان  ووقفن أمامها مانعين تودمها  واعطدمن مع قوال التدمير 

مر من السلطال ا سرائيلية  التي تعمل علل تطهير عرقي من عحراء النوم  وسلم الغازية  ب 
 مئال آالف الدونمال  بهدف بناء مستوطنال يهودية عليها.

 22/7/2016الغد، عم ان، 
 
 رجال أمن فلسطينيين تشملينفذ اعتقاالت  االحتاللالضفة الغربية:  .32

ّي  فجر يوم ال مي   علل تنفي  حملة اقتحامال أقدمل قّوال االحترل ا سرائيل: الطيم غنايم
مواطًنا   13ودهم  تارك بها مئال الجنود  تملل اقتحام عترال المنازل واعتواالل طالل أك ر من 

 بينهم مدير أمن جامعة الّنجاح  طلعل منعور و ر ة من عناعر األمن.
لمتان من كاّفة االّتجاهال عند ووعف تهود عيان اقتحام قرية كفر قليل بواسطة مئال من الجنود ا

  وتّنل قّوال االحترل ا سرائيلّي حملة للبحث عن األسلحة دا ل ال مي الّساعة ال ّال ة من فجر 
 منازل المواطنين لتووم بت ريم وتدمير واسعة الّنطام دا ل المنازل.

 منّية الفلسطينّية.وسّجل أّن عدًدا من المعتولين في قرية كفر قليل تابعون لعناعر األجهزن األ
 21/7/2016، 48عرب 

 
 مطلع العام منذآخرين  83واعتقال  اصياد 11جرح ": مركز الميزان" .33

( 11جرحل ) ا سرائيليقال مركز الميزان لحووم ا نسان  اليوم ال مي : إن قوال االحترل : غزن
 م الجاري.( قارم عيد من  مطلع العا28( آ رين  واستولل علل )83عيادًا  واعتولل )

وأضاف المركز في تورير له: واعلل قوال االحترل ا سرائيلي انتهاكاتها بحم العيادين 
الفلسطينيين في قطا  غزن  بتكل منظم وجسيم  حيث اعتولل  مسة عيادين تمال غرم غزن 

( انتهاكًا بحم العيادين  رل 71واستولل علل مركبهم. في الوقل ال ي و م المركز وقو  )
( 28( آ رين  واستولل علل )83( عيادًا  واعتول )11  جرح  رلها )2016األول من العام  النعف

قارم عيد  و ّربل قوارم ومعدال للعيد كالتباك وكتافال ا نارن ال اعة بووارم العيد في 
 ( حالة.11)

 21/7/2016، فلسطين أون الين
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 بون بالقصاص من القتلةعبد هللا عيسى وفلسطينيون يطال الطفلغزة: صدمة بعد ذبح  .34
تعر التعم الفلسطيني بعدمة كبيرن لفظاعة جريمة  بح الطفل الرجئ : عّباح فتحي-غزن 

هللا عيسل علل يد "إرهابي" من تنظيم  الفلسطيني من م يم حندرال في مدينة حلم السورية عبد
 "نور الدين زنكي" المعارض للنظام السوري.

ما توقع منف و ه   الجريمة البتعة  بل بالس ط والغضم والرغبة ولم ُيعم الفلسطينيون بالهلع  ك
 في ال  ر واالنتوام. 

وكتبل الفلسطينية تيرين  ليفة علل حسابها علل "فايسبوك" األك ر انتتارًا في فلسطين: "انتتر 
علل مواقع التواعل االجتماعي فيديو ل بح طفل فلسطيني في حلم. لم أسمع إدانة فلسطينية 

(  وال حتل مطالبال بالتحويم وال أي تيء يوحي ب ن أي مسؤول سمع باألمر!". وتساءلل )رسمية
أن التعم الفلسطيني ال يجد من يدافع عنه  إلل إتارنمستنكرن: "هو إحنا مين أبونا )من أبانا("  في 

 أو يرعل معالحه.
مؤسسال حووم ا نسان عائم عريوال  الفلسطينيةودعا أمين سر اللجنة التنفي ية لمنظمة التحرير 

في العالم والمنظمال الدولية  إلل مرحوة "الجنان ومجرمي الحرم" ال ين  بحوا عيسل. وجدد في 
ه ا "العمل الجبان والوحتي"  وطالم المجتمع الدولي وهيئاته الدولية وفي مودمها األمم  إدانةبيان 

حم تعبنا في كل مكان  بل العمل  المتحدن "باستواء العبر وعدم انتظار مآ  إنسانية جديدن في
الجاد والعاجل من أجل توفير الحماية الدولية العاجلة ألبناء تعبنا في الوطن وم يمال اللجوء  
وعواًل إلل إنهاء االحترل وتجسيد قيام دولة فلسطين وعودن الرجئين الفلسطينيين إلل ديارهم التي 

 ".194تردوا منها وفوًا للورار 
 22/7/2016 الحياة، لندن،

 
 الخليل.. االحتالل يفرض إجراءات جديدة على مداخل المسجد اإلبراهيمي .35

ترعل سلطال االحترل ا سرائيلية  بفرض إجراءال جديدن : محمود قديح  يوسف فويه -ال ليل 
 . وأعمال بناء وتغيير في الحواجز الدا لية المحيطة بالمسجد ا براهيمي  في مدينة ال ليل

باستبدال  أوقاف ال ليل  إسماعيل أبو الحرون  إن سلطال االحترل بدأل من  األربعاءوقال مدير 
 الحواجز ال تبية والحديدية المحيطة بالمسجد ا براهيمي  بجدران وغرف عغيرن.

وتدد أبو الحرون في حديث لت "قد  بر "  اليوم ال مي   علل أن ا جراءال الجديدن "عبارن عن 
ة لتفتيت المواطنين  والتنكيل بهم  وارتكام الجرائم بعيًدا عما كانل ترعد  الكاميرال بوابال إلكتروني

 سابًوا من ا عدامال وقتل المواطنين في ساحال المسجد ا براهيمي".
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واعتبر أبو الحرون أن ه   ا جراءال  والتي يفرضها االحترل علل المعلين  "تغيير لواقع المسجد 
 للووانين والمعاهدال الدولية التي تحرم الم  بدور العبادن في فترن االحترل". ا براهيمي وم الفة

وأكد أن اعتداءال االحترل األ يرن تندرج في إطار استكمال المترو  االستيطاني لتهويد المسجد 
بعاد المعلين المسلمين عنه بعد أن فرضل م طط توسيم المسجد زمانًيا ومكانًيا.  ا براهيمي  وا 

 21/7/2016، برس قدس
 
 رحاله في عمان ويعرض منتجاته يحط"التراث الفلسطيني".. بازار  .36

قادمون من أرض الحجر والنار  والتين والزيتون "من فلسطين"  حاملين في : تغريد السعايدن -عمان
جعبتهم ما عاغته أناملهم من تحف ومعنوعال  وم كوالل من  ير األرض وزيتها  جاؤوا 

 ته أيديهم لترد إليهم بال ير والتبادل بين ترا ين متواربين في األردن وفلسطين.عارضين ما أبدع
ه ا ما تحمله المنتجال المعروضة في بازار التراث الفلسطيني الُموام في حدائم الحسين في عمان  
ويستمر حتل ال ام  والعترين من التهر الحالي  وتم افتتاحه أول من أم  بحضور السفير 

 في عمان عطا هللا  يري  وبمرافوة فرم فنية فلكلورية ترا ية.الفلسطيني 
ويتار إلل أن البازار تم تنفي   بالتعاون بين مؤسسة نواف  لرستتارال ومؤسسة بازار األردند حيث 
يتارك ما يوارم مائة ت ص من فلسطين من م تلف العناعال  والمنتجال الحرفية  وبدعم من 

سطين  وسيكون علل هامت البازار عرض لفرم فنية ترا ية  رل غرف العناعة التجارن في فل
 اليومين الموبلين  علمًا ب ن البازار سيستمر لغاية يوم اال نين الموبل.

 22/7/2016الغد، عم ان، 
 

 السيسي: نقوم بـ"تحرك جاد" لتسوية القضية الفلسطينية .37
ووم بت"تحرك جاد" لتسوية الوضية قال الرئي  المعري عبد الفتاح السيسي إن برد  تأبو ظبي: 

أيام علل أول زيارن يووم بها وزير  ارجية معري إلل  10الفلسطينية وتحويم السرم  بعد قرابة 
 إسرائيل من  تسع سنوال.

وأضاف السيسي في كلمة ألواها أ ناء حضور  حفل ت رج دفعة جديدن من طرم الكلية الحربية: "ما 
 يم علل جهود السرم   ال يرك معر الجاد  يهدف إلل كسر الجمود تتهد  اآلونة األ يرن من تح

وهو جهد عادم يضع الجميع أمام مسؤولياتهم  ويح ر من مغبة الت  ر في تحويم السرم  ومن 
قرار الحووم".  مغبة تفاقم األوضا   كما يبتر بإيجابيال إحرل السرم وا 
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لمنطوة يعد أمرا ضروريا الستتبام األمن وتابع: "التوعل إلل تسويال سياسية ألزمال دول ا
 واالستورار فيها وفي مودمة تلك األزمال الوضية الفلسطينية"  وفم ما  كرل وكالة "فران  بر ".

 21/7/2016أبو ظبي، سكاي نيوز عربية، 
 
 ينفي مزاعم إسرائيلية بإحباط تهريب أسلحة من األردناألردني الجيش  .38

الجيت  –ؤول في الويادن العامة للووال المسلحة األردنية أكد معدر عسكري مس :الغد-عمان
العربي  ب نه ال عحة إطرقًا لما تداولته بعض وسائل ا عرم حول عملية تسلل أو تهريم ألسلحة 

 إحدى الدول المجاورن. باتجا من األراضي األردنية 
 ي الدقة عند نول وتداول م ل وأكد المعدر في تعريح نولته وكالة األنباء األردنية "بترا" ضرورن تو 

 ه   األ بار دون الت كد من عحتها.
وي تي تعريح الجيت بعد أن تناقلل وسائل إعرم عبرية عن معادر بجيت االحترل ا سرائيلي 

 ب ن عناعر  أحبطل محاولة تهريم تحنة أسلحة من األراضي األردنية إلل األراضي المحتلة.
ية العاترن أن جيت االحترل قام باعتوال فلسطينيين عند الجهة ومن جانبها أفادل الونان العبر 

 ا سرائيلية من الحدود وبحوزتهم األسلحة  وجرى تحويلهم للتحويم.
 21/7/2016، الغد، عّمان

 
 مشاهد جريمة ذبح الطفل الفلسطيني على يد مجموعة سورية مسلحةلاستنكار لبناني  .39

بح الطفل الفلسطيني الجريح عبدهللا عيسل علل يد متاهد جريمة   ": أ ارلالحيان" –بيرول 
مجموعة سورية مسلحة تطلم علل نفسها اسم "حركة نور الدين زنكي" تمال حلم  وتم تداولها عبر 

 وسائل التواعل االجتماعي  استنكارًا لبنانيًا مما ًر لرستنكارال المسجلة في العالم.
حريري أن " بح الطفل الفلسطيني في م يم حندرال واعتبر زعيم "تيار المستوبل" الرئي  سعد ال

 تمال حلم  جريمة ت تزل الم سان المستمرن في سورية بكل فعولها".
تكون  أنوأكد في سلسلة تغريدال له عبر موقع "تويتر"  أن "ال ين يريدون ل ورن التعم السوري 

علل أن "المجرم الواتل  علل م ال بتار األسد  ال يستحوون ترف االنتماء له ا التعم"  متدداً 
 أي فعيل انتمل". إللال ي يت   من ال بح وسيلة للوتال  يجم أال ينجو من العوام 

وأكد رئي  "تكتل التغيير وا عرح" النيابتتتي ميتال عون عبر "تويتر"  "أن  بح طفولة عيسل هو 
ه الموطو  هو الفداء وتوقظ  بح البراءن في ا نسان وانفتتجار التر فيه"  متسائًر: "هل يكون رأس

 نظراته المستنجدن ودماؤ  النازفة ضمير العالمن".
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ودانل حركة "أمل" الجريمة معتبرن أن ه ا "العمل ا جرامي ا رهابي ال ي قامل به الععابال 
جرائم  إللا رهابية التكفيرية المتفلتة من عوال ا نسانية والضوابط الدينية واأل رقية جريمة تضاف 

أطفال لبنان وجنوبه  إللأطفال تاطئ غزن في فلسطين المحتلة  إلل رهام المتنولة من محمد الدرن ا
 أطفال سورية والعرام وكل طفل تهيد بسبم ا رهام المتنول". إللفي قانا والمنعوري والنبطية  

ال يظهر  وطالبل "المجتمع الدولي والعربي بوقف دعم ه   الجماعال ا رهابية وتغطيها بتسميال
 منها إال األعمال الدموية وا رهابية".

 22/7/2016، الحياة، لندن

 
 لشهر الحاليلأمير قطر يقرر دفع رواتب موظفي غزة  .41

أعلنل قطر أنها ستدفع إجمالي رواتم التهر الحالي للموظفين العاملين في قطا  غزن  لت فيف 
لتي يواجهونها جراء الحعار ال ي يفرضه معانان موظفي الوطا   في ظل الضائوة المالية ال انوة ا

 االحترل ا سرائيلي.
وأفادل وكالة األنباء الوطرية ب ن أمير البرد التيخ تميم بن حمد آل  اني أمر بدفع الرواتم التي 

 مليون دوالر(. 31قطري )نحو ن لاير مليو  113تبل  
ل الرتم إن المكرمة الوطرية وقال عضو المكتم السياسي لحركة المواومة ا سرمية )حما ( عز 

 من ت نها الت فيف من معانان المحاعرين في غزن.
"إن ه   اللفتة األ وية من ت نها الت فيف من معانان تعبنا  -في تعريح عحفي-وقال الرتم 

 المحاعر في غزن  وهي تعبير عن مواقف قطر األعيلة في دعم عمود تعبنا وقضيته العادلة".
-موتضمفي تعريح عحفي -وزارن المالية في قطا  غزن يوسف الكيالي  من جانبه   ّمن وكيل

الوطري  معربا عن تودير  لدولة قطر وأميرها  وأكد أنه سيتم عرف راتم تهر يوليو/تموز  الموقف
 كامًر للموظفين فور وعول المنحة الوطرية.

تحية  اعة ألمير  بدور   وّجه جمال ال ضري رئي  اللجنة التعبية لمواجهة الحعار علل غزن
دولة قطر التيخ تميم بن حمد آل  اني "علل ه ا الورار المهم في واقع ععم وظروف است نائية 

 يعيتها قطا  غزن بسبم الحعار الممتد لعتر سنوال".
من سكان غزن يعيتون تحل  ط الفور  وسط معدل د ل  %80وقال ال ضري للجزيرن إن أك ر من 

 رين  ونحو مليون ومئتي ألف إنسان يعيتون علل المساعدال.يومي للفرد ال يتجاوز دوال
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من المعانع مغلم بتكل كامل أو تبه كامل  والمعابر مغلوة بتكل  %80وأضاف أن أك ر من 
تبه كامل أيضا  فضر عن الطوم البحري المفروض علل الوطا   ال ي  لم واقعا ععبا علل 

 يوية.سكان غزن  وأعبحل غزن تعيت كار ة إنسانية حو
ن ما يتلوونه من  ويوول موظفون تابعون لحكومة غزن السابوة إنهم يعانون ظروفا معيتية قاسية  وا 

 دفعال مالية ال تكفي لت مين متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.
 22/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 السودان يشيد بدعم قطر للقضية الفلسطينية .41

ال ارجية السوداني بروفسير إبراهيم غندور بجهود دولة أتاد وزير : محجوم عواطف-ال رطوم 
قطر واهتمامها بالوضية الفلسطينية مؤكًدا موقف برد  ال ابل من الوضية الفلسطينية ووقوفه مع 

 المبادرن العربية  ودعمه للمبادرن الفرنسية وتمنياته بنجاحها.
لرأم العد  بين الفعائل الفلسطينية.  وأكد في حدي ه لت"الترم" مساندن ودعم برد  للجهود الوطرية

وقال غندور إن السودان يؤكد دعمه للوضية الفلسطينية فيما ي ص السند الوانوني وكل ما من ت نه 
 الوقوف مع التعم الفلسطيني ومساعدته ودعم نضاله".

 22/7/2016، الشرق، الدوحة
 
 فرنسيةالجامعة العربية ترحب بجهود إنهاء االحتالل عبر المبادرة ال .42

رحم المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية بالجهود الدولية والعربية الهادفة  نهاء : نواكتوط
االحترل ا سرائيلي  و اعة المبادرن الفرنسية  التي تم في إطارها عود اجتما  وزاري دولي في 

متترك أكد علل  العاعمة الفرنسية باري   بداية تهر حزيران/يونيو الماضي  وعدر عنه بيان
  وحل جميع قضايا الوضع الدائم علل أسا  1967إنهاء كامل االحترل ا سرائيلي ال ي بدأ عام 

 وأهمية تنفي  مبادرن السرم العربية. 338و 242قرارال مجل  األمن  و اعة قراري 
  وزراء وأكد مجل  الجامعة علل مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري الجتما

(  وال ي عود في قاعة المؤتمرال بالعاعمة الموريتانية نواكتوط 27ال ارجية العرم للومة العربية )
اليوم ال مي   في متاريع قرارال سيتم رفعها للمجل  الوزاري السبل الموبل  علل متابعة المبادرن 

جه بآلية دولية متعددن   و رو 2016الفرنسية من  رل عود مؤتمر دولي للسرم قبل نهاية العام 
  1967األطراف تعمل علل إنهاء كامل االحترل لدولة فلسطين واألراضي العربية المحتلة من  عام 

 وفم أطر زمنية محددن لرتفام والتنفي .
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عادن النظر في توريرها  ودعا المجل  اللجنة الرباعية للسرم في الترم األوسط لمراجعة موقفها وا 
/ يوليو الجاري  وال ي يتناقض مع الوانون الدولي وقرارال الترعية الدولية  تموز 1العادر يوم 

وينحاز في ك ير من مضامينه إلل الرواية والمواقف ا سرائيلية  ويساوي بين سلطة االحترل 
والتعم الفلسطيني الواقع تحل االحترل  ودعوتها إلل االلتزام بمرجعيال عملية السرم والورارال 

 والعمل علل أساسها لحل العرا  بداًل من إدارته  ودعم عود المؤتمر الدولي للسرم. الدولية 
وكلف مندوبو الدول العربية اللجنة الوزارية العربية المعغرن بت ن إنهاء االحترل بالعمل علل طرح 
ة وتبني مترو  قرار جديد في مجل  األمن ُيدين االستيطان االستعماري ا سرائيلي في أرض دول

 فلسطين المحتلة.
وكلف المجل  السفراء العرم بتك يف نتاطاتهم في فضح الممارسال ا سرائيلية ضد أهل الود  
والمودسال  وب ل جهدهم في منظمة "اليونسكو" واألمم المتحدن في المحافظة علل عروبة مدينة 

 الود .
األونروا"  وحث باقي الدول ورحم المجل   بزيادن بعض الدول العربية مساهمتها في دعم موازنة "

العربية إلل زيادن دعمها وزيادن نسبة مساهمتها في ميزانية المنظمة الدولية  لتعل إلل النسبة 
 .%7,73الموررن للدول العربية والتي تبل  

وفوًا لآلليال التي  1/4/2016كما دعا الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدن عام تبدأ من 
 .2002بيرول  أقرتها قمة

 21/7/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 
 من البيوت المدمرة كلّيًا في غزة 100توقيع اتفاقية إلعادة بناء  .43

( في الود   والحكومة األلمانية بواسطة UNOPSوقع مكتم األمم المتحدن ل دمال المتاريع ): غزن
جل إعادن بناء ما يوارم مئة بيل من البيول المدمرن كلّيًا ( اتفاقية من أKfWبنك التنمية األلماني )

 في قطا  غزن.
ووفوا لبيان عحفي عادر عن "يونوب " فإنه سيعمل بتمويل من الحكومة األلمانية وبالتراكة مع 

( بتكل و يم مع وزارن األتغال العامة وا سكان من أجل تزويد NRCالمجل  النرويجي لرجئين )
عدن الوانونية  والتونية  والمالية من أجل إعانتهم علل إعادن إعمار منازلهم والعودن العائرل بالمسا

 .2014إليها بعدما تضررل نتيجة العدوان علل الوطا  عام 
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وأكد مكتم المم لية األلمانية "أن ه ا المترو  هو جزء من التزام الحكومة األلمانية الووي تجا  إعادن 
ضا  المعيتية للفلسطينيين هناك. حيث التزمل ألمانيا  من  نهاية الحرم البناء في غزن وتحسين األو 

 مليون يورو  عادن ا عمار والمساعدال ا نسانية في الوطا ". 120علل غزن  ب ك ر من 
مليون يورو نهل البناء من قبل المالكد  5تهرًا  وال ي تودر قيمته بتت 18وسيتبع المترو  الممتد علل 

ا النهل المالكين من أجل التعاقد مع تركال مهنية  ال  برن عالية للويام باألعمال حيث سيساعد ه 
 ا نتائية  لضمان جودن وأمن الهياكل ولتحويم سرمة العائرل التي ستعيت فيها.

 21/7/2016، فلسطين أون الين
 
 وفد برلماني أوروبي يتفقد مشاريع المياه في غزة .44

اليوم ال مي   متاريع الميا  التي يدعمها االتحاد األوروبي في  تفود وفد برلماني أوروبي : غزن
قطا  غزن   رل جولته التي تملل عدن قطاعال ولواءال في غزن  لرطر  علل سير المتاريع 

 وعملها واستعدادال إطرقها قريًبا.
طين رالف تراف  وبدأ الوفد  ال ي ترأسه البرلماني الفرنسي جان أرتوز بمتاركة مم ل االتحاد في فلس

زيارته إلل محطة معالجة الميا  العادمة )تمال قطا  غزن(  والتي يساهم االتحاد األوروبي  إضافة 
 إلل البنك الدولي وبلجيكا وفرنسا والسويد  بدعمها.

وقام الوفد بتفود محطة التحلية محدودن الكمية )جنوم قطا  غزن(  وتم توقيع استكمال مرحلتها 
ألف متر مكعم يومًيا بويمة  12العام الجاري لرفع الودرن ا نتاجية للضعف لتعل إلل ال انية أوائل 

 مليون يورو للمرحلتين. 20إجمالية تعل إلل 
بدور   تدد نائم رئي  سلطة الميا   ربحي التيخ  علل أن المتاريع التي يدعمها االتحاد األوروبي 

العحي( "رافعة مهمة لمواجهة أزمة الميا   وغير  من الجهال المانحة )متاريع الميا  والعرف
 المزمنة في غزن".

 21/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تطلب دعمًا لتغطية احتياجات الالجئين "ونروا"األ  .45
مريين دوالر  403ونتتروا(  التتدول المانحة  إلل دعمها بمبل  األدعل وكالة )": ال ليل" - غزن

حتياجال ا نسانية لرجئين في األراضي الفلسطينية المحتلة  وأكدل أن لتغطية الحد األدنل من اال
مليون دوالر  74متوقعة عجزًا ماليًا قدر   لديها احتياجال الرجئين في قطا  غزن فاقل الدعم المالي 

 العام الجاري.
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ل في مليون دوالر لبرنامل التد ر 355,95وقالل "أونروا"  في بيان أم  ال مي   إنها ست عص 
مليتون دوالر 142,3مليون دوالر للمساعدن الغ ائية الطارئتتتة  و 109,7قطا  غزن  من ضمنه مبل  
 مليون دوالر للمساعدال النودية الطارئة "العمل موابل ا يجار". 60,4لمساعدال ا يواء الطارئ  و

تواجه زيادن علل طلم وأتارل إلل أن احتياجال النمو فاقل الدعم المالي المودم لها بما يجعلها 
  دماتها ناتجة من نمو وتزايد أعداد الرجئين الفلسطينيين المسجلين لديها في قطا  غزن.

وقالل: "إن احتياجال النمو فاقل الدعم المالي  وكنتيجة ل لك فإن ميزانية البرامل لدى أونروا التي 
يزانية  ومن المتوقع أن يعل تدعم توديم ال دمال األساسية تعمل في ظل وجود نوص كبير في الم

 ".2016مليون دوالر أمريكي في  74العجز المالي إلل 
 22/7/2016، الخليج، الشارقة

 
 هوالند يشدد أمام عباس في باريس على ضرورة إعادة تحديد أفق سياسي لعملية السالم .46

ر  الفلسطيني أكد الرئي  الفرنسي فرنسوا هوالند مساء ال مي    رل لوائه نظي :ف م أ -باري  
محمود عبا  في باري   علل الحاجة الملحة  عادن تحديد "أفم سياسي" في عملية السرم 

 .ا سرائيليةالفلسطينية 
وأعرم الرئي  الفرنسي عن "قلوه إزاء هتاتة الوضع في الترم األوسط وتزايد العنف"  بحسم بيان 

ر للرباعية الدولية أن حل الدولتين مهدد وأضاف أنه "فيما يظهر التورير األ ي عادر عن الرئاسة.
 بمواعلة االستيطان  فهناك حاجة ملحة  عادن تتكيل أفم سياسي".

وأكد هوالند لعبا  "التزام فرنسا في مواعلة الز م ال ي أنتجه االجتما  الوزاري في باري  في 
ن تؤدي إلل عود يونيو  فضر عن مواربته لل طوال الموبلة التي يفترض أ ال الث من حزيران/

وتدد علل أن "فرنسا لن تد ر جهودها لتعبئة المجتمع الدولي حيال إحياء عملية  مؤتمر دولي".
 السرم".

 22/7/2016، القدس العربي، لندن

 
 المزار تل أبيب .. هل هانت فلسطين عليهم ؟! .47

 أ.د. يوسف رزقة
سال االستراتيجية المنطوة. الهدف يزور الجنرال السعودي )أنور عتوي( رئي  المعهد السعودي للدرا

من الزيارن )تل أبيم( والممر )رام هللا(ن! التول الجنرال السعودي رامي الحمدهللا. اللواء كان إعرميا  
نما الهدف تل أبيم  والغرض تل أبيم ن!  وعرقال عامة  ألن الهدف والموعد ليسل رام هللا  وا 
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عن المتترك بين األطراف. البحث يجري اآلن من  الموعد هو المضي قدما في التطبيع  والبحث
تحل الطاولة من  رل مركز أبحاث  ومن  رل جنرال متواعد ُعرف بلواءاته العديدن والمديدن مع 

 الويادال ا سرائيلية والعهيونية.
كما  غطاء ربما يرى بعض المراقبين أن الزيارن ات  ل من الحالة التركية وانتغال ا عرم بها 

أنور عتوي الجنرال ال   لك. ل الزيارن الحمدهللا ورام هللا ممرا وغطاء  ولكن المس لة أبعد من ات 
قامة عرقال دبلوماسية  يبحث عن الغطاء  فهو مؤمن  بل هو تديد ا يمان بالتطبيع مع إسرائيل  وا 

 بم الجنرالمعها  وقبل سنوال  لل التول الجنرال مع رئي  مجل  األمن الوومي ا سرائيلي السا
 )يعووم عميدرور(. 

نحن ال نملك معلومال دقيوة عن ه   اللواءال وما يجري فيها  ألنها محاطة ببعض الكتمان في 
التفاعيل  بعد ت طي حجاز الحرج في اللواءال العلنية من  فترن  ولكن المعادر تتحدث عن وجود 

يارن فيما يبدو تحظل برضل الويادن وفد سعودي يعاحم الجنرال في زيارته  واألهم من  لك أن الز 
 الرسمية السعودية لألسفن!

نحن نراقم ولنستمع ففي إسرائيل تتحدث الت عيال الويادية عن تراكة حويوية مع دول  ليجية 
 مهمة لم ت كرها باالسم حتل تعل إلل مرحلة النضوج الكامل.

الفدائية ضد العدو  والكاتم  وتركي الفيعل يدعو لوقف المواومة الفلسطينية  وينتود العمليال
السعودي الليبرالي محمد علي المحمود يدعو من علل تويتر إلل إدانة ا رهام الفلسطيني ضد 
المدنيين ا سرائيليين علل غرار إدانة ا رهام في ني ن! ويدعو إلل إدانة  ورن السكاكين والعمليال 

ني  وما يجري في فلسطين " ما لكم ضد المستوطنينن! الكاتم الهمام يساوي بين ما جرى في 
كيف تحكمونن!" فيوول:" إن "قتل األبرياء في أي مكان إرهامن!. ال معنل الستنكار بعضهم جريمة 

 ني د في الوقل ال ي يباركون فيه ) ورن السكاكين( في إسرائيلن!".
بارال سابم  نحن في ه ا العرض أمام جنرال يرأ  مركز دراسال  وأمام تركي الفيعل  رئي  است 

وأمام م وف سعودي ليبرالي  وأمام وفد سعودي يعاحم الجنرال في زيارن تل أبيم  وه ا يدفعنا لكي 
ن! وهل ه   الزيارال هي محاولة لتجاوز المبادرن والليبرالية( )الرسميةنس ل إلل أين تتجه السعودية 

ي المبادرن  وبحسم ما تطلم العربية  وتعديلها  بحيث يسبم التطبيع االعتراف بإسرائيل كما ف
 إسرائيل  بحيث يكون التعديل السعودي عمليا ال نظريان!

لي  الهدف من ه ا الموال مهاجمة المملكة  بل هدفه الطلم من الملك سلمان أن يتد ل  وأن 
يوقف ه   ال طوال المجانية  وأن يستعيد ت عية الملك فيعل ودور   وقد كان دورا متهودا ما 

الوطنيون واألحرار. زيارن عتوي  وتعريحال غير   آلمتنا نحن في فلسطين  وال نستطيع زال ي كر  
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أن نمنع أنفسنا في التكوى  فهر يتد ل الملك  وي مر بوقف ما يؤلمنان! أم نحن نحلم حين نتحدث 
 عن دور سعودين!

 21/7/2016، فلسطين أون الين
 
 حماس وانتخابات البلدية .48

 المدهون إبراهيم
ن راهن علل رفض حما  المتاركة في االنت ابال البلدية التي أعلنتها حكومة الحمد هللا  هناك م

 وبنوا توقعهم علل قراءن مغلوطة لتوجهال حما .
وربما تغيرل حسابال الك يرين بعدما أعلنل حما  تحتيد نفسها وقوتها لعالح إنجاح االنت ابال  

 ماكينةهٍة قطا  غزن محاعر ومضيم عليه  وهناك رغم تعويد الواقع الفلسطيني واضطرابه  فمن ج
 إعرمية تعمل ليل نهار  وتحّمل حما  مسؤولية معانان الوطا   وتبّرئ االحترل والسلطة.

ومن جهة أ رى واقع الضفة ععم جدا بوجود وسيطرن وسطون االحترل  ال ي يرحم ويعتول 
حواجز  با ضافة ألجهزن أمنية تنسم مع ويغتال ويهدم ويوطع األواعر ويمنع التحركال ويويم ال

  وتووم بحمرل اعتوال لكل من يؤيد حركتي حما  والجهاد ا سرمي  وتعادر ا سرائيليالجيت 
 األموال وتفض التجمهرال وال تسمح ألي مظهر حمساوي مهما كان بسيطا.

يجابي  ويحمل إرادن  قوية  حباط كل له ا موافوة حما  علل انت ابال البلدية موقف تجا  وا 
حاالل الجمود والتيّب  التي د لل فيها الوضية الفلسطينية  بسبم تنعل المجتمع الدولي وا قليمي 

  فوبول حما  االنت ابال  طون لتحريك الميا  الراكدن التي تعتري الحيان 2006من نتائل انت ابال 
  وا عادن ال وة لرأي التعم في السياسية الفلسطينية  وتفعل أساليم وأدوال إعرح الوضع الوائم

 تحويم  ياراته.
ومع  لك هناك تفاعيل يجم تحديدها وحسمها كضمان نزاهة العملية وتفافيتها  عوعا في 
الضفة الغربية  وضمان الوبول بها وا عطاء مساحال تحرك للمجال  المنت بة وآفام لت فيف المعانان 

 عن التعم الفلسطيني  مهما كانل النتائل.
حما  تسهيل االنت ابال سينجحها ويمنحها ترعية أوسع  وسيعزز من تكامل المتهد  ويؤكد قرار 

التزام الحركة باتفاقيال المعالحة رغم تنعل فتح من الك ير من التزاماتها  ودليل أن حما  ال توف 
 ين.حجر ع رن أمام الحراك ا يجابي الدا لي لترتيم البيل الفلسطيني وت فيف معانان الفلسطيني

أعتود أن نجاح انت ابال البلدية والتزام السلطة بالمعايير التي تضمن نزاهتها وتفافيتها  ومن  م 
الوبول بنجاحها سيمهد الطريم أمام استكمال العملية االنت ابية  أما في حال عدم االلتزام بسير 
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حجر الزاوية ومفترم طبيعي وتفاف  فهنا قد تحدث إتكاليال وارتدادال سلبية  فه   ال طون تعتبر 
 الطرم دقيم و طير.

أعتود أن حما  لن تتعامل مع االنت ابال بتكل واحد  وستتعامل مع كل بلدية علل حدن  فكل 
محافظة لها أولويتها ورؤيتها  فهناك بلديال ستتارك بووائم  اعة بالحركة  وأ رى ستدعم مستولين 

تسهيلها هو الورار المركزي  وله ا جاء بيان و ال ة ستتحالف معهم  ولكن قبولها باالنت ابال و 
الحركة واضح أنها مع االنت ابال وتدعمها وستنجحها  و لك منسجٌم مع رؤيتها ومنهجها الداعم 
للعملية الديموراطية واالنت ابية ولحرعها علل التداول السلمي للمراكز والمسؤوليال  وستتارك 

ال  وه ا يعني أنها لن تد ل المنافسة الحزبية المويتة  حما  في انت ابال البلدية بووائم تضم كفاء
وستعمل علل است مار الفرعة في دعم ت عيال ليسل ترطا أن تكون حمساوية  ولكنها مؤهلة 

 لل دمة والنجاح.
 21/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 فتح وحماس.. المعركة ما قبل األخيرة .49

 نبيل عمرو
قبولها المتاركة في االنت ابال المحلية  "الجهاد ا سرمي"للدود أعلنل حركة حما  وتوأمها ا

 الفلسطينية التي ستجري في مطلع أكتوبر )تترين األول( من العام الحالي.
مفاجًئا لفتح وحلفائها فود كانل حما  قد قاطعل االنت ابال المحلية  "الجهاد"جاء قرار حما  و

 تتارك في الرحوة. السابوة وكان االستنتاج عند فتح أنها لن
معركة أكتوبر الفلسطينية ستكون حاسمة في أمر ال هام إلل انت ابال رئاسية وتتريعية ت  رل عن 

المحلية له ا العام فود تجعها  موعدها سنوال ك يرن وحركة حما  حين قررل  وض االنت ابال
اطمئناًنا ب نها ستفوز حًتما علل ه ا الورار فوزها المميز في انت ابال جامعة بيرزيل ما  لم لديها 

الضفة والوطا . وحركة حما  تعتبر االنت ابال  في أي انت ابال علل أي مستوى تعبي في
نما هي  المحلية ليسل مجرد عرض للوون في أمر مجال  ال دمال فه ا ما ال ي طر علل بالها وا 

ا قبل األ يرن بالنفو  السلطوي علل مستويال أعلل أي أنها المحطة م مفعل سياسي يتعل
 للتتريعية والرئاسية وا  ا كانل عناديم االقترا  هي من سيورر في نهاية المطاف فإن الطمئنان
حما  المسبم أسباًبا موضوعية  بتل نجاعة م لها في كل المعارك االنت ابية التي  اضتها مع فتح 

 وبواعث االطمئنان تتل ص في أمرين تديدي الفاعلية في تحويم النتائلد
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ولهما الدرجة العالية من االنضباط ألعضائها وأنعارها بحيث ال يضيع من رعيدها عول واحد أ
أفرز موولة عجيبة غريبة  و انيهما االعتماد علل قلة االنضباط في معسكر فتح وأنعارها وه ا ما

 وهي أن فتح تعجز علل الدوام من تحويل أعواتها الك يرن إلل مواعد.
مما جعل من ه ا النو  من النتائل قانوًنا  2006بال التتريعية في عام وقد حدث  لك في االنت ا

 تعتمد عليه حما  بل وترى فيه الضمانة األكيدن لفوزها.
دارن االنت ابال أما في المجال األوسع فإن حما  أك ر قدرن   لك في مجال الميدان والعناديم وا 

وبودر بؤ  التسوية التركية  و العحيحعلل ا فادن من المتغيرال مع أن العك  يجم أن يكون ه
ا سرائيلية بت ن قطا  غزن إال أن حما  سجلل لنفسها ولو دعائًيا عدًدا من النواط في زمن الفراغ 

رعد استفادتها من نجاح حليفها أردوغان في تكري   الهائل عند الطرف اآل ر. وبوسعنا ك لك
 كري وما تر  من تداعيال.زعامته التركية ا سرمية إ ر فتل االنورم العس

إن أقل من  ر ة أتهر هي المدن التي ستجري فيها االستعدادال لرنت ابال المحلية ال بد أن تمر 
وضعها الدا لي وترميم  كلمح البعر  عًوعا علل ععيد فتح التي أضاعل فًرعا ك يرن لتحسين

رها تجمدل المؤسسال التي تعنع استوطاباتها التوليدية من الفعائل األ رى والمستولين ففي معسك
مؤتمرها رغم مرور سنتين علل الموعد الدستوري لعود .  فيها عادن الورارال الدا لية فلم تستطع عود

وعلل ععيد المنظمة التي هي مركز النفو  األساسي لحركة فتح لم تستطع عود مجلسها الوطني 
بها حما  بدقة وتت   قراراتها غالًبا فاتلة جرل علل ه ا الععيد. وه   أمور تراق رغم محاوالل

األ يرن ألن  علل أساسها فإ ا جرل االنت ابال المحلية في موعدها فسوف تكون المعركة ما قبل
الفائز فيها سيمتلك مفاتيح الفوز فيما بعدها أما إ ا استدعي  لك الطبيم البغيض المسمل بالت جيل 

 الفلسطينية. فإن الضحية حتما ستكون النمو الطبيعي للحيان
 22/7/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 .. حليف جديد للفلسطينيين"التواصل االجتماعي" .51

 د. أسعد عبد الرحمن
. "معركتنا األساسية يجم أن تتركز ضد مواقع التواعل االجتماعي التحريضية وا عرم الفلسطيني"

عد أسبو  فوط من المواجهال العنيفة ه ا ما قاله رئي  وزراء االحترل ا سرائيلي بنيامين نتنياهو ب
)بين قوال االحترل والفلسطينيين في الضفة الغربية والود  المحتلتين( التي انطلول في أكتوبر من 

 ."الهبة الفلسطينية"العام الماضي معلنة انب ام 
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نها   وعفل جهال عديدن وسائل التواعل االجتماعي في فلسطين ب "الهبة"وفي فترن ما قبل انطرم 
أدان لتفري  الغضم والكبل لدى الفلسطينيين  جراء موارفال االحترل بتكل عام   عوعًا تجا  
المسجد األقعل  أو قبل  لك  رل الحرم ا سرائيلية األ يرن علل قطا  غزن. أما اليوم  فود د لل 

ل األحداث  ه   الوسائل علل  ط المواجهة مع االحترل بوون  وأعبحل عامًر مؤ رًا في مجريا
األمر ال ي أجبر االحترل علل بدء حربه الجديدن علل الفلسطينيين من  رل الفضاء ا لكتروني. 

 "فيسبوك"وفي السيام  تن عدد من وزراء حكومة اليمين المتطرف ا سرائيلي هجومًا علل تبكة 
   طته "البيل اليهودي". وقد نتر وزير التعليم )نفتالي بينل( من حزم "لارهام"بادعاء أنها داعمة 

يدفع نحو عمليال يسيطر عليها عامل "  مدعيًا أنه "ا رهام الفيروسي"الداعية إلل وقف ما يسميه 
. وقال وزير األمن الدا لي ا سرائيلي )جلعاد "التوليد واالقتداء ال ي يعل عبر التبكال االجتماعية

. وأضاف أنه "لبال  األسف تحول إلل وحت فيسبوك حوم  ورن إيجابية في العالم  لكنه"أردان( إن 
 !"يجري الويام بكل حوار التحريض واألكا يم الفلسطينية عبر منعة فيسبوك"

برزل عفحال إ بارية فلسطينية تغطي األحداث تودم معلومال فورية  "الهبة"من  بزوغ فجر 
ف ضحل وسائل  وتفعيلية عن المواجهال وعمليال المواومة  وتنتر عور التهداء والمعابين 

التواعل االجتماعي ه   أدان فعالة لتحريك التار  الفلسطيني. وللرد علل  لك  أنت  جيت االحترل 
  منظومة لرعد التبكال االجتماعية هدفها الوعول إلل الجهال 2015ا سرائيلي في نهاية 

 الود  المحتلة. المحرضة علل االحترل واعتوالها. كما عملل ترطة االحترل بطريوة متابهة في
في الضفة الغربية وقطا  غزن  "فيسبوك"  يعل عدد مست دمي 2015وباألرقام  ووفم إحعائيال 

ألف من ا ناث. ومن بين  600ألفًا من ال كور  و 840إلل ما يوارم مليونًا ونعف المليون  منهم 
ألفًا  580تين ألفًا  منهم عامًا( نحو مليون وس 29-15مست دميه  بل  عدد التبام في الفئة العمرية )

 ألفًا من ا ناث. 460من ال كور  و
أن يلعبه. ورغم استبعاد  "فيسبوك"ه   األرقام تؤتر علل الدور الفاعل ال ي يمكن لموقع م ل 

وغير  من وسائل التواعل االجتماعي ليسل  "فيسبوك"استجابة أي محكمة ألي دعوى ) لك أن 
غير الحكومية المت ععة  "تورال هدين"المنظمة ا سرائيلية  سوى قنوال لتمرير مضامين( تودمل

بإزالة ما سمته  "فيسبوك"في التؤون الوانونية بدعوى قضائية في محكمة نيويورك بهدف إلزام موقع 
. وكما هو معروف  ي ول الوانون األميركي للمحاكم عرحيال "مواد تحريضية نترها )م ربون("

  مجددًا للمرن السادسة  "فيسبوك"  ما أجبر إدارن موقع "فحة ا رهاممكا"واسعة في مجال ما يسمل 
علل إغرم عدد كبير من العفحال التابعة للمواومة الفلسطينية   عوعًا تلك التابعة لحركة 

في كل محافظال الضفة الغربية  إضافة إلل عفحة موقع  "الحركة"  من بينها عفحال "حما "
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في كل من جامعال: النجاح  بيرزيل  الود    "لكتلة ا سرميةا"وعفحال  "أمامة ا  باري"
ال ليل  البوليتكنك  األميركية   ضوري  بيل لحم  األهلية  وكلية دار المعلمين. كما أوقفل إدارن 

حسابال عترال الناترين والمديرين المترفين علل تلك العفحال التي أغلوتها  في  "فيسبوك"
 سرائيلية.محاولة  رضاء الحكومة ا 

  الموقف "تايمز أوف إسرائيل"وفي السيام  ل ص )آفي يس اروف( محلل تؤون الترم األوسط في 
في نهاية المطاف  العدد الهائل من "ا سرائيلي من وسائل االتعال االجتماعي فكتم يوول: 

عفحال فيسبوك التي تعمل علل ت جيل التوترال جعل من مهمة أجهزن األمن ا سرائيلية 
والفلسطينية في عرقلة جهود التحريض ه   مهمة ععبة. فبمجرد أن يتم إغرم عفحة واحدن  يتم 

 ."فتح عفحال ك يرن أ رى بدال منها
الدولة العهيونية  وكما عهدناها  تحاول دائمًا الظهور بمظهر الضحية. وب عوص ما نحن 

التواعل االجتماعي تحريض علل بعدد   نراها تسوم لفكرن أن ما يكتبه الفلسطينيون علل مواقع 
  متجاهلة مئال اآلالف من الكتابال ا سرائيلية التي تحرض علل قتل "الكراهية"و "العنف"

الفلسطينيين والعرم التي ال تعدر فوط علل لسان إسرائيليين عاديين بل علل لسان وزراء 
 ومسؤولين وحا امال.

تماعي  قائمة علل تجاوز الحدود  ومراقبتها   وغير  من وسائل التواعل االج"فيسبوك"إن فكرن 
وا  ضاعها ُيفودها سحرها  ف نل علل ا نترنل يمكنك أن تنتر أي مضمون دون محرر أو رقيم 
فيعبح عابرًا للحدود  وما  وف الدولة العهيونية من وسائل التواعل االجتماعي إال نتيجة الدور 

لتعم الفلسطيني حليف جديد بعد أن ت لل عنه الكبير ال ي يؤديه إعرم المواومة. فهل أعبح ل
 حلفاء عديدون  عرم وأجانمن!

 22/7/2016، االتحاد، أبو ظبي
 
 الفلسطيني بين التدخل واالنعزال .51

 زياد ابحيص
ال تنطلم فكرن عدم تد ل الفلسطيني من االعتواد ب ن دم الفلسطينيين أزرم  أو أنهم قومية قائمة 

إنما تنطلم ه   الفكرن من حويوة موضوعية تفرضها الوقائع:  ب اتها فوم الووميال األ رى 
فالفلسطيني ي وض العرا  األبرز واألععم  فهو يحارم المترو  ال ي ا تارل قوى الغرم 
زراعته ورعايته في قلم المترم العربي ليكون ضمانة أعيلة لتفتيل المنطوة ومنعها من استعادن 

منطوة المركزية للحضارن ا سرمية التي تكلل المناف  وحدتها ومن الت سي  لنهضتها  فهي ال
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الحضاري األبرز واألتر  واألطول عمرًا أمام العول الغربي  وه ا ما أس  لضرورن ات ا  كل 
ا جراءال لمنعها من العودن إلل ه ا الدور  واستدامة الهزيمة المدوية التي تمكن الغرم من إلحاقها 

ل مطلع الورن العترين  وه ا ما يفسر انتوال رعاية المترو  العهيوني بها في الحرم العالمية األول
من بريطانيا وفرنسا اللتين كانتا تتكرن مركز الوون الغربية االستعمارية في الورن التاسع عتر إلل 

 الواليال المتحدن التي باتل تتكل ه ا المركز من  انتهاء الحرم العالمية ال انية وحتل اليوم.
هيونية متروعًا إحرليًا  يوتلع جزءًا من النسيل البتري وال وافي له   الحضارن  ويبتلع تتكل الع

الجغرافيا التي كانل تووم عليها  ويحول هوية الرموز الدينية وال وافية الما لة فيها  وليحافظ علل 
ان واألردن ومعر بوائه واستدامته فهو بحاجٍة مستدامٍة لتفتيل بوية أجزاء ه ا النسيل في سوريا ولبن

والعرام وال ليل والسودان  وتركيا تتكل جزءًا أساسيًا من ه ا المحيط الموعود بالتفتيل  وال يمكن 
أن نغمض أعيننا عن حويوة كونها المركز السابم لهد كما أن ه ا المترو  ا حرلي بحاجة 

ميزان الوون لعالحه  وهو من  مستدامٍة الستدعاء التد ل ال ارجي  الغربي تحديدًا  الستدامة ا ترل
 هنا يتكل آليًة دائمًة للتفتيل واستدامة التد ل يمكن للغرم أن يعتمد عليها ألنها تعمل بتكٍل  اتي.

في الولم من ه   العيرورن التاري ية يوع الفلسطيني  مطحونًا باقترعه وقضم أرضه وت سي  
بة الوون الغربية في إ ماد ه   المنطوة االستيطان علل أنواضه  وبمواجهة متروٍ  يتكل رأ  حر 

وتفتيتتها  علل أرٍض محملة بالرمزية الدينية بودسية مسجدها األقعل وكنيسة الويامة وادعاءال 
الودسية اليهودية لحكمة سبول في علم من حباها به   الطبيعة وهو عالم ب نها ستكون مركزًا أساسيًا 

 دى عمر الرسالة ا سرمية.  في العرا  بين الكتلتين الكبريين علل م
من هنا فإن عدم تد ل الفلسطيني  أو من ينضم له في  وض العرا  المباتر ضد المترو  
العهيوني أيًا كانل جنسيته  ينطلم من إدراك  ول العمء ال ي يوع عليه  وععوبة المهمة 

أكتافه  إو إلل أن  التاري ية الملوان علل عاتوه  فهو لي  معنيًا ب ن يحمل أي عمٍء جديد علل
ي وض عرا  أحد بالنيابة  ألنه يحمل ما يزيد عن قدرته من األعباء في ه   المواجهة التاري ية  ال 

 أنه يؤمن بتفوقه البيولوجي أو بر ص دماء اآل رين أمام دمه.
ه ا التت يص يوتضي ممن ي وض العرا  مع المترو  العهيوني أن يدرك عدن نتائل تترتم عليه 

 ورن:بالضر 
األولل: أن مهمة مواجهة المترو  العهيوني وتحرير أرض فلسطين هي مهمة يواجه فيها إطارًا 
حضاريًا واسعًا يست مر في عدو   فهي مهمة تفوم بالتعريف قدرال الفلسطيني  لكن ال مفر له من 

ها معه  وضها  ومن أن يلعم دور رأ  الحربة ال ي يستنهض أمته العربية وأمته ا سرمية ل وض
لل جانبه  ليوسع دائرن من يرجحون كفة قوته في مواجهة عدو  المتبع بالداعمين وب سبام الوون.  وا 
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ال انية: أن يدرك بالتالي أنه مت  ر بالضرورن با ترل موازين الووى المحيطة به  فكلما ضعف 
وضٍع أسوأ في محيطه ال ي يرتكز إليه أو تفتل أو بّدد قوته في عراعاٍل دا لية  بال هو في 

ميزان الووى  وبال اال ترل لعالح عدو  أكبر  ومن هنا فهو مهتم وحسا   بل وتديد الحساسية 
بتكٍل فطري تجا  محيطه  ودائم التحليل والدراسة والفهم  لي  رغبًة في التد ل في تؤون ه ا 

في ميزان الووى وعواًل المحيط بل تطلعًا إلل توجهه باالتجا  العحيح ال ي يمد  بالوون ويضيف إليه 
 إلل متاركة ه ا المحيط المباترن وغير المباترن في حرم التحرير.

ال ال ة: أنه رغم إدراكه ومرارته أحيانًا علل ما يتاهد  من ا ترالل إضافية تحعل في محيطه 
 لعالح عدو  إال أنه مضطر ألال يتد ل بتكٍل مباتر لترجيح كفٍة علل أ رى  حتل ال يتبدد جهد 
في العراعال المحيطة به  وحتل ال يدفع  من نتائجها ا تراًل إضافيًا لعالح عدو   لكن ه ا ال 

ن اضطر إلل عدم إعرنه.  يعني أبدًا أنه ال يدرك أين معلحته فيهاد أو أنه ال يملك موقفًا فيها وا 
ة المعالح الرابعة: أنه معنّي بالضرورن بتوليص حجم االئترف حول عدو   وبمحاولة ضرم تبك

التي تمد  ب سبام الدعم الكبرى أو التتويت عليها علل األقل. با تعار  هو معنيٌّ بكل تكل 
ممكن بكل ما يؤدي إلل ا ترل الميزان لعالحه: سواء ما يمكن أن يزيد  قون  أو ما يمكن أن يزيد 

 عدو  ضعفًا.
مبالة تجا  مظالم اآل رين من هنا فإن الطريم إلل عدم التد ل ال يمر باالنعزال  وال بالر

وتضحياتهم  وال بتتريع سفك دمائهم بطبيعة الحال  بل يمر بامترك حساسية عالية تجا  محيطه 
توديرًا وتحليًر وفهمًا ليعل لتودير الموقف الدقيم  وليعرف ما يعم في عالحه أو ضد عالحه 

و  العهيوني وفم ه   المعطيال من التغييرال  ومن  م يحاول إدارن عراعه طويل األمد مع المتر 
من حيث األدوال واآلليال والتوقيل  مع الحرص واالنضباط ب ن يبول جهد  ومحعلة فعله موجهًا 
لرحترل ألنه ي وض العرا  األك ر أهمية واألعمم ت  يرًا  وأن تحمل قيادته السياسية ردًا واضحًا 

تعبًا يحمل العمء األكبر عن محيطه  ولي  في الزوايا التي تطالم فيها باالعطفاف ب نها تم ل 
 من المروءن وال من العدل أن يطالم بموقف  ال أن تبادر تلك الويادن إليها بمناسبة ودون مناسبة.

 21/7/2016، "21موقع "عربي 
 

 أصدقاء أردوغان .52
 تسفي برئيل

أنه ت  ر في  لمانيا أم . وسبم  لك لي أالملحم العسكري التركي في الكويل فّول طائرته إلل 
الوعول إلل مطار الدمام في ترم السعودية  بل ألن السلطال في الرياض استجابل لطلم تركيا 
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باعتواله وتسليمه لها. التسليم لم يتم بعد  ولكن يبدو أنه لي  هناك أي متكلة لدى السعودية في 
 "عادل إلل طبيعتها"لحيان االستجابة لطلم تركيا. في اليوم ال ي تبين فيه أن االنورم قد فتل وأن ا

اتعل ملك السعودية سلمان من مكان استجمامه في المغرم مع رجم طيم أردوغان وهن   علل 
 النجاح.

إن من لم يتعل كان الرئي  المعري عبد الفتاح السيسي. و رفا للسعودية ت التي من  أن تولل 
ئترف السني ال ي يهدف إلل كبح فيها الملك سلمان الحكم  قربتها تركيا إلل قلبها كجزء من اال

ت فان معر لم تكن لتعلن الحداد علل أردوغان لو أنه  هم  رغم أن  األوسطت  ير إيران في الترم 
رئي  الحكومة التركي  بن علي يلدريم  قبل محاولة االنورم عرح أنه ال يوجد أي سبم الستمرار 

اقتراح قرار تم  إفتالألمم المتحدن العمل علل العداء بين الدولتين. وقد أمر السيسي مبعو يه في ا
الحفاظ علل الحكومة التي تم انت ابها بتكل ديموراطي "وضعه علل طاولة مجل  األمن  طالم بت 

لي  هو الجهة الم ولة في تحديد ما إ ا كانل  األمن. السفير المعري فسر أن مجل  "في تركيا
 الحكومة قد انت بل بتكل ديموراطي أم ال.

  حيث كانل األولظهور  العام  أ ناءتركيا لم يت  ر. ففي البداية كان أردوغان هو ال ي لوح بيد   رد
بهامه األمامممدودن إلل  األربعة أعابعه  لا وانم ني  ه   الحركة التي تحولل إلل رمز  وا 

و المبرر محمد مرسي  وكان  لك ه إقالةفي مظاهرال الواهرن بعد  أعابعهمالمسلمين ال ين رفعوا 
وهي  "التركية األربعة األمور"لرعتواالل في معر. وقد طلم أردوغان من مؤيديه عدم نسيان 

. ولم تكن هناك حاجة إلل التحليرل من اجل "وحدن التعم ووحدن البرد ووحدن الدولة ووحدن تركيا"
سيطر فيها  فهم إلل من ُوجهل يد  الملوحة. وقد قال أردوغان إن تركيا لن تكون معر  التي
من الطبيعي "الجيت علل الحكم. وبعد  لك بيومين أضاف متحدث وزارن ال ارجية التركية قائر 

منعهم من التنديد بمحاولة االنورم ضد رئي   األمروعولهم إلل الحكم عن طريم االنورم. وه ا 
 ."وحكومة وعر إلل منعبيهما بواسطة انت ابال ديموراطية

ال يجم أن  "العرقال الجيدن مع الجيران"ة التي ترغم في تجديد استراتيجية سياسة تركيا ال ارجي
سرائيل  تت  ر من محاولة االنورم. وفي الدائرن الوريبة يتوقع استمرار عملية المعالحة بين تركيا وا 

 بعد معادقة البرلمان علل  لك.
ليه تركيا بعد االنورم. وفي إال ي عادل  "الوضع الطبيعي"االتفام والمعالحة مع روسيا سيعززان 

العرقال مع إيران ال يتوقع أيضًا حدوث أي تحول  ال سيما بعد أن سار  حسن روحاني ووعد 
 نظير  ب نه سيدعمه.
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(  األ يرنلكن أردوغان لم يعف من الو زن ا يرانية. فمستتار وزير ال ارجية )ونائبه حتل اآلونة 
. ولي  "وأردوغان هما الزعيمان الترعيان لسوريا وتركيا سداأل"حسين أمير عبد اللهيان  أعلن أن 

. وأعلن يلدريم  علل األسدمؤكدا أن أردوغان كان سيكون سعيدا من وجود  في نف  المكانة مع 
هو زعيم غير ترعي  أنه بعفته جزء من السياسة الجديدن  فان تركيا  األسدالرغم من تمسكه ب ن 

من منعبه.  األسدنه تراجع وأعلن أن ه ا سيحدث فوط بعد رحيل ستست نف عرقاتها مع سوريا. لك
 وال رف مع إيران حول الموضو  السوري من المتوقع أن يبول علل حاله أيضًا.

. وقد سار  االتحاد وأوروباأ ارل محاولة االنورم في تركيا التساؤالل والولم في الواليال المتحدن 
لغاؤها بعد استجابة تركيا ل لك كترط إالتي تم  ا عدامعووبة  إعادناألوروبي إلل تح ير تركيا من 

ه ا الوانون ستوقف عملية االنضمام. أيضًا قانون ا رهام الجديد  وا عادنالنضمامها إلل االتحاد  
يمكن اعتوال وسجن كل من يووم بانتواد النظام  هو أيضًا يغضم االتحاد األوروبي   إطار ال ي في 

إلل االتحاد بتغيير ه ا الوانون. وه   هي  األتراكت تيرال د ول المواطنين لغاء إال ي اتترط 
إلل الستة  إضافة  أوروباالمكاف ن التي يفترض أن تحعل عليها تركيا موابل كبح تدفم الرجئين إلل 

 مليارال يورو.
مطالم  اءإز االنورم قد تجعله يتتدد  أعوامإن ازدياد قون أردوغان والترعية التي حظي بها في 

 وتعريض اتفام الرجئين لل طر. أوروبا
. األوروبيإن طابع الديموراطية في تركيا تحول من  زمن إلل موضو  م تلف فيه بينها وبين االتحاد 

بسبم مرحوته ل عومه السياسيين  أردوغانقبل محاولة االنورم انتود االتحاد األوروبي  أيضاً 
والتتريعال الدينية التي بادر  األكرادالسياسية التي يديرها ضد واعتوال العحافيين بالجملة والحرم 

ألف ت ص من الجيت  20ليها. وقد يزداد ه ا ال رف علل  لفية حملة التطهير ت إلل اآلن إ
والترطة والوضان والمدعين العامين والموظفين  المتتبهين باالنتماء لتنظيم رجل الدين في المنفل  

أنه وقف من وراء محاولة االنورم  ويطلم من الواليال المتحدن  أردوغانزعم فتح هللا غولن  ال ي ي
موقع الطيران العسكري في انجرليك  ال ي  إغرمتسليمه لتركيا. ويوجد هناك من ألمحوا إلل أن 

يست دمه الناتو وال ي توجد فيه عواريخ نووية  يهدف إلل الضغط علل الواليال المتحدن للموافوة 
التركي. ولكن متكوك فيه أن الواليال المتحدن ستستجيم له ا الطلم من دون أدلة  علل الطلم

 حويوية عن علة غولن في النتاط ضد النظام في تركيا.
 األوروبيورغم ه   ال رفال  إال أن االقتعاد هو ال ي سيحدد السياسة في تركيا نحو االتحاد 

ال ي تعرض له فر  السياحة في تركيا. وهي  والواليال المتحدن وروسيا  ال سيما في ظل الضرر
يجادلتحسين الوضع االقتعادي  األجنبيةستحتاج إلل االست مارال  معادر د ل للدولة. ه    وا 
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االست مارال التي يتم كبحها في العادن عندما يكون الوضع السياسي غير مستور. وعندما يضرم 
التي ت تي منها االست مارال. تركيا  التي تتوفر ا رهام الدولة أو عندما تكون علل  رف مع الدول 

أو حتل  طيرن علل االست مارال.  "غير مرغوم فيها"فيها اآلن كل ه   التروط قد تتحول إلل دولة 
 أيضاً في الدا ل  بل  األعداءه ا هو التحدي الحالي ألردوغان ال ي يتعلم حكمه لي  فوط بتطهير 

 بعورته كمنو  لرقتعاد.
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