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 قراطيةو مشعل: ال نخشى االنتخابات ونحتكم للديم .1
أن المركززززل ش س  زززز   أكززززد راززززيس المكسززززر السياسززززل لمركززززل ممززززاس   الززززد م زززز    ال م ززززل : غزززز ة

 اشنس ابات  "فل وقت هناك من أراد ا سبارنا من  ال  اإلعالن عن اشنس ابات البلديل".
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و دد م    فل كلمل مس لل  ال  مف  س ريج "طالاع السمرير" بزدير الزبلو وسزط قطزاة غز ة  علز  
ينل عبززززر صززززناديق إيمززززان المركززززل باشنس ابززززات والديموقراطيززززل واشمسكززززاف إلزززز  إرادة ال زززز ر الفلسززززط

وأضاف: "نمن عل  أبوار انس ابزات بلديزل ممليزل  وأعلنأزا أننزا سزند لبا  وربمزا كزان الزب    اشقسراة.
 يريد ا سبارنا  نمسرف نساج اشنس ابات وش ن  اها".

واسززس ر  م زز    ملززل مسطلبززات أهمبززا سرسيززر البيززت الفلسززطينل وبنززاة الم سسززات السياسززيل علزز  
ن زززا  المصزززالمل أسزززس ديمطراطيزززل وكي فيزززل سمطزززق ال زززراكل مزززع  زززركاة الزززوطن رغزززف ال زززالف م بزززف  وا 

نباة اشنطساف واشنس ابات الرااسيل والس ري يل والم لس الوطنل لمنظمل السمرير الفلسطينيل.  وا 
وقززا  إن عيوننززا سركزز  علزز  المطاومززل وعلزز  سرسيززر البيززت الفلسززطينل  وأن قوسنززا بالسمامنززا مززع  زز بنا 

رادسه الطويل.وامسرامنا ل  صوسه المر وا 
وأ اد م    بما سطدمه كساار الطسزاف فزل كز  مرملزل مزن دروس وصزور عظيمزل ب صزرارها علز  نبزج 
بزززداعاسبا وهزززل سزززدافع أمزززاف المزززرور ال دوانيزززل  السمريزززر والمطاومزززل وفزززل دفاعبزززا عزززن أرضزززبا و ززز بنا وا 

بداعاسبا ال سكريل إعدادًا وسدريبًا وسصني ًا وصناعل ال ي .  وا 
ووصف الصراة مع اشمسال  بز"الم طد وال رس" الذي ش سصلو له سياسل من وعل األنيزار أو سياسزل 
بززال أوراق قززوة  مبينززًا أن ممززاس وكسااززر الطسززاف وم بززا كزز  الطززوأ الفلسززطينيل سززدرك أن هززذا الصززراة 

 سات.يمساج إل  مسيرة إعداد طويلل ومسيرة موا بل ومطاومل مس  سمرير فلسطين وسطبير المطد
ونبه إل  أهميل سوفير أسبار الصمود لل  ر وميزاة كريمزل و دمسزه كزل يظز  راف زًا رأسزه وقزادرًا علز  

 مطاومل اشمسال .
وعززدأ م زز   أنززه مزززن المبززف السفاعزز  مزززع الممززيط ال ربززل واإلسززالمل  وكيفيزززل م ززده لصززالو الطضزززيل 

 ساسنا وكسر مصار غ ة.الفلسطينيل  وأن يلسمف م نا فل م ركل فلسطين وسمرير أرضنا ومطد
كما  دد عل  عدالل الطضيل الفلسطينيل وُب دها اإلنسزانل  قزاااًل: نطزو  لل زالف س زالوا م نزا  وش سراهنزوا 
عل  هذا الكيان الذي قاف عل  السرقل واشغسصار والطس   وهو اإلرهار المطيطزل وهزو عزرة علزيكف  

 سنا ال ربيل واإلسالميل.وش مسسطب  له فل المنططل  ومسسطبلكف مع   بنا وأم
 22/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 يعلن وقوفه والشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب األلماني   عباس .2

ع أ الرايس مممود عباس  الليلل  المسس ارة األلمانيل أن يال ميرك  بالضزمايا الزذي سزططوا  :راف هللا
وأعزرر عززن س ا يزه المززارة ل زااالت الضززمايا   مانيززا.فزل عمليززل إطزالق النززار بمدينزل ميززونل   نزور أل

 مسمنيا ال فاة ال ا   لل رم   وأكد وقوفه والطيادة وال  ر الفلسطينل إل   انر ال  ر األلمانل.
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وكان سسل أ  اص قسلوا وأصير آ رون  راة إطالق نار وقع فل مرك  س اري بمدينل ميزونل  وفزق 
 ما أكدسه  رطل المدينل.

 22/7/2016يدة، رام هللا، الحياة الجد
 

 يتلقى العديد من االتصاالت الهاتفية وبرقيات التعزية بوفاة شقيقه عباس .3
  ال ديد من اشسصاشت الباسفيزل وبرقيزات الس  يزل مزن عزدد أمسسلط  الرايس مممود عباس   :الدومل

  مطزدمين لزه أمزر بوفزاة  زطيطه المرمزوف عمزر عبزاس واأل انزرمن الطادة وال عمزاة والسياسزيين ال زرر 
الس ززا ي بالفطيزززد  داعززين هللا عززز  و ززز  أن يززرمف الفطيزززد ويسززكنه فسزززيو  ناسزززه  وأن يلبززف أهلزززه وممبيزززه 

 الصبر والسلوان.
فطد سلط  اسصاشت هاسفيا من ال اه  األردنل الملك عبد هللا الثانل وو ير ال ار يل و  ون المغسربين 

وراززيس المكسززر السياسززل لمركززل "ممززاس"  الززد م زز     فززل المملكززل األردنيززل البا ززميل  ناصززر  ززوده
هنيزززل  ومزززن األمزززين ال زززاف لمركزززل ال بزززاد  إسزززماعي وناازززر رازززيس المكسزززر السياسزززل لمركزززل "ممزززاس" 

فزل  الزو راةاإلسالمل فل فلسطين رمضان  لو  ومن الرايس السودانل عمر الب ير  ورايس م لس 
ن  ليفززل آ  ثززانل  ومززن و يززر ال ار يززل األميركززل قطززر  و يززر الدا ليززل  ال ززيل عبززدهللا بززن ناصززر بزز

 ززون كيزززري  ومزززن رازززيس و راة إسززرااي  بنيزززامين نسنيزززاهو  ومزززن  عززيف الم ارضزززل اإلسزززراايليل  رازززيس 
ومززززن عضززززوة الكنيسززززت سسززززيبل ليفنززززل و يززززرة ال ار يززززل   الم سززززكر الصززززبيونل  ايسسززززماق هيرسسززززو 

 ل  ون ال رق األوسط رور مالل. ومن مسس ار الرايس األميركل  اإلسراايليل السابطل
 23/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 تشيد بتبرع أمير قطر براتب شهر لموظفي غزة وزارة المالية .4

أثنززت و ارة الماليززل كثيززرا علزز  سبززرة أميززر قطززر ال ززيل سمززيف بززن ممززد آ  ثززانل  بززدفع راسززر  ززبر  غزز ة:
 لموظفل قطاة غ ة الذين ي انون أوضاعا اقسصاديل سيال.

 اد وكي  و ارة الماليل يوسف الكيالل ب طوة األمير سميف  وقدف  كره لططر  وأكزد أنزه سزيسف صزرف وأ
راسزر  زبر سمزو  كززاماًل للمزوظفين فزور وصزو  المنمززل الططريزل. وأ زار إلز  أن قيمززل السبزرة سكفزل مززا 

ور كمزا يل ف لدفع راسر موظفل غ ة ل بر  وأضاف "المنمل لراسر  بر وامزد فطزط وليسزت لثالثزل  زب
سداولزززه ب زززز  ن ززززطاة مواقززززع السواصزززز  اش سمززززاعل". وأكززززد أن هززززذه المنمززززل  ززززاةت كنسي ززززل لل بززززود 

 المبذولل من أ   دفع رواسر كاملل للموظفين لس فيف من م اناسبف.
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وأ ار إل  أنبا "بدايل طيبزل وب زارة  يزر سب زر ب يزر قزادف للمزوظفين". ويبلزظ عزدد مزوظفل غز ة الزذين 
ألفا   40  نمو 2007ب د سيطرسبا عل  األوضاة منسصف  بر يونيو/ م يران عينسبف مركل مماس 

 مو عين عل  الم سسات المدنيل واأل ب ة ال سكريل.
 23/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 إسماعيل رضوان يثم ن حرص الشعب التركي على استقرار بالده .5

ززن إسززماعي  رضززوان  الطيززادي فززل مركززل ممززاس -غزز ة    مززرص ال زز ر السركززل علزز  األناضززو : ثمأ
أمززن واسززسطرار بززالده عبززر  رو ززه بززالماليين ضززد مماولززل اشنطززالر الفا ززلل السززل وق ززت يززوف ال م ززل 
الماضزززل. وقزززا  رضزززوان  زززال   طبزززل ال م زززل السزززل ألطاهزززا فزززل مسززز د فلسزززطين فزززل مدينزززل غززز ة  إن 

كيزا ضزد سلزك المماولزل"  "ال  ر الفلسطينل ورااسزسه ومكومسزه وأم ابزه الوطنيزل  سسسزسمر فزل دعزف سر 
 م ددًا فل الوقت نفسه موقف مركسه الراف  لما مص .

وأضاف أن مركسزه سسطلزع ل زودة "اشسزسطرار فزل سركيزا  ب زد انسصزار إرادة ال ز ر وومدسزه"  م كزدًا أن 
وقززوف ممززاس إلزز   انززر سركيززا و زز ببا "يززاسل عرفانززًا لمززا قدمسززه مززن دعززف سياسززل ومززادي وم نززوي 

نيل". وسابع الطو : "سركيا نصرت المظلومين  وال  ر السركل قدأف الدماة وال بداة فل للطضيل الفلسطي
 سفينل مرمرة )أسطو  المريل( من أ   رفع المصار عن قطاة غ ة".

 23/7/2016القدس العربي، لندن، 
 

 حماس تشيد بتبرع أمير قطر براتب شهر لموظفي غزة .6
قطزر ال زيل سمزيف بزن ممزد آ  ثزانل  بزدفع راسزر  زبر غ ة: أثنت مركل مماس كثيرا علز  سبزرة أميزر 

لموظفل قطاة غ ة الذين ي انون أوضاعا اقسصاديل سيال.  اة ذلك ب د أن و ه ال يل سمزيف  مسزر 
بيان نطلسه وكالل األنباة الططريل الرسميل "قنا"  بدفع رواسر  بر يوليزو/ سمزو  المزالل لمزوظفل قطزاة 

عل   األميرا  قطري. وذكرت أن ذلك  اة مرصا من زع ر مليون ريغ ة والبالظ قيمسبا ماال وثالثل 
"س فيززف م انززاة األ ززطاة فززل الططززاة والضززااطل الماليززل ال انطززل السززل يوا بونبززا  ززراة المصززار ال ززاار 

وقززا  عزز ت الر ززق عضززو المكسززر السياسززل للمركززل  فززل  الززذي يفرضززه اشمززسال  اإلسززراايلل علززيبف".
رمل الططريل من  زانبا الس فيزف مزن م انزاة المماصزرين فزل غز ة". وأكزد سصريمات صمافيل "إن المك

أن "هززذه اللفسززل األ ويززل مززن  ززانبا الس فيززف مززن م انززاة  زز بنا المماصززر فززل غزز ة"  شفسززا إلزز  أنبززا 
 "س بير عن مواقف قطر األصيلل فل دعف صمود   بنا وقضيسه ال ادلل".

 23/7/2016القدس العربي، لندن، 
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 قطعة سالح محلية الصنع 70عثر على و  2016مخرطة منذ بداية  20صادر  تاللاالح: معاريف .7
سمززدثت مصززادر إسززراايليل ال م ززل  عززن  ززن  ززيئ اشمززسال  اإلسززراايلل منززذ بدايززل : الطززدس الممسلززل

ال ززاف المززالل مربززًا بززال هززوادة علزز  م ززارط السززالي فززل الضززفل الغربيززل الممسلززل علزز   لفيززل اسززس داف 
 ت المسلمل لبنادق ممليل الصنع.غالبيل ال مليا

م رطززل منززذ بدايززل  20ووفطززًا لم طيززات ن ززرسبا صززميفل "م ززاريف" ال بريززل فطززد أغلززق وصززادر ال ززيئ 
 قط ل سالي ممليل الصنع أغلببا  بيه بسالي "كارلو غوسساف". 70ال اف فيما عثر عل  

ر عزن م ركزل مطيطيزل فزل ونطلت الصميفل عن قاازد لزواة "عسصزيون" فزل ال زيئ قولزه إن المزدي  يزدو 
وأ زززار إلززز  "قيزززاف فلسزززطينيين بسصزززنيع السزززالي والطنابززز  وال بزززوات  موا بزززل ظزززاهرة السزززالي المصزززنع.

 بانفسبف وأن الكثير منبا يسف سصني ه للممايل الذاسيل فيما ين لق الب   إل  الفصاا  الفلسطينيل".
 مليززات  ونززرأ أن الفسززرة األ يززرة وأضززاف "الكزز  يسززوق ل ززراة السززالي وفززل النبايززل سصزز  األسززلمل لل

 بدت س ليًا عن السكاكين وبدأ ال م  ب اليا ممليل سسس دف السالي المصنع مي  يسف الوصو  إليه 
 بسبر ثمنه ال هيد".

واسززس دف منفززذا عمليززل "السززارونل" فززل سزز  أبيززر مزز  رًا سززالمين مصززن ين مززن نززوة "كززارلو غوسززساف" 
 آ رين ب روي. 12وأصير  وقس  فل ال مليل ثالثل إسراايليين

 22/7/2016وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 

 معرٌض عسكريٌّ لـ"القسام" على هامش مخيمات الطالئع .8
  2016عل  هامئ م يمات طالاع السمرير السل سنظمبا كساازر ال زبيد عز  الزدين الطسزاف ل زاف : غ ة

م سلفل  باإلضزافل إلز  ب ز  مزا أقامت الكساار م رضًا عسكريًا ا سم  عل  أسلمل من س صصات 
 غنمسه الكساار  ال  م ركل ال صف الماكو .

وأوضو الموقع اإللكسرونزل للطسزاف  أن الم زر  ال سزكري الزذي أقزيف فزل أمزد مواقزع الطسزاف ال سزكريل 
بغزز ة  ا ززسم  علزز  أقسززاف عززدة سضززمنت أسززلمل م سلززف الس صصززات ال سززكريل مززن قززنص وهندسزززل 

 افل إل  أسلمل اسس دمت فل عدد من عمليات الطساف سابطًا.ومدف يل ودروة وم اة  إض
 3و2و1وعرضت الكساار الصواريل الممليل السل صن ت بايدي م اهديبا  بدةًا من صزواريل الطسزاف 

  السززل دكزت مواقززع ال ززدو وأوق زت  سززاار كبيزرة فززل صززفوفه  M75-j80-R160وصزوًش إلزز  صزواريل 
 زز  نمززوذج لنفززق م ززابه لتنفززاق السززل اسززس دمسبا المطاومززل كمززا أسززيو لزز وار الم ززر  المززرور مززن دا

  ال  م اركبا مع اشمسال .
 22/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مخطط قمعي ممنهجاإلسالمية حماس: اعتقاالت أبناء الكتلة  .9
قزززا  الطيزززادي فزززل مركزززل ممزززاس فزززل ممافظزززل أريمزززا  زززاكر عمزززارة إن الممزززالت األمنيزززل مزززن : راف هللا
مات واعسطاشت واسسدعاةات  والسل سنفذها أ ب ة األمن الفلسطينيل وقوات اشمسال   والسل سطا  مداه

غالبيززل المززواطنين  و اصززل ن ززطاة الكسلززل اإلسززالميل فززل ال ام ززات فززل الضززفل الغربيززل  هززو م طززط 
 قم ل وس ويفل ممنبج من أ   السفرد والسسلط واشمسكار السياسل واش سماعل.

فززل سصززريو صززمفل لززه ال م ززل  بززان اسززسبداف طلبززل ال ام ززات فززل الضززفل لززف يسوقززف   وأكززد عمززارة 
وهززذه الممززالت ليسززت األولزز   م ززيرا إلزز  أن اشمززسال  ي ززدأ اشنسمززاة إلزز  الكسلززل اإلسززالميل ممظززوًرا 

 وي اقر عليه  كذلك سف   األ ب ة األمنيل الفلسطينيل السل سسماه  مع سياسل اشمسال .
سطزززززاشت والمززززداهمات واشسزززززسدعاةات والسبديزززززدات السززززل سنفزززززذها أ بزززز ة السزززززلطل وقزززززوات وسززززابع: "اشع 

 اشمسال  لن سثنل من ع يمل   بنا  ولن سوقف أي ن اط يطوف به طلبسنا فل ال ام ات".
 22/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 سنة 40وتشاد بعد قطيعة ألكثر من  "إسرائيل"اتصاالت بين  .11

  عززن أن مززديرها 22/7 يززوف ال م ززل  ك ززفت و ارة ال ار يززل اإلسززراايليل النطززار: هرسمريززر بززال  ضززا
ال اف  دوري  ولد   ار س اد  يوف ال ميس من األسبوة الماضل  والسط  الرايس إدريس ديبل  وبم  

 وس اد. "إسرااي "م ه اسساناف ال القات الدبلوماسيل بين 
لسل أ راها مع الرايس الس ادي  لكنه أكد  يارسه إلز  ورف   ولد اإلفصاي عن سفاصي  الممادثات ا

 س اد "فل إطار ال  ف السياسل الذي بدأه رايس المكومل )بنيامين نسنياهو( فل أفريطيا". 
ووص   ولزد علز  رأس وفزد إسزرااي  بالطزاارة ال اصزل للزرايس الس زادي إلز  مسزطط رأس ديبزل  وهزل 

ينزا. وهبطزت الطزاارة فزل الصزمراة ونطز   نزود س زاديون كيلومسر عن ال اصمل أن م 1,300قريل سب د 
عزن  كيلزومسراً  70الوفد اإلسراايلل إل  الطريل بواسطل سزيارات  يزر إلز  منز   ديبزل  الواقزع علز  ب زد 

  المدود مع السودان.
لسطزارير إسزراايليل  ف نزه  زال  فسزرة انططزاة  . ووفطاً 1972 سنلفل  "إسرااي "وقط ت س اد عالقاسبا مع 

 القات الدبلوماسيل بين الدولسين  اسسمرت عالقات س اد مع مسس زارين إسزراايليين. وقالزت مصزادر ال
 دبلوماسيل فل س اد إن الرايسل ديبل يرغر ب يارة لنسنياهو إل  أن مينا.

 22/7/2016 ،48عرب 
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 الفلسطينيين الشاباك يطلق سراح مستوطن نفذ عمليات ضد   .11
أطلزق  بزا  ال زاباك اإلسزراايلل سزراي مسزسوطن يزدع   :د أبزو عزالنراف هللا عن سر مزل المزدون مممز

بنمزاس بنززدوروف  مززن مسزس مرة نمالايزز   علزز  الززرغف مزن اعسرافاسززه بسنفيززذ ال ديزد مززن عمليززات سززدفيع 
لطاة قنبلل غا  عل  بيت  الثمن ضدأ  الفلسطينيين  ومن بين اعسرافاسه  إمراق مركبات  إلطاة م ارة  وا 

ادع  بندوروف فل لطاة له مع الطناة السزاب ل اإلسزراايليل  أن اعسرافاسزه  زاةت س وفزًا و  فل قريل بيسلو.
 من س رضه لز"الس ذير" من قب  ممططل  با  ال اباك اإلسراايلل.
 22/7/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 

 
 أصول شرقيةيحاكم كونه يهوديا  من  يابن :الشريف عبد الفتاح ذي أعدملالجندي اوالدة  .12

الطاسززز  الزززذي أعزززدف ال زززبيد عبزززد الفسزززاي اإلسزززراايلل فزززادي أبزززو سززز دأ: ادعزززت والزززدة ال نزززدي  -راف هللا 
مزن أصزو   مزارس الماضزل أن ابنبزا يمزاكف كونزه يبوديزاً  /ال ريف فل مدينل ال لي  الممسلل فل آذار

  رقيل فل سوضيو لصورة ال نصريل دا   الم سمع اإلسراايلل. 
 23/7/2016 ،ي، لندنالقدس العرب

 
 والني السابق باالغتصاب والتحرشجقائد لواء  الئحة اتهام ضد   .13

ال ميززد اوفزززك بزززو ريس  قااززد لزززواة "غزززوشنل"  أدأ سطزززديف شامززل اسبزززاف ب زززرااف اغسصززار ضزززدأ  :الناصززرة
وذكزززرت صزززميفل  السزززابق  فزززل  زززيئ اشمزززسال   إلززز  هززز ة عميطزززل دا ززز  ال زززيئ والكيزززان الصزززبيونل.

ال ميزد بزو ريس   ن شامزل اشسبزاف السزل قزدمت ضزدأ أ  22/7 رونوت" ال بريل  يزوف ال م زل"يدي وت ام
سنسززر لززه عززدة  ززرااف اغسصززار وأعمززا   ززاانل  األمززر الززذي أدأ إلزز  مززدو  هزز أة فززل  بنززداً  17 ززملت 

 فل رااسل هيال األركان به.  يئ اشمسال   وهو الذي كان من المسوقع أن يسسلف منصباً 
د فززل شامززل اشسبززاف السززل قززدمت أمززاف الممكمززل ال سززكريل ال اصززل فززل مطززر و ارة  ززيئ ووفطززا لمززا ور 

اشمسال   فطد اغسصر بو ريس اثنسزين مزن الم نزدات ال زامالت سمزت إمرسزه: الم نزدة )أ( والضزابطل 
 ) ( السل ما س ا  س دف فل ال يئ برسبل رااد.

سطززدف ضززد ضززابط كبيززر فززل  ززيئ اشمززسال   وس ززدأ شامززل اشسبززاف إمززدأ اللززوااو األكثززر  طززورة السززل 
وسسضززمن سلسززلل مززن اشعسززداةات ال نسززيل السززل نفززذها ال ميززد فززل أمززاكن م سلفززل امسززدت مززن الطاعززدة 

 ال سكريل ومس  كوخ فل المنططل ال ماليل  بمسر الصميفل ال بريل.
 ووفطا لالامل اشسباف  نفذ الضابط الكبير  راامه عل  امسداد ثال  سنوات.
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لمزا ورد فيبزا"  مضزيفا فزل مديثزه  بزو ريس فزل أعطزار سطزديف شامزل اشسبزاف أن "ش صزمل نباايزاً  و عزف
أمززاف الصززمفيين الززذين كززانوا بانسظززاره أمززاف قاعززل الممكمززل: "هززذه م ركززل ميززاسل وسانسصززر فيبززا.. لطززد 

ا ورد فزل اسسطبلت قرار الناار ال سكري الرايس سطديف شامل اسباف ضدي باسسغرار  وش صمل لكز  مز
 شامل اشسباف  وسيسضو هذا  ال  المماكمل".

 22/7/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 أيمن عودة: مقارنة ليبرمان بين درويش وهتلر تدل على امتالئه بالكراهية .14

عطأر رايس الطاامل ال ربيل الم سركل أيمن عودة عل  مطارنل ليبرمان بين ال زاعر الفلسزطينل  :الطدس
أن المطارنزل بززين قصززااد درويززئ وكسززار هسلزر سززد  علزز  كززون ليبرمززان  ويززئ وهسلززر  م سبززراً مممزود در 

 مللة بالكراهيل وال ر.  إنساناً 
 21/7/2016 ،القدس، القدس

  
 تمنع محاولة تسلل إلى غزة بهدف البحث عن الضابط هادار جولدن "إسرائيل" .15

  أن ال زيئ اإلسززراايلل أمززبط مماولززل ك زف موقززع "واش" ال بززري أمززس :وكالززل سززما -الطزدس الممسلززل 
مواطن مزن بازر السزبع السسزل  لططزاة غز ة ال م زل الماضزيل. وقزا  الموقزع فزل سطريزر: "مزاو   ز ص 
من سكان بار السبع الد و  إل  غ ة  وطلزر مزن ال نزود السزماي لزه بزذلك مزن أ ز  الزذهار وسمديزد 

سوقيفزه فزل الدقيطزل  (  وسزفأ 2014 سزنلفزو موقع و ود هادار  ولدن )الضابط الذي ي سطد أنه أسر فل ر 
". وأوضو أن ومدة "روسف" الساب ل لل زيئ اإلسزراايلل ال املزل علز  المزدود مزع غز ة  أبزدت س وفبزا 90

 من سبديد اإلسراايليين الذين يماولون السسل  إل  قطاة غ ة  وبدأت ف اًل اشسس داد لبذا السبديد.
 23/7/2016 ،الحياة، لندن

  
 حاول تمرير قانون مصادرة األراضي الفلسطينية داخل المستعمراتت اإلسرائيلية يناليمأحزاب  .16

راف هللا: يمزاو  مز ر "البيزت اليبزودي" اليمينززل دفزع قزانون السرسيبزات الززذي يبزدف إلز  سمبيزد مصززادرة 
األراضززل الفلسززطينيل ال اصززل دا زز  المسززس مرات  لكنززه لززيس مززن الواضززو مززا إذا سززيسف طززري م ززروة 

ن للسصززويت فززل الل نززل الو اريززل ل زز ون الطززانون. وأوضززمت رايسززل الل نززل و يززرة الطضززاة اييلززت الطززانو 
 ززكيد إنبززا سنززوي طززري الموضززوة للنطززائ. كمززا قززا  الززو ير يززاريف ليفززين الززذي يملززك مززق الززنط  فززل 

 الل نل إنه "مس  اآلن" سيسف طري م روة الطانون للسصويت.
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  نزه ش ي زار  الطزانون مبزداياً إمين نسنيزاهو ااإلسزراايليل بنيزوقا  مسز ولون فزل ديزوان رازيس المكومزل 
لكنززه ينسظززر سسززلف و بززل نظززر قانونيززل فززل الموضززوة. وأعلنززت عضززو الل نززل الززو يرة ميززري ريغززف أنبززا 

وقالززت ريغززف:  المصززادقل عليززه فززل المرملززل الماليززل. أوسززسمفظ إ اة طززري م ززروة الطززانون للسصززويت 
ال يئ ي م  ب ك  مثيز  مزن أ ز  سرسيزر األمزر فزل مسزس مرة عمونزل  يسود لدي اشنطباة أن و ير"

نززه فززل هززذه المرملززل ي ززر اسززسنفاد أ مززن أبالس ززاون مززع قززادة المسززسوطنين وراززيس الم لززس اإلقليمززل. 
ذا لززف سثمززر سنضززطر إلزز  عمزز  ذلززك بواسززطل الطززانون. مززن غيززر الم طززو   سسغلززر  أنعمليززل السرسيززر وا 

 ل  المنطق وال دالل وس دي إل  هدف مسسوطنل كاملل."ال كليل الطضاايل الباردة ع
دور ليبرمزان إلز  دفزع مز  يسزمو بسرسيزر مكانزل بيزوت المسزس مرة  زفيأاإلسزراايلل  دفاةويس   و ير ال

ومنزع هزدمبا. وفزل إطزار هزذا المز  الزذي يلسزف علز  الما زل إلز  سزن قزانون يطسزري ليبرمزان اسززس داف 
الذي يسمو بالسيطرة عل  أمزالك مزن غزادروا إلز  دو   1950ل فل سن قانون أمالك الغاابين الذي سفأ 

 م اديل  ال  النكبل.
 أمززافوبمسززر صززميفل "يسززرااي  هيززوف" ال بريززل فزز ن و يززر الماليززل مو ززيه كملززون ينززوي طززري الم ززروة 

ل نل ر ساة أم ار اشاسالف السل سس سمع بين  لسل المكومل و لسل الل نل الو اريل ل  ون الطزانون 
 ل سطرر ما إذا سيسف طرمه للنطائ فل الل نل الو اريل.لك

ومسر الصمف اإلسراايليل ف ن الطانون المطسري يمظ  بساييد كبيزر بزين و راة اليمزين بسزبر الضزغط 
 الكبير الذي يمارسه المسسوطنون.

 23/7/2016 ،القدس العربي، لندن
 
 رة ميدانيةللمستوطنين في حزما وقلنديا خالل زيا ليبرمان يبحث حلوال   .17

دور ليبرمززان مززا   م مززا ال سززكري علزز  المززد   ال ززرقل  ززفيأاإلسززراايلل  دفاةراف هللا:  ار و يززر الزز
لما  اة فل اإلعالف ال بري.  ال مالل لمدينل الطدس فل  ولل سفطديل للما   برفطل طاقف م سص وفطاً 

ع الميزدانل ببزدف إي زاد وكان البدف من  يارة و ير ال يئ ليبرمان للمزا   هزو الوقزوف علز  الوضز
ونطلززت المواقززع اإلسززراايليل عززن  الملززو  لس فيززف األ مززل علزز  د ززو  و ززروج المسززسوطنين مززن الطززدس.

عل  الد و  وال روج من مدينل الطدس الممسلل   قوله إن ما  ي م ما وقلنديا يص بان كثيراً  ليبرمان
مين وكززذلك علززز  سزززكان الطزززدس ايزززوهززذا ي لزززق ال ديزززد مززن الم زززاك  لكافزززل المسزززسوطنين فززل منططزززل بن

واعسبزر ليبرمزان أن هزذا الوضزع  باإلضافل للص وبات السزل سصزير السزكان الفلسزطينيين فزل المنططزل.
وهو نسي ل عدف اس اذ إ راةات طوا  السنوات الماضيل  موضمًا أن هناك ملزوًش سزوف  الص ر  داً 



 
 
 
 

 

 12 ص             3999 العدد:        23/7/2016 السبت التاريخ: 

                                    

ن فل المنططل  وأن الطاقف الذي رافطه سسبف فل س فيف األعباة عل  مركل السنط  للمسسوطنين والسكا
 فل هذه ال ولل السفطديل م سص ولديه الطدرة عل  وضع الملو  المناسبل. 

 23/7/2016 ،القدس العربي، لندن
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  أن غالبيززززل "إسززززرااي " ديززززد أ ززززري فززززل أوضززززمت نسززززااج اسززززسطالة رأي : نظيززززر م لززززل - سززز  أبيززززر

المواطنين ش ي الون ي يدون م  الدولسين لل  بين  من أ   سسويل الصراة مع الفلسزطينيين  وأن أقز  
  من ثل  المواطنين ش ي منون ببذا الم .

فززل  وقززا   زز  المسززس وبين إنبززف ي سطززدون أن راززيس الززو راة اإلسززراايلل بنيززامين نسنيززاهو  لززيس  ززاداً 
نه ي رق  هذا الم .ال  سوص  إل  م   وا 

وطززري هززذا اشسززسطالة  الززذي أ ززراه م بززد "بززاو  فيززو" السزز ا  السززالل: "فززل مززا  ان طززاد مزز سمر سززالف 
إقليمل ب  راف الزرايس المصزري عبزد الفسزاي السيسزل  كيزف سيسصزرف نسنيزاهوت"  ف زاةت اإل ابزات 

 عل  النمو السالل:
أن نسنيززاهو سززيماو  السبززرر  %37لسززالف بزز  الص  فيمززا رأأ مززنبف قززالوا إنبززف سيسزز ون إلزز  ا 28%

إن نسنيزاهو سزي لن أنزه  %15وافس ا  األسبار السل س  له يسزرك المز سمر ويزس لص مزن عيوبزه. وقزا  
 سيص  إل  الم سمر  ولكنه سيصطنع فل اللمظل األ يرة أسبابا ل دف المضور والسبرر.

للسسزززويل علززز  أسزززاس مبزززدأ  ويس زززه ف زززالً  يزززاهو صزززادقاً وبسززز البف إن كزززان يو زززد امسمزززا  بزززان يكزززون نسن
بزان ي زارك   إن هنزاك امسمزاشً  %45بانه ش يو د أي امسما  كبزذا  فيمزا قزا   %41الدولسين  أ ار 

علز     ويصز  لكزل يسفزاو  ف زالً فطزط إنزه سزيكون صزادقاً  %3آ ر بزاش ي زارك  بينمزا قزا   وامسماشً 
 إقامل دولل فلسطينيل وسالف.

وص إلزز  أي مززدأ يريززد المززواطن مزز  الززدولسينت فطززد  ززاةت اإل ابززات مده ززل  ميزز  أيززد أمززا ب صزز
إنبززف مسززرددون  %26  فيمززا قززا  إنبززف ش ي يززدون هززذا المزز  بساسززاً  %31السسززويل بززالمطلق  وقززا   37%

  وي سطدون أنبف قد ي يدون وقد ش ي يدون السوص  إل  م  الدولسين.
  يسضو أن م يدي عمليل السزالف هزف باألسزاس مزن كبزار السزن ومن سملي  سفاصي  نسااج اشسسطالة

 (  فيما ارسف ت نسبل الم ارضين بين ال بار والفطراة والمسدينين.عاماً  45)ما فوق 
وفل اسسطالة آ ر  ن ره م بزد "رافزل سزمي " لصزالو م بزد أبمزا  السياسزل ال ار يزل "مسفزيف"  سبزين 

لطل الفلسززطينيل فززل آ ززر قاامززل الززدو  السززل يريززد أن مززن ال زز ر اإلسززراايلل يضززع السزز %54أن نمززو 
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إن مصزر هزل أهزف دولزل عربيزل بالنسزبل للسزراايليين  يليبزا األردن  %68يطيف م با عالقل  بينمزا قزا  
 .%44بنسبل 

 23/7/2016 ،الشرق األوسط، لندن
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لززف يسوقززع راززيس المكومززل اإلسززراايليل بنيززامين نسنيززاهو أن يكززون و راة فززل  :مززلأسزز د سلم –الناصززرة 
مكومسه فل وا بل المسصدين لم ططه إمكاف قبضسه عل  اإلعالف الرسمل  وأن يبدد ب ضبف با مل 
ااسالفيزل فزل مززا  لزف يسرا زع عنززه. وانضزف الزو راة إلزز  إعالميزين نافزذين يسبمززون نسنيزاهو بالسز ل إلزز  

ا  اإلعزززالف الرسزززميل بوقزززًا لزززه سكزززون إلززز   انبزززه فزززل اشنس ابزززات ال امزززل المطبلزززل. ووصزززف سمويزز  وسزززا
أمزززدهف رازززيس المكومزززل بانزززه "مززز يج مزززن )الزززرايس ر زززر طيزززر( أردوغزززان الزززذي يسزززيطر بزززالطوة علززز  

السززابق سززيلفيو بيرلوسززكونل الززذي أغززرق إيطاليززا ب  ززرات قنززوات  اإليطاليززلاإلعززالف  وراززيس المكومززل 
 لسل ش سب   ياًا ذا قيمل".السلف ة ا

واسفززق م لطززون أن نسنيززاهو الززذي يمسززك بمطااززر ال ار يززل واشسصززا  )اإلعززالف( واشقسصززاد بززات يززرأ 
مطيبززل اشسصززا  أهمبززا  لطناعسززه بانززه يمكززن مززن  ززال  الصززالميات الممنومززل لززه أن يصززبو "قيصززر 

سزراايلل المزر  أو "علز  األقز  أن اإلعالف"  وأنه يريد فزل واقزع األمزر الطضزاة علز  سزوق اإلعزالف اإل
يركأزززع اإلعزززالف مزززن  زززال  سطبيزززر أي قنزززاة أو موقزززع إ بزززاري أو صزززميفل كبيزززرة أو صزززغيرة  مبمزززل أو 

 ثانويل  من إعالميين ي سبرهف أعداة له".
وعاد هذا الموضزوة إلز  اهسمامزات اإلعزالف األسزبوة ال زاري فزل أعطزار قزرار مفزا   لنسنيزاهو ب ر زاة 

اد البززز  ال مزززاهيري" الرسزززمل المفسزززر  أن يمززز  ممززز  اإلذاعزززل والسلف يزززون الرسزززميي ن بزززدة عمززز  "اسمززز
ضززمن  طززل إ ززفاة. وكززان مفروضززًا أن يبززدأ اسمززاد البزز  عملززه ال ريززف المطبزز   إش أن نسنيززاهو قززرر 

. وبينمززا بززرر نسنيززاهو  طوسززه ب ززدف  بو يززل "اشسمززاد"  اسبمززه 2018إر ززاة افسسامززه مسزز  مطلززع عززاف 
ان داف ه الرايس عدف رضاه عن فو  صمافيين نافذين ومبنيزين وممايزدين بمناقصزل إدارة م ارضوه ب

البيال ال ديدة للطناة واإلذاعل  وأنه ير و من  طوسه أن يياس الصمافيان ويطدما اسسطالسيبما ليساي له 
اة "س يززيط" مناقصززل  ديززدة سكززون علزز  مطززاس صززمافيين قززريبين منززه  سمامززًا كمززا يف زز  فززل  ززان "قنزز

 الكنيست" السل سنسظر إدارة  ديدة لبا  بداعل أن بين مطدمل برام با يساريين يناصبونه ال داة.
وامسج و يزر المزا  مو زيه كملزون وم زه و يزر الس لزيف نفسزالل بينيزت علز   طزوة نسنيزاهو  ألنبزا س نزل 

شسفاقزات عمز   مليزون دوشر كرواسزر لمزوظفل البياسزين ال ديزدسين سزيسلطونبا بنزاة 130هزدر أكثزر مزن 
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وق ت م بف وهف فل بيوسبف من دون الطياف باي عم . وهدد كملون با مل ااسالفيل فل ما  لف يسرا ع 
 نسنياهو عن  طوسه.

واسبززف نززوار مززن الم ارضززل راززيس المكومززل بانززه يسزز   إلزز  اسززسطداف مسززسثمرين أثريززاة مززن أصززدقااه 
ديطه البليونير األميركل  يلدون أديلسون الذي إلدارة الب  ال ماهيري و "قناة الكنيست" عل  غرار ص

أن ا قب  سس ل أعواف صميفل "إسرااي  اليوف" الم انيل لسكون بوقًا لنسنياهو وم به )أو صزميفل "برافزدا" 
دور ليبرمزان( السزل أصزبمت  زال  فسزرة قصزيرة أوسزع  زالسوفياسيل كما وصفبا و ير الدفاة المالل أفي

دي وت أمرونوت" السل س ن مربًا بال هوادة عل  نسنيزاهو علز   لفيزل الصمف انس ارًا عل  مسار "ي
إصدار "إسرااي  اليوف". كما اسسطدف نسنياهو صديطًا آ ر لل االل هو  ا و  ألوفيسئ إلدارة موقع "واشأ" 
اإل باري عل   بكل اإلنسرنت  ويمبد إل راكه فل المناقصل عل  إدارة الطناة الكنيست  رغف س ليمزات 

 س ار الطضاال للمكومل لنسنياهو بمنع الس اطل فل أي ملف يس لق بصديطه هذا.المس
وكسر يوسل فرطر فل "هآرسس"  أن نسنياهو يريد إمكاف قبضسه عل  وساا  إعزالف أ زرأ   صوصزًا 
الرسميل لسكون ندًا للطناسين الس اريسي ن األول  وال ا رة اللسي ن كانسا وراة فضو  ببات الفساد المنسوبل 
إليه  وليواص  مربه ضزد "يزدي وت أمرونزوت". وأضزاف أن آ زر مزا ي نزل نسنيزاهو هزو وسزاا  إعزالف 
مسززسطلل ممارةبززل وطمومززل يطودهززا إعالميززون م روفززون ب ززرأسبف المبنيززل  و "مززا يريززده هززو إقامززل هياززل 

 إعالميل رسميل سكون أداة طي ل بيد مكسبه".
وف بارنيزاة أن نسنيزاهو يسزسغ  السنزافس ال نيزف بزين وكسر كبير الم لطين فزل "يزدي وت أمرونزوت" نزام

وساا  اإلعالف الم سلفل إلض اف من يناواه بينبا. وكسر أن هناك طزريطسي ن لطمزع مريزل الم لومزات  
"وامززدة طريطززل أردوغززان  وأ ززرأ طريطززل بيرلوسززكونل  أردوغززان يسززيطر بززالطوة علزز  وسززاا  اشسصززا  

وبيرلوسزكونل الزذي فزسو الطريزق أمزاف ع زرات قنزوات الغبزاة ويمنع وصزو  الم لومزات إلز  ال مبزور  
السل ش سب   ياًا ذا قيمزل  وسزمأ  ذلزك مريزل السنزافس... لكزن صزديطل إيطاليزل قالزت لزل إن مزا يمكزن 
أن سززراه فزززل هززذه الطنزززوات هززو فطزززط سززيطان نسزززاة... أمززا نسنيزززاهو ف نززه يسبنززز  الطززريطسي ن بزززالسوا ي  إنزززه 

 مبووس ببما". 
 23/7/2016 ،لندنالحياة، 
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فل سصريمات لز"الطدس ال ربل" من  48سمذر  م يات مدنيل دا   أراضل  وديع عواودة: –الناصرة 
م طط  طير سو ك إسرااي  عل  البدة فل سنفيذه ويبدف لضرر الو ود الفلسطينل دا لبا. 
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ن س ديالت بطانون السنظيف والبناة وس ريع ما ي رف بطانون "كمينسس"  الطاضل ببدف والمدي  يدور ع
 آشف المنا   ال ربيل بذري ل عدف و ود سرا يص بناة.

( سسسع عل   لفيل سياسل %17ي ار إل  أن ظاهرة البناة غير المر ص من قب  فلسطينيل الدا   )
وسيع مسطمات البناة وال رااط البيكليل. وقد  بدت مماصرة بلداسبف وسمويلبا لغيسوات نسي ل عدف س

للس اور فل السب  األن ع  48ميفا ا سماعا طاراا أمس ل بات سياسيل ومدنيل دا   أراضل 
لموا بل أ طر م طط إسراايلل منذ مصادرات األراضل فل سب ينيات الطرن الماضل. وي كد 

عل  أهميل س اون م سلف ال بات المبنيل الدكسور منا سويد من المرك  ال ربل للس طيط البدي  
والسياسيل واألهليل لموا بل هذا الس دي   الذي يسطرق للفص  ال اص بال طوبات والم الفات  ببدف 

 س ديدها ومضاعفسبا  وكان المدي  يدور عن موا بل ال ريمل المنظمل. 
ألف بيت عربل  م ددا  50ويوضو أن سنفيذ الطانون ال ديد سي دي إل  عطوبات كبيرة سطا  نمو 

 عل  كون ذلك أمرا  نونيا. 
 23/7/2016، لندن، القدس العربي
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 1,394قا  مرك  الم لومات اإلسراايلل لمطوق اإلنسان فل األراضل الممسلل )بسسيلف(: إن : الطدس
فلسطينل قسلسبف قوأات األمن اإلسراايليل أثناة مملل "الُ رف الصامد"   2,202من  %63  صًا  أي 

 قاصرًا سمت سنأ الثامنل ع رة  أي ُربع م م  ال بداة. 526لف ي اركوا فل الطسا   من بينبف 
وص  "األياف":  2014وأضاف فل سطرير مع مرور سنسين عل  المرر اإلسراايليل عل  غ ة فل ال اف 

قاصرًا ا سركوا فل الطسا  أو أثناة ساديسبف وظااف قساليل داامل فل  17إل  ذلك  قس  إنه "إضافل 
إمدأ األذرة ال سكريل  وهناك ثالثل آ رون لف سسمكأن )بسسيلف( من مسف مسالل م اركسبف فل 

 الطسا .
ين )أمدهف مدنيأ  6إسراايليًا ُقسلوا عل  يد الفلسطينيين فل "الُ رف الصامد" هناك  72وسابع: من بين 

 نديًا. ثالثل  نود آ رون قسلوا عل  يد  نود  62سنوات  و 4مواطن سايلندي( من بينبف طف  عمره 
وأضاف: "سسسند إمصاايأات )بسسيلف( إل  اسسطصاة ميدانلأ م مأق  آ رين ووامد قس  فل ماد ".

. م يرًا إل  أنه أورد و ام   أ راه بامثو المنظمل ال املون فل قطاة غ ة منذ انسباة أعما  الطسا 
اإلمصاايأات فل صفمل سفاعليأل سسيو البم  وفق سطاط ات ال ي  وال نس ومنططل السكن وم ايير 

 أ رأ".
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ولفت إل  أن "النسبل ال اليل للطسل  المدنيأين ز وبينبف نساة وقاصرون وكبار السن ز من ُم م  الطسل   
ألهداف السل اسُسبدفت كانت أهدافًا م روعل  سضع موضع ال كأ ادأعاةات إسرااي  بانأ " ميع ا

مي  مرص ال يئ عل  سطبيق مبدأ السناسبيأل لدأ ضرر سلك األهداف  كما اسأ ذ وساا  الميطل 
وأضاف: "من بين الطسل  الفلسطينيين الذين لف ي اركوا  للمدأ من اإلصابات فل صفوف المدنيأين".

ع واألطفا  س 180فل الطسا   هناك  طفال  346سنوات. إضافل إليبف كان هناك  6مت سنأ من الُرضأ
 ".113فطد بلظ  60. أمأا عدد الطسل  فوق سنأ الز 59إل   18من سن  امرأة 247و  17إل   6من سن 

من الطسل  الفلسطينيين عل  يد قوأات األمن اإلسراايليل  762وسابع: "وفطا شسسطصاة )بسسيلف(  ف ن 
سا   أو أثناة ساديسبف وظااف قساليل داامل فل إمدأ األذرة ال سكريل فل ُقسلوا أثناة م اركسبف فل الط

 قسياًل لف سسمكأن )بسسيلف( من مسف مسالل م اركسبف فل الطسا ". 46الططاة. وهناك 
( قسلت قوأات األمن اإلسراايليل / أغسطسآر 2و 1وأ ار إل  أنه "فل ما ُسمل "ال م ل السوداة" )

لف  154أ  اص  من بينبف  207مات الالأ اين: رفو وال ابورة وب يت( فل رفو )بما فل ذلك م ي
 اركوا فل  50(. ومن بين الطسل  18امرأة )فوق سنأ  36قاصرا و 64ي اركوا فل الطسا   ومن ه شة 

 لف سسمكأن )بسسيلف( من مسف مسالل م اركسبف فل الطسا ". 3قاصرين  إضافل إل   3الطسا   بمن فيبف 
 22/7/2016هللا،  األيام، رام

 
صابةفلسطينيين  استشهادوتشا": أ" .22  الماضي   األسبوع 44 وا 

مكسر األمف المسمدة لسنسيق ال  ون اإلنسانيل "أوس ا" اسس باد مواطنين فلسطينيين  هللا: وثقراف  
صابل ن سطرير ممايل المدنيين  الذي يصدره وبي   الماضل. األسبوةطفال  ال   13بينبف  44 وا 
  اإلسراايللقوات اشمسال   أن(  /يوليو ال اريسمو  18-12أسبوعيا  ويغطل الفسرة بين )المكسر 
عند مد   م يف ال رور بال لي  بذري ل  األو النار وقسلت فلسطينيين فل مادثين منفصلين   أطلطت

سمو  ال اري  ال  عمليل دهف فل بلدة الراف  12  والثانل فل إسراايليينعمليل ط ن  نديين 
 ضوامل الطدس.ب

وفل بلدة قباطيل ب نين هدمت قوات اشمسال  من   مواطن فلسطينل مما أدأ إل  سب ير عاالل يبلظ 
البلدة مع قوات  أهاللعدد أفرادها ع رة أ  اص من بينبف طف . وقبي  عمليل البدف ا سبك 
هدمت سلطات  2016اشمسال   مما أدأ إل  إصابل ثمانيل فلسطينيين بالرصاص. ومنذ مطلع عاف 

 25أ  اص  مطارنل ببدف  110من ش  مما أدأ إل  سب ير  22اشمسال  أو أغلطت ألسبار عطابيل 
 برمسه. 2015فل عاف  ذاسبا تسبارل  صا  157من   وسب ير 
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طفال  عل  يد قوات اشمسال  فل أنماة األر   13فلسطينيا آ ر  من بينبف  44وا  ماش  أصير 
إصابل من هذه اإلصابات فل الضفل الغربيل  من بينبا ع رة فل  42ووق ت  الفلسطينيل الممسلل.

إصابل  ال  عمليات سفسيئ واعسطا  وقع أكبرها فل  29المواد  المذكورة أعاله فل الراف وقباطيل  و
 الم رعل الطبليل براف هللا وم يف عايدة لال اين ببيت لمف. 

الُمب رين  فل س مع بدوي  ما  عناسا )الطدس( ووق ت أكبر عمليل هدف أدت إل  أعل  عدد من 
مبن  من بينبا مبن  قدف كمساعدات إنسانيل فل السابق. وي دأ  14مي  هدمت السلطات اإلسراايليل 

س مأ ا بدويا ورعويا فل وسط الضفل الغربيل يسبددها  طر السرمي  وفق  46هذا الس مأع من بين 
 سال .م طط "إعادة سوطين" اقسرمسه سلطات اشم

وس    ال  األسبوة  سسع ه مات نفذها مسسوطنون إسراايليون أدت إل  إصابات فل صفوف 
الفلسطينيين أو إلماق أضرار بممسلكاسبف  وهو أعل  عدد من المواد  المسصلل بالمسسوطنين فل 

 . 2016أسبوة وامد منذ مطلع عاف 
 22/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 يقتحمون المسجد اإلبراهيمي يهودال المستوطنينآالف  .23

  المس د اإلبراهيمل فل مدينل ال لي   سمت 2016-7-22اقسمف آشف المسسوطنين  ال م ل  : ال لي
 120وأفادت مصادر ممليل فلسطينيل  بان  ممايل أمنيل م  أ ة من قب  قوات ال يئ اإلسراايلل.

لي  ال ميس/ ال م ل إل  مميط المس د  مافلل إسراايليل سط أ آشف المسسوطنين وصلت ب د منسصف
اإلبراهيمل  مي  أمأنت قوات اشمسال  اقسماف المسسوطنين إل  بامات المس د وأداابف لططوس 

 سلموديل بدا له.
و رعت سلطات اشمسال  اإلسراايليل  بفر  إ راةات  ديدة وأعما  بناة وسغيير فل الموا   

سضمأنت اسسبدا  الموا   ال  بيل والمديديل المميطل به  الدا ليل المميطل بالمس د اإلبراهيمل 
 ب دران وغرف صغيرة  ونصر بوابات إلكسرونيل لسفسيئ المواطنين.

ونا دت "مديريل أوقاف ال لي " و"ل نل إعمار ال لي "  فل بيان م سرك صدر عنبما ال ميس  كافل 
به اشمسال  فل "اإلبراهيمل" عل   لفيل ال بات بسمم  مس ولياسبا إ اة "اإل راف ال طير" الذي يطوف 

 . المس دسغيير إ راةات السفسيئ فل 
 22/7/2016، فلسطين أون الين
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 مناهضة للجدار واالستيطان مسيراتاالحتالل يقمع  .24
قم ت قوات اشمسال  اإلسراايلل  ظبر يوف ال م ل  مسيرات مناهضل ال دار واشسسيطان : راف هللا

 اف هللا  وأوق ت عدة إصابات فل صفوف الفلسطينيين.فل مدينسل قلطيليل ور 
وأفاد  بود عيان  بان قوات اشمسال  قم ت مسيرسل بل ين ون لين غربل راف هللا المناهضسان 

 لل دار واشسسيطان  قب  أن س سط   مسل مواطنين  بينبف صمفيان.
لساف ومسي  الدموة  ما أدأ وقا  ال بود إن قوات اشمسال  "أمطرت" مسيرة ن لين بطناب  الغا  ا

لوقوة ع رات ماشت اش سناق بين المواطنين  عطر اسسبداف المنا   بطذيفل الغا  "الصاروخ" 
 )يسس دمبا اشمسال  فل قمع المسيرات السلميل ويص  مداها لكيلومسر وامد(.

ناة اإليرانيل( وأوضمت المصادر ذاسبا  أن قوات اشمسال  اعسطلت الصمفيين  الد صبارنل )مراس  ق
 والمصور الصمفل هيثف ال طير   ال  سغطيسبما لطمع مسيرة بل ين األسبوعيل.

وأ ارت إل  أن اشمسال  اعسط  أيضًا رايس م لس قروي بل ين  باس  منصور  والنا طين عماد 
 برناط وباس  أبو رممل  إل   انر امس ا  مركبل فضاايل فلسطين.

 22/7/2016، فلسطين أون الين
 

 تنديدا  بمحاولة االنقالب بتركيا "األقصى"تظاهرة في  .25
 بدت سامات المس د األقص  سظاهرة ما دة ب د ظبر يوف ال م ل  ساييدًا لسركيا  : الطدس الممسلل

وأفاد مراس  "المرك  الفلسطينل للعالف" أن ال ديد من المس ولين  وسنديدًا بمماولل اشنطالر الفا لل.
وفل مطدمسبف المبندس مصطف  أبو  هرة عضو البيال اإلسالميل ال ليا ونطابل وال  صيات المطدسيل 

المبندسين فل الطدس وعدد كبير من المصلين   اركوا فل الوقفل السل مضرها الطنص  السركل فل 
 الطدس.

ورفع الم اركون فل الوقفل السضامنيل السل نظمت بين قبل الص رة الم رفل والمس د األقص  
عالف السركيل  ورددوا هسافات سسضامن مع سركيا وسندد بمكف ال سكر من بينبا "يسطط مكف الطبلل  األ
 ال سكر".

 22/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 مخطط صهيوني إلقامة متنزه في مستعمرة "بسغات زئيف" بالقدس .26

كبير فل  يوف ال م ل  عن م طط صبيونل إلقامل مسن ه ك فت صميفل عبريل : الطدس الممسلل
وذكرت أسبوعيل "يرو اليف" ال بريل  أن المسن ه يمسد  مسس مرة "بسغات  ايف"  مالل الطدس الممسلل.
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 يك (  سطدمبا و ارة اإلسكان  3.86مليون  يك  )الدوشر  14دونما  بسكلفل موالل  17عل  مسامل 
 وبلديل الطدس اشمسالليل.

ت إ راف  ركل "موريا" الساب ل لبلديل اشمسال   شفسل وأ ارت إل  ا سيار مطاو  لسنفيذ الم روة سم
 إل  أنه من المسوقع بدة ال م  ببذا الم روة قريبا  فيما ُيسوقع افسسامه الصيف الطادف.

إل  ذلك  ذكرت الصميفل  أنه ي ري اإلعداد وبصورة منفصلل عن هذا الم طط إلقامل هيك  ثطافل 
سسوطنين فل مسس مرات  ما  الطدس  ومن المطرر افسساي إل   انبه يسضمن بركل سبامل س دف الم

 هذا الم روة لل مبور  ال  عامين.
 22/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  واإلغالقاتالخليل تتحول إلى سجن بسبب الحواجز  .27

ال طار ال ماعل الذي يفرضه اشمسال  عل  ال لي  منذ نبايل ال اف  : باد الطواسمل -ال لي  
  مس  اآلن من إغالق مدن وقرأ وبلدات الممافظل  عبر سد مدا لبا بالمك بات 2015ل الماض

اإلسمنسيل والص ور واألسربل والبوابات المديديل المو ودة  وا غالق ب   الطرق الموصلل إل  
" 60بيت لمف اشلسفافل رقف " -األراضل ال راعيل  والسل سرك ت م ظمبا عل   نبات  ارة ال لي  

الظاهريل وال ارة الموص  ما بين مدينل ال لي  وقرأ يطا ال نوبيل " اشلسفافل  -ال لي  و ارة 
" مع  يادة وس ديد إغالق المدا   والسل سراومت ما بين م قسل وأ رأ داامل  مولبا إل  س ن 317

 افظل.كبير  مما سسبر بم اناة يوميل لما يطارر مليون مواطن يسنطلون صباما ومساة بين أر اة المم
وفل هذا السياق  قا   ما  طلر ال ملل  مدير مرك  أبما  األراضل  بان فريق البم  الميدانل 

 " إغالقا لمدا   الطرأ والبلدات والم يمات فل ممافظل ال لي .70فل المرك  رصد "
/ السل سف رصدها من بدايل الببل ال ماهيريل مس  نبايل  بر  باط اإلغالقاتوأضاف  أن هذه 

    ادت فل مرملل المصار منذ مطلع  بر سمو  المالل.2016 يرفبرا
 23/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 االحتالل ينصب حواجز جديدة بمحيط بيت ساحور .28

رقلأ وال نور : الطير غنايف أغلق اشمسال  اإلسراايللأ عدأة مدا   فل مميط قرأ وبلدات الرأيف ال أ
وأ ار مواطنون إل  أنأ اشمسال   بات اإلسمنسيأل  ظبر يوف ال م ل. رقلأ لممافظل بيت لمف  بالمك أ 
  عدة موا   عسكريأل م قأسل  بالطرر من مدا   الطرأ ال م لنصر منذ ساعات قب  ظبر 

والبلدات  س سم  عل  ما   قرر " سر ملوة"  مد   مدينل بيت سامور  ومد   لطرأ الرأيف 
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رقلأ  األمر الذي أدأأ إل  أ م ل مروريأل  انطل  ضيأطت ال ناق عل  المركل ومريأ السأنط أ ال أ
 للفلسطينيأين فل سلك المنططل.

وأقدف اشمسال  أيضًا عل  إغالق مد    ناسا  ومد لين عل  قريل  عسرا  وعدأة مدا   دا ليأل 
 أ رأ  ومد   قريل ال اصأ "م موريا"  ومد   قريل مراي رباي منور  رق بيت لمف.

فيأل من قب  اشمسال   فل أعطار ما ن رسه وساا  إعالف إسراايليأل  مساة وساسل هذه  ال طوات السأ سأ
ال ميس  ب صوص س رأ  مركبل مسسوطنين إلطالق نار بالطرر من مسس مرة "مار هوما"  يوف

الطريبل من بيت سامور  إذ أفيد عن  إصابل الرأصاص للسيأارة  دون وقوة إصابات للمسسوطنين 
سطلأوا سيأارسبف  ما مدا باشمسال  اإلسراايللأ بن ر قوأات مكثأفل من قوأاسبا  وسكثيف نطاط الذين اس

 السأفسيئ والموا   ال سكريأل الم قأسل فل مميط بيت سامور.
 22/7/2016، 48عرب 

 
 تبحثان تطورات السالم في المنطقة وهولندامصر  .29

المنططل  وذلك  ال  لطاة سامو  كري  بمثت مصر وهولندا  سطورات عمليل السالف فل: الطاهرة
و ير ال ار يل المصري  أمس  فل وا نطن  مع نظيره البولندي برت كويندر   عل  هامئ 

 مضورهما الم سمر الو اري الموسع للسمالف الدولل ضد سنظيف "داعئ".
ل  وقا  المسمد  الرسمل باسف ال ار يل المصريل أممد أبو  يد  إن الو ير البولندي مرص ع

اشلسطاة بنظيره المصري عل  هامئ اش سماعات للس رف ب ك  أكثر سفصياًل إل  نسااج  يارسل 
  كري األ يرسين إل  راف هللا وس  أبير  وسطييف مصر ل بود اسساناف عمليل السالف.

وأوضو أبو  يد  أن  كري أماط نظيره البولندي أيضًا بنسااج ال يارة  السل قاف ببا صاار عريطات 
مين سر الل نل السنفيذيل لمنظمل السمرير الفلسطينيل وكبير المفاوضين الفلسطينيين إل  مصر أ

 م  رًا  للس اور مو  آ ر سطورات الطضيل الفلسطينيل ومسسطب  عمليل السالف فل ال رق األوسط. 
 23/7/2016الخليج، الشارقة، 

 
 باحث إسرائيلي: عدم اغتيال أردوغان أفشل االنقالب .31

بام  اإلسراايلل دانل أورباخ إن اغسيا  أردوغان كان ي ر أن يكون البدف الذهبل األو  قا  ال
لالنطالر فل سركيا  م يرا إل  أن ف   المماولل أصابت اإلسراايليين بالصدمل كما هو الما  فل 

 الدو  الغربيل.



 
 
 
 

 

 21 ص             3999 العدد:        23/7/2016 السبت التاريخ: 

                                    

لبالد بدون وأ ار إل  أن اغسيا  أردوغان كان سيص ر عل  م ر ال دالل والسنميل أن يمكف ا
  صيل قياديل فل و ن الرايس السركل  إذ إن اغسياله كان سي  ع باقل ال نراشت عل  اشنضماف 

 إل  اشنطالر.
ف عبر وساا  اإلعالف ل ر دورا يوأوضو أن الظبور المبكر ألردوغان ورايس مكومسه بن علل يلدر 

و فل سو يه ضربل قاصمل للبدف المرك ي وقا  إن اشنطالر لف ين   مرك يا فل إمباط اشنطالبيين
كما مص  فل انطالبات سابطل  ويسمث  هذه المرة فل   صيل أردوغان  صامر ال  صيل الرم يل 

 ال اليل.
فل ورقل بمثيل  -وهو بام  فل   ون اشنطالبات ال سكريل واشغسياشت السياسيل-وأضاف أورباخ 

شنطالر فل سركيا ف لت رغف أن منفذيبا اسب وا اإل راةات ن رها موقع "ميدا" اإلسراايلل  إن مماولل ا
وسابع أن اشنطالبيين ف لوا ل دة أسبار من بينبا  روج  المس ارف عليبا فل اشنطالبات ال سكريل.

  المواطنين وسصديبف للدبابات فل ال وارة رغف ما س ر  له ال ديد منبف إلطالق النار المبا ر
 لالنطالر عل  النظاف السياسل الطااف. ورف  الطوأ السياسيل كلبا

وأ ار أورباخ فل هذا السياق إل  أن بوادر ف   اشنطالر بدأت مبكرا مين اعسطد منفذوه أنبف 
سيوا بون فطط أنصار الرايس ر ر طير أردوغان فل الميادين  لكن المفا اة أنبف و دوا أيضا 

ومسر سفسير البام   نميل الماكف.أنصار الم ارضل الذين ي ارضون مكف م ر ال دالل والس
وشمظ أن من   ف ن اشنطالبيين وا بوا دولل عصريل وم سم ا مدنيا م منا بالم سسات  اإلسراايلل

ال وام  األ رأ لف   اشنطالر وساا  السواص  اش سماعل. وقا  إنه مد  س اون بين المواطنين 
 ور ا  ال رطل.

م ر ال اويل فل هذا اشنطالر إذ سف  -ل  ما يبدوع-وب دما أ ار إل  أن سالي ال و كان 
اسس دامه أكثر من سواه  قا  البام  اإلسراايلل إن من أسبار ف   اشنطالبيين أن الطيادة ال ليا 

 لل يئ السركل لف سكن ب انببف ب الف ما  رأ فل اشنطالبات السابطل.
 22/7/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 الق النار مع سوريةتخرق خط وقف إط "إسرائيل" .31

وف اإلثنين   رافات ساب ل لل يئ اإلسراايلل ما يسم  بز" ط وقف يا سرقت : "األناضو " –الطنيطرة 
إطالق النار"  نوبل سوريل  وبدأت بسنفيذ أعما  مفر فل المنططل  بغيل إقامل سواسر سرابيل  بمسر 

عدف ذكر اسمه ألسبار أمنيل  وأوضو المصدر الذي طلر  ما أكد مصدر فل الم ارضل السوريل.
أن  رافسين يرافطبا عناصر من ال يئ اإلسراايلل  ا سا ت  ط وقف إطالق النار الفاص  بين 
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مسر فل منططل س   300ال وشن الممس  )من قب  إسرااي ( وريف ممافظل الطنيطرة ود لت مسافل 
إلسراايليل بمماولل دفع " ط وقف واسبف المصدر الطوات ا عكا ل ببلدة بريطل بريف الطنيطرة األوسط.

إطالق النار" أكثر دا   األراضل السوريل  إل   انر ال م  عل  سامين هضبل ال وشن السل سمسلبا 
 .1967منذ عاف 

 23/7/2016الرأي، عمَّان، 
 
 فد سعودي زار "إسرائيل" مؤخرا  و  "هآرتس": .32

ل  إسرااي   والسط  بمدير عافأ و ارة  ار ال نرا  السأ وديأ المسطاعد  أنور ال  ط: الطير غنايف
فأل الغربيأل الممسلأل  يوآف مرد اي  فل  ال ار يأل  دوري غولد  ومع مس و  السأنسيق األمنلأ فل الضأ

 فندق "الملك داود" فل مدينل الطدس الممسلأل.
طوا بم موعل مصموبًا بب ثل أكاديميأين ور ا  أعما  س وديأين  الذين الس "إسرااي "وقدف ال  طل إل  

الف ال ربيأل"  كما  اة فل  من أعضاة الكنيست  ببدف "س  يع ال طار فل إسرااي   مو  مبادرة السأ
 موقع صميفل "هآرسس"  مساة يوف ال م ل.

وكان ال  طل قد  غ  سابطًا عدأة مناصر رفي ل فل ال يئ السأ وديأ  وفل و ارة ال ار يأل 
 رك  أبما  فل السأ وديأل.الس وديأل  وي غ  اليوف منصر رايس م

  2015وليست هذه المرأة األول  السل يلسطل فيبا ال  طلأ ب  صيأات إسراايليأل  إذ أنأه قد السط   عاف 
 بدوري غولد  فل م بد لتبما  فل وا نطن  فل مف  رسملأ  ليظبر ا سماعبما عل  المت.

بأاس  ومع   صيأات من الطيادات وقد السط  الوفد السأ وديأ بالرأايس الفلسطينلأ  مممود ع
 الفلسطينيأل.

 22/7/2016، 48عرب 

 
 "معاريف": إجراءات تركيا قد تبعدها عن الناتو وواشنطن .33

ألممت صميفل م اريف اإلسراايليل إل  أن اإل راةات السل سطوف ببا أنطرة ضد اشنطالبيين قد س  ف 
ما إذا كان قادة ال يئ السركل عالقسبا بملف  ما  األطلسل )ناسو( ووا نطن  وسساةلت ع

وسوقع ال بير ال سكري اإلسراايلل فل صميفل م اريف ألون بن  سيوافطون عل  سطليص صالمياسبف.
دافيد أن اإل راةات السل سطوف ببا سركيا ضد المسورطين فل مماولل اشنطالر الفا لل قد س دي 

واعسبر أن اشنطالبيين لف يدركوا أن  لمسمدة.إل را با من داارة ملف الناسو  وقد سب دها عن الوشيات ا
ال من سغير  وأن طرق اشنطالبات السل عرفسبا سركيا فل سنوات الثمانينيات لف س د سصلو فل ال صر 
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المالل  بدلي  أن المماولل األ يرة لف سسضمن السيطرة عل  وساا  اإلعالف وعل   ميع مطارات 
 الدولل  ما أوق با فل الف  .

دافيد  وهو وثيق الصلل بالم سسل ال سكريل اإلسراايليل  أن هناك أسبابا أ رأ لف    وأضاف بن
مماولل اشنطالر بصورة مسسارعل  ومن أهمبا أنبا لف سمظ بدعف علنل من أي دولل عظم   مي  

وقا  إن الرايس المصري عبد الفساي السيسل  أدارت الوشيات المسمدة ظبرها لالنطالبيين بسرعل.
ل انطالبه عل  الرايس مممد مرسل ألنه كان و يرا للدفاة  أما فل سركيا فلف ي يد م ارضو ن و ف

وأضاف بن دافيد الذي  الرايس ر ر طير أردوغان األ داة من ال لمانيين والليبراليين اشنطالر.
والسطييد  ي م  مملال عسكريا للطناة اإلسراايليل ال ا رة  أن ال يئ السركل ي د نفسه م رضا للمالمطل

أكثر من السابق  مي  يضع أردوغان الم يد من الكوابو أماف صالميات ال نراشت وي  لبف سمت 
قيادة وشة المناطق  وهل  طوات من  انبا ب  رساا  ردعيل لطادة ال يئ لمن بف من السفكير 

 بانطالبات قادمل.
مو  مدأ قدرة ال يئ الذي  و سف بالطو  إن إ راةات أردوغان ضد قادة ال يئ سطري أسالل  ديل

ي  ر باإلهانل عل  مماربل األكراد  وه  سيوافق ال نراشت عل  أن يكونوا مرس مدود فطط بدون 
صالميات واس ل  وكف من الوقت سيمضل قب  أن ي  ر قادة ال يئ بان عمليل السطبير ال اريل قد 

 سدف بف إلعالن سمرد  ديد  مسر رأيه.
 23/7/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 : أحداث تركيا أكدت صعوبة التحكم بالجيشوزير إسرائيلي سابق .34

قا  و ير الطضاة اإلسراايلل األسبق يوسل بيلين إن مماولل اشنطالر الفا لل فل سركيا س كد أن  
السيطرة عل  ال يئ مسالل ليست سبلل إل  هذا المد  وهو ما مص  فل مصر عطر انس ار 

 .الرايس الم  و  مممد مرسل
وأضاف بيلين فل مطا  له بصميفل "إسرااي  اليوف" اسضو من  ال  المماولل الفا لل أنه ش يمكن 
إ راة سغيير مبا ر أوسوماسيكل فل هذه الم سسل األ طر واألهف فل الدولل السل يبلظ عمرها ع رات 

 السنين.
لضباط ليكونوا فل وسابع أن ما قاف به الرايس السركل ر ر طير أردوغان من س يين ب   كبار ا

  مرة الطيادة ال سكريل األول  ش ي نل أن الضباط األق  در ل سف إ ضاعبف كليا لسو باسه السياسيل.
وأوضو المس و  اإلسراايلل أن رسالل األسراك لالنطالر ال سكري كانت أن م ارضسبف لسياسل 

كريل لما لبا من سب ات سيال أردوغان وأدااه المكومل ش س نل أنبف يريدون سغييره بدكساسوريل عس
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سياسيل واقسصاديل  ويفضلون ديمطراطيل مماطل بب   ال يور عل  مكف عسكري مطيد كام  
 للمريات.

من  بسه  قا  ال بير اإلسراايلل فل ال  ون ال ربيل بنماس عنبري إن ف   اشنطالر فل سركيا فسو 
اولل اشنطالر بمد ذاسبا  كلت مفا اة البار واس ا عل  م يد من الم اك  فل ذلك البلد  ألن مم

 عطر عمليات السطبير الواس ل السل قاف ببا أردوغان  ال  السنوات الماضيل.
وأضاف فل مطا  له عل  موقع "الم بد األور ليمل ل  ون الدولل" أن ذلك ي نل أن "اإلر  

 قويل عميطل فيبا.األساسوركل" ش ي ا  مو ودا دا   الم سسل ال سكريل السركيل  ولديه  ذور 
 22/7/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
ليه المبادرة إآخر ما توصلت  وضعهم فيلالمبعوث الفرنسي  تلتقي الجامعة العربيةالشوبكي:  .35

 الفرنسية
راف هللا: أعلن مندور دولل فلسطين فل ال ام ل ال ربيل  ما  ال وبكل عن أن م لس ال ام ل 

اامين وافق عل  لطاة المب و  الفرنسل ل مليل السالف فيمونت ال ربيل عل  مسسوأ المندوبين الد
لم اطبل و راة ال ار يل ال رر فل ا سماعبف المطب  ووض بف فل آ ر ما سوصلت اليه المبادرة 

 الفرنسيل.
وقا  فل سصريو نطلسه وكالل األنباة الرسميل الفلسطينيل عطر ا سساف ا سماة م لس ال ام ل عل  

الداامين السمضيري لو راة ال ار يل الذي عطد فل مطر قاعل الم سمرات فل مسسوأ المندوبين 
نواك وط برااسل موريسانيا عل  هامئ الطمل ال ربيل  إن المب و  الفرنسل سطدف بطلر لل ام ل 
ال ربيل برغبسه فل مضور ا سماة و راة ال ار يل الذي سي طد قبي  ان طاد الطمل ال ربيل فل دورسبا 

صمل الموريسانيل. وذكر أن الو ير الفرنسل سيطدف  رما مفصال عن آل ر ما سوصلت فل ال ا 27
إليه ال بود الفرنسيل ل مليل السالف والمبادرة الفرنسيل ل طد م سمر دولل للسالف قب  نبايل ال اف 

 ال اري  م كدا أن الدو  األعضاة رمبت بذلك.
ة أن الطضيل الفلسطينيل هل الطضيل وقا  ال وبكل إن  ميع الدو  أكدت  ال  فل اش سما

قامل الدولل  نه ش بد من ال م  عل  إنباة اشمسال  اإلسراايلل وا  األساسيل والمموريل لل رر  وا 
الفلسطينيل المسسطلل وعاصمسبا الطدس ال رقيل. وأضاف انه سف اعسماد  ميع م اريع الطرارات 

 مطب .ال اصل بفلسطين لسرفع إل  و راة ال ار يل السبت ال
 23/7/2016، لندن، القدس العربي

 



 
 
 
 

 

 25 ص             3999 العدد:        23/7/2016 السبت التاريخ: 

                                    

 مسؤول أممي: وجود المستعمرات يرقى إلى مستوى االنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي .36
وكاشت: اعلن مايك  لينك المطرر ال اص مو  أوضاة مطوق اإلنسان فل األر   - نيف 

الفلسطينيل  باألراضلاايليل أن و ود وانس ار المسس مرات اإلسر  1967الفلسطينيل الممسلل منذ ال اف 
يرق  إل  مسسوأ اشنسباكات ال طيرة للطانون الدولل  والسل ينسج عنبا م موعل من اشنسباكات 

 األ رأ للطانون الدولل لمطوق اإلنسان والطانون اإلنسانل الدولل.
  وا  اة عن قلطه إ اة سصاعد ال نف الذي بدأ فل أيلو  الماضله وعبر المطرر وهو كندي فل سطرير 

 ال ديد من الوفيات بين الفلسطينيين واإلسراايليين السل نس ت عن هذا ال نف.
وطالر السلطات اإلسراايليل ب  راة سمطيق  ام  فل "الماشت السل قد سكون بلغت إل  مد 
ل  ضمان إعطاة أولويل للمساةلل  اشسس داف المفرط للطوة أو إل  مد الطس   ارج نطاق الطضاة  وا 

 يل".المطيط
السل ُن رت م  رًا والسل سنص عل   اإلسراايليلوعبر عن قلطه ب ك   اص س اه قواعد عم  ال رطل 

أن قوات ال رطل اإلسراايليل قد سسس دف الذ يرة الميل كرد عل  إلطاة الم ارة. إن اسس داف الذ يرة 
لف ب نفاذ الطانون  طر المميسل ينبغل أش يسف إش فل ماشت ممدودة للغايل وفطط عندما يوا ه المك

 يبدد المياة.
من الواضو اسسمرار ساثير هذا اشمسال  طوي  األمد عل  طيف واسع من المطوق  أنوقا  لينك "

المنصوص عليبا فل الطانون الدولل  واسسمرار إعاقسه للسنميل اشقسصاديل واش سماعيل فل األر  
و ود وانس ار المسس مرات اإلسراايليل يرق  إل  الفلسطينيل الممسلل  بما فيبا الطدس ال رقيل. إن 

مسسوأ اشنسباكات ال طيرة للطانون الدولل  والسل ينسج عنبا م موعل من اشنسباكات األ رأ للطانون 
 الدولل لمطوق اإلنسان والطانون اإلنسانل الدولل وصري الم سمع الدولل ببذا منذ فسرة طويلل".

  ي    من الوا ر عل  ال الف 2017عل  هذا اشمسال  فل عاف عامًا  50مرور  أنواكد المطرر: 
 أن يولل اهسمامًا أكبر لطلر المالل السل سبدو مسس صيل من هذه األوضاة.

واردف يطو  "لطد سم ت من ال ديد من األفراد مو  ساثير الطيود المفروضل عل  السنط  وا غالق 
وميل لت  اص المسضررين  ولكنبا س دي أيضًا بلدات باكملبا  والسل ش سمد فطط من األن طل الي

إل  مرمان األطفا  من المق فل الس ليف من  ال  منع وصو  مالاف إل  المدارس  ومنع الم لمين 
من الوصو  ال  طالببف. كما أنبا س ك   طرًا عل  المق فل الصمل من  ال  منع الناس من 

األطباة من السفر لسلطل فرص السدرير والس ليف  المصو  عل  الرعايل الطبيل المنطذة للمياة  ومنع
السل هف بما ل ماسل إليبا. كما ساثرت الس ارة واألعما  سلبًا عندما لف يكن ممكنًا الوصو  إل  
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أسواق البضااع ب ك  ثابت  وعندما لف يكن ممكنًا الوصو  إل  الموارد السل س سد الما ل إليبا 
 ناطق الممظورة أو المناطق السل يطيد الوصو  إليبا".بسبر السمديات المو ودة فل مث  الم

 23/7/2016األيام، رام هللا، 
 
غزة بدعم من بمنزل مدمر  100إلعادة بناء جديدة اتفاقية  :مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع .37

 األماني
أللمانيل عبر غ ة: أعلن مكسر األمف المسمدة ل دمات الم اريع عن سوقي ه اسفاقا  ديدا مع المكومل ا

من   من سلك السل دمرسبا قوات اشمسال   100بنك السنميل األلمانل  من أ   إعادة بناة ما يطارر 
 .2014اإلسراايلل  ال  المرر األ يرة عل  قطاة غ ة صيف عاف 

وذكر المكسر فل بياٍن له أن المكومل األلمانيل سسمو  الم روة  وأن ذلك سيكون بال راكل مع 
نروي ل لال اين وو ارة األ غا  ال امل  من أ   إعانل ال ااالت المسضررة عل  إعادة الم لس ال

 إعمار منا لبف وال ودة إليبا ب دما سضررت  ال  المرر.
وسبلظ سكلفل إعادة بناة هذه المنا   المال السل دمرت كليا فل المرر األ يرة عل  غ ة  مسل ماليين 

أن هدفبف هو مساعدة الناس فل سمسين أوضاعبف الم ي يل يورو. وأ ار مكسر  دمات الم اريع 
 للمصو  عل  منا   آمنل ومسسدامل وكذلك ضمان أن سبط  مطوقبف الطانونيل آمنل فل المسسطب .

 برا وسيسبع نبج البناة من المالك  الذي سيطوف بمبمل الس اقد مع  ركات  18وسطدر مدة الم روة 
  لضمان  ودة وأمن البياك  ولسمطيق سالمل ال ااالت السل سس يئ مبنيل للطياف باألعما  اإلن اايل

فيبا. ويطدف هذا النبج المساعدة الطانونيل من أ   سمديد ملكيل األر   فيما سيكون إعطاة 
 السصاريو   ًةا من هذا الم روة  وذلك لضمان اسسدامل واسسمراريل المق فل السكن.

من أ   سسبي  م ال ل المساعدات  وأن ذلك « نلنظاف إلكسرو »وأوضو أنه عم  عل  إن اة 
 سيمكن من المساب ل ال لنيل للسطدف  بدًةا فل ا سيار المسسفيدين وصوش إل  عمليل سطييف اآلثار.

ونط  سصريو صمافل عن مكسر الممثليل األلمانيل الساكيد عل  أن هذا الم روة هو   ة من الس اف 
ة فل غ ة وسمسين األوضاة الم ي يل للفلسطينيين. وأكد الس اف المكومل األلمانيل س اه إعادة البنا

 مليون يورو إلعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانيل فل الططاة. 120ألمانيا بدفع أكثر من 
 23/7/2016القدس العربي، لندن، 
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 يطلب إلغاء قرار إطالق سراحه المشروط "إسرائيل"جوناثان بوالرد المدان بالتجسس لصالح  .38
قدف  وناثان بوشرد الضابط السابق بالم ابرات البمريل األميركيل الذي أدين بالس سس  :نيويورك

لمسار إسرااي  طلبا لطا  يوف ال م ل ب لغاة  روط إطالق سرامه الم روط المطيدة والمفروضل 
 عاما فل الس ن. 30عليه منذ اإلفراج عنه فل س رين الثانل )نوفمبر( الماضل ب دما قض  

قا  إليوت لوير ممامل الدفاة عن بوشرد فل ممكمل اسماديل بمانباسن إن الل نل األميركيل إلطالق و 
السراي الم روط أل مت موكله ب روط س سفيل بان يضع  با ا الكسرونيا للس طر ويسلف الكمبيوسر 

ار وفرضت اإل راةات ألسبار منبا امسما  إقداف بوشرد عل  ك ف أسر  ال اص ب مله لفمصه.
مكوميل وهو ما وصفه الممامل بانه ش يمكن سصوره ألن موكله سيمساج عنداد لسذكر م لومات 

 عاما. 30سريل سر ع ألكثر من 
بالسآمر للس سس فيما يس لق بس ويد م ارف إسراايليين بماات  1986عاما( أقر فل  61وكان بوشرد )

 رات البمريل مطاب  آشف الدوشرات.من الوثااق السريل السل مص  عليبا  ال  عمله فل الم اب
عاما فل الس ن و م  ذلك فسرة  30وب دما قض   1987وصدر عليه مكف بالس ن الم بد فل 
س رين  20منمسه السلطات إطالق سراي م روطا فل  1985امس ا  عطر إلطاة الطب  عليه فل 

 يويورك.الثانل )نوفمبر( من س ن اسمادي فل نور  كاروشينا وي يئ ماليا فل ن
 22/7/2016القدس، القدس، 

 
 خدمت بين االنقالبيين؟رة التي است  يفما هي الشتركيا:  .39

دوشر  ُسليت عليبا  1عثرت ال رطل السركيل عل  أوراق نطديل من فال : "األناضو " – ممد دراو لأ
فل سركيا   أدعيل  وو عت عل  عدد من المسبمين بالسورط فل المماولل اشنطالبيل الفا لل السل وق ت

وذكرت مصادر أمنيل لتناضو   فضلت عدف ك ف هويسبا  أن با  يوليو ال اري./ سمو  15يوف 
شمظت و ود عمالت نطديل من فال دوشر  ذات أرقاف سسلسليل قريبل من ب ضبا الب    لدأ 

  و ود وأ ارت المصادر إل ب   المسبمين  موضمل أن "الدوشر يسس دف بين اشنطالبيين ك يفرة".
ادأعاةات سبين أن  عيف منظمل الكيان الموا ي  المصنأفل إرهابيل فل سركيا  فسو هللا غولن  أرس  هذه 
الدوشرات إل  أسباعه ب د سالوة أدعيل عليبا  من أ   "السوفيق والسداد" فل الم طط اشنطالبل 

طويلل بالسغلغ  فل أ ب ة  دير بالذكر أن عناصر منظمل فسو هللا غولن قاموا منذ أعواف  الفا  .
الدولل  ش سيما فل ال رطل والطضاة وال يئ والم سسات الس ليميل  ببدف السيطرة عل  مفاص  

 الدولل  األمر الذي بر  ب ك  واضو من  ال  المماولل اشنطالبيل الفا لل.
 23/7/2016، 48عرب 
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 لالحتالل المتحدث باسم الحكومة التركية: المحاولة االنقالبية كانت تمهد .41
 دد ناار رايس المكومل السركيل والمسمد  باسمبا  ن مان : وكاشت  السماف البرا ي -وا نطن 

الفا لل السل نفذسبا م موعل من  اشنطالبيلقورسولموئ  ال م ل  عل  أن البدف من المماولل 
أ ال ار يل  ب د ال يئ  مرسبطل بمنظمل الكيان الموا ي اإلرهابيل  هو امسال  البالد من قب  الطو 

 سم يطه بالصراعات الدا ليل.
ليس  اشنطالبيلالمماولل  هدفأن "وفل لطاة صمافل مع أعضاة  م يات صمافيل فل أنطرة  أفاد 

م رد انطالر  واشسسيالة عل  المكف  وساسيس مكومل  ديدة  ب   ر سركيا إل  فوض  كبيرة  
ن سمطق ذلك  ف ن سركيا سسسمو    ك  مدينل ل  إل  منططل مطسمل مث  سوريوصراعات دا ليل  وا 

 البالد".يمكمبا فصي  مسلو  بنبايل ذلك سسبيلة الفرصل للطوأ ال ار يل للسد   فل 
يوليو ليس م رد مماولل انطالر ومسر  ب  مماولل شمسال   من سمو / 15ساريل "وأوضو أن 

ن ال ونل  عبر غرف سمكف البالد من قب  الطوأ األ نبيل ال ار يل  السل اسس دمت م موعل م
 ". بيثل  للوصو  إل  هدفبف  وه شة لن يسوانوا عن سنفيذ م ططبف

وردا عل  من يطو  بان إعالن مالل الطوارئ ي ك  إ الش باسفاق مطوق اإلنسان األوروبل  أ ار 
هو ف نه يمكن لل ضو إعالن مالل الطوارئ  و  15طرف فل هذه اشسفاقيل  ومسر المادة  "سركيابان 

مصطلو قانونل ش ي نل المد من المطوق والمريات  وفرنسا اسسنادا إل  هذه المادة أعلنت مالل 
الطوارئ  وكثير من الدو  األوروبيل اعسمدت عل  هذه المادة فل إعالن مالل الطوارئ  كما 

 الدوليل".اسس دمت سركيا مطوقبا ب ك  دسسوري  وبمسر اشسفاقيات 
 23/7/2016، لندن، القدس العربي

 
 قاسية من جنوب أفريقيا دروسفلسطين:  .41

 أيرين كاليس
المواظبززل علزز  البطززاة هززل أكثززر مززن م ززرد صززراٍة مززدفوة بززردة الف زز  مززن أ زز  الو ززود. هززل  زز ة مززن 
المضور الفاعز  لل ز ور األصزليل واسزسمرار كرامسبزا بزرغف سياسزات اإلبزادة ال رقيزل لدولزل اشسزسيطان 

األصزليل األ زرأ الرا مزل سمزت مكزف الزدو  اشسزس ماريل اشسزسيطانيل   اشسزس ماريل. وكسزاار ال ز ور
ش ُس سبر مواظبل الفلسطينيين عل  البطاة من المسل مات. ب  عل  ال كس من ذلزك  ش سز ا  مزواظبسبف 
علززز  البطزززاة سوا زززه م وقزززات علززز  المسزززسويات األساسزززيل األوليزززل  إذ مزززا  ا  الفلسزززطينيون فزززل الطزززرن 

 ين ينسظرون اشعسراف ببف والس ام  م بف كب ر من دون اشنسطاص من إنسانيسبف.المادي وال  ر 
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بزززرغف أن هزززذا الممزززو األيزززديولو ل ينضزززوي سمزززت  بزززٍد اسس زززراقل أوسزززع للمزززط مزززن ال ززز ور ال ربيزززل 
والمسززلمل  فزز ن الم املززل  السززل يلطاهززا الفلسززطينيون مساصززللل فززل الروايززل الصززبيونيل السززل قامززت علزز  

ُل إسززرااي  ومزززا فساززت سُززدار. وهزززذا ي نززل فززل الواقززع السياسزززل أن الدولززل اإلسززراايليل سزززنظف أساسززبا دولزز
سياساسبا ومواردها بطريطل ممنب ل علز  أسزاس السمييز  بزين اليبزود وغيزر اليبزود. ومزن هزذا المنطلزق 
يس ززر  الفلسززطينيون للممززو األيززديولو ل عملًيززا مززن  ززال  سياسززات الطززرد والمرمززان  ونزز ة الصززفل 
كسزززار هزززذا ال مليزززلة طابً زززا رسزززمًيا  وذلزززك علززز   زززك  م زززابه لمزززا  زززبدسه ظزززروف  اإلنسزززانيل عزززنبف وا 
"األبرسبايد" فزل  نزور أفريطيزا. هزذا بزرغف أن أنصزار الصزبيونيل يرفضزون الزربط السياسزل بزين المالزل 

نززور الفلسززطينيل و "األبرسبايززد" علزز  أسززاس أن مطارنززل دولززل إسززرااي  بنظززاف الفصزز  ال نصززري فززل  
 أفريطيا هل مطارنل واهنل.

لطد سبق  الفص   ال نصري فل  نور أفريطيا اسس مارل اسسيطانل  وبمو به اعسمد ال نس األبي  فزل 
اسسيطانه وفر  سفوقه عل  الس ريد ال ماعل للسكان األصليين السود من أراضيبف وعل  اسسغاللبف 

م ززردين دا لًيززا فززل اشقسصززاد اشسززس ماري ك مالززٍل ر يصززل. و ززرأ إدمززاج السززكان األصززليين السززود ال
اشسززسيطانل. وأضززف  النظززاف الطززانونل لززز "األبرسبايززد"  الززذي  ززاة ب ززد اشسززس مار اشسززسيطانل بزز من  
الطابع  الرسمل عل  األيديولو يات السل قاف عليبا اشسس مار اشسسيطانل. غير أن كزاًل منبمزا اسزسند 

مطبززور المسززس ب د. وعززالوًة علزز  ذلززك  وفززل المززالسين  كانززت إلزز  نزز ة صززفل اإلنسززانيل عززن ال زز ر ال
 إنسانيل المرة من عدمبا سُطاس بمطياس اللون األبي .

وفل إسرااي   كما كانت المزا  فزل  نزور أفريطيزا إبزان "األبرسبايزد"  سو زد بيروقراطيزلل س  ز  إ ضزاة 
لموصومون بانبف م رمون ممسملون  فال ا سماعيل كاملل مدثًا روسينًيا  مي  صار  أفراد سلك الفال  ا

مطزززالبين علززز  الزززدواف بززز برا  وثزززااق وسصزززاريو وبطاقزززات هويزززل وأوراق رسزززميل. وعلززز  غزززرار سزززياقات 
اشسزززسيطان اشسزززس ماري األ زززرأ  ُس سبزززر هزززذه ال زززكليات البيروقراطيزززل آليزززات يوميزززل لممارسزززل ال نزززف 

 لبف وممسلكزاسبف ومرمزانبف مريزل  المركزل والطبر عل  الفلسطينيين وس ريدهف مزن أراضزيبف وسزدمير منزا
 والطدرة  عل  السمكف بوقسبف.

إن ن ة الصفل اإلنسانيل عن السكان األصليين ضمن نظاف ا سماعل مبنزل علز  سفزوق عنصزٍر علز  
سزززواه  لزززيس فزززل مزززد ذاسزززه كافًيزززا إلدامزززل و زززود النظزززاف اشسزززس ماري اشسزززسيطانل الطزززااف علززز  الفصززز  

ينطززززوي أيًضززززا علزززز  س ززززريف هزززز شة السززززكان  لززززيس ل ززززلة سززززوأ و ززززودهف ال نصززززري. فبززززذا النظززززاف 
وشسززسمرارهف فززل الو ززود علزز  األر  السززل يطمززع فيبززا ذلززك الُمسززس مةر. وهززذا ي نززل الس امزز   مززع أي 
مطاومل للوضع الراهن باعسبارها  ريمًل  ناايل. وبالنسبل للفلسزطينيين الزرا مين سمزت المكزف ال سزكري 

درسبف عل  م اولزل أن زطسبف اليوميزل علز  إثبزات أنبزف ليسزوا م زرمين عنزد مزرورهف اإلسراايلل  س سمد ق
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عبززر المززوا   ال سززكريل السززل سطزززرر مززا إذا كانززت سسسززمو لبززز شة بالززذهار إلزز  أعمززالبف أو ممارسزززل 
 مياسبف اليوميل أف ش.

سرااي   إش ان نوايا الم ركل الصبيونيل كانت هناك أو ه  به بين نظاف األبرسبايد فل  نور أفريطيا وا 
وش سزز ا  م سلفززل  ززذرًيا. فلززف يكززن هززدف سلززك المركززل منززذ البدايززل امسززواة الفلسززطينيين وفززر  البيمنززل 
علززيبف  كمززا سبززرهن سصززريمات الطززادة الصززباينل األواازز  مثزز  ثيززودور هرسزز   والمسزز ولين اإلسززراايليين 

يونيل علزز  الزدواف فززل اشسزسيالة علزز  المزاليين مثز  بنيززامين نسنيزاهو. فالبززدف الممزوري للمركززل الصزب
األر  مززن دون سززكانبا األصززليين المزز ع ين  ولززيس إدمززا بف فززل اشقسصززاد اشسززسيطانل كمززا كانززت 
المززا  فززل نظززاف "األبرسبايززد" فززل  نززور أفريطيززا. فززل مززين أن قززانون ال ززودة اإلسززراايلل  الززذي يمززنو 

هزو بمثابزل دعزوة مفسومزل للب زرة اليبوديزل إلز  أر   ال نسيل اإلسراايليل لليبود أينما كانوا فزل ال زالف 
مسززسوطن  ديززد  وهززذا  30,000مززا ي يززد علزز   1952فلسززطين الساري يززل. ف سززرااي  اسززس لبت فززل ال ززاف 

 الم روة الصبيونل هو بمثابل ه وٍف كاسو عل  السكان الممليين.
  وذلزك بزالسركي  علز  اسبفأولويزمن الضروري عل  ما يبدو أن ي م  الفلسزطينيون علز  إعزادة سزاطير 

نمززا طبي ززل المسززسطب  الززذي  مززا هززو أكثززر نفً ززا لبززف. وهززذا ش يس لززق بطبي ززل دولززل الفصزز  ال نصززري  وا 
ززد "األبرسبايززد"  يبسغونززه. أي أن مززا يمسا ززه الفلسززطينيون اليززوف لززيس إثبززات مززا إذا كانززت إسززرااي  ُس سأة

  إلزز  مززد الفصزز  ال نصززري  بزز  اسززسنباط  ال ديززد  أو الززد و  فززل  ززداٍ  مززو  مززا يرقزز  ومززا ش يرقزز
الززدروس مززن المالززل اإلنسززانيل فززل المرملززل الالمطززل لززز "األبرسبايززد" فززل  نززور أفريطيززا. ف عززادة سززاطير 

  ي كززد قطً ززا أن صززلر النضززا  أفريطززلالصززلل بززين نظززامل الفصزز  ال نصززري  اإلسززراايلل وال نززور 
قصززااه عززن  الم ززسرك بززين  نززور أفريطيززا والفلسززطينيين يكمززن فززل اإلنسززان وسززلر أرضززه بززال هززوادة وا 

أمسززه  ولززيس فززل السفاصززي  البيروقراطيززل المميزز ة لنظززاف الدولززل الطم يززل. وهززذه الصززلُل  ليززلل فززل طبي ززل 
المياة اليوميل لغالبيل السود فل  نور أفريطيا اليوف  الذين ما  الوا  كمزا قزا  الرامز  إدوارد سز يد عزن 

رين فززل "أ ززكا  و وديززل ه يلززل." ومنززذ قالبززا سزز يد والمززاُ  الفلسززطينيل الفلسززطينيين ذات مززرة  ممصززو 
 سنمدر من سي  إل  أسوأ.

انزه لزف يسمزو  إلز  نصزٍر  إشبرغف اإلن ا  الديموقراطل الذي مططسزه  نزور أفريطيزا  مزن ميز  المبزدأ  
ار اش سماعيل مع اآلث أفريطياسمرري و ودي فل الممارسل ال مليل. فمس  اآلن لف سس ام  دولل  نور 

واشقسصاديل لموروثات "األبرسبايد" البيكليل  وش ي ا  "األبي " ي يئ عل  ظبر "األسود". وفل مزين 
أن دسسور  نور أفريطيا الممسف  به ي كد قيمل مياة ك  فزرد مزن ميز  المبزدأ  فز ن الفطزراة السزود فزل 

سززلطات سززنظمبف وسمكمبززف كمززا لززو كززانوا  نززور أفريطيززا ش ي الززون ُي ززام لون م املززل  سززيال  وش سزز ا  ال
 سبديًدا  ار ًيا للم سمع  وليس   ًةا منه.
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مززن الواضززو أن الم سسززات والطيززادات الفلسززطينيل السياسززيل ش سملززك الطززدرة علزز  سمريززر الفلسززطينيين  
ع بزز  وألنبززا وليززدُة عالقززل السززلطل بالكيززان اشسززس ماري اشسززسيطانل ومسنف ززلل منبززا  ش سسززسطيع أن سرفزز

عنأزه ظززروف الس ريززد والمرمززان. كززذلك ش يمكززن للطزانون الززدولل ان يززوفر إمكانيززل سمززرر الفلسززطينيين  
ك ززف الطززانونل الف صززز  فززل س ززريع مطزززوق  كززون نظززاف عملززه يطزززوف علزز  أسززاس ان الززدو  فطزززط لززديبا الم 

ززن يمظزز  بممايززل قززانون مطززو  عمالبززا. وهكززذا سمززدد إسززرااي   باعسبارهززا دولززل  م  ق اإلنسززان اإلنسززان وا 
ومن يمكن قسلبف. وبرغف أن الطانون الدولل وقراراسه األمميل ال ديدة غير المنفزذة قزد  ي زر ق طً زا ر زاة  

 انبف مسسمرون فل مالمطل هذا السرار. إشالفلسطينيين  
ومين ُيضر ر المثز  للفلسزطينيين بانسطزا   نزور أفريطيزا مزن "األبرسبايزد"  ف نزه ي زدر ببزف اشس زاُظ مزن 

لمالززل الراهنززل لمكومززل مزز ر "المزز سمر الززوطنل األفريطززل". فكمززا ال ديززد مززن الطززادة الفلسززطينيين ُب يززد ا
  سرف ززع قززادة مزز ر "المزز سمر الززوطنل األفريطززل"  باعسبززارهف مززن 1994إن ززاة السززلطل الفلسززطينيل ال ززاف 

لسزلطل الفلسزطينيل لزف الن بل السياسيل  عن الكفاي برغف ادعاابف بزانبف يسمزدثون باسزمه ك ز ة منزه. فا
نما آليًل مبمًل فل اسسدامسه.  سغُد   ًةا من الوضع اشسس ماري الراهن فمسر  وا 

إن مززن الززدروس السززل ينبغززل للفلسززطينيين اسس الصززبا مززن مصززير مزز ر "المزز سمر الززوطنل اشفريطززل" 
د اشسززس مار إلزز  هززو أن  للثززوار ضززد اشسززس مار دوًرا أساسززًيا  بيززد أنبززف قززد يمسززا ون فززل مرملززل مززا ب زز

اشسززسغناة عززن قيززادسبف وهيززاكلبف السززل سززبطت الثززورة  وش سززيما مززين س ززوق السززلطُل الن بويززُل اشلسزز اف  
بسلبيل مطالر الميزاة ال اديزل. وعزالوًة علز  ذلزك  ي زر أن سكزون هنزاك ال اه يزل علز  الزدواف إلفسزاي 

 الم ا  ألصمار الر أ ال دد.
ضزا   ش بزد للملزف الفلسزطينل بزالسمرر أن يس زذ  زكاًل  ديزًدا. ينبغزل ب د أكثر من سسين عاًما من الن

ل ك  المريل والمسسطب  الذي يسصوره هذا ال  ر أن ي يد س ريف  صااص مسيرسه نمو األماف  وأن 
ش يفر   كاًل م يارًيا لبذا الملف مث  م  الدولل الوامزدة أو الزدولسين. كمزا ينبغزل علز  الفلسزطينيين 

عززادة سززاطير لززيس  وم يززديبف أن يس ظززوا مززن مرملززل مززا ب ززد "األبرسبايززد" وأن يضززطل وا ب مليززل سطيززيف وا 
نمززا لبنززود أي قززراٍر مطسززري لبززذه الماسززاة اشسززس ماريل الم اصززرة األ ليززل فززل   ززك  ممالسبززف ومسززر  وا 

قزوس  ظاهرها. وسواًة أطلطزوا علز   زك  الطزرار المسصزو ر اسزف مز  الدولزل الوامزدة أو الزدولسين أو أمزل
ق ي فبذا غير مبف  ألن الدولل إذا افسطرت إل  سغييرات هيكليل وا سماعيل  ذريل  ف نبا سوف ُسضفل 
ببسزززاطل الطزززابع  الرسزززمل علززز  السسلسززز  البرمزززل اش سمزززاعل الطزززااف ضزززمن نظزززاٍف نيزززوليبرالل "مفسزززوي". 

عل  ظبزور م زن وسوف سضمن بان أصمار اشمسيا ات فل النظاف السابق أمرارل فل مواصلل ال يئ 
طو عززوهف علزز  مززر السززاريل. ونمززن نززرأ فززل  نززور أفريطيززا أن اشمسيززا  البيكلززل للبززي  مسززسمرل إلزز  
اآلن  ب  أن هذه اشمسيا ات لف سنطص كثيًرا مس  فل مرملل ما ب د اشسس مار. ول    هذا هزو الزدرس 
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مزززر الزززذي ي زززر ان ينبزززه األهزززف الزززذي علززز  الفلسزززطينيين أن يسس لصزززوه مزززن مالزززل  نزززور أفريطيزززا  اش
 ألهميل سمديد طبي ل المريل المسصورة.

سطسضززل إمكانيززل ا دهززار إنسززانيل الفلسززطينيين نزز ة  ال ززرعيل الدوليززل عززن إصززرار إسززرااي   فززل إطارهززا 
الصبيونل الراهن كدولٍل يبوديزل  علز  أن لبزا مطًزا فزل الو زود. ففكزرُة مزقأة إسزرااي  فزل الو زود ليسزت 

نبا مسولدةل من  وم سمدةل عل   السناسل المس زذر فزل أ زكا  اإلسزكات وال  مز  الزذي من المسل مات  أل
ش يززرأ اإلبزززادة ال رقيززل المرسكبزززل إبززان قيزززاف دولززل إسزززرااي . ويس لزز  هزززذا السناسززل اش سمزززاعل اليزززومل 

ألعمزا  ويكسسل بالطابع الم سسل بطرٍق عدة منبا الطوانين  والمناهج الس ليميل  والسزاريل الرسزمل  وا
الطوميززل اليوميززل المبسذلززل  والسززدريبات ال سززكريل  واإلعززالف  والثطافززل ال زز بيل. وهززذا السناسززل ش ُي ززرس 
األلسن وُي مزل األعزين عزن اإلبزادة ال رقيزل السزل أسامزت وشدة دولزل إسزرااي  فمسزر  بز  يسسزسر أيًضزا 

 عل  اإلبادة ال رقيل ال اريل والمسواصلل مس  يومنا هذا.
ف ن اسسمرار الفلسطينيين فل الو ود ليس باألمر البين. ولكن بالساكيد هف يسسمطون أكثر مزن وهكذا  

من لززٍل إنسززانيل وضززي ل. فالمواظبززل علزز  البطززاة ينطززوي علزز  ن ززاط فززل الس ززدد أكثززر مززن م ززرد البطززاة 
نسزانيل الكاملزل عل  قيد المياة. إن  الدرس  الذي علينا سذكره من س ربل  نور أفريطيا هزو أن  نكزران اإل

والمسسزززاويل للغالبيزززل السزززوداة قزززد سزززبق  الفصززز  ال نصزززري  واسزززسمر  إلززز  مزززا ب زززد الفصززز  ال نصزززري. 
 فاشنسصارات عل  الورق س سلف عن اشنسصارات عل  أر  الواقع.

 سن ر باشسفاق مع " بكل السياسات الفلسطينيل". 
 23/7/2016 ،السفير، بيروت
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 أمين إسكندر
ف م موعات نضاليل وبمثيل من أبناة فلسطين  سزواة الزذين ان رطزوا فزل النضزا   مان الوقت كل سطوأ
ضزززد الكيزززان الصزززبيونل ال نصزززري اشسزززسيطانل  أو مزززن الن زززر الفكريزززل والثطافيزززل الملس مزززل مزززن أبنزززاة 

 الفلسطينيل. الوطن فل الدا   وال ارج  وفل الم يمات والمبا ر  مالل السمرر
 1948عل  سلك الم موعات أن سسبن  أ ندة عم  سسسبدف سطويف مسيرة النضزا  الفلسزطينل مزن عزاف 

مس  اآلن  أي من المرر األول  السزل انسبزت بالنكبزل إلز  المكومزل الفلسزطينيل أكانزت فزل الضزفل أف 
إلقليمزززل وال ربزززل غززز ة. وعلززز  سلزززك الم موعزززات أن سزززدرس مسزززارات الطضزززيل وسزززاثير ال زززارج الزززدولل وا

والمملل فل الطضيل  وعليبزا أن سزدرس بسوسزع عالقزل ذلزك بكز  منظمزات ال مز  النضزالل الفلسزطينل 
مززن بززدايات الن ززاة وسززاثير البياززل الدوليززل واإلقليميززل والطوميززل إلزز  مززا انسبززت إليززه سلززك المنظمززات فززل 
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وكيزف أن مسزارات الطضزيل مرملل ما ب د أوسلو  وما ا سبدت فيه وأصابت وما قصدت فيه و ابزت  
 قد سمكمت فيبا بسو يه المسارات أو الساثير فيبا أو الساثر ببا.

س زززددت أطزززر وقنزززوات النضزززا  الفلسزززطينل وفزززق الر يزززل السزززل بلورهزززا للمرملزززل الساري يزززل مناضزززلو سلزززك 
األطزززر  ووفزززق سبنزززيبف أيزززديولو يا كانزززت سزززاادة فزززل ال زززالف مثلمزززا ف لزززت منظمزززات اليسزززار الفلسزززطينل 

"ال ببززل ال زز بيل لسمريززر فلسززطين(  أو منظمززات عملززت علزز  سسززييد الفكززر الطززومل ال ربززل )"مركززل )
ساسيسزززبما وفزززق فكزززر اإلسززززالف  الطزززوميين ال زززرر"(  وكزززذلك "ممززززاس" و"ال بزززاد اإلسزززالمل" اللسزززين سززززفأ 

ال بززادي. كززان ذلززك سطسززيمًا مسززر األيززديولو يا  وسضززافر م ززه سطسززيف مسززر السمويزز   لززذلك ظبززرت 
نظيمززات الممولززل مززن السزز وديل ودو  ال لززيج  وظبززر السمويزز  اإليرانززل  والسمويزز  اآلسززل مززن الززنظف الس

ال ربيل. ك  ذلك أثر بصورة كبيرة و طيرة فل مسارات سلك المنظمزات واألطزر الفلسزطينيل  بز  هنزاك 
هكززذا  سمويزز  دولززل يززاسل للسززلطل الفلسززطينيل  وهنززاك سمويزز  غربززل يززاسل لمنظمززات الم سمززع المززدنل.

سو بززت كزز  مصززادر السمويزز  إلزز  فلسززطين  وكزز  مززنبف لززه أغراضززه السززل بالساكيززد أثززرت فززل الطضززيل 
 وال  ر والمنظمات.

مززن هنززا ش بززد مززن السطززويف النطززدي لسلززك المسززيرة  ول لبززا لمظززل مناسززبل ب ززدما سززدت قنززوات السسززويل 
سطسزيف السزلطل: أبزو  سزفأ وأر  الضزفل وأر  غز ة  و  48وصارت مسسميلل  وسف سطسيف األر : أر  

  56وش اززل  48سطسززيف ال زز ر إلزز  قززاطنل م يمززات وأهزز  مبززا ر وش اززل  مززا ن و"ممززاس"  كمززا سززفأ 
  باإلضززافل إلزز  مسززارات الطضززيل فززل الممافزز  الدوليززل والفوااززد أو ال سززاار السززل  ززكلت 1973  1967

ص النسزااج كزل سسزسطيع األ يزا  المصاد لسلك المسيرة  من هنا ساسل أهميل السطزويف والدراسزل واسزس ال
 ال ديدة الماملل للطضيل  والسل عل  عاسطبا ظبرت اشنسفاضات ال  بيل.

كذلك عل  انسفاضل السكين  أن س سس وسبنل وسنظأر لم روعبا السمرري الفلسطينل ال ديد الذي لن 
لمسززززارات الفكريزززززل يطززززوف إش بالدراسززززل السطويميززززل سلزززززك لكزززز  األطززززر والطنززززوات السنظيميزززززل الفلسززززطينيل وا

األيديولو يل والسياسيل المسبناة من سلك المنظمات  مسبما الساثير والساثر الذي سف مزع ال زالف والطضزيل 
فززل كزز  وقززت. نسززسطيع أن ن زز ف بانززه ش سطززدف فززل مسززارات الطضززيل الفلسززطينيل وش و ززود لدولززل ذات 

اززع والن ززر الفلسززطينيل بسطززويف سلززك سززيادة وش مززق لال اززين وش مززق لسطريززر المصززير مززا لززف سطززف الطال
 المسيرة.

عل  سلك ال ماعات  السل سوف س رة فل سبنأل قضيل سطويف المسيرة سلك  اشنفساي عل  قوأ سمرريل 
ن مسزارًا إنسزانيًا لطضزيل سمريزر فلسزطين سزواة مزن الزذين  عدة سواة أكانت أ نبيل أف عربيل  مس  سكزوأ

غيززرهف. ل زز  "ال ببززل ال زز بيل" كانززت نموذ ززًا لززذلك  وهنززاك آمنززوا وان رطززوا فززل النضززا  المسززلو أو 
امسدادات  باديزل إسزالميل أو منظمزات مطوقيزل صزديطل للطضزيل أو نا زطين أمميزين م يزدين للطضزيل  
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اشنفساي عل  ك  ه شة سوف يضيف أب ادًا إنسانيل وسطدميل للطضيل ويساعدنا فل سطديف ما هو  ديد 
 للطضيل الفلسطينيل.

ي  لنا نضع أيدينا عل  ب   ال ناصر المبمل السل يسف السركي  عليبا نضزاليًا مسز  سكسزر  ل   هذا
الطضزززيل الفلسزززطينيل  مثززز  عنصزززريل الكيزززان الصزززبيونل  وقضزززيل الطزززدس واإل مزززاة اإليمزززانل مولبزززا  
وقضززززيل الل ززززوة ومززززق ال ززززودة  باإلضززززافل إلزززز  المززززق األساسززززل فززززل الززززوطن المسززززسط  والدولززززل ذات 

 وسب  سمطيق ذلك. السيادة...
أ يرًا  مسيرة السطويف هل البدايل المطيطيزل والصزادقل لبزدة م زوار نضزالل  ديزد مزن أ ز  الزس لص مزن 
السلبيات السل سراكمت عبر السنوات وس طد الظروف الدوليل واإلقليميل وال ربيل والممليل  بسلبيات من 

ذلزك فزل النسزيج الم سم زل الفلسزطينل  قبي  عالقل قضيل السمزرر الزوطنل بالزدين اإلسزالمل  وسزاثير 
وعالقل السمرر الوطنل بالنظف اإلقليميل الططريل  وعالقل السمرر الوطنل بافكار أمميزل عالميزل س  ز  

 الطضيل فل م اشت ساثر من السياسل الدوليل  وكذلك المصالو ال الميل.
م سلفزل وعالقزل ذلزك بالكفزاي من الم كد أن مسيرة السطزويف سزوف سزدرس ال القزل بزين مرامز  النضزا  ال

المسلو وكذلك النضا  السلمل والمرام  والسوقيسات المناسبل لزذلك كلزه. هكزذا ي زد أبنزاة فلسزطين فزل 
ال نزززادق والمال ززز  والمبزززا ر أنفسزززبف أمزززاف أ نزززدة  زززادة ومسزززسو بل فزززل اللمظزززل الراهنزززل مسززز  يكونزززوا 

ممزرر ودولزل مسزسطلل ذات سزيادة. ن لزف قادرين عل  س ديد مسزيرة نضزالبف وسمطيزق أهزدافبف فزل وطزن 
 مي ًا  وفل الطلر منا أبناة فلسطين  أن الثمن غاٍ  وأن المسسبدف سمطيطزه ثمزين  لزذلك هزو يسزسمق 

 النضا  ودفع الثمن.
 23/7/2016 ،األخبار، بيروت
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 عميره هاس
 ت الفلسطينيل فل الضفلألو  مرة منذ عطد من ال مان س ارك المركل فل اشنس ابا

ن ززره يززوف ال م ززل الماضززل: مركززل ممززاس سس ززارك فززل اشنس ابززات البلديززل  سززفأ  مفززا  هنززاك إعززالن 
مكومززل  إعززالنمززن  أسززابيعأكسززوبر. ب ززد ثالثززل  س ززرين األو / 8والم ززالس الممليززل السززل سززس رأ فززل 

لضفل الغربيل وفل قطاة غ ة السلطل الفلسطينيل رسميا عن موعد اشنس ابات  سبين أنبا سس رأ فل ا
ممزاس سمزت مباركسزه. ويزسف سفسزير م زاركسبا علز  أنبزا  طزوة مطيطيزل إلنبزاة  إعالنفل نفس الوقت. 

لممززاوشت  إميززاةاشنطسززاف السياسززل والم سسززاسل بززين   اززل الكيززان الفلسززطينل. ويبززدو قززرار ممززاس 
ربزوا عزن سطزديرهف أو عزن أملبزف بزان  سر البوة السياسيل السل اعسبرت فا لل. مسمدثون من اليسار أع
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مكومززل  ديززدة سمثيليززل. ولكززن  وإلقامززلسززيمبد الطريززق شنس ابززات عامززل للم لززس الس ززري ل  األمززرهززذا 
 كثيرة  فيل. أمورب د المباركل بطيت 

من قب  مكومل غ ة السل سمنع منذ سنوات ن طاة فزسو  السمدي المبا ر ليس فطط سطب  اآل ر سياسياً 
كرأ السزنويل لمزوت عرفزات أو سطزوف بسفريزق مظزاهرات منظمزات اليسزار الصزغيرة بزالطوة  الزذ إمياةمن 

السل سطالر بوضع مد لالنطساف السياسل. وهذا السمدي هو بنفس الطدر للمكومل فزل راف هللا وأل بز ة 
مملززل اشنس ابززات لم لززس الطززالر السززل س ززرأ كزز   أثنززاةاألمززن الساب ززل لبززا السززل سسززيطر عليبززا فززسو. 

األمزززن الفلسزززطينيل. وفزززل هزززذه المزززرة  أ بززز ةنل  يزززسف اعسطزززا  ن زززطاة الكسلزززل اإلسزززالميل علززز  أيزززدي سززز
األمنيل للسزماي للممثلزين المطزربين مزن ممزاس ال مز  بزدون س ويزق.  ميزع المطزربين  األ ب ةسسضطر 

سلفززا  مززن ممززاس يززسف اسززسب ادهف عززن وسززاا  اإلعززالف الساب ززل للسززلطل الفلسززطينيل. وقنززوات الراديززو وال
وسززاا  إعززالف ممززاس فززل قطززاة غزز ة  وأيضززاً والصززمف سسضززطر إلزز  أن س ززملبف اآلن فززل برام بززا. 

علز   األسزبوةسسضطر إل  ف ز  نفزس ال زلة. وقزد وقزع ممثلزو المنظمزات الم سلفزل فزل غز ة فزل هزذا 
 ميثاق ال رف الذي يطضل بان ال ميع سيمسرمون قانون اشنس ابات الفلسطينل.

با هل فسرة سد   ا سماعل كبير. اشنس ابات الممليل قد س ذر غير السياسيين أو اشنس ابات بطبي س
 زززاابل األمززز  واليااسزززين. ألنبزززا سسصززز  ب زززك  مبا زززر بالميزززاة اليوميزززل. ا سماعزززات  أفكزززار مزززن ا ززز  

لطاة المس وليل علزيبف  م زاهدة  أساللسمسين الوضع     سغطيزل صزمافيل. إ ابزاسبفعلنيل للمس ولين وا 
المبمات سُيل مون باإل ابل  ليس فطط عل  المسسوأ  أصمارهو   ة ش يس  أ من ال مليل. ك  ذلك 

علز  المسزسوأ السياسزل ال زاف. ورغزف السرا زع ال زاف فزل ساييزد المنظمزات السياسزيل مزا  أيضاً البلدي ب  
  الت الطوااف المسنافسل سنسمل إل  المنظمات السياسيل ال امل.

صززموة السياسززيل والمدنيززل كبيززرة وبيانززات مطززوق المززواطن ووا بززات السززلطل اشنس ابززات سكززون ال أثنززاة
سبززر  أكثززر. هززذا هززو بالضززبط سززبر دفززع الن ززطاة غيززر المزز بيين إلزز  ا ززراة اشنس ابززات  رغززف م رفززل 
أنبزززا لزززن سكزززون مزززرة ب زززك  كامززز  سمززززت اشمزززسال  اإلسزززراايلل  واعسمزززاد الفلسزززطينيين علززز  السمويزززز  

 ال ار ل.
مززن  األطززراف إعفززاة   ميزز  رفضززت ممززاس الم ززاركل  سززفأ 2012ت الممليززل السززابطل فززل فززل اشنس ابززا

و ززززع الززززرأس الززززذي هززززو ال طوبززززات اإلسززززراايليل الممسملززززل والززززدو  المانمززززل فززززل مززززا  انسصززززار الطاامززززل 
وبدايزل  2004السل  زرت فزل السزلطل الفلسزطينيل فزل نبايزل  األول اإلسالميل. فل اشنس ابات الممليل 

الم ززالس فززل الضززفل الغربيززل.  اغلبيززهالساب ززل لممززاس علزز   واإلصززاليت قاامززل السغييززر مصززل 2005
و مززدت الززدو  المانمززل مسززاعداسبا لسلززك الم ززالس. ومسززر اشدعززاة فززان و ارة المكززف المملززل الساب ززل 

 2006فززل س صززيص المي انيززات للم ززالس. فززل اشنس ابززات ال امززل فززل  أيضززاً للسززلطل  أظبززرت ب لبززا 
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الضزززراار. والزززدو   أمزززوا اي  بمو زززل اعسطزززاشت لن زززطاة ممزززاس فزززل الضزززفل و مزززدت نطززز  ردت إسزززرا
المانمززل قامززت بس ميززد المسززاعدات المبا ززرة للسززلطل الفلسززطينيل. وممثلززو سززكان  ززرقل الطززدس الثالثززل 

هنيززل  سزززف  إسززماعي المنس بززون فززل قاامززل ممززاس  وأمزززد سززكان الطززدس الززذي كززان و يزززرا فززل مكومززل 
 وطردوا إل  راف هللا. إقامسبفالفور  وفيما ب د سمبت اعسطالبف عل  

السمدي فل اشنس ابات الممليل هزو للزدو  المانمزل وإلسزرااي : هز  سزسسد الن فزل ال مليزل الديمطراطيزل 
ت ه  سي ثر ذلك عل  النا بينت ه  سيكون لل زوف سزاثير إف الباالفلسطينيل الدا ليل وس مالن عل  

ل طارت ه  هناك مر مون سيرفضون اشنضماف إل  الطاامل بسبر  وفبف ويسف ا سيار من ش يسبر ا
سر زمت قزوااف سنسمزل لسمزالف منظمزات اليسزار. فبز   2012اإلسزراايليلت فزل انس ابزات  اإل راةاتمن 

للن زطاة  اإلداريزلسي سبر النا بون أن هذه المنظمات مو زودة علز  المبزداف  كمزا س زير اشعسطزاشت 
  بيلت ه  سيمد  ال كست وكنوة من رف  الضغوط  سزي سار الكثيزرون الطاامزل المطربين لل ببل ال

 السل سسس ر  لل طار مس  لو كانوا ش ينسمون إل  المنظمل السل سطف من وراة الطااملت.
ليبزا  إوهل سسبم  عن طريق لسطديف قوااف ومر مين ش ينسمون ب ك  مبا زر  األ طارمماس سدرك 

ألقزز . فززل األسززبوة الماضززل  منززذ اإلعززالن عززن النيززل فززل الم ززاركل  قالززت فززل الضززفل الغربيززل علزز  ا
  أ زززرأوسزززاا  اإلعزززالف الفلسزززطينيل إن المركزززل سسسر زززو بطزززوااف "وطنيزززل"  أي بالس زززاون مزززع منظمزززات 

ممااليل وسكنوقراطيل. المسمد  باسف المركل سامل أبو  هري قا  أو  أمس إن المركل سس زارك عزن 
بنيززين مززن ا زز  سطززديف ال ززدمات لل مبززور. ولكززن هزز  سززسس ام  إسززرااي  م بززف طريززق قاامززل  بززراة وم

 كم سصين ومبنيين هدفبف هو سمسين ال دمات لل مبورت
سسزمو لممزاس بزالطو  إن ف زلبا فزل السزلطل سزببه  2006و 2005ال طابيل السل اس زذت فزل  اإل راةات

سززرااي  فززل ع السبززا. هززذا اشدعززاة  . ولكززن فززل إثباسززهيصزز ر نفيززه أو ال صززل السززل وضزز با ال ززالف وا 
غزززز ة رغززززف كزززز  ال طوبززززات الدوليززززل  إدارة ميززززع المززززاشت  قززززدرة مكومززززل ممززززاس علزززز  اشسززززسمرار فززززل 

واإلسراايليل  س لق فل الضفل الغربيل صورة للمركل أكثر كفاةة من السلطل الفلسطينيل  مي  أنه فل 
قزززرار النا زززر فزززل الضزززفل سزززيطرسبا. هززز  سزززي ثر هزززذا علززز   إظبزززارن مزززت فزززل  األصززز رالظزززروف 
 الغربيلت.

س كززد إلزز  أي مززد كيززف أن اشعسبززارات فززل اشنس ابززات الفلسززطينيل الممليززل ش يمكززن أن  األسززاللهززذه 
 سكون مسمررة من الداارة ال ار يل للسيطرة اإلسراايليل والرقابل الدوليل.

ل ومطزاردة ر البزا مزن عللت مماس عدف م اركسبا فل اشنس ابات ب زدف و زود ال زفافي 2012فل سنل 
قبزز  السززلطل. و ززرت اشنس ابززات فززل الضززفل الغربيززل فطززط. غيززار ممززاس عززن سلززك اشنس ابززات كززان 

 2006مريما لفسو. فبل ش سمسزاج إلز  وضزع  ز بيسبا فزل موضزع اشمسمزان. أو ا سبزار وعودهزا مزن 
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كززان اشسززسنساج  والطززو  إنبززا س لمززت مززن أ طززاة الماضززل. فززل سلززك السززنل عنززدما فطززدت فززسو السززلطل 
ال اف هو أن النا ر عاقبسبا بسبر فسادها  وغيار اشهسماف بال مبور الواسع والف وة بين ال طابات 

. األيززديولو لا سززارت ممززاس لززيس بسززبر برنام بززا الززدينل  األغلبيززلوالنوايززا.  األعمززا السززا نل وبززين 
صورة السلطل الفلسطينيل بطيت وفسو وعدت بانبا سسسمسن. ومسر اسسطالعات الرأي ال اف يبدو أن 

 عل  مالبا. فبل ما  الت فاسدة وش سبسف.
أماف السسا شت سبر  ال اه يل اللو سسيل ل مليل اشنس ابات. مسر  دو   منل مس دد ن رسه الل نل  
غدا سيسف فسو مكاسزر سسز ي  النزا بين فزل الضزفل وغز ة ألصزمار مزق اشقسزراة ممزن لزف يسز لوا ب زد 

 ز ص سز لوا  2.006.64مزن ا ز  اشنضزماف لزز  أيزاف   النا بين. ويو د لبف  مسزل فل س أسماةهف
مززق اشقسززراة فززل الضززفل وفززل ذلززك  أصززمارفززل الماززل مززن  78.5مسزز  آذار الماضززل  وهززف ي ززكلون 

  رقل الطدس وقطاة غ ة.
وااف سززيسف ن ززر الطزز أيلززو  24. وفززل أيززافآر وسيسززسمر ع ززرة  18سسزز ي  الطززوااف المسنافسززل سززيبدأ فززل 

. مسزر موقزع ل نزل اشنس ابزات المرك يزل  األو س زرين  6وسسبدأ مملل اشنس ابات السل سسسسمر إل  
وهل ما الذي سزيف له  األكبر األم يلك   لة  اه  ومنظف من ا   يوف السصويت. وقد بطيت فطط 

. واألميزززاةأ . هززز  سزززيبدأ باشعسطززاشت واقسمزززاف الطزززر األسززبوةال ززيئ اإلسزززراايلل فزززل ذلززك اليزززوف وذلزززك 
 وكيف سي ثر ذلك عل  النا بين.

  22/7/2016هآرتس 
 23/7/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 وأوطانهم! اليهود..  .44

 طارق مصاورة 
عن بنمزاس سويسزه  وكزاسل رومزانل واليبزود الزذين عزادوا  إ باريلسطرأ فل ال يروساليف بوست  صورة 

كثززر ممززا سسززسمق  واشسززسيطان أن طززل الصززبيونيل  أننززا"الدياسززبورا" مززن "ار  إسززرااي "  فس زز ر  إلزز 
 اكثر من صور الدور الملسصطل بسال  و با  فلسطين.

و ارة ال ار يزل اإلسزراايليل  أن األرقزاف السزل يوردهزا سكزاد ش  إلز يطو  سطرير الصزميفل األقزدف  األقزرر 
 سصدق:

 اإلمصزاةاتآلن سطزو  . ااإلمصزاةاتإسزرااي  ربزع مليزون مسزر  إلز فطد ها ر من يبود المغرر  -
 ر  المي اد لثالثل أسبار:أعددهف ش ي يد عل  ثالثل آشف! وال ميع ها روا من  أنذاسبا 

 عادوا للسواص  مع سراثبف الطديف فل المغرر. -أ
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اقسصاديل شن د ولبف فل مراكئ والدار البيضاة وغيرها اعل  كثيرا من د ولبف فل  ألسبار أو -ر
 .إسرااي 

دة السمطيطات الطضاايل. وهذه طالت امد ر ساة الدولزل فبزو منزذ سزنوات فزل السز ن  بسبر   أو -ج
 وامد ر ساة المكومات وهو كذلك فل الس ن.. وعدد كبير من المس ولين وقادة ال يئ.

الدياسزبورا المغربيزل لبزف قصزل مزع سزدينبف: فكزاسل رومزانل ي زيئ فزل مزراكئ  إلز واليبود الزذين عزادوا 
عدد اليبود الزذين يز ورون "السزيناغو " كز  يزوف سزبت  مسزون يبوديزا   إنو يطو    وه2004منذ عاف 

 يبودي من غير الن طاة. 500المس لون فل البويل ف ددهف  أما
قريسززه السززل هززا ر  إلزز إسززرااي   لكنززه عززاد..  إلزز بنمززاس سويسززل ولززد فززل المغززرر وهززا ر مززع عاالسززه 

 زززيئ قريبزززا مزززن السزززيناغو  فا سزززار مزززراكئ. ي أن  وهزززو كمزززا يطزززو   ي زززر األطلزززسمنبزززا فزززل  بزززا  
ننزل فزل وطنزل وسزادفن أ ز ر أنا أولدوا فل المغرر  و  أهللوسويسل يطو  لممرر ال رو اليف بوست  

 مد م ارفه عل  س اله بال بريل.أ أ ارم بف هنا  قالبا بال ربيل  ثف 
اريززل فززل السززوق بال ربيززل الممززا  الس  أسززماةالززذين  اروا المغززرر شمظززوا فززل الززدار البيضززاة بالززذات 

اليبزززود فزززل المغزززرر  أنهزززذه الممزززا   فو زززدت  أصزززمارسزززا  أن أ لزززل   صزززياً  أسزززيووبال بريزززل  وقزززد 
هز شة الزذين عا زوا فزل  إن  وقزا  لزل دون كثيزر كزالف األنزدلسليبا مع ال رر الزذين غزادروا إها روا 

ا ززوا بمريزل وكرامززل! وأسززا : الزذين ع أوروبززاظز  المكززف ال ربزل مززن اليبززود هزف ومززدهف مزن دون يبززود 
إسزززرااي ت في يززر: الدعايزززل الصزززبيونيل السززل كانزززت س زززدنا بالسزززمن  إلززز ذن هزززذه الب زززرة الكبيززرة ألمززاذا 

لينززا  إقززرر أ أوروبزا. فاصزابسنا ال يبززل. ألن أوروبززاوال سز  فززل ار  المي زاد. وفو انززا باننزا هنززاك فزل 
 نبط ! أونغادر  أنمرارًا فل أكنا  وألننا

الدولززل اليبوديززل يسززذكرون "مززارة اليبززود" ويسززذكرون "بنززك  ل ززل"  إعززالنا ززوا فززل دم ززق قبزز  الززذين ع
ماييف م رامل. وكان  زاك صزايظ ي لزس فزل صزف وامزد مزع  وناار دم ق فل البرلمانل السوري د.

)اآلسزززيل(. ويزززذكر الكاسزززر مزززين طلزززر مزززن  زززاك ان  األرثوذكسزززيلال ي زززكلل فزززل المدرسزززل  أديزززرابزززن 
: "يثيزززر ال صزززبيات ألنزززهآ زززر أن مزززدير المدرسزززل عاقبزززل ب مسزززل عصزززل علززز  يديزززه  ي لزززس فزززل مط زززد

 الطاافيل"!
وهنزززاك آشف المبززززا رين   اآلن يصزززر نسنيزززاهو علززز  أن ي سزززرف الفلسزززطينيون وال زززرر بدولزززل اليبزززود

مززن الوشيززات المسمززدة وروسززيا  يوافطززون نسنيززاهو  لكززن هنززاك آشفززًا كثيززرة ش س ززد فززل إسززرااي   الطززادمين
ل ززادوا.. لكززن لززيس إلزز  عززراق  األصززللوطززنبف  إلزز ليبززود ال ززراق أن ي ززودوا  أسززيودولززل لليبززود. ولززو 

نماداعئ  وفيلق الطدس..   عراق فيص  بن المسين!  إل  وا 
 23/7/2016 ،الرأي، عم ان
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