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طالئع "مخيمات في مصادر عسكرّية إسرائيلّية: حماس تتعامل بجدّيٍة كبرى مع معسكرات التدريب  .1
 "إسرائيل"كونهم الجيل القادم الذي سيقاتل  "التحرير

قال  م مص  ادر عّ  إريائ لّ  راويصفائب ّوص  رم عةناه  ا رففإ  ئ المّ   و ب لنا    ف  ي  زهي  ر دن  دراوس: –رة الناص  
-15البرنامج الذي دطصق عصف  اّم )طالوع ال حرير(  صقى ف فئ فصّطينيون ما بين الرو ين الإمري ين )

م ال ال ومان دوز ( عاًما  دريعام حثيثئ وّمإثرائ ف ي مواق ع مل صر ئب عم ا ف ي ذل ب   دريعام  ح ا ي دع21
ب ال اعع لحرإئ الّمقاومئ اإلّالمفائ )حماس(.  العحريا

ب ليه  ود  ّون الإرقفا ئ ف  ي القن  اة الثانف ئ ع  ال صرزيون اإلّ  راويصيا وعحّ   المص  ادر عينه  اب دف اد ّمراّ    الش  
حفم   وب ف   تنا ال    دريعام  ش   م  دورام ف   ي دراّ   ئ لإع   ئ ال ارا ف    ب ال   دفا  ع   ن ال   نرسب و    دريعام عص   ى 

 عصى األرضب األمر الذي ي طصا  من الر فان مجهوًدا إبيًرا.الزحف 
وا ن ق   اميمش   ارإدنَّ عاإلض   افئ لل   ى ذل   بب دف   اد موق   ع ص   حفرئ )ي   دفإوم دحرون   وم( عص   ى اإلن رن   مب 

ب   دريعام لط  الن الن  ار م  ن بن  ادن لصق  ن  عص  ى  ماثي    لق  ادة لّ  راويصيينب إ  ذلب اّ إرض  وا    دريعام 
ر ال ّ  ص  لل  ى لّ  راوي  م  ن ل  الل األنر  ان ال دريبفا  ئ ال   ي  ح  ا ي هجومف  ئ عص  ى ده  دائ لّ  راويصفئ عب  

 األنران الهجومفائ ال ي  ن هي دال  األرض اإلّراويصفئ.
لدمم فيه   ا ودوض   حم المص   ادر اإلّ   راويصفائ عينه   ا لصموق   ع اإللع   اريا دنا     ف   ي جمف   ع ال    دريعام اّ    ّ 

ة عص   ى دنا حرإ   ئ دا حم   اس   إام     بجدفا   ئ، إب   ر  م   ع  األّ   صحئ الناري   ئ ف   ي ج   وا، عّ   إريا لش   نب مش   دا
ّف  ئ    فإف  ئ إ  ونهم ه  م الجي     مإّ  إرام ال   دري  ه  ذتب وال   ي ي   در  فيه  ا جي    الش  عا  م  ن ل  الل ر
القادم الذي ّفقا   لّراوي ب ل ذلب فق د إ ان اثّ  ثمار ف ي ه ذت ال  دريعام إبي ًرا لصإلاف ئ. عاإلض افئ لل ى 

س ف   ي قط    ا  ّ   زة وف   رام الحماف   ئ لصمواق    ع ذل   بب دوض   حم المص   ادر عينه    اب دنا وزارة دالصف   ئ حم   ا
.  الإّإريئ ال ي نرذم البرنامج ال دريبيا

وقالم المصادر اإلّراويصفائ دفًضا لنا حرإئ حماس د ادم عصى دنا اإلقدام عصى ال ّ جي  ف ي البرن امج 
دام حم   اس عص   ى دناه   ا اض   طرم لل   ى لج   راء  إليي   رام  زاد إثي   ًرا ع   ن الح   د ال   ذي ّلط   ت ل    ب إم   ا ش   دا

موا عطصعام اثنضمام. و إدف  الم بهدئ ال مإان من اّ فإا  جمفع من  قدا
رقوا ف  ي برن  امج )طالو  ع ال حري  ر(  ع  الوة عص  ى ذل  بب ق  ال الموق  ع اإلّ  راويصيا دنا ع  دد الر ف  ان ال  ذين    دا

ّا   امب الجن   ا   15وص     لل   ى  دلًر   اب وذل   ب ف   ي المإّ   إرام ال    ي دقام ه   ا إ او     الش   هيد ع   ز ال   دين الق
ئ حم اس. ولر  م الموق ع لل ى دنا ش  إار البرن امج الم ذإور ه  و النص ر بواّ طئ الر ف  انب الإّ إريا لحرإ 

امب عاإلضافئ للى مالع س ّإ    عصيه ا  ّا حيث شوهد المشارإون وهم يصعّون الزيا الإّإريا ل  او  الق
 عالبنت الإريض: حق الإودة.
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الر ف   انب ال   ذين ّفش   ارإون ف   ي م   ن ناحي     ب ق   ال موق   ع القن   اة الّ   اعإئ اإلّ   راويصيا عص   ى اإلن رن   م دنا 
ب  صإ اد ش الفتب إم ا جالبرنامج قاموا عةوامر من الّمرشدين بتعادة  مثي  قض فئ دّ ر الجن ديا اإلّ راويصيا

دناهم قاموا عإمصفئ  رجير دعاعائ لّراويصفائب  مام صناع ها من ال ر  ونب إم ا دنا إع ار الّ ن م ن الر ف ان 
عامب ففم ا فإ ر ي الص إلار عحم   دّ صحئ ال دمىب لش فًئ عص ى فقومون عحم  الّال  الحيا لالل ال دري

حفا هم. وعحّ  الّمنظمينب فتنا الهدئ من برنامج )طالوع ال حرير( ه و ال ة ي د عص ى دنا ه ذا الجي   
 الجديد هو الذي ّّفحرر فصّطين من الصهاينئب عصى حدا  إبيرهم. 

 قوم ب دري  جي ، جديد، من الّمقا صينب الذين ولّص  ّمراّ  ال صرزيون اإلّراويصيا للى القول لنا حماس 
 ما  صوريهم وهم يلرجون من األنران وّفح ا ون عمصف ام دّ ر جن ود لّ راويصيين. ه ذا األم ر يج   دن  

 ّيلفرنا جمفًإاب قال حفمو في نهافئ  قريرت.
 25/7/2016، رأي اليوم، لندن

 
 إلصدارها وعد بلفورا بريطاني ية ضدّ لرفع قضويدعو قبل إنهاء االحتالل  التطبيعيحذر من  عباس .2

محمود ععاس القمئ الإرقفئ "من مرهوم ي ّم  داولّ   الّصطئ الرصّطينفئ وفا: حذر روفس - نوا شوط
ب بهدئ لصق  نّيق دمني لقصفمي بين -ال إاون اإلقصفمي دو األمن اإلقصفمي-وّيروج ل   حم مّمى 

الإالقام قب   حقيق هدئ لنهاء اثح الل اإلّراويصي لّراوي  والدول الإرقفئب يهدئ للى  طبفع  صب 
 لألراضي الرصّطينفئ والإرقفئ".

ّ مر القمئ الإرقفئ المنإقد في موري انفاب ودلقاها عالنفاعئ عن  وزير  ععاسوجدد  في إصم   دمام م
ي انبثق ب  رحيع  عالمعادرة الررنّفئ وعاثج ما  الوزاري ال شاوري الذدمساللارجفئ رياض المال يب 

ّ مر الدولي لصّالمب عصى دّاس  عنهاب داعفا الدول الإرقفئ للى دعم هذت المعادرة بهدئ عقد الم
ّ مر قمئ  قرارام الشرعفئ الدولفئ ذام الصصئب وإذلب المعادرة الإرقفئ لصّالم إما صدرم عن م

 .2002بيروم عام 
م من الجهود المقدرة ال ي  فاب وقال: دجدد ال ة يد عصى دن  وعالّر  قوم بها إ  من دميرإاب ورّو

واث حاد األوروقيب واألمم الم حدةب عشإ  منرص ب لدعم  حقيق الّالم في منطق ناب لث دن آلفئ 
الرقاعفئ الدولفئب قد فشصم مرة دلر  في القفام بواجعا ها وفق لطئ لارطئ الطريقب فقد دصدرم 

ير مقبولب ين ق  ّلرًا  قريرًا منحازًا ّو من قرارام الشرعفئ الدولفئب ويصوي عنق الحقفقئب  الرقاعفئ م
حيث ّاو  بين الضحفئ والجالدب األمر الذي ّفشجع لّراوي ب قوة اثح اللب عصى المضي في 

 طإلفانهاب وان ها ا ها لصقانون الدولي.
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من األمانئ الإامئ لجامإئ الدول الإرقفئب "المّاعدة في لعداد مصف قانوني لرفع قضفئ  ععاسوطص  
ضد الحإومئ البريطانفئ إلصدارها وعد بصرورب و نريذت إّصطئ ان دا  عإد ذلبب األمر الذي  ّب  

قامئ دول   المّ قصئ".  في نإعئ شإبنا و شريدتب وحرمان  من الإفش في وطن ب وا 
وقال "نإم  من دج  ف ح مصرام الجراوم اإلّراويصفئب ال ي ار  بم عحق شإبنا منذ نهافئ اثن دا  

 وما عإدها". 1948طاني عصى فصّطينب ومرورًا عالمجازر ال ي نرذ ها عام البري
: وطالما عقي الظصم قاومًا عصى دبناء شإبناب فتن  لن فإلرر لمن  آمروا عصف ب ودوصصوت للى ما ودضائ

فإانف  من  شرد ونإعام ونإّامب وحرموت من دن فإفش حفاة طبفإفئ في وطن ب ودن   ون ل  دول   
 ذام الّفادة واللاصئ ع .المّ قصئ 

م من قبول منظمئ ال حرير الرصّطينفئب لإقد ا ران ّالم مع لّراوي  شهد عصف  الإالم  وقال: وعالّر
و  ون القدس الشرقفئ  1967ب  م عموجع  اث ران عصى ح  الدول ين عصى حدود الإام 1993في الإام 

اح اللهاب ث زالم ّمصرة عصى   ريس  عامًا من 49عاصمئ لدولئ فصّطينب لث دن لّراوي ب وعإد 
اح اللها واّ فطانها ألرض دولئ فصّطينب وماضفئ في ّإيها المحموم ل إليير هوفئ وطاعع  صب 

 األرض ولاصئ مدينئ القدس الشرقفئ.
عن  طصإ  "ثّ مرار الدعم والمّاعدة من الدول الشقفقئب ل مإيننا من مواجهئ  ععاسودعر  

الهادفئ ل قوفض دّس دول نا الإ يدةب و إزيز صمود شإبنا عصى درض ب وقناء الّفاّام اإلّراويصفئ 
 مإونام دول نا الرصّطينفئ".

وقال: حان الوقمب لحشد اإلرادة الإرقفئ والدولفئ الم وفرة ل مإين شإبنا من ني  حري   واّ قالل ب 
قامئ دولئ فصّطين المّ قصئ عصى حدود الراعع من حزيران   .1967وا 

ب و ضامنها اإلرها روفس عصى وقوئ فصّطين للى جان  الدول ال ي دصابها األذ  جراء وشدد ال
 مع الشإو  ال ي  إرضم ل ب واّ إدادها ل قدفم الإون لمإافح   عةشإال  إافئ.

"وقوفنا للى جان  دهصنا في ّوريئ وليبفاب والجهود الإرقفئ والدولفئ الرامفئ ل وحيد األرض ععاسب ود د 
لالل الحوارب ودعم جهود الإران في اللال  من اإلرها  واّ إادة اثّ قرار"ب مثمنا والشإ  من 

"جهود ال حالف الإرقي عقفادة الّإودفئ لمّاعدة الفمن ثّ إادة الهدوء واثّ قرار فف ب وضمان 
 وحدة دراضف  عإيدًا عن ال دلالم األجنبفئ".

الشإو  الليرة وعشإ  لا  دشقاءنا الإر ب وقال: ومن ناحفئ دلر ب فتن شإبنا لن ينّى الدول و 
جانع  واح ضان  في  للىوالإديد من الدول الصدفقئب الذين مدوا ديديهم وث  زال لمّاعد  ب والوقوئ 

وقد قطإنا عهدًا عصى دنرّنا دن نعقى صامدين وثاب ين في درضناب مثابرين نإم   محن   ومإانا  .
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ومقدّا ناب لينإم شإبنا مث  عقفئ شإو  الإالم عاألمن عإ  جد عصى لنهاء اثح الل عن درضنا 
 والّالم واثّ قرار.

ودضائ: نإم  ب صمفم عصى وحدة درضنا وشإبناب ون إاون مع دشقاونا في مّإانا من دج  لنجاز 
جراء اثن لاعام الرواّفئ وال شريإفئب وفب الحصار عن قطا  ّزةب وا عادة لعمار ما  المصالحئب وا 

 ل في ثالثئ حرو  عصى ّزة.دمرت اثح ال
  26/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 تعلن تحسين قيمة الدفعات الشهرية لموظفي غزة عقب منحة قطر الفلسطينية وزارة المالية .3

ّزة: دعصن وإي  وزارة المالفئ في قطا  ّزةب دن نّعئ الدفإام المالفئ ال ي  صرئ لصموظرين ّ شهد 
  حّنا عق  المنحئ القطريئ.

ف ال فاليب وإي  وزارة المالفئ في ّزةب لن نّعئ الدفإام المالفئ ال ي ّي م صرفها لموظري وقا ل يّو
ّزة ّ شهد  حّنا الشهور المقبصئ عق  المنحئ القطريئ. ودضائ في  صريحام دن نّعئ الصرئ 

را   والحد األدنى واألقصى لصدفإام المالفئ ّ شهد بدافئ  حّن لالل الشهور المقبصئ عإد صرئ ال
ال ام  من المنحئ القطريئ. وذإر دن  من الصإ  ال نبّ بنّعئ ال حّنب لث عإد دراّئ اإليرادام 
ال ي  ص  وزارة المالفئ. ودوضح دن  ّي م صرئ را   إام  لصموظرين عن شهر يوليو/  موز 

 الحالي فور وصول الّرير القطري محمد الإمادي للى قطا  ّزة.
ّول دن دموال الدعم القطريب ّ ص  قريعا للى قطا  ّزةب لاصئ ودن وفهم من  صريحام هذا المّ

 الّرير القطري من المقرر دن فص  اللمفس المقب  للى القطا .
ودشار للى دن  ّي م اث ران مع الّرير القطري عصى آلفام صرئ الرا   وإ  ما ي إصق في هذا 

دوثر  1200إما حدث عند صرئ ال   األمرب موضحا دن الرا   ّفشم  الموظرين الإّإريينب ولفس
 . ولص  المبصغ وق ها لصموظرين المدنيين دون الإّإريين. 2014في د  وقر 

  26/7/2016القدس العربي، لندن، 
 

 ن عن الطعام هللا يشارك في اعتصام تضامني مع األسرى المضربي الحمدبيت لحم:  .4
 قد في اثع صام ال ضامني مع األّر  رام هللا: شارب روفس الوزراء الرصّطيني رامي الحمد هللا

القفادة "المضرقين عن الطإام في ّاحئ المهد في بيم لحم. ووج  إصمئ لألّر  ولذويهم قاوال: 
ن شاء هللا نح ر  جمفإا عاإلفراج عن إافئ  مإإم والحإومئ وإافئ دبناء الشإ  الرصّطيني مإإم وا 

وجدد روفس الوزراء  ة يدت عصى دن قضفئ  "س.األّر  وقتقامئ دول نا المّ قصئ وعاصم ها القد
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األّر  هي القضفئ األولى لصقفادة الرصّطينفئ وعصى ردّها الروفس محمود ععاسب ودن  لن فإون 
 هناب دي ّالم مع لّراوي  لث ب بيفض إافئ الّجون اإلّراويصفئ من األّر . 

  26/7/2016القدس العربي، لندن، 

 

 أجهزتها األمنية ضدّ  "الجنائية الدولية"دمت لـكوى ق  تستخف بش الفلسطينيةالسلطة  .5
اّ لف الصواء عدنان الضميريب الناطق عاّم األجهزة األمنفئ الرصّطينفئب : إرا  زقون - رام هللا

ّئ حقوقفئ ضد األجهزة األمنفئ الرصّطينفئ دمام محإمئ الجنافام الدولفئب  عشإو   قدمم بها مّّ
ت"ودضائ الضميري ل  ."دا لعالمفئبروعاّن"قاوال لنها ععارة عن  ث دثر قانونفا لهذت ": "الشرن األّو
ب "المنظمئ الإرقفئ لحقون اإلنّان في بريطانفا"وإانم منظمئ حقوقفئ  دعى  ."الشإو  الّفاّفئ

 دعصنم دمس دنها  قدمم عشإو  للى مإ   الناو  الإام في المحإمئ الجناوفئ الدولفئب حول ما
ال إّري وال إذي  الممنهج الذي  ماّر  دجهزة دمن الّصطئ الرصّطينفئ في الضرئ اثع قال "وصر   ب 
ب "الجناوفئ الدولفئ"و إد هذت الشإو  األولى من نوعها ضد الّصطئ ال ي انضمم دليرا للى  ."الإلرقفئ

ّراوي  لطو هاب في محاولئ لمحا مئ لّراوي  عصى ما ار  ب   من  م حدفئ رفض الوثفام الم حدة وا 
 جراوم في األراضي الرصّطينفئ.

هذت شإو  ّفاّفئ ولفّم قانونفئب ألن األص  دن  ةلذ دي جهئ حقوقفئ شهادام "وقال الضميري: 
 . "فصّطين مشروعئ عالقّمب وهذت المنظمئ لفس لها دي فرو  دو مإا   دو عامصين في

لر الناطق عاّم األجهزة األمنفئ الرصّطينفئب مما  ضمن  بفان المنظم ئب م ّاوال عن إفرفئ ّو
 الحصول عصى مإصومام من دون دي لطوة واحدة عصى األرض. 

 26/7/2016، الشرق األوسط، لندن

 

 : المشاركة في االنتخابات البلدية ضمان لتمثيل إرادة المواطننائب عن حماس بـ"التشريعي" .6
حمن زيدانب للى دعا الناو  في المجصس ال شريإي عن حرإئ حماس في طول رمب عبد الر : طول رم

المعادرة والمشارإئ في ال ّجي  في الّج  اثن لابي في المرا ز المن شرة في محافظام الوطن؛ 
  شرين دول القادم. لضمان  مثي  دصوام المواطنين في اثن لاعام البصدفئ في الثامن من د  وقر/

ب يوم اثثنينب دن اثن لاعام البصدفئ و  ّيصئ لضمان  مثي  لرادة ود د زيدان في  صريح، صحريا،
المواطن في  زإفئ من فقوم عصى لدارة اللدمام و طوير دداوها عةعصى درجام ال راءة والنزاهئ 

 والإدالئ.
 25/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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  تحمل مسؤولياته في وقف نشاطات االحتالل االستيطانيةلالمجتمع الدولي يدعو  خالدتيسير  .7
دعا عضو الصجنئ ال نريذفئ لمنظمئ ال حريرب  فّير لالدب "المج مع : لديننادفئ ّإد ا -عمان 
ّولفا   في وقف نشاطام اثح الل اثّ فطانفئ ال ي  ال لصي للىالدولي  عن صم   و حم  مّ

  شإ ب وفقًا لصقانون اإلنّاني الدولي ولنظام روما لمحإمئ الجنافام الدولفئب جريمئ حر ".
ن "الحإومئ الفمينفئ اإلّراويصفئ الم طرفئ  واص  جراوم اثّ فطان و حدي وقالب في  صريح دمسب ل

فا  الضإلت عصى اثح الل لوقف األنشطئ  القوانين واألعرائ الدولفئ في ظ  الصمم الدوليب ّو
 ".1967ال ي  جري في األراضي الرصّطينفئ المح صئ الإام  اثّ فطانفئ

رإزي الرصّطينيب الصادرة في آذار )مارس( من الإام ودعا لالد للى " طبيق قرارام المجصس الم
الماضيب حول وفق ال نّيق األمني مع ّصطام اثح الل وا عادة النظر في ال زامام الجان  
الرصّطيني عاث راقفام الموقإئ مإ ب وا عادة بناء الإالقئ مإ  عاع عارت دولئ اح الل إولونفالي 

 اّ فطاني و مييز عنصري".
  26/7/2016الغد، عّمان، 

 

 مواجهة االحتالل ال أمل في نجاحهب: أي تجمع عربي دون فلسطين ومناصرتها البردويل .8

الدإ ور صال  البردوي ب القمئ الإرقفئ في نوا ش وط لل ى  ة ي د  القفادي في حرإئ حماس : طال ّزة
  مّإها بدعم "القضفئ الرصّطينفئ" ومقاوم ها في مواجهئ اثح الل.

ي  ص     ريحام لاص     ئ ل       "ق     دس ب     رس"ب دن "دي  جم     ع عرق     ي دون فصّ     طين ودوض     ح البردوي       ف     
 ومناصر ها في مواجهئ اثح الل ث دم  في نجاح ".

ودض   ائ: "فصّ   طين ه   ي الجامإ   ئ الش   إبفئ لألم   ئ الإرقف   ئ واإلّ   المفئب وم   ا يوح   د األم   ئ ه   و مظص   ئ 
 قفئ من اثح الل".فصّطينب ودعم مقاوم ها ل حرير المّجد األقصى والقدس و حرير األراضي الإر 

ودش   ار البردوي     لل   ى دن "الرصّ   طينيين ل   م فإ   ودوا يراهن   وا عص   ى القم   م الإرقف   ئب ألنه   ا ل   م  نص   رهم ف   ي 
 مواجهئ اثح اللب ولم  رفع عنهم الحصار ولم  وقف الحرو  الم  الفئ عصيهم من طرئ اثح الل".

 جم  ع مص  الح األم  ئ الإرقف  ئ  وق  ال: "ه  ذت الجامإ  ئ  ح   اج لل  ى لع  ادة ص  فاّئ ل    ون جامإ  ئ حقفقف  ئ
جمفإ   اب ذل   ب دنه   ا الي   وم ث  مث     ث الش   إو  وث األنظم   ئ الإرقف   ئ ح    ى ال    ي إان   م ف   ي لحظ   ئ م   ن 

 الصحظام  مثصها".
داوها ث فحول دون الرصّطينيين والرهان عصى دود د البردوي ب دن ضإف جامإئ الدول الإرقفئ و راجع 

عةنه  ا "ث    زال حف  ئ وفاعص  ئ وق  ادرة عص  ى الوق  وئ لل  ى جان    الش  إو  الإرقف  ئ واإلّ  المفئب ال   ي ق  ال 
 القضفئ الرصّطينفئ".
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ودض   ائ: "ّ   فة ي الي   وم ال   ذي ي    م فف      رإي     دور الش   إو  الإرقف   ئ واإلّ   المفئ لرف   ع الحص   ار ع   ن 
 الرصّطينيين ولمنع الإدوان عن المقدّام و حريرها"ب عصى حد  إبيرت.

لصقمئ الإرقفئب في  27"نوا شوط" اليوم اثثنين فإالفام الدورة ال  هذا وانطصقم في الإاصمئ الموري انفئ 
ص  القادة والزعماء الإر .  ظ  ّفا  ّد

 25/7/2016قدس برس، 
 

 ةحركال: ثقافة المقاومة جزء من العقيدة السياسية لدى قيادي في حماس .9
ن الإقي دة الّفاّ فئ ق ال ص ال  البردوي   القف ادي ف ي حرإ ئ "حم اس"ب لنا ثقاف ئ المقاوم ئ ج زء م : ّ زة

لد  حرإ  ب مبيًنا دنا ذلب ي جصى في مواقرها الّفاّفئ الراّلئ بثقافئ المقاومئ وال ي دفإم من دجصها 
 دثماًنا عاهظئ.

(ب 7-25ودض ائ البردوي   ب ل الل المص ق  ى الرإ ري الث  اني ال  ذي عقد    وزارة الثقاف  ئ عإل زة ي  وم اثثن  ين )
ب لنا "الإالم إص  إان فطص  منا طصًعا واحًداب عما فّمى "نبذ الإنف" عإنوان "نحو  إزيز ثقافئ المقاومئ"

 دي نبذ المقاومئب وال   يريد دن ن لصى عن المقاومئ لذا ّنقصف ونضر  ونحاصر".
ودش ار لل  ى دن ح  وارام عدي  دة ش هدم طصًع  ا م  ن القري    والعإي د اثع   رائ عش  روط الرقاعف  ئ دو اثل   زام 

يرب "وإصها في ظاهرها الشإصي ّهصئب ول نها في عاطنها اثع  رائ وال ن ازل عما  ص زم بها منظمئ ال حر 
 ونبذ المقاومئب وهو ما رفضنات وث زلنا نرفض ".

عاًم ا م  ن المراوض ام دوص ص نا لص درب األّ  ر  م ن ال نّ يق األمن يب وض  حالئ  24ون وت البردوي  ب ع ةنا 
ب   دفإ م حم اس دثماًن ا عاهظ ئ لمواقره ا الّفاّ فئ رو  المقاومئ لد  ّصطئ رام هللاب مبيًنا دنا  في المقا

 ألنا القص  مم صئ بثقافئ المقاومئ.
ّ  ا ها اإلعالمف  ئ والثقافف  ئ  ولر  م القف  ادي الرصّ  طينيب لل  ى  بن  ي حم  اس لثقاف  ئ المقاوم  ئ ف  ي إ    مّّ

او  لعالم الحرإئ. يرهاب مشيًرا للى اثّ هدائ الذي   رر لّو  ّو
 25/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 لتشكيل قوائم "تكنوقراط" لخوض االنتخابات المحلية مشاوراتحماس تبدأ  .11

ق  ال حّ  ين دب  و إوف  بب القف  ادي ف  ي "حم  اس" عالض  رئ الإلرقف  ئب لن حرإ     : ق  فس دب  و ّ  مرة - رام هللا
ب  ددم "دردش  ام ومش  اورام دولف  ئب ثل ف  ار ق  واوم   ن  وقراط وطنف  ئب لل  وض اثن لاع  ام المحصف  ئ ف  ي 

 إلرقفئ وقطا  ّزة"ب مشيرًا للى "عدم نفئ حرإ    ّفاس اثن لاعام"ب وفقًا ل إبيرت.الضرئ ال



 
 
 
 

 

 11 ص             4002 العدد:        26/7/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

ودض   ائ دب   و إوف   بب ف   ي ح   ديث م   ع األناض   ولب الي   وم اثثن   ينب "حم   اس ار    ةم دن  ّ   ها  الإمصف   ئ 
ّ ام ممثص ئ  ّ ام الرصّ طينفئب ونح ن م ع دن    ون المّّ اثن لابفئب ل جديد الحيوفئ والدماء في المّّ

 وطنفئ   نوقراط  هدئ للدمئ المواطن". عقفادام
ومض   ى "نح   ن ننظ   ر لل   ى اثن لاع   ام المحصف   ئ إمرحص   ئ دول   ىب  مه   د الطري   ق لالن لاع   ام البرلمانف   ئ 
والرواّفئ"ب مضفرًا "نّإى من لاللها لررز قفادام مهنفئ لها مهام لدما فئ  ّ ه  حف اة الم واطنب وث 

 نّإى ل ّفّها".
دعم قواوم مهنفئ   نوقراط ود ادفميين عإلض النظر عن ال وج  الّفاّ ي ود د دبو إوفب دن حرإ   "ّ 

له مب ودن   ل  ن فإ ون هن  اب ق واوم عاّ  م الحرإ ئ"ب مش يرًا به  ذا اللص و ب دن ثم  ئ "دردش ام ومش  اورام 
 دولفئ واّ رّارام ل شإي   صب القواوم".

 25/7/2016وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
 
 م قرارنا حول المشاركة في االنتخابات المحلية"الجهاد اإلسالمي": لم نحس .11

د دم حرإئ "الجهاد اإلّالمي" مواصصئ مشاورا ها الدالصفئ حول مش ارإ ها ف ي : زينئ األلرس -ّزة 
اثن لاع  ام المحصف  ئب داعف  ئ لل  ى  ش  إي  قاوم  ئ وطنف  ئ موح  دة لل  وض ه  ذت اثن لاع  امب عإل  ض النظ  ر 

 دو عدمها. عن عدم حّم قرارها للى اآلن من المشارإئ
ودوض  ح عض  و المإ     الّفاّ  ي لصحرإ  ئ ناف  ذ ع  زام ف  ي حديث    ل    "ق  دس ب  رس"ب دن حرإ     ل  م  حّ  م 
قرارها حول المشارإئ في اثن لاعام المحصفئب مشيرا للى وجود مشاورام دالصفئ مإمقئ ومّ مرة حول 

عام ح ى ث يزي د وقال "األفض  دن   ون هناب قاومئ وطنفئ مش رإئ للوض هذت اثن لا هذا األمر.
ودض  ائ "نح  ن ث نري  د مزي  ًدا م  ن اثّ   قطا  ف  ي الّ  احئ الرصّ  طينفئ  اثنقّ  ام الرصّ  طيني ال  دالصي".

 ألن  من الواضح دن ال إص  فطإلى عصى المنطقئ الإرقفئ والّاحئ الرصّطينفئ هي جزء منها".
د م   ن مإان  اة الش   إ  واع ب  ر القف  ادي ف   ي حرإ  ئ "الجه  اد اإلّ   المي" دن زي  ادة ح   دة اثّ   قطا  ّ  يزي

فرقد هذت اثن لاعام المحصفئ دهمي ها إونها ّ ررز قفادة محصفئ لدما فئ.  الرصّطينيب ّو
 25/7/2016قدس برس، 

 
 االنتخابات بقوائم ائتالفية ال حزبيةتعتزم خوض  حماس"الحياة":  .12

م   اسب ف    ح وحرإ   ئ ح ب   ددم الق   و  الّفاّ   فئ والشلص   فامب لصوص   ًا حرإ   ئ: محم   د ي   ونس-رام هللا 
اّ   إدادام إبي  رة لل  وض مإرإ  ئ اثن لاع  ام المحصف  ئ ف  ي الض  رئ الإلرقف  ئ وقط  ا  ّ  زة ف  ي الّ  اعع م  ن 

  شرين األول )د  وقر( المقب .
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 ح وحم  اس ح  رارة زاو  دة عص  ى ه  ذت المإرإ  ئ ال   ي ي وق  ع دن     ون حامف  ئ. فم  ن ف  ودض  رى اثنقّ  ام ب  ين 
ها للوض اثن لاع ام دم ام حم اس ال  ي  ش إ  جانبهاب  حاول ف ح عصإوعئ ثف ئ  وحيد قواها ودجنح 

ّي   دو عض   و الصجن   ئ  منافّ   ًا قوف   ًا له   اب ل    ن األول   ى  واج      ح   دفام إبي   رة ف   ي مّ   اعيها ه   ذتب منه   ا م
المرإزيئ المرص ول محم د دح النب لصوص ًا ف ي قط ا  ّ زة وال ذين ّيلوض ون اثن لاع ام ف ي ع دد 

دفضًا دولوفئ اثن ماء الإاوصي عصى الحزق ي ل د  ومن ال حدفام ال ي  واجهها ف ح  من المواقع المهمئ.
ال ثي  ر م  ن دعض  اوهاب وله  ذا  ح  اول  وحي  د دّو  ع او   الئ م  ع فص  او  منظم  ئ ال حري  ر والشلص  فام 

 الإامئ وممثصي الإاوالم لمواجهئ حماس.
دما حماسب ف ّابق الزمن في بناء  حالرام واّإئ جاذعئ لصجمه ورب مّ  ريدة م ن عناص ر ع دة دوله ا 

ال   ي إثي  رًا م  ا ي ن  افس مرش  حوها ف    وز  و  ش   م  "ف   ح"مرش  حيها وقواومه  اب عص  ى الإإ  س م  ن وح  دة 
ّدي الى لّار ها دمام منافّيها. ّيديهاب ما ي  دصوام م

ّولون ف   ي حم   اس ل     ق   رارًا لصحرإ   ئ فقض   ي بل   وض اثن لاع   ام عق   واوم او الفف   ئ ث  "الحف   اة"وإش   ف مّ   
ول لش  ي ها م  ن  إ  رض المج  الس البصدف  ئ ال   ي  ر  وز فيه  ا حزقف  ئ. وج  اء ه  ذا الق  رار لثالث  ئ دّ  عا ب األ

قواوم الحرإئ لمقاطإئ المانحين الإلرقيين الذين فشإصون الوقود الروفس لمشاريع هذت المج الس. وثانيه ا 
لش  فئ الحرإ  ئ م  ن  إ  رض مرش  حيها لالع ق  ال م  ن الّ  صطام اإلّ  راويصفئ ال   ي  حظ  ر نش  اطا ها ف  ي 

ه  ذت األّ عا  ه  و اللش  فئ م ن ع  زوئ الن  البين ع ن ال ص  ويم لق  واوم الض رئ الإلرقف  ئ المح ص ئ. وثال  ث 
حص ار مرإ   من ذ ّ فطر ها عصف   ع القوة  للىالحرإئب لصوصًا في قطا  ّزة عّب   إرض القطا  

ّول ع  ارز ف  ي حم  اس دن حرإ      رض    ل  وض اثن لاع  ام عق  واوم ث  .2007المّ  صحئ ع  ام  وق  ال مّ  
 إ م د ب دًث م ن ذل ب عص ى ق واوم م ن المهني ين م ن مهندّ ين   ضم دّماء ع ارزة ف ي قف ادة الحرإ ئب ودن

وير ق  دن   واج  الحرإ ان عق وة ف ي اثن لاع ام المحصف ئب نظ رًا ل وق ف اثن لاع ام  ودطعاء ومحامين.
 الإامئ ال ي لم  جر منذ د ثر من عشرة دعوام ن يجئ اثنقّام.

 26/7/2016الحياة، لندن، 
 
 على خوض االنتخابات البلدية؟ لماذا وافقت حماس"الجزيرة":  .13

ب  دا مّ   إلرقا لع  الن قب  ول حرإ  ئ حم  اس لوض  ها اثن لاع  ام المحصف  ئ ألول م  رة ض: دحم  د فف  ا -ّ  زة 
منذ مرور عشر ّنوام عصى مقاطإ هاب لذ لن الحرإئ ل م   وق ف ع ن الش إو  م ن ص إوعئ مش ارإ ها 

ف  ئ الرصّ  طينفئ لصحري  ام ومالحق  ئ ف  ي اثن لاع  ام ف  ي ظ    قم  ع األجه  زة األمنف  ئ ال اعإ  ئ لصّ  صطئ الوطن
 مرشحيها ونالبيها عالضرئ الإلرقفئ.
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ّثم   إص  ق ب  دوافع ودّ  عا  موافق ه  ا عص  ى  وفط  ر  قب  ول حرإ  ئ حم  اس المش  ارإئ ف  ي اثن لاع  ام  ّ  ا
اثن لاعام هذت المرةب لصوص ا ودن الحرإ ئ ذهب م لل ى د ث ر م ن ذل ب ب دعو ها الرص او  الرصّ طينفئ 

 حرإئ ف ح للى  شإي  قواوم مهنفئ مش رإئ للوض اثن لاعام المحصفئ. عما فيها لصمها الصدود
و ّر    الحرإ    انب عحّ    ح   ديث قف  ادام فيه   ا لصجزي  رة ن   مب ف  ي دن فش   إ  نج  ا  اثن لاع   ام بواع   ئ 
نه  اء اثنقّ  ام ال  دالصيب ف  ي المقاب     ب  دو الحرإ   ان م لوف   ان م  ن مّ   قب  ّ  ير  ل جدي  د الش  رعفام وا 

لمر قعئب و  وجّان من عإضهما عإض ا ف ي ض وء  ر رد ف  ح عالّ فطرة عص ى الض رئ الإمصفئ اثن لابفئ ا
 الإلرقفئ و ررد حماس عالّفطرة عصى قطا  ّزة.

وفق    ول القف    ادي ف    ي حرإ    ئ حم    اس لّ    ماعي  رض    وان لن ع    دم مّ    ارعئ حرإ       لل    ى لع    الن قبوله    ا 
ن لاعام المرإزيئ عشةن المشارإئ في اثن لاعام إان م إصقا عان ظار حصولها عصى ردود من لجنئ اث

ف ا   ف ا  النزاه ئ والش راففئ ّو ّثم واّ رّارام لها عالقئ ب لوف ام الحرإ ئ م ن حال ئ اثنقّ ام ّو  ّا
 الحريامب والمالحقام األمنفئ في الضرئ الإلرقفئ ّواء لصنالبين دو المرشحين.

الّ صطئ الوطنف ئ  وفضيف دن لجنئ اثن لاعام الإصفا قدمم ضمانام و طمينام د دم م ن لالله ا دن
وحإومئ الوفان الوطني ّ ّهالن حريئ ال رشح واثق را  وعدم مالحقئ الم رشحينب ّو إ رفان بن اوج 

ي إامالن مإها عشإ  شرعي.  اثن لاعام ّو
وعحّ  القفادي في حماسب فتن الحرإئ ّ ّه  لجراء اثن لاعام في ّزة ّو حر  عصى دن فّود 

 شإي  قواوم مهنفئ من ال راءام من إافئ الرصاو  الرصّطينفئ.لاللها النمت الوطني ّو دعم  
وعب ر رض  وان ف  ي حديث   لصجزي  رة ن  م ع ن دن دمص    ف  ي    ون اثن لاع  ام المر قع  ئ رافإ ئ لب  دء ص  رحئ 

 جديدة عصى طريق الوصول للى الشرا ئ الوطنفئ الرصّطينفئ و حم  األععاء الوطنفئ.
عفط  ئ عص  ى ذل  ب عقول    لن ف   ح ّ   حإم عص  ى م  د  جدف  ئ وفإق    الم ح  دث عاّ  م حرإ  ئ ف   ح ف  ايز دب  و 

لوض حماس لالن لاعام لالل األّابفع المقبصئب وحينها ّي حدد ه  ه ي ج ادة ف ي موافق ه ا دم دنه ا 
 ّ مارس عإض ال صرفام ال ي من شةنها دن  إرق  لجراء الإمصفئ اثن لابفئ؟

لجنئ اثن لاع ام المرإزي ئ ع الرفض وير  دبو عفطئ دن رفض حماس المّبق لالن لاعام وردها عصى 
ف  ي بداف  ئ األم  رب وم  ن ث  م اإلع  الن ع  ن موافق ه  ا الم   رددةب يلص  ق نوع  ا م  ن المل  اوئ عش  ةن حقفق  ئ 

 موقرهاب لصوصا ودنها هي ال ي ّ شرئ عصى الإمصفئ اثن لابفئ في قطا  ّزة.
ال    ي قال   م لنه   ا عص   ى مص   داقفئ لجن   ئ اثن لاع   ام المرإزي   ئ  -وفق   ا لصم ح   دث عاّ   مها-و إ   ول ف    ح 

ّ ض  من لج  راء ان لاع  ام ح  رة ونزيه  ئب مش  ددا ف  ي حديث    لصجزي  رة ن  م عص  ى دن حرإ     ّ   دعم لج  راء 
 اثن لاعام وعقوة عإلض النظر عن األّعا  ال ي دفإم حماس للى الموافقئ عصيها.

 25/7/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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 اللبنانيين أوف تجاه الفلسطينيين استنزا أوموقف عقالني لمنع أي تخريب  حماس لدىرأفت مرة:  .14
ن   رفض اثص   طرائ م   ع دي فري   ق ض   د آل   ر ف   ي لبن   انب ونح   ن ض   د اثق     ال والإن   ف : داود رم   ال

ّذينا. دماالدالصي وضد الر نئ الطاورفئ والمذهبفئب ونريد لبنان القوي الذي ينرإناب   لبنان الضإيف في
ّول اإلعالم ي لحرإ ئ حم اس ف ي ل بن ان ردف م م رةب ع ن الق راءة اثّ  را يجفئ بهذت ال صم ام فإب ر المّ 

ّي ه  ا لألح  داث ف  ي المنطق  ئب لصوص  ًا ف  ي  ال   ي دجر ه  ا الحرإ  ئ ف  ي المص  ف الصبن  اني وه  ي لالص  ئ ر
 الّنوام اللمس األليرة.

آذار م ن  28دن ق راءة الحرإ ئ ه ي ن  اج مصل   المع ادرة الرصّ طينفئ ال  ي انطصق م ف ي  لل ىفشير مرة 
له  اب وق  د نش  ةم م  ن  األّاّ  يوإن  ا نح  ن المح  رب "إ    الرص  او  الرصّ  طينفئ  الإ  ام الماض  يب ودطصق ه  ا

م   ن مإ   ان وث ّ   فما الض   احفئ الجنوقف   ئب  د ث   رالج   و ال   ذي ّ   فطر عص   ى لبن   ان ن يج   ئ ال رجي   رام ف   ي 
 ."وعندما  بين دن هناب محاوثم ل وريت الرصّطيني بهذا المناخ اللطير

ل  الل جه  ود ّفاّ  فئ ودمنف  ئ وا عالمف  ئ لمن  ع دي ص  را   إم    ه  ذت المع  ادرة الّفاّ  فئ الرصّ  طينفئ م  ن 
صرا  فصّ طيني   لبن انيب وحر ل ال دم الّ ني والش فإي وحر ل المقاوم ئ  ديفصّطيني   فصّطيني ولمنع 

 ضد لّراوي  وحرل النرس الوطني والقومي.
ري د الوج ود الرصّ طيني   دم ا نف ي  دولهذاب  إم  الحرإئ لمحاص رة ولقم ع دي حال ئ دال   الملفم ام 

وث ع  دو لن  ا ّ  و  "المقاوم  ئب  دوالج  فش الصبن  اني  دوالجّ  م الصبن  اني  دواّ   هدائ الجّ  م الرصّ  طيني 
وعإل  ضا النظ  ر ع  ن الوض  ع الرصّ  طيني ف  ي لبن  ان ال  ذي  إ ري    نق  اط ض  إفب ل   ن حم  اس  ."لّ  راوي 
ّفاّ   ي ال ر   اهم الرصّ   طيني الق   اوم عص   ى ع   دم ال    دل  ف   ي الش   ةن ال"هن   اب نق   اط ق   وة ومنه   ا  دن إ ب   ر 

 دثالصبنانف ئ م ن اج    األط رائمح  لجما  إ  الرص او ب وهن اب  ر اهم م ع إ    األمرالصبناني. وهذا 
ّإ   د الحرإ   ئ "    ذه  الملفم   ام عا ج   ات الإن   ف يلي   ف  دنالمش   رو  الرصّ   طيني الي   وم ث يج      دن. و 

 دم ارو   لريب يب فإ ون هن اب دداة ق ادرة عص ى لنج از مش  لثنإون واعين ل ب  دنوما يج  "الصبنانيينب 
 ."عناصر ّير منضعطئ دوالحوادث الم ررقئ فهي نا جئ عن  صرفئ حّاعام شلصفئ 

اّ    نزائ فصّ   طينيب ّ   واء  ج   ات  دوم   ن هن   اب ل   د  الحرإ   ئ موق   ف عقالن   ي وحإ   فم لمن   ع دي  لري     
 دنن اإ بر ونحن ن" جات الصبنانيين عإ  مندرجا هم الّفاّفئ والإّإريئ واألمنفئب  دو دنرّهمالرصّطينيين 

 ."منذ لمس ّنوام األمرقطإنا شوطًا في هذا 
 26/7/2016السفير، بيروت، 
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 إبراهيمعباس اللواء و العماد قهوجي  يلتقي األحمدعزام  .15
عض  و الصجن  ئ المرإزي  ئ لحرإ  ئ ب م  ن رام هللاب دن 25/7/2016القــدس، القــدس،  موقــع صــحيفةق  ال 

حث يوم اثثنينب م ع قاو د الج فش الصبن اني الإم اد ج ان "ف ح"ب مروض الّاحئ الصبنانفئ عزام األحمدب ع
 قهوجيب األوضا  في الملفمام الرصّطينفئ.

ود د الإماد قهوجيب لالل الصقاء الذي حضرت ّرير دولئ فصّطين لد  لبنان دشرئ دبورب ودمين ّر 
ام ال   ي حرإ ئ "ف  ح" وفص او  منظم ئ ال حري ر الرصّ طينفئ ف ي لبن ان ف ح ي دب و الإ ردامب دع م اللط و 

  قوم بها القفادة الرصّطينفئ ل وفير م طصعام  مإينها من المحافظئ عصى دمن واّ قرار الملفمام.
إما  م ال ة يد عصى دعم األمن واثّ قرار في الملفمام الرصّطينفئ والجوارب ودن الملفمام لن   ون 

 ممرا دو مّ قرا لصإبث عةمن لبنان الشقيق واّ قرارت.
الإم   اد قه   وجي ف   ي ص   ورة آل   ر ال ط   ورام ف   ي األرض الرصّ   طينفئ واثع    داءام إم   ا وض   ع األحم   د 

اإلّ   راويصفئ المّ    مرة عص   ى المقدّ   ام المّ   فحفئ واإلّ   المفئ ومح   اوثم  هوي   دهاب لض   افئ لصعح   ث ف   ي 
 دوضا  المنطقئ الإرقفئ وما  مر ع  من مصاع .

رإ ئ ف  ح ع زام األحم دب يرافق   عضو الصجن ئ المرإزي ئ لح"ب دن 26/7/2016السفير، بيروت، وجاء في 
الّرير الرصّطيني في لبنان دشرئ دبور ودمين ّر ف ح في لبنان ف حي دبو عردامب زار قاود الجفش 

 الإماد جان قهوجي في اليرزة.
إم    ا زار الم    دير الإ    ام لألم    ن الإ    ام الص    واء عع    اس لب    راهفم. و ط    رن العح    ث ف    ي الزي    ار ين ألوض    ا  

 نان.الملفمام الرصّطينفئ في لب
 
 مصر سيساعدنا  دعم  و  ىاآلن أقل عزلة من أي وقت مض "إسرائيل"نتنياهو:  .16

ّوط- الق  دس ّوئ درن  ا ق  ال رو  فس ال  وزراء اإلّ  راويصيب بنف  امين ن نف  اهوب الي  وم اإلثن  ينب لن : عب  د ال  ر
ّولين في المإارضئب ان قدوا  "لّراوي  اآلنب دق  عزلئ من دي وقم مضى"ب في ردت عصى ا هامام مّ

  إيين وزير لصلارجفئ منذ مارس/ آذار الماضي.عدم 
ورف   ض ن نف   اهوب دن      ون لّ   راوي  ف   ي عزل   ئ دولف   ئب و ّ   اءل ف   ي إصم     ل     ل   الل جصّ   ئ لص نفّ   م 
)البرلمان(ب "عن دي عزلئ ي ح دثون؟"ب ودض ائ "لّ راوي  اآلنب دق   عزل ئ م ن دي وق م مض ىب وه ذت 

 هي الحقفقئ".
ّولون ف     ي المإارض     ئ اإلّ     راوي صفئ لن ع     دم  إي     ين وزي     ر لصلارجف     ئب من     ذ  ش     إيصها ف     ي وفق     ول مّ     

 مارس/آذار الماضيب ي ّب  عإزلئ دولفئب وعدم عمصها عشإ  مالوم.
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وق  ال ن نف  اهوب ف  ي جصّ  ئ برلمانف  ئب بث ه  ا قن  اة محصف  ئب و اعإه  ا مراّ    األناض  ولب "إي  ف نق  فم النج  ا  
ب وال ردي الإ  امب وف ي إ    ه ذت األم  ورب والرش   ف  ي وزارة اللارجف ئ؟ م  ن ل الل ال ج  ارة الدولف ئب وال  زوار

 هناب  قدم نحو األفض ".
وعرض ن نفاهوب الذي فح رل عحقيعئ اللارجفئ لضافئ لل ى منص ع ب لارط ئ لصإ الم  ظه رب م ا اع ب رتب 
 ق  دما ف  ي الإالق  ام م  ع الإدي  د م  ن دول الإ  المب وجص  س لل  ى جانع    م  دير ع  ام وزارة اللارجف  ئب دوري 

عام  اب واج م  ع  49م ا ر  ان اّ   ونائ الإالق  ام م  ع ّينف  اب عإ  د  وق  ف اّ   مر ّول  دب ال  ذي وق  ع قب    دف  ا
 دفضا مع روفس  شاد لدريس ديبي.

إم   ا رد  دن هن   اب " حّ   نا ف   ي الإالق   ام م   ع دول دوروقف   ئ عم   ا فيه   اب لفطالف   اب وقريطانف   اب وفرنّ   اب 
م  ا  ظه رت اّ   طالعام لص ردي الإ  ام األمريإ ي  ج  ات لّ راوي ب إ اإليج  ابيوار راع ا مض طردا ف  ي ال قي فم 

 الردي الإام". 
دن حإوم      حق  ق ان ص  ارام عص  ى جماع  ام المقاطإ  ئ إلّ  راوي  ف  ي الإ  المب وق  ال" لنه  م اآلن  واع ب  ر

فح   اولون ال   دفا  عم   ا فّ   مون  الح   ق عالمقاطإ   ئب ونح   ن نحق   ق ان ص   ارام"ب ودض   ائ "لنه   م ي صق   ون 
 الضرقام من عدة جهامب ونحن نن صر عصيهم". 

و عاّ   مرار  إ  زز الإالق  ام م  ع مص  ر وق  ال "دع ق  د دن دع  م مص  ر ّفّ  اعدناب دن  ا دري  د ودش  اد ن نف  اه
الّ  الم م  ع الرصّ  طينيين ول   ن دفض  ا م  ع ال  دول الإرقف  ئ"ب مج  ددا دعو     لل  ى "دول  ئ فصّ  طينفئ منزوع  ئ 

 الّال ". 
 " إليير ال صويم اآللي المإادي إلّراوي  في األمم الم حدة".  ودشار إذلب للى دن هدف  هو

ود  د ن نف اهو دن   ل ن فح  رل عحقيع ئ اللارجف ئ "عش  إ  داو م"ب ثف  ا لل ى دن   "ّ ي م لّ ناد حقاو   وزاري  ئ 
 للى دشلا  آلرين". 

واح   رل ن نف  اهو عحقيع  ئ اللارجف  ئ ف  ي مّ  إى إلقن  ا  ح  ز  "المإّ  إر الص  هيوني" المإ  ارضب برواّ  ئ 
 لحقيعئ.ي ّحان هر ّوغب عاثنضمام للى اثو الئ الحإومي و ولي هذت ا
 25/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 

 
 نتنياهو يرفض تشكيل لجنة تحقيق في مجريات الحرب األخيرة على غزة .17

رف ض رو  فس ال وزراء اإلّ راويصي بنف  امين ن نف اهو طص   ده  الي لّ راويصيين ق ص وا ف  ي  :األناض ول-الق دس
مفئ في مجريا هاب عحّ  اإلذاعئ اإلّراويصفئ  الحر  األليرة عصى قطا  ّزةب ب شإي  لجنئ  حقيق ّر

 الإامئ.
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رف  ض ن نف  اهو  ش  إي  لجن  ئ  حقي  ق ّر  مفئ ف  ي مجري  ام "وقال  م اإلذاع  ئ الإبري  ئ مّ  اء الي  وم اثثن  ين 
ق ال ن نف اهو ".  ودض افم: "ب بناء عصى طص  دهالي ق صى الح ر  اإلّ راويصيين2014حر  صيف الإام 

م رام ون اقش لط ر  8ري المص إلر )ال ابين م( اج م ع لن المجصس ال وزا دمسفي  صريحام ل  مّاء 
)ل  الل الح  ر (ب إم  ا ق  ام ب وجف    الج  فش اإلّ  راويصي " حم  اس"مّ  ةلئ األنر  ان ال   ي اّ   لدم ها حرإ  ئ 

  . "لمواجهئ هذا ال هديد
لن ه  ذا األم   ر ق   د ع   ولجب إم   ا دن الج  فش اّ    إد لصق    ال ف   ي ّ   زةب "وذإ  ر ن نف   اهوب عحّ     اإلذاع   ئب 

ث يوج  د مإن  ى إلقام  ئ لجن  ئ  حقي  ق ف  ي ذل  بب ".  ود   د دن    "ام الناجم  ئ ع  ن األنر  انولمواجه  ئ ال هدي  د
 ."عّب  عدم وجود حديث عن فش  الجفش اإلّراويصي دو المّ و  الّفاّي

 26/7/2016القدس العربي، لندن، 
 
 ليبرمان: مصر الحليف األكثر أهمية في الشرق األوسط .18

ّوط - القدس ّوئ درنا لدفا  اإلّراويصي دففإلدور ليبرمانب ي وم اإلثن ينب مص ر وصف وزير ا: عبد الر
ت".   عةنها "الحصيف األ ثر دهمفئ واأل ثر جدفئ في الشرن األّو

ّي  حّونب ل الل جصّ ئ اّ  جوا  عال نفّ م )البرلم ان(ب  ّال لصناو  ي جاء ذلب لالل لجاب   عصى ّ
زة وم ا لذا إ ان ذل ب اع  رائ عن  ةثير ا ران المصالحئ بين لّراوي  و رإفا عصى وضع حم اس ف ي ّ 

 عحإم الحرإئ في القطا ب عحّ   صريح مإ و  لص نفّم وص  األناضول نّلئ من . 
وق  ال ليبرم  ان: "عصف  ب دن  ره  م وجه  ئ نظرن  ا يج    عش  ةن مص  رب لنه  ا الحصي  ف األ ث  ر دهمف  ئب واأل ث  ر 

ّثر ذلب عصى موقرنا  ج ات ت والدول الإرقفئب إيف ي ّثر  جدفئ في منطقئ الشرن األّو مص ر؟ إي ف ي 
 عصى عالق نا مع اليونان وقبر ؟"ب دون مزيد من ال راصي . 

ودضائ: "شلص فاب دن ا اّ  ثمرم ال ثي ر م ن الجه د لبن اء عالق ام الثق ئ وال إ اون.. هن اب ال ثي ر م ن 
 اثع عارام األلر  ال ي يج  عصينا دلذها عإين اثع عار"ب دون مزيد من ال راصي . 

ّلراب وقال روفس وزراء و وص  الطرفان اإلّرا ويصي وال رإي للى  راهم حول  طبفع الإالقام بينهما م
 رإف  اب ب  ن عص  ي يص  دريمب لن      دبي   ب نر  ذم إاف  ئ ش  روط ع  الدت ل طبف  ع الإالق  ام ال   ي    و رم عإ  د 

 ب عصى ّرينئ "مافي مرمرت".2010اع داء الجفش اإلّراويصي عام 
 25/7/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
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 ليبرمان يقر بأن الحواجز اإلسرائيلية تمس بالكرامة اإلنسانية .19
 ط   ران وزي   ر األم   ن اإلّ   راويصيب دففإل   دور ليبرم   انب ي   وم اإلثن   ينب ل   الل لجاب      عص   ى : احم   د دراوش   ئ

اّ جواعام دعضاء ال نفّمب لألوضا  في قطا  ّزاة عإد ا ران المصالحئ ال رإفئ اإلّ راويصفائب ق اواًل 
  ' مصدر المّاعدام اإلنّانفائ لإلزاةب طالما هنالب لشرائ لّراويصي عصيها.لن  'ث يهم
رم  ان ل  الل الجصّ  ئ 'م  ن جه   يب ث يهمن  ي م  ن دي  ن    ة ي المّ  اعدة اإلنّ  انفائ لن إان  م بحي  ث ق  ال لي

ددوف  ئب عطانفا  امب طإ  ام دو إرفان  ام وقي  وم م نقص  ئب طالم  ا دنن  ي دش  رئ عص  ى المن وج  ام ال   ي    دل  
 ث يهمني لن إان المصدر قطر دو الّإودفئ دو ديا دولئ دلر '.القطا ب إما 

وح  ول األوض  ا  ف  ي الح  واجز ال   ي فقطا  ع به  ا اثح   الل دوص  ال الض  رائ الإلرقفا  ئب ق  ال ليبرم  ان لن م  ا 
نّ  انيب ال     فإ  اني هن  ابب اليه  ودب  فح  دث هن  اب 'ّي  ر ع  ادل'ب مض  فًرا دن م  ا يج  ري 'ض  رر دمن  ي وا 

رد شارًحا 'دنا دمر ب صب الحواجزب والوضع بعّاطئ ّي ر ص حايب ث  وج د الإر  والرصّطينيون' واّ ط
مّارام عبور إاففئب وث  وجد وحدام مراقعئ وفح  إافئب ث  وجد دفاد، عامصئ' وهو م ا ق د فإن ي دن 

ز  واجدت في الحواجز.  اثح الل ّفإزا
 -دجهزة عصى الحواجز: دوًث  3واداعى ليبرمان دن األوضا  ال ي آلم لليها الحواجز  ة ي عّب  رقاعئ 

 وزارة األمن. -وزارة األمن الدالصي ودليًرا  -ّصطئ الحواجز ب ثانًفا 
 25/7/2016، 48عرب 

 
 نائب بالكنيست: استعدادات وتحضيرات ت تخذ لترتيب زيارة ألعضاء من أحزاب المعارضة للسعودية .21

ب صعا  ي وم اثثن ينب ع ن دنا اّ  إدادام إشرم اإلذاعئ اإلّراويصفئ الإامئ زهير دندراوس: –الناصرة 
و حض    يرام  ج    ر  حالًف    ا ل ر ي      زي    ارة لن    وا  م    ن دح    زا  المإارض    ئ اإلّ    راويصفئ لصممص     ئ الإرقف    ئ 

عفّاوي فريج قول  :  "مير س"الّإودفئ. ونقصم اإلذاعئ عن الناو  في ال نفّم اإلّراويصي من حز  
 ي    زي  ارة لن  وا  م  ن دح  زا  المإارض  ئ لصممص   ئ لنا اّ   إدادام و حض  يرام   ل  ذ عص  ى ق  دم ّو  ان ل ر 

 الإرقفئ الّإودفئ.
ودضائ الناو  ف ريج ق اواًل لاذاع ئ اإلّ راويصفائ لنا الوف د الّ إودي ال ذي ال ق ى األّ بو  الماض ي نواًع ا 
ب     ف  ي  وطي  د الإالق  ام م  ع لّ  راوي . ودف  ادم اإلذاع  ئ ع  ةنا الوف  د ال  ذي  م  ن المإارض  ئب دع  ر  ع  ن ّر

ء الّ  إودي الم قاع  د دن  ور عش  قي ال ق   وا إ  ذلب الم  دير الإ  ام ل  وزارة اللارجف  ئ اإلّ   راويصفئب  ردّ    الص  وا
ّائ مردلاي.  دوري ّولدب ومنّق األعمال في المناطق الميجر جنرال ي

 25/7/2016، رأي اليوم، لندن
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 تحريض عنصري على النائب يوسف جبارين .21
ف  ي البرن  امج ال صرزي  وني 'حاي  داب ب  ولي ي'  ف  ي دعق  ا  مش  ارإئ الناو    د. يّو  ف جع  ارين: قاّ  م عإ  ري 

ّالها دن     فإ ق  د ع   ةن لّ   راوي   )جرثوم  ئ ّفاّ   فئ( م  ع اإلعالمف   ئ نحام  ا دوف   بب و ص  ريح  رًدا عص   ى ّ  
ضالإئ عق   القاود الرصّطيني فاّر عرفام مّموًماب قام الصحافي في موقع 'دن آر ج ي' المإ روئب 

الموق ع ا ه م فف   الناو   جع ارين ب ص ريحام 'ث زويف إامب ب ّجي  وقث ش ريت  حريض ي م ن ل الل 
ّ امفئ' و حريض فئ. إم  ا انرص م الناو   عودي  د ف ورير م ن ح  ز  'فّ راوي  بي ين و'ب ض  د الناو   جع  ارين 

 ب صريحام مّمومئب عصى لصرفئ المقابصئ.
 ودان  م القاوم  ئ المش   رإئ الحمص  ئ ال حريض  فئ عص  ى الناو    جع  ارين واع بر ه  ا محاول  ئ دل  ر  م  ن قبصه  ا
لن  ز  الش  رعفئ ع  ن القف  ادام الإرقف  ئب  ن  درج  ح  م مّ  اعيها ل هيو  ئ األرض  فئ لط  رد الن  وا  الإ  ر  م  ن 

 البرلمان.
واع ب    رم المش     رإئ ه    ذا الهج    وم محاول    ئ لملاطع    ئ الإلراو    ز الفمينف    ئ ال     ي ث   إام      م    ع المواق    ف 

ص ورة ردي ع ام المطروحئ عشإ  موضوعيب مضفرئ عةن إام وفورير ال ارا مّصب ال حريض من دج   ب
ّإ ًدة ع ةن الفم ين يه اجم الن وا  الإ ر  لفإلط ي عص ى فش ص  اج ماعًف ا  فالّ  مإادي لصن وا  الإ ر ب م  وا 

 ّفاًّفا.
 25/7/2016، 48عرب 

 
 معنية بالوساطة بين قبرص وتركيا حول الغاز "إسرائيل" .22

اطئ ب ين  رإف ا وقب ر  ف ي اللالف ام بين" –القدس  هم ا عش ةن مص ادر األفام":   ج  لّراوي  للى الّو
ت.  الإلاز الطبفإي في العحر الم ّو

ب عإ  د لق  اء رو  فس ال  وزراء اإلّ  راويصي بنف  امين دم  سوقال  م لّ  راوي  وقب  ر  ف  ي بف  ان مش   رب ص  در 
ن نف  اهو وال  روفس القبرص  ي نفإ  وس دناّ ّ  فادفس "ف  ي لط  ار  ط  وير مص  ادر الطاق  ئ ف  ي ش  رن العح  ر 

ت ا رق الزعفمان عصى دن ث شب  عةن ح   القض افا الإالق ئ ب ين قب ر  و رإف ا ّفّ ر  األبفض الم ّو
للى حد إبي ر ف ي دف ع و ي رة  ط وير المش اريع المّ  قبصفئ ال  ي ّ  نرذ وفق ًا لصق انون ال دوليب وه ذا ب دورت 

 ّفإزز إثيرًا اثّ قرار في المنطقئ. وعصف   بدي لّراوي  اه مامًا عالإلًا عح   صب القضفئ".
ل  روفس القبرص  ي "عحث  ا ّصّ  صئ م  ن القض  افا عإّ  م الإالق  ام القريع  ئ ولر  م البف  ان لل  ى دن ن نف  اهو وا

ب هما المش رإئ في  حقي ق اثّ  قرار  والهامئ لصإلافئ ال ي  ّود بين البصدين. ود دا لالل الصقاء عصى ّر
 اإلقصفمي ومإافحئ مصادر ال طرئ واإلرها ".

 26/7/2016األيام، رام هللا، 
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 التوقيع بشروط أوباماو كية يعدة األمر المسايوافق على نتنياهو "هآرتس":  .23
يإف  ئ ر النق  ا  ع  ن دن    ف  ي مإرإ  ئ ل  يا األذر  ب  ين اإلدارة األم "ه  آر س"إش  رم ص  حفرئ : حصم ي مّو  ى

برواّئ عاراب دوعاما والحإومئ اإلّراويصفئ برواّ ئ بنف امين ن نف اهوب حقق م دمريإ ا ف وزًا واض حًا. وقال م 
اثق راح   ام األمريإف   ئ عش   ةن المّ   اعدام الإّ   إريئ  لن ن نف   اهوب ال   ذي عان   د ط   وال ش   هورب ورف   ض

إلّراوي  في الإقد المقب ب صار فمي  ل قب  هذت اثق راحام. ومإروئ دن روفس الحإومئ اإلّ راويصفئ 
إ  ي عقص  ر الإالق  ئ عص  ى ه  ذا الص  إيد م  ع اإلدارة وع  دم ال  ذها  لل  ى ال   ونإلرسب يرف  ض الإ  رض األمر 

مصف  ار دوثر لصّ  نوام الإش  ر المقبص  ئب فض  اًل ع  ن  37ح  دود إم  ا رف  ض المبص  غ اإلجم  الي المإ  روضب ع
 رفض   قصف  اّ لدام المّاعدة لشراء من جام لّراويصفئ.

لل ى دن الق اوم عةعم ال مّ ش ار األم ن الق ومي اإلّ راويصي فإق و  بنإل   ّفص   ه ذا  "هآر س"ودشارم 
ذإرة ال ر    اهم ح    ول األّ    بو  لل    ى الإاص    مئ األمريإف    ئ لحض    ور جول    ئ المعاحث    ام الحاّ    مئ عش    ةن م    

دن ن نف اهو ع ام فمي   لل ى ال ن ازل ع ن  "عصمم"المّاعدام الإّإريئ إلّراوي . وقالم الصحفرئ لنها 
قّم إبير من مطالع  الّاعقئب والقبول عمإظم الشروط األمريإفئ لص وقفع عصى ا راقفئ المإونئب عما في 

اّ    لدام ح   والي رق   ع المإون   ئ لش   راء ذل   ب الوق   ف ال    دريجي لص ر يع   ام ال    ي إان   م  ّ   مح إلّ   راوي  ع
ّول إبي  ر رفض  م اإلفص  ا   مإ  دام م  ن الص  ناعام الإّ  إريئ اإلّ  راويصفئ. ونقص  م الص  حفرئ ع  ن مّ  

عن اّم  دن  ي وقع دن يج مع بنإل  في البي م األب فض م ع مّ ش ارة األم ن الق ومي األمريإ ي ّ وزان 
ف  س إ    اث ص  اثم عش  ةن المإون  ئ راف  س ف  ور عود ه  ا م  ن الص  ين قب    نهاف  ئ األّ  بو . وق  د ددارم را

ّولئ مصف لّراوي  في البيم األبفضب فاعي  ثمررم.  األمريإفئ إلّراوي  مع مّ
مصف  ار دوثر لصّ  نوام الإش  ر المقبص  ئب ل   ن الإ  رض  50وإ  ان ن نف  اهو فطال    عحص  ول لّ  راوي  عص  ى 

 طص    لّ  راوي  م  ن  مصف  ار عش  رط دث 40مصف  ار دوثر وفمإ  ن دن  ر ر  ع لل  ى  37األمريإ  ي ظ   ا عح  دود 
ال ونإلرس دي زيادام. إما وافق ن نفاهو عصى  إليير ال ر ي  الذي إان فّمح إلّراوي  عةن  نرق رقع 

 في الموئ لشراء وقود.  15المإونئ عصى شراء مإدام لّراويصفئب وحوالي 
ن إي  ون عص  ى دن ش  رإا هم دول  ى ع  ةن  ن  ال الح  ق ف  ي ه  ذت األم  وال م  يوف  ي ه  ذت النقط  ئب دص  را األمر 

الش   رإام اإلّ   راويصفئ. ولإ     ل   وقي الص   ناعام الإّ   إريئ اإلّ   راويصفئ دورًا إبي   رًا ف   ي ال ح   ريض ض   د 
إف ئب ألن لّ ارة ه ذت الص ناعام ّ   ون إبي رة. وهن اب اع ق اد ع ةن الش رإام الإّ إريئ يالشروط األمر 

رإام اإلّ   راويصفئ ال ب    ر  ّ     عقى عص    ى قي    د الحف    اة ض    من ال ر ي      الجدي    د ّر    م  ض    ررهاب ل     ن الش    
طئ قد  صقى ح رها. ولهذا دص رم لّ راوي  عص ى دن ي  ما ال ر ي   الجدي د ض من لج راء  الصإلر  والم ّو

 ّنوام. 10   7 دريجي قد فم د ما بين 
 26/7/2016السفير، بيروت، 
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 جنرال إسرائيلي يكشف وسائل مواجهة أنفاق غزة .24
ان ّ زة م ا زال قاوم اب وق د ال ق ى حذر اللبير الجيولوجي الجنرال يّو ي ثنإلو ّ إي م ن دن  هدي د دنر 

ّلرا رو  فس هيو  ئ درإ  ان الج  فش اإلّ  راويصي ّ  ادي آيزنإ  وم لالّ   ما  لل  ى نص  اوح  ف  ي مواجه  ئ  ع   م  
ي ميصمان.  األنران وإفرفئ ال إام  مإهاب عحّ  اللبير األمني اإلّراويصي في صحفرئ "مإاريف" يّو

ّون محارقئ األنرانب مّ شارا عّإريا لقاود  2005وعم  ثنإلو ّإي لالل عام  الجفش اإلّراويصي لش
اء هيو ئ درإ ان الج فشب ه م: موش ف  فإص ونب ودان  حيث ال قى لالل الإقد الماضي مع ثالثئ من رّّ

 .زحالو سب وقنيي ّان 
ّئ الإّإريئ اإلّراويصفئ-ودوضح ميصمان  دن  في دعقا  حر  ّزة األليرة  -وهو وثيق الصصئ عالمّّ
 هدي  د األنر  ان فةل  ذ جدي     ف  ي النق  اش الجم  اهيري ف  ي لّ  راوي ب ووج  دم  ب  دد 2014الج  رئ الص  امد 

جمف   ع مق رح   ام و وص   فام ثنإلو ّ   إي طريقه   ا لل   ى ال نري   ذ عإ   د ّ   نوام م   ن اإلهم   ال وع   دم دل   ذها 
 بجدفئ.

ّئ الإّإريئ اإلّراويصفئ بددم  إم  في مواجهئ  هديد دنران ّزة من لالل  ودضائ ميصمان دن المّّ
األول عب   ر المإ   دام الثقيص   ئ ال    ي   إق     األنر   ان و ه   دمها م   ن ل   الل اثّ    ناد لل   ى ثالث   ئ مّ   ارام: 

مإصومام دمنفئ واّ لعاريئب والثاني هو المقادفح ال ي  قوم عالحرر عشرام األم  ار ف ي عم ق األرض 
عصى حدود ّزة ال ي يزيد طوله ا عص ى ّ  ين إيص وم راب و ق وم ه ذت المإ دام عاثّ  ما  ألص وام حر ر 

 حماسب والّير عا جات األصوام المنعإثئ من دال  األرض. دنران
دما المّار الثالث لمواجهئ دنران حماس فةشار ميصمان للى دن  ي إصق ببناء جدار دمني فون األرضب 
ّت ف ي عم ق األرض الحدودف ئ م ع  وهو جدار من العاطون المّصح عإرض عشرام الّن فم رام ي م بنا

ام األنر  ان ال   ي  ح  اول ال   ران الح  دود عا ج  ات لّ  راوي ب و  صر     مصف  ارا ّ  زةب وفإ ب  ر عاوق  ا حقفقف  ا دم  
 شفإ ب وفي دحّن األحوال ّين هي الإم  ع  عإد ثالث ّنوام.

ل  ن ثنإلو ّ  إي فإب ر ع  ن لش ي   م  ن لمإانف  ئ نج ا  الرصّ  طينيين بتيج اد مض  اد له ذا الإ  اوق الم  ادي 
عض   رورة  إي   ين قاو   د عّ   إري ي    ولى مهم   ئ ال   ذي فش   إص  ه   ذا الج   دار ف   ي وج     األنر   انب وق   د طال     

مواجهئ دنر ان حم اس ف ي ّ زة فم ص ب إام   الص الحفام لصقف ام به ذت المهم ئب ألن   ح  ى الي وم ث دح د 
ّول ع  ن محارق  ئ دنر  ان ّ  زةب وم  ا زال ه  ذا الموض  و  م  وز  الص  الحفام  فإ  رئ ف  ي لّ  راوي  م  ن المّ  

مفئ في الدولئ. صطام ّر  بين عدة جهام ووزارام ّو
 25/7/2016، رة نت، الدوحةالجزي
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قامة مشاريع فيه استيطانيإقرار مشروع  .25  جديد في القدس ومخطط لتسييج جبل الزيتون وا 
" اإلل  روني اإلّراويصي دن  من المقرر دن Online 2وإاثم: دعصن موقع " -"األفام" -القدس 

ى ملطت اّ فطاني فقضي  صادن لجنئ البناء وال لطفت الصواوفئ اإلّراويصفئ في القدس اليوم عص
 وحدة اّ فطانفئ في مّ وطنئ "راموم" شمال القدس المح صئ. 57بتقامئ 

بق لصلارجفئ األمر  إفئ دن عارضم عشدة  حديدا هذا المشرو  اثّ فطانيب الذي  مم المصادقئ يّو
إلقرارت عصف  قب  عام من لجنئ البناء وال لطفت المحصفئب ل ن بصدفئ اثح الل وجدم الوقم المناّ  

 والمصادقئ عصف .
وعرضم البصدفئ الملطت ذا   األّبو  الماضي عصى لجنئ البناء المحصفئ ال ي دقر   مرة ّدلر  

 ليجري عرّض  عصى الصجنئ الصواوفئ لصمصادقئ عصف .
وقال ماوير  رجمان روفس لجنئ البناء المحصفئ وناو  روفس بصدفئ القدس الإلرقفئ: نّ إل  عمصفئ ان قال 

 ئ في الوثفام الم حدة ل نريذ ملططام اّ فطانفئ إانم مجمدة وعالقئ".الّصط
قامئ مرإز لّراويصي دلرمن جان   ب إشف النقا  دمسب عن ملطت إلحاطئ جب  الزي ون عّفاج وا 

 لصزوار و دشين قطار هواوي ) صرريب( بين المنطقئ وعا  المإلارقئ في البصدة القدفمئ.
الهيوئ اإلّالمفئ الإصفاب الملطتب مشيرًا للى ان  فّ هدئ  وددان الشيخ عإرمئ صبريب روفس

 مّاحام واّإئ من دراضي الوقف اإلّالمي عال هويد.
وقال "منذ زمن والّصطام اإلّراويصفئ  حاول اّ هدائ هذت المنطقئ واآلن  حاول اثّ فالء عصيها 

 عحجئ األمن في المقبرة ال ي هي دصال في ارض وقف".
لإبث عةراضي الوقف ونحن نطال  م ولي الوقف دن فّ ثمروا هذت األراضي عما ودضائ "ث يجوز ا

 ينرع المدينئ ودهصهاب وث يجوز عةي حال  رب األراضي مهمصئ ودون اّ ثمار".
إما اّ نإر الشيخ صبري ملطت لقامئ " صرريب" فمر في دجواء دو قريعا من المّجد األقصىب داعفًا 

 للى وقف الملطت وعدم  نريذت.
 26/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 سيدات ثالثمواطنًا بينهم  14 يعتقلاالحتالل  .26

ّيدام لالل عمصفام دهم واق حام  ثالثمواطنًا بينهم  14اع قصم قوام اثح اللب دمسب : رام هللا
 وعصى حاجز عّإري في عدة محافظام.

 دة.مواطنين بينهم ّي ثالثئفمن محافظئ بيم لحم اع قصم قوام اثح الل 
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من بصدة قعاطفئ جنو  جنينب  درقإئشعان بينهم  لمّئوفي محافظئ جنينب اع قصم قوام اثح الل 
 ودهمم عدة منازل ألّر  محررين. 

إما دهمم  صب القوام منازل دّر  محررينب وف ش هاب واّ جوقم ّا نيهاب عرئ من دصحابها: 
ففما اع قصم شاعا من  ين دبو الر .دم "ف ح"حّن دبو الر ب ومحمد ّعاعنئب والقفادي في حرإئ 

وفي محافظئ اللصي ب اع قصم قوام  ملفم جنينب عصى حاجز حوارة الإّإريب جنو  نابصس.
 ين. اثح الل مواطن  

ّيد شرا ب  وفي محافظئ نابصسب دفاد نادي األّير عةن قوام اثح الل اع قصم األّيرين المحررين م
 وشادي عواد من بصدة عور ا شرن نابصس.

 وفي محافظئ القدسب اع قصم قوام اثح الل عصر دمسب ّيد ين في حي الّوفحب ببصدة ّصوان.
 26/7/2016األيام، رام هللا، 

 
 تشـرع بإقامــة غــرف حجـريـة أمــام مدخـل المسجد اإلبراهيمـي االحتـاللسلطــات  .27

 المّجدام مدل  شرعم ّصطام اثح الل اإلّراويصي بتقامئ ّرئ حجريئ مإلصقئ دم: رام هللا
الن مدال  عدة بصدام وقر   اإلبراهفمي الشريف في مدينئ اللصي ب في الوقم الذي واصصم فف  ّل

 في محافظئ اللصي  عالّوا ر ال رابفئب والمإإعام اإلّمن فئ.
ب وشرعم بتقامئ لصمّجدودشارم مصادر م إددة للى دن قوام اثح اللب دعاقم وصول المصصين 

اإلبراهفمي الشريف من الناحفئ الجنوقفئ ذام طاعع داومب  المّجددمام مدل  ّرئ حجريئ مإلصقئ 
ال ي إانم في الموقعب ثف ئ للى دن المنشةة ّ ح وي عصى  اإلل  رونفئوذلب عإد دن فإإم الحواجز 

 ّرئ  ر فش لل  رونفئ وإاميرام مراقعئب 
حذرة من دن هذا اإلجراء فة ي اّ  ماًث من جه هاب ددانم وزارة الّفاحئ واآلثار عشدة هذا اثن هابب م

لملطت لّراويصي لصّفطرة عصى الحرم و هويدت ووضع الإقعام دمام وصول المصصين والزوار للف ب 
 عام.وعزل  عن البصدة القدفمئ عشإ  لا  وعن المدينئ عشإ  

 26/7/2016األيام، رام هللا، 

 

 ي قرب القدسفلسطينيًا في مواجهات مع الجيش اإلسرائيل 30إصابة  .28
في مواجهام اندلإم مع الشرطئ  اإلثنينفصّطينفًا مّاء  30دصي   ": األناضول"-القدس

 اإلّراويصفئب في بصدة دبو دفسب المحاذفئ لمدينئ القدس.
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نّلئ من ب لن طواقم اإلّإائ ال اعإئ  "األناضول"وقال الهالل األحمر الرصّطينيب في بفان وص  
 مواجهام وقإمب في البصدة المذإورة. في لصاعئ 30ل ب  إامصم مع 

ب دن المواجهام اندلإم في دعقا  انطالن مّيرت "األناضول"في الّفانب دفاد شهود عفانب ل  
  ضامنف  مع األّر  المضرقين عن الطإامب في الّجون اإلّراويصفئ.

 26/7/2016القدس العربي، لندن، 
 

 جد االستقاللحيفا تهدد بقطع المياه عن مساالحتالل في بلدية  .29
ال  هديد للى لجنئ دوقائ المدينئب يصزمها بدفع مّ حقام المفات : حمد دراوشئد قامم بصدفئ حفرا بتّر

ذا لم ي م ذلبب ّ قوم عالبصدفئ عقطع المفات عن  31/7/2016عصى مّجد اثّ قاللب ح ى  اريخ  وا 
 المّجد.

ن م را مئ ث عالقئ لم ولي دوقائ دلف شفإ ب وهي ديو  52وعصم دنا المبصغ الذي ي وج  دفإ  هو 
 حفراب بها ول نها دلصقم ع  لمص ي   لمبنى مّجد اثّ قالل.

صم دنا بصدفئ حفرا هدادم عررض حجوزام لضاففئ عصى الم ولين ووقف حفراب األمر الذي فمإن إما وعّ 
ّالمي.  اع عارت حرًقا عصى األوقائ في المدينئب وما  عقى فيها من  راث عرقي وا 

 25/7/2016، 48عرب 
 
 يتعرضون للتنكيل والتفتيش العاري و  من األسرى يضرب عن الطعام فوج ثانٍ  .31

اإلّراويصي مضرقين عن الطإام  ضامنًا مع  "عوفر" إرض عشرة دّر  فصّطينيين فقعإون في ّجن 
انين  "الجبهئ الشإبفئ ل حرير فصّطين"القفادي في  األّير عالل إايدب للى ال نإي  بهم من الّجا
 اإلّراويصيين.

وقال محامي نادي األّير الرصّطيني الذي زارهم دمسب دن الّجانين نقصوا األّر  الإشرة للى 
الزنازين فور لعالنهم اإلضرا  دول من دمسب ودلضإوهم لص ر فش الإاريب ورفضم لدارة الّجن 

مضرقين مّاندة ال "عوفر"ونق  عن األّر  دنهم فشإصون الروج الثاني من دّر    زويدهم المفات.
 لألّير إايدب عصمًا دن الروج األول عصق دول من دمس لضراع  الذي اّ    مر ثمانفئ دفام.

دن اثح الل جدد اع قال ثصث األّر  اإلداريين في  "مرإز دّر  فصّطين لصدراّام"للى ذلبب إشف 
لفئ من دون  وجف  دّيرًاب عما ث فق  عن ثالث مرام م  ا 650 نحوّجون اثح الل العالغ عددهم 

 دي  هم لليهم.
 26/7/2016الحياة، لندن، 



 
 
 
 

 

 25 ص             4002 العدد:        26/7/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 ومواجهات واعتقاالت بقلنديامنزال  11االحتالل يهدم  .31
منزًث فصّطينفًّاب لالل عمصفائ اق حام نراذ ها الصيصئ  11دقدمم قواام اثح اللب عصى هدم : الطي  ّنافم

مدينئ القدس المح صئب دّررم عن مواجهام الماضفئب اّ مرام ح اى فجر اليومب في قصندفا البصد في 
صاعئ   مواطًنا بجرو . 37شديدة مع المواطنينب ما ددا  دفًضا للى دن  م دا للى بصدة دبو دفسب وا 

زة  ' دنا قواام إبيرة من جفش اثح الل اق حمم قريئ قصندفا البصدب مإزا ودعصن 'مرإز قصندفا اإلعالميا
ة مناز  انها عالقوةب  مهيًدا لصهدمب الذي قوق  عمواجهام بنحو ّما جراافامب ودهمم عدا لب ودلصم ّإا

 شديدة من قب  المواطنين.
ودطصق جفش اثح الل واعاًل من الراصا  المطاطيا وقناب  الإلاز المّي  لصدمو ب ما ددا  إلصاعئ 

 الإديد من المواطنين.
 26/7/2016، 48عرب 

 
 هل السعودي الخاصة بحج عوائل الشهداءخالفات بين مسؤولي غزة والضفة تعصف بمنحة العا .32

ّون حج دهالي شهداء ّزةب ضمن  ّولو الضرئ الإلرقفئ وقطا  ّزةب المشرفون عصى ش دل  مّ
ّئ رعافئ الشهداء والجرحى ال اعإئ  ّول مّّ المإرمئ الّإودفئب في لالئ شديد عإد دن رفض مّ

شهداء المرشحئ لصحج ضمن هذت لصّصطئ الرصّطينفئب نشر وزارة األوقائ في ّزة دّماء دهالي ال
 المنحئ.

ّئ رعافئ دّر الشهداء في ّزة دبو جودة النحال لن إشف دّماء ذوي الشهداء  وقال مدير مّّ
دصحا  الحقون في فريضئ الحج لصإام الجاري الذي دعصن   وزارة األوقائ في ّزة ال ي  ديرها حرإئ 

في لعالن دّماء الحجاجب ودن  . ود د دن حماس لفّم صاحعئ اثل صا "ّير صحفح"حماس 
ّئ رعافئ دّر الشهداء.  الجهئ الملولئ الوحيدة في هذا الشةن هي مّّ

ب بتعالن إشف دّماء ذوي الشهداء دصحا  الحقون في في ّزةواّ نإر النحال قفام وزارة األوقائ 
ش"فريضئ الحج لصإامب مشيرا للى دن من شةن ذلب  اعئ حالئ من لثارة اثر عاب بين صروئ األهالي وا 

ّئ ما زالم  إإف عصى ال فار األّماءب وفي حال ان هم من ذلب ّ قوم "الروضى . وقال لن المّّ
او  اإلعالم.   فورا بتعالنها عبر ّو

في ّزة دعصنم دمس عن دّماء الشهداء دصحا  الحقون في فريضئ الحج لهذا  دوقائوإانم وزارة 
فان لها لن األّماء الواردة في ال شوئ هي حّ  الإام ضمن مإرمئ المصب الّإودي. وقالم في ب

/ د  وقر 26الدور وفقًا ل ّصّ   اريخ اثّ شهادب ثف ئ للى دن الدور في هذا الإام يبدد من  اريخ
 .2005ّب مبر/ ديصول  9وين هي ب اريخ  2004 شرين األول 
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ّئ رعافئ دّر الشهداء لضعت اإلجراءام و صويبها  ود دم دنها بذلم إ  الجهود المطصوعئ مع مّّ
ّئ  . ودشارم للى "لم  ّ ج  ل صب الجهود"واثل زام عالدور حّ   اريخ اثّ شهاد لث دنها دي المّّ

وحقون دن ذلب دفإها لاعالن عن دّماء الشهداء دصحا  الحقون من دج  المحافظئ عصى حقوقهم 
ذويهم. ودعصنم دنها لن  ّمح عال الع  عمإرمئ لادم الحرمين من جديد إما حص  في األعوام 

 الماضفئب ولن   ّاه  في هذا الموضو  ألن حقون الشهداء مقدّئ ث يجوز ال الع  بها.
 26/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 بنانيمطلوبون هاربون إلى عين الحلوة يسلمون أنفسهم إلى الجيش الل .33

الرصّطيني في دفع عدد من المطصوقين الذين إانوا يل بوون في  -نجح ال نّيق األمني الصبناني 
ملفمام لالجوين الرصّطينيين في لبنانب للى  ّصفم دنرّهم لالل اليومين الماضيين للى الجفش 

 الصبناني.
ّصمم من القو  األمنفئ مديريئ الملابرام في الجفش  "مديريئ ال وجف  دن  -ودعصنم قفادة الجفش 

صيداب بن يجئ ال نّيق بين الجانبينب إاًل من الرصّطينيين: حمزة  -الرصّطينفئ في ملفم المفئ ومفئ 
ف صيداويب مصطرى دحمد حّنين وقاّم محمد شبصيب ل ورطهم دول من دمسب في لطالن  يّو

 ."و وفي دمسب م ةثرًا بها النار عصى الرصّطيني لالد دبو جيداب ما دد  للى لصاب   بجرو  بصفإلئب
وإان الرصّطيني عإر لّماعي  ّصم نرّ  للى ملابرام الجفش عند حاجز الحّعئ عصى مدل  ملفم 

ّماعي  هو دحد المطصوقين لصدولئ الصبنانفئ.  عين الحصوة. وا 
 "جند الشام"وإانم المإصومام ال ي  م رصدها عن ا صاثم فقوم بها عالل بدرب وهو عنصر في 

دفإم الجفش الصبناني للى اث صال عالصجنئ األمنفئ الرصّطينفئ إلعالّها بهذت ب فاّينوعماد 
ّولفئ لحعاط دي عم  قد ي م ال لطفت ل  ضد  المإصومام و حمي  الرصاو  والمراجع الرصّطينفئ مّ

 جوار الملفم.
 ين.في دحد شوار  الملفم ل ّصفم عإض المطصوق " جمع الشعا  المّصم"و جر  ا صاثم مع 

 26/7/2016الحياة، لندن، 
 
 العالم العربيفي موقع إسرائيلي: حزب هللا خسر صورته  .34

 ضررم صورة حرإئ المقاومئ اإلّالمفئ "حز  هللا" في لبنان إثيرا لد  الردي الإام الإرقيب لاصئ 
صورة زعفم  حّن نصر هللاب مما جإص  عرضئ لإمصفام ان حاريئ م واصصئب ودفإ  لفإون في 
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واقع دمني مإقد وصإ  في الّنوام األليرة دال  األراضي الصبنانفئب عحّ  اللبير  مواجهئ
ّون الإرقفئ عموقع "  " اإللعاري آفي فّلاروئ.واالاإلّراويصي في الش

ودضائ فّلاروئ دن هناب  هديدا حقفقفا لصحز  من  نظفم الدولئ اإلّالمفئ ومنظمام ّنفئ دلر  
لّاحئ الّالنئ ال ي يواجهها هي الحدود مع لّراوي  إما إان ّاعقاب مث  جبهئ النصرةب ودن  لم  إد ا

مإ برا دن القرار المرصصي الذي ا لذت الحز  بدلول الحر  الجاريئ في ّوريا إصر  ثمنا دامفاب فري 
إ  يوم فإود مقا صوت في  وابيم مإلصقئ مع دعالم  الصرراءب وعام الحز  فقا    نظفم الدولئ في 

 ضواحي بيروم.
ودوضح دن المثير في  جرقئ الحز  دال  األزمئ الّوريئ دن  مقاب  لّاورت الجّفمئ ث فحقق 
لنجازام عّإريئ دو ان صارام ميدانفئب عاّ ثناء المحافظئ عصى عقاء الروفس الّوري عشار األّدب 

ن صور  وال قديرام في لّراوي   قول لن ثصث قوة حز  هللا موجودة عصى األراضي الّوريئب "ولنا دن
او  الق ال".  حجم الدعم الصوجّ ي الذي ي طصع  هذا ال واجد في ّوريا من جهئ الطإام واألّطفئ وّو
وقال لن حز  هللا فّفطر اليوم عصى لبنان عصورة دو عةلر  من دون موافقئ دو  إاطف من 

مع  2006 الصبنانيينب ولم فإد فحظى بذلب الدعم الذي نال  لد  اندث  حر  لبنان الثانفئ عام
لّراوي ب و حول الحز  للى دولئ دال  الدولئب وفور ا لاذت قرار ال دل  في الحر  الّوريئ زادم 
الرجوة بين ما اع برها ال ا   اإلّراويصي دولئ حز  هللا دال  لبنانب والدولئ الصبنانفئ ال امصئ ل افئ 

 الصبنانيين.
عرإ   دلص  في الحر  الّوريئ  راجع  ول م عةن  من د بر اللّاور ال ي عادم عصى حز  هللا

شلصفئ دمين  الإام حّن نصر هللا الذي  ضررم ثقئ الإر  ع ب فقد  م لحران صورت في دنحاء 
الإالم الإرقي الّنيب عّب  ما وصرها ال ا   عالمجزرة الحاصصئ في ّوريا ال ي ينرذها النظام 

 الّوري عمّاعدة الحز .
المقاعالم ال صرزيونفئ واللطاعام الجماهيريئ في محاولئ من   ومع ذلبب فتن نصر هللا فإثر من

 إلقنا  الشفإئ عالذام عصوا  موقر ب وث فإاد فمر دّبو  من دون ظهورت لهذا الإلرض.
 25/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 حول موضوع الغاز "إسرائيل"قبرص تقترح وساطة لتفاهمات بين لبنان و .35

ت"-بيروم لقاء مراجئ بين روفس الحإومئ اإلّراويصفئ بنفامين ن نفاهو والروفس إشف ": الشرن األّو
اطئ ل راهمام بين لبنان  القبرصي الذي وص  عصى عج  للى    دبي  دن قبر   ق ر  ال قدم بّو
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اط ها ل راهمام  رإفئ قبرصفئ في الصرا   ّراوي  حول موضو  الإلاز. ودن لّراوي  عرضم ّو وا 
 بينهما.

وض عإدما إانم قبر  قد دعرقم عن قصقها من ا ران المصالحئ اإلّراويصي وقد جاءم هذت الإر 
المفات اإلقصفمفئ مإصنئ دن  رإفا  ال رإي ودعصنم  راجإها عن ا راقها مع لّراوي  حول مشرو  الإلاز في

 ما عإد اثنقال  عا م لطرة عصى جيرانها دفضا وقد  صحق دضرارا عمشرو  الإلاز.
عو روفس الحإومئ  مام ّالم قريعا ثج ما  لصجنئ النرت والإلاز الوزاريئ عصى وفي لبنان ّين ظر دن يد

عإد اث ران الذي  م بين  دن  صف  معاشرة دعوة لجصّئ حإومفئ ي م لاللها لقرار المراّفم ال طبفقفئ
روفس المجصس النفابي نبف  بري ووزير اللارجفئ جبران عاّي  ودعصن عن  األلير من دون لعطاء دي 

 في روفس لجنئ األشإلال الإامئ والنق  والطاقئ والمفات الناو  محمد قعاني اصي  حول فحوات. ر
ت" صريح ل  لّراويصي ّير معاشر عصى  ولي  نرى عصم  عحصول دي ا ران لبناني ب "الشرن األّو

فئ اّ لراج النرت والإلاز من المنطقئ اثق صادفئ الم ناز  عصيها بين لبن  انلحد  الشرإام الرّو
ّراوي  مشددا عصى دن البصوإام  الواقإئ في المنطقئ الجنوقفئ اثق صادفئ العحريئ لصبنان  10و 9و 8وا 

 ا راقام مع لّراوي  بلصوصها. هي بصوإام لبنانفئ عال ام  وعال الي ث لمإانفئ عصى اإلطالن لإقد
فئ عالبصوإام الصبنانفئ ا ّلرا عمإصومام عن  وإي  شرإئ رّو لجنوقفئ الم المئ إلّراوي  و م ال داول م
ّإد دو  نري  عصى دن  ّ صم شرإئ دميرإفئ البصوإام الشمالفئ مع قبر . لث دن دي مفئ لم   جهئ ّر

 هذت ال ّريعام.
 26/7/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 إعالن نواكشوط يرحب بالمبادرة الفرنسية .36

ن دبو حّين والشيخ محمد-نوا شوط عمالها مّاء دمس بتصدار لعالن ال  مم القمئ الإرقفئ د : ّّو
نوا شوط ودعصن الروفس الموري اني في ل ام اثج ماعام  إهدت الشلصي عم اعإئ  نريذ القرارام عما 

 الدور الإرقي. فّمح عاّ إادة
وفي الشةن الرصّطيني  حدث القرار عن بنود لدعم المصف الرصّطيني ودعم الجهود الدولفئ والإرقفئ 

 م في لطارها عقد اج ما   اثح الل اإلّراويصي ولاصئ المعادرة الررنّفئ ال يالهادفئ للى لنهاء 
وزاري دولي في عاريس وصدر عن  بفان مش رب د د عصى لنهاء إام  اثح الل اإلّراويصي وح  

( 338)و 1967( 242مجصس األمن ولاصئ قراري  جمفع قضافا الوضع الداوم عصى دّاس قرارام
 ادرة الّالم الإرقفئ.)ودهمفئ  نريذ مع1973
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ت للى مراجإئ موقرها وا عادة النظر  إما دعا القرار دعضاء الصجنئ الرقاعفئ لصّالم في الشرن األّو
مع القانون الدولي وقرارام  الذي ي ناقض 2016في  قريرها الصادر في األول من يوليو ) موز( 

واقف اإلّراويصفئ وفّاوي بين ّصطئ الشرعفئ الدولفئ وينحاز في إثير من مضامين  للى الروافئ والم
اثح الل ودعوة الصجنئ الرقاعفئ للى اثل زام عمرجإفام  اثح الل والشإ  الرصّطيني الواقع  حم

عمصفئ الّالم وقرارام الشرعفئ الدولفئ والقانون الدولي والإم  عصى دّاّها لح  الصرا  بدًث من 
ّ مر دولي لصّالم وفق المع لدار   ودعم ادرة الررنّفئ بهدئ لنهاء اثح الل اإلّراويصي ضمن عقد م

 لطار زمني محدد وآلفئ دولفئ م إددة األطرائ لموا عئ لنجاز ذلب.
 26/7/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 أن فلسطين هي قضية العرب يؤكدرئيس موريتانيا  .37

إصمئ  عبد الإزيزولد  دلقى الروفس الموري اني محمد: مراد ف حيب دحمد رقفعب دفمن قناوي  –نوا شوط 
القمئ الإرقفئ الّاعإئ والإشرين المنإقدة حالفا في نوا شوطب د د فيها دن القضفئ الرصّطينفئ ث دمام 

 زال هي قضفئ الإر  األولىب وإ  دحرار الإالم ّو ظ  إذلب ح ى ي م ليجاد ح  عادل وداوم لها 
عادرة الإرقفئ ال ي  مث  دّاّا م ينا قاوم عصى القرارام الدولفئ ذام الصصئ وعصى مق رحام الم

 لصوصول للى الح  المنشود ل نإم المنطقئ دليرا عالّصم واألمن واثّ قرار.
ودضائ "دننا نواج  اليوم  حدفام إبيرة عصى ردّها ليجاد ح  عادل وداوم لقضفئ الإر  المرإزيئب 

ّر ال و ر وا لماد ب لنزاعام ال ي  ذإيها ال دلالم القضفئ الرصّطينفئ وال صدي لظاهرة اإلرها  وا 
األجنبفئ في الدول الإرقفئ.. إما فشإ   حقيق  نمفئ مّ دامئ ومندمجئ عصى الصإيد الإرقي رهانا 

 حقفقفا ل ّ إيد دم نا المإانئ الراودة".
ودشار للى دن األوضا  المضطرقئ ال ي  إفشها المنطقئ الإرقفئ ددم للى اع قاد العإض دن القضفئ 

 راجإم في دولوفام الإر  عرإ  األزمام الم جددة وهو ما شجع الحإومئ اإلّراويصفئ  الرصّطينفئ
ّإدا دن اّ ونائ المراوضام بين  عصى الزهد في عمصفئ الّالم وال مادي في ّفاّئ اثّ فطانب م
فقائ مّصّ   الرصّطينيين واإلّراويصيين عضمانام دولفئ مصزمئ وآجال مإصومئ و جميد اثّ فطان وا 

نف ضد الرصّطينيين ورفع الحصار اإلّراويصي الظالم عنهمب وا عادة لعمار ما دمرت الإدوانب  شإ  الإ
ت.  شروطا ضروريئ لص وص  للى ح  نهاوي لصصرا  في منطقئ الشرن األّو

ودوضح دن المنطقئ ّ ظ  مصدرا لإدم اثّ قرار ما لم ي م ليجاد ح  داوم وعادل لصقضفئ الرصّطينفئ 
رصّطيني حقوق  المشروعئ في  ةّفس دول   المّ قصئ وعاصم ها القدس الشريف فضمن لصشإ  ال
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وانّحا  لّراوي  من مر رإام الجوثن الّوريئ المح صئ ومن مزار  شعإا الصبنانفئ و نإم جمفع دول 
الم و إاون.  المنطقئ عالإفش في دمن ّو

 26/7/2016، الشرق، الدوحة
 
زمن العنتريات انتهى.. والمقاومة لم اإليرانية بأن العالم لقناة يصرح  عشقيأنور ": ي اليومأر " .38

 تقتل ذبابة
عشقي زيار    دنوروضح ضاعت اثّ لعارام الّإودي الّابق    إمال لصف: "راي اليوم"بيروم   

 لننا"مقاومئ اثح الل مإناها  دنب مإ برا "دعوة من الّصطئ الرصّطينفئ" عانها جاءم ب  لّراوي  للى
 !."ن المقاومئ لم  ق   ذعاعئد"و "اندمر انرّن

بدعو  إريمئ من  لثفصّطين  للىلم اذه  "اثثنين:  اإليرانفئوقال عشقي في  صريح لقناة الإالم 
ّنوام  4ّنوام في الزيارة وعإد  4الّصطئ الرصّطينفئب قام بها الصواء جبري  الرجو ب الح عصي 

نواّيهم  دنوحدهمب يج   اإلّراويصيينمن قب   ث ا رب الرصّطينيين محاصرين دنفإرم عاني يج  
وإ  ما نمصبب وعالرإ  قمم عالزيارة الإام الماضي  ودموالناوان نقول لهم نحن مإإم عقصوقنا وعقولنا 

 دبناءالشهداءب والقيم فيهم إصمئب اج مإم مع  دبناءقمم بزيار همب اج مإم مع  دفضاوفي هذا الإام 
وثيب إذلب زرم  األولالمإروئ  ّيراألالمإ قصين وحضرم زفائ ابن  في فصّطين مروان البّر
 عحّ   إبيرت. "عإض الجامإام ومرا ز الدراّام

 د  صمعإم  دراّئ واّ را يجفئ ولفس فقت  دقوموحينما اذه   د  صمحينما  دنا"عشقي:  ودضائ
 دنالفئب ثبد عالمشاعر ثن زمن المشاعر وزمن الإن ريام ان هىب نحن نمصب عقال إبيرا وثقافئ ع

 ."بهذت الثقافئ "لّراوي "نواج  
الرصّطينفئب في القدسب  األرضفي  اإلّراويصفئال قيم عمدير عام وزارة اللارجفئ "وقال عشقي لصقناة: 

حيث إان عدوا  دحول  دنالإشاء وذهبم وهو الرج  الذي نجحم  للىفي فندن المصب داودب دعاني 
اصعح فم د  الممص ئ الإرقفئ  اآلنب "ممص ئ الحإم"ب الف إ اعا لصمص ئ الإرقفئ الّإودفئب وعإد ذل

ح  القضفئ الرصّطينفئ عموج  ما ا رق عصف  الإر  وهو المعادرة  دّاّاالّإودفئب وإان الإلرض هو 
عإد  طبيق المعادرة  لثلم ولن نطعع الإالقئ مإإم  لنناالإرقفئب وناقش   في المعادرة الإرقفئ وقصمب 

 ."ب فإرانا م اجرة بدماء الرصّطينييندصحابها للىالحقون  دةوا عاالإرقفئ 
هذت الزيارة هي زيارة شلصفئب لم اّ ةذن فيها من حإوم ي ثن حإوم ي  دن"عشقي  دنور ودضائ
 ."المح صئ األراضي للى دوبيم المقدس  للىّإودي  دييذه   دنث  منع 



 
 
 
 

 

 31 ص             4002 العدد:        26/7/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

حإوم يب نحن قدو نا النبي )صصى هللا عصف   ث  وجد موافقئ وث معارإئ من قب "وقال عشقي مضفرا: 
ان صر عصيهمب ل ن  ودليراوإ  هذا  دصحاع وق صوا  دلرجوتوآل (ب النبي فاوض وزار المشرإين الذين 

ندمر  دنااقو  منا فمإنات  دّصحئحينما نإون عإقصفئ م حجرة ونقول نقاومهم ونقا صهم وهم لديهم 
ايران لصمرافق الذي إان مإي حينما قالب ان م ث  مدون حماس انرّناب لقد قصم حينما  شرفم بزيارة 

ّثء  عالّال ب قصم ث نحن نمدهم عالمال ل ي فإفشوا وان م  مدونهم عالّال  ل ي فق صوا انرّهمب ه
ي اجرون عالدماء الرصّطينفئب إرى دماء فصّطينفئب ارني طريقئ ثانفئب بدل ما  بد  في عمصفئ 

 ."ذعاعئالمقاومئ ال ي ما ق صم 
 25/7/2016، رأي اليوم، لندن

 
 موقعًا سوريًا في القنيطرة بعد سقوط قذيفتين في الجوالن تقصفطائرات إسرائيلية  .39

ب موقإًا ّوريًا في القنفطرة عإد ّقوط دمسالقدس   األفام": دعصن الجفش اإلّراويصي دن  قصف مّاء 
 قذفر ين عصى مر رإام الجوثن.

ين قر  الجدار األمني دال  األراضي اإلّراويصفئب حيث لم  قع لصاعام وقال " م رصد ّقوط قذفر 
 النيران". عّإريئ مصدرودضائ "ردًا عصى ذلب ضرقم طاورة  دو دضرار".

من جهئ دلر ب قالم مصادر ّوريائ لن عناصر من الجفش النظامي الّوري نجوا من قصف 
 نئ القنفطرةب جنوقيا ّوريئ.الطاورة اإلّراويصفئ ال ي اّ هدفم موقإين لهمب في مدي

وقال مصدر دمني ّوري نظامي لوإالئ األنعاء األلمانفائ لن "صارولين دطصق هما طاورة اّ طال  
لّراويصفئ ّقطا قر  موقع عّإري لصجفش الّوري في حي الّإن الإماليب دون دن ي ّب  ذلب 

 عّقوط ضحافا بين عناصر الموقإين".
 26/7/2016، األيام، رام هللا

 
 بالوقوف وراء هجمات ميونخ ونيس اإلرهابية "إسرائيل" تتهمأمريكية  نائب .41

عصمام لّراوي   دناألمريإفئ الّاعقئ ّينيثا ما ينى  صالحئ: اّ ن جم الناو  راود -واشنطن 
في الموئ في الهجمام اإلرهابفئ األليرة في ميونخ ونفسب و ّاءلم في  إلريدة  100واضحئ بنّعئ 

  عصى  وي ر عن ّر ظهور المصور اإلّراويصي نرّ  عإد لحظام من ار  ا  عصى حّابها اللا
ّاعقئ عن وثفئ جورجفا ومرشحئ  ناو  وهيالهجمام الدموفئ في دلمانفا وفرنّا. وعبرم ما يني 

عن ار فابها من الإالقئ  2008ّاعقئ عن حز  اللضر في ان لاعام الرواّئ األمريإفئ في عام 
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راويصي نرّ  ظهر وهو يص قت صورا ألحداث نفس وميونخب إيف فمإن لهذا المصور اإلّ"عالقول: 
 . "الراقصون اإلّراويصيون "فحدثب ه   ذإرون  دناألمر 

مصورا دلمانفا يدعى ري شارد ّ جار قام  دنعشريت فيديو يوضح  " وي ر"ودرفقم ما يني  إصفقها عصى 
مصور هو في ال دنا وفرنّا لي ضح ثحقا ب صوير الصحظام الدموفئ لصهجمام اإلرهابفئ في دلمانف

في ال نفّم اإلّراويصي  دعى اينا ويصفب مجندة ّاعقئ في وحدة اثّ لعارام  الواقع م زوج من ناو 
 الجفش اإلّراويصي. في

شريت الريديو دقيق لصإلافئ ولم ي م ال الع  ع  وفقا لّجالم مدينئ نفسب وا هم المإصق في  دنوا ضح 
فظهر هذا الرج   دنراوي  عالوقوئ وراء الهجمام قاوال عةن  من المّ حي  لّ الريديوشريت 

وقو  الهجمام األليرة فمن الواضح دن  إان مّ إدا ل صوير الصقطام ألن  عصى عصم  دثناءإمصادفئ 
 بها ّاعقا. 

في ه   ذإرون اإلّراويصيين وهم يرقصون؟ لماذا إانوا يرقصون "و ّاءلم ما ينى في  إلريدة ثحقئ: 
ب وفي  إلريدة "األولالمن زت بينما إان الإديد من األمريإيين فمو ون؟ لماذا إانوا في المن زت في المقام 

دلر ب عبرم ما ينى عن ّإاد ها من ا لاذ قرار فّمح لصنقاعام عمقاطإئ لّراوي  وقالم عةن هذا 
 قرار عظفم. 

 26/7/2016، القدس العربي، لندن
 
 القضية الفلسطينية غير مقبولبوتين: الوضع القائم حول  .41

ي فالدفمير بو ينب  اء الدول والحإومام دمسرام هللا   وفا: قال الروفس الرّو الئ وجهها لرّّ ب في ّر
إو  لصبصدان األعضاء في جامإئ الدول الإرقفئ عمناّعئ انإقاد القمئ الإرقفئ في نوا شوطب لن مّو

قبولب و دعو للى  هيوئ الظروئ ثّ ونائ  إ بر الوضع القاوم حول القضفئ الرصّطينفئ ّير م
 المراوضام عشإ  عاج .

الئ ال ي نشرها المإ   الصحافي لص رمصين  ب ونقص ها وإالئ ّبو نفب لألنعاء: دمسوجاء في ن  الّر
ّيد لصق الظروئ إلعادة  رإي  الإمصفئ ال راوضفئب  لن الوضع القاوم الحاليب نإ برت ّير مقبولب ون

في لقامئ دولئ مّ قصئ وقابصئ لصحفاةب دولئ فصّطينفئ م صصئ جإلراففا مع الإاصمئ  ال ي ي مث  هدفها
 في القدس الشرقفئب و  إافش عّالم مع جيرانها.

 26/7/2016، األيام، رام هللا
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 برنامجًا لدعم الشركات الناشئة وتطوير القطاع الخاص في فلسطين يطلقاالتحاد األوروبي  .42
مصيون يوروب لدعم الشرإام  3,5ث حاد األوروقيب لطالن برنامج عقفمئ : دعصن ا"وفا" -رام هللا 

 الناشوئ و إزيز  طوير القطا  اللا  والإمالئب  نرذت وإالئ ال نمفئ البصجفإفئ.
نطمح من لالل برامجنا في فصّطين "بدورتب قال الممث  المقفم لوإالئ ال نمفئ البصجفإفئ ديرب ديبريز: 

ب مإ برًا مشرو  حاضنام " حقيق الرلاء اثق صادي لصشإ  الرصّطينيللى دعم بناء الدولئ و 
 ."األعمال مإماًل لبرامج الوإالئ لص دري  ال قني والمهني

من جانع ب شدد روفس داورة ال نمفئ اثق صادفئ وال جارةب وقّم برنامج القدس الشرقفئ في مإ   
يب عصى دن دعم لنشاء "ونروااأل"ممث  اث حاد األوروقي )الضرئ الإلرقفئ وقطا  ّزةب  ( ريإاردو رّو

شرإام جديدة دمر ضروري ل إزيز عم  القطا  اللا  ويوفر  نمفئ مّ دامئ وفر  عم ب األمر 
 الذي فإد واحدًا من األولوفام الروفّئ لال حاد األوروقي لدعم لصرصّطينيين.
يادين عصى  حوي  دفإارهم ويهدئ برنامج دعم حاضنام األعمال لصشرإام الناشوئ للى مّاعدة الر 

للى شرإام جديدةب من لالل  طوير مهارام دصحا  المشاريع لجإ  شرإا هم الناشوئ د ثر  نافّفئ 
ومّ دامئ مالفًاب حيث ّفقوم البرنامج بدعم حاضنام األعمال في نابصسب ورام هللاب وقيم لحمب 

ياديين مإانًا مش رإًا وما يصزم من واللصي ب والقدس الشرقفئب وقطا  ّزةب إما ّ وفر الحاضنام لصر 
 المواردب و قدفم اّ شارام األعمال وال دري  وال وجف .

وي ضمن البرنامج مجموعئ من النشاطام لبناء قدرام الحاضنامب لضافئ للى ورش عم  حول نشر 
نشاء موقع لل  روني فشم  مإصومام عن مصادر  ال وعفئ عن الريادةب وقرامج ال دري  وال وجف ب وا 

ّام النّوفئ والشعابفئ.  ال موي  الم احئب وإذلب دعم المّّ
 26/7/2016، األيام، رام هللا

 
 في السوق  %27 بلغتصندوق النقد: أموال المانحين للفلسطينيين تتراجع والبطالة  .43

األناضول: دعصن صندون النقد الدولي اإلثنينب لن دموال المانحين لصحإومئ  - محمد لبفصئ
راجع اّ مرارًا ألرقام الإام الماضيب مشيرًا دن نّعئ العطالئ في الّون المحصفئ بصإلم الرصّطينفئ في  

 لصرقع األول من الإام الجاري. 27%
ّئ الدولفئب في الر رة بين  ودضائ الصندون في بفان دعق  ال  ام زيارة قام بها ممثصون عن المّّ

ال يواج  رياحًا مإا ّئ دهمها العطالئ يوليو  موز الجاريب دن اثق صاد الرصّطيني ما ز  25 – 13
 و راجع المنح وعدم اثّ قرار الّفاّي واثنقّام.
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 590وقصغ لجمالي المنح اللارجفئ ال ي  صق ها الحإومئ الرصّطينفئ لصرقع األول من الإام الجاري 
ر رة مصيون دوثر( لص 219مصيون شفإ  ) 846مصيون دوثر دمريإي(ب مقارنئ مع  153مصيون شفإ  )

 المناظرة من الإام الماضي.
عّب   %21ووفق  قرير الصندونب بصإلم نّعئ النمو في قطا  ّزة لصرقع األول من الإام الجاري 

 %4.2بينما بصإلم نّعئ النمو في الضرئ الإلرقفئ "دلول دموال المانحين وار را  و يرة لعادة اإلعمارب 
 لصرقع األول ما فإإس مرونئ في اثّ هالب اللا .

ما دد  للى  راقم "ودشار دن ثصثي الشعا  في قطا  ّزة فإانون من العطالئ وعدم  وفر فر  عم ب 
 ."المصاع  اثج ماعفئ والوضع اإلنّاني الم ردي دصالً 

عّب   حّن "لث دن الصندون ير   حّنًا في الضإلوط المالفئ ال ي إانم  إاني منها الحإومئب 
مّ مر بين الحإومئ والّصطام اإلّراويصفئ ال ي زادم من جعافئ الضراو  من جهئب والحوار ال

 ليرادام المقاصئ من جهئ دلر .
ب لصإام الجاري مقارنئ مع الر رة المناظرة من الإام %23وار رإم ليرادام المقاصئ الشهريئ بنّعئ 

 مصيون دوثر(. 181.8مصيون شفإ  شهريًا ) 700الماضيب للى نحو 
يرادام المقاصئب هي األم وال ال ي  جبيها لّراوي  نفاعئ عن الرصّطينيين عصى العضاوع الواردة للى وا 

فصّطينب و ّ لدم الحإومئ الرصّطينفئ هذت األموال عشإ  روفّي ل وفير فا ورة روا   الموظرين 
 الإموميين.

لصإام الجاريب هبوطًا من  %3.25و وقع الصندون دن  بصغ نّعئ النمو في النا ج المحصي اإلجمالي 
 .%3.5ال وقإام الّاعقئ العالإلئ 

 25/7/2016، رأي اليوم، لندن

 
 زيارة عشقي إلى فلسطين المحتلة... تمهيد لتطبيع إسرائيلي سعودي؟تقرير:  .44

ث  زال  داعفام زيارة الصواء الّإودي الم قاعد دنور عشقي للى : القدس المح صئ    نضال محمد و د
اإلّراويصيب دوري ّولدب مصنارئ ضمن ّفان " طبفع ّإودي لّراوي ب ولقاءت مدير وزارة اللارجفئ 

مفئب وفقًا لإشقيب دو  مام عمعادر   الشلصفئ وعمعادرة  ن إانم الزيارة ّير ّر مع لّراوي "ب ح ى وا 
مرإز "المإهد الّإودي لصدراّام اثّ را يجفئ" الذي يديرت. فال صريحام ال ي صدرم عن عشقي 

اولئ ال إلطفئ عصى لقاو  ّولد من لالل لبراز لقاءا   مع القفادام عإد اف ضا  دمر الزيارةب ومح
الرصّطينفئ في رام هللاب ث   وافق مع ما إانم نشر   صحفرئ "هآر س" عندما إشرم دمر الزيارةب 
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ولدب الإام   مإ برة دن "دهم ما فيهاب عدا عن مجرد القفام بهاب هو دنها  ضمنم لقاًء بين عشقي ّو
مفًا روفس الحإومئب بنفامين ن نفاهو".بوزارة ي ولى ح  قيب ها ّر

وفي مقاب   صريحام عشقيب ال ي حاول اثداعاء فيها دن  لم يزر لّراوي ب ب  زار رام هللا واألراضي 
الرصّطينفئب اع رئ الصواء الم قاعد في مقابصئ مع اإلذاعئ الإّإريئ اإلّراويصفئب يوم األحدب عةن  "زار 

الماضيب ودما المصصين في المّجد األقصى"ب ل ن  قال لن "الوقم لم فحن عإد  القدس المح صئ الإام
لزيارة المناطق اإلّراويصفئ )الدال  الرصّطيني المح  (". وا ضح من لالل المقابصئ ال ي دجر ها مإ  
 اإلذاعئ الإّإريئ اإلّراويصفئب دن هناب محاولئ لّراويصفئ واضحئب لص قصي  من دثر الزيارة وحصرها
لعالمفًا بصقاءام عشقي مع نوا  من المإارضئ في ال نفّمب مع ال ة يد عصى دن الصقاء جر  في رام 

 هللاب و جاه  لقاء عشقي مع ّولدب ال ي  حدثم عن  "هآر س" عصورة عابرة.
وقدا في الصقاء اإلذاعي دن األّوصئ ال ي ّطرحم عصى عشقيب عصفإلئ   طص  جواعًا عالنري دو 

مقصودة بهدئ  صطيف و لريف دضرار الزيارةب دو عاألّاس ال لريف من حدة ردود  اإليجا ب إانم
عإاد دو نري شبهئ وجود  نّيق ّإودي لّراويصي.  الرإ ب وا 

وإان ثف ًا في هذا الّفانب دن اإلذاعئ بثام مقاطع قصيرة من المقابصئ ال ي دجريم عالصإلئ الإرقفئب 
لّان مراّصها جا ي حوجي. إما اّ هصم المقابصئ واع مدم بث عاقي ال صريحام م رجمئ عصى 

ّراوي ب قب   ب صريحام لصإشقيب فشير فيها للى دن  "لن   ون هناب ا راقفئ ّالم بين الّإودفئ وا 
د مراّ  اإلذاعئ  مي المإصن لصّإودفئب إما شدا ح  الصرا  الرصّطيني اإلّراويصي". وهو الموقف الّر

مي لعالدت".الإّإريئب عصى دن "عشقيب الذي فة  مفئب يص زم عالموقف الّر  ي في زيارة ّير ّر
او  اإلعالم الإرقفئ المل صرئب دن الزيارة هي زيارة  طبفعب فقد ّا  عنها  م من اع عار ّو وعصى الّر
دن  إي ي م ال طبفع يج  دن فّعق  وجود ا ران ّالم بين الطرفين. عال الي فتن  فمإن القول لن زيارة 

يبدو ل هيوئ الردي الإامب ّواء الإرقي دم الّإوديب لمرحصئ مقبصئ من عشقي جاءم عصى ما 
اث صاثم اإلّراويصفئ الّإودفئ الإصنفئب لصوصًا دن دوًث عرقفئ لصيجفئ لم  إد قادرة عصى مواجهئ 
 صريحام ن نفاهوب دو ّولدب عن وجود  قاطع مصالح و إاون مع ما فّميها "دوث عرقفئ ّنفئ 

 ئ ال زام الصمم حفالها.مإ دلئ"ب عمواصص
ومن الواضح دن زيارة عشقي وما ذإر   "هآر س" عن لقاو  ّولدب ومنّق دنشطئ حإومئ اثح الل 
في األراضي المح صئ الجنرال يودئ مردلايب  دل  ضمن مّاعي و حرب عإض الدول الإرقفئ لصدفع 

ّ مر لقصفمي  رقاعي  شارب فف  لّراوي  واألردن قدمًا عالمعادرة المصريئب واألفإار الم إصقئ ب نظفم م
 والّصطئ الرصّطينفئ ومصرب وقرعافئ دميرإفئب بدفاًل عن المعادرة الررنّفئ.
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مفئب لث دن  من الواضح دن   م ال فارت دون ّيرت لهذت  ومع دن عشقي دصرا عصى دن الزيارة لفّم ّر
ّعقفئ لقاو  في دفّمبر/إانون المهمئب ال ي قد   ضح  راصيصها ثحقًاب وذلب ألّعا  عدةب ومنها د

األول الماضي ّولد عصنًا في واشنطنب ودفضًا ل وفر "الإلطاء األ ادفمي". وإةن دواور حإومفئ 
ّإودفئ   فح نوعًا من "حريئ ال حرب" الررديب في طر  دفإار ّفاّفئ جديدة   إصق عالمعادرة الإرقفئب 

ّولين فصّطينيينب مع الحر  عصى ضمان "فقرة فصّطينفئ"ب  مثصم بزيارة  عشقي لرام هللا ولقاو  مّ
 ّواء لنق  ما  مام مناقش   من دفإار مع ّولدب دم ل وفير ّطاء "فإون مقبوث عرقفًا" ل برير الزيارة.

وفرّر هذا بدورت دفضًا اع ماد ّصطئ رام هللا وحرصها إل مال نّج ّطاء يبرر الزيارةب وحرصها 
و ال نفّم عن حز  "مير س" عفّاوي فريج. مع الإصم دن عصى  ر ي  لقاء لإشقي مع نوا  إإض

ّصطئ رام هللا  حاول جاهدة في مث  هذت المناّعامب دن  جد ّطاء لها من لالل النوا  الرصّطينيين 
من األحزا  الإرقفئب إلضراء شرعفئ عصى لقاءام مع الطرئ اإلّراويصيب لث دنها ذهبم هذت المرة 

ي في حز  "مير س" الصهيونيب ل ر ي  الصقاء وعدم لفإال هذت لصطص  من فريجب الإضو الإرق
المهمئ ألي من دعضاء "القاومئ الإرقفئ المش رإئ" ال ي  مث  مجم  األحزا  والحرإام الّفاّفئ 

 الراعصئ في الدال  الرصّطيني.
األحدب عإد والالفم في  إام  اإلذاعئ الإّإريئ مع الزيارةب وقرارها لجراء مقابصئ لذاعفئ مع عشقيب 

دفام من انإشائ دمر الزيارةب دن اإلذاعئ حاولم لصق انطعا  وإةن الزيارة  مام للى رام هللا فقتب ودن 
مفئ بين  ّول الّإودي الّابق يرفض زيارة لّراوي  حالفًاب وفصر عصى "دن  لن   ون عالقام ّر المّ

ّراوي  قب  ال وص  للى ا ران داوم مع الّصطئ الرصّط  ينفئ".الّإودفئ وا 
ّولين فيهاب وعصى ردّهم جبري  الرجو  للى  وعموازاة ذلبب فتن مّارعئ الّصطئ الرصّطينفئ ومّ
الدفا  عن الزيارةب  حم نرس المّمى الذي إان ّاودًا في منظمئ ال حرير الرصّطينفئب منذ دواّت 

ئ لصّالمب مثصما إان ثمانينفام القرن الماضيب بجواز الصقاء مع لّراويصيين فقبصون عالمعادرة الإرقف
يجوز لقاء لّراويصيين فإ رفون عمنظمئ ال حرير الرصّطينفئ وعحق الشإ  الرصّطيني في  قرير 

 المصير ومحاور هم.
مإانًا في ال لريف ورقما في محاولئ ال ّ ر عصى األهدائ الحقفقفئ لزيارة عشقي والصقاءام ال ي قد  وا 

عئ  صريحام ل ب ينري فيها وجود  نّيق ّإودي لّراويصي فإون دجراهاب ولم فإصن عنهاب دبرزم اإلذا 
في مإافحئ اإلرها ب مإ برًا دن "دقصى ما هناب هو  مات في وجهام النظر والموقف من اإلرها ب 

 ول ن هناب لالفا عشةن الح  الصحفح لمواجهئ اإلرها ".
ن  قضي عصى ورد  دن  "صحفح دن لّراوي   لوض مإرإئ ضد اإلرها ب ول ننا نريد منها د

األّعا  ال ي ولدم هذا اإلرها ب وهي النزا  اإلّراويصي الرصّطيني )لم فق  النزا  الإرقي اإلّراويصي( 
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ألن  فإرينا ما  ما من ّرب لصدماء. الصرا  اإلّراويصي الرصّطيني لفس مصدر اإلرها ب ول ن  ين ج 
مشإصئ الرصّطينيين وعصى ردّها درضًا لصعئ لصراعام إهذت في المنطقئب و قوم دول عالم اجرة ع

 ليران. لذا  م ح ا القضفئ الرصّطينفئ فصن فإون عمقدور ليران الم اجرة بها".
مفئ وث  مث  دحدًاب لنرّ  دن ي حدث عاّم الشإ   وقد ّمح عشقيب الذي دعصن دن زيار   ّير ّر

ن  لذا دعيدم الحقون الّإوديب عندما قال لاذاعئ الإّإريئب لن "الشإ  الّإودي يريد الّالمب  وا 
ي حقق الّالم  ألصحابهاب فةنا واثق دن الشإ  الّإودي والشإو  الإرقفئ إصها ّ  ون راضفئ ّو

 وي م  طبفع الإالقام".
 26/7/2016، العربي الجديد، لندن

 
 االنتخابات المحلّية قد تقود إلى االنتخابات العاّمة .45

 هاني المصري 
المب وجرم في دجواء حرة ونزيهئ واحّ ِرمم ن اوجهاب  لذا مرام اثن لاعام المحصفئ عصى لير ّو

نم المجالس المن لعئ من الإم  من دون عراقي ب وهذا اح مال قاوم يج  الإم  ح ى فإون هو  و مإا
اثح مال الوحيد؛ ففمإن دن  ر ح الطريق نحو اثن لاعام الإامئ ال ي ّ إبار عن لرادة الشإ  

ّدي للى لنهاء اثنقّام واّ إادة الوحدة الوطنفئ. الرصّطيني ولفارا  ب شرط د ن   ون ضمن رزمئ  
دما لذا جرم دون ذلبب دي في ظ  اثنقّامب فّ  ون قرزة في المجهولب ّو  راس اثنقّامب 

 و ّاعد عصى  حويص  للى انرصال داوم. 
ام واث حادام والجمإفام بدافئب ث بد من ال رريق بين اثن لاعام المحصفئب عما  شم  البصدفام والنقاع

والمنظمام األهصفئ والجامإام والصجان الشإبفئ في الملفمام ... للخب ال ي ث بد دن  جري عشإ  
دوري ومن ظم في إ  األحوالب وفي مل صف المناطقب وقين اثن لاعام الإامئ الرواّفئ وال شريإفئ 

ّها  وفر عإض ا ألّس ال ي من دونها ّ  ون لطوة وان لاعام المجصس الوطني ال ي ي طصا  لجرا
 ل  ريس اثنقّام األّود مثصما حدث في اثن لاعام الّاعقئ ال ي ف حم طريق اثنقّام.

ّفاّفئ ونضالفئ فر ح اث ران عصيها العا   اّ را يجفئقب  لجراء اثن لاعام الإامئب ث بد من  بني 
ن عصى الهدئ الوطني دو األهدائ ال ي يراد إلنهاء اثنقّام واّ إادة الوحدةب عصى دن   ضمن اث را

 حقفقها في هذت المرحصئب ال ي ث بد دن   ضمن لنهاء اثح اللب وحق الإودةب و قرير المصير الذي 
ب 48فشم  الحق في لقامئ دولئ فصّطينفئ ذام ّفادةب والمّاواة الرردفئ والقومفئ لشإبنا في دراضي 

داًفا مرحصفئب بينما فإ برها العإض اآللر دهداًفا نهاوفئ. وهي دهدائ فمإن دن فإ برها العإض ده
(ب ال ي  ضم مل صف القو  BDSولنةلذ في هذا الّفان النموذج الذي ّارم عصف  حرإئ المقاطإئ )
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  ّ ّام المج مإفئب لذ حددم األهدائ المذإورة مع لعطاء الحق ل   دصحا  الر والمّّ
 ل حرير ال ام  دو الدولئ الواحدة عمل صف دشإالها.واث جاهام اثح راظ بوجهام نظرهم حول ا

وعالرإ ب لذا دققنا في اللارطئ الّفاّفئ الرصّطينفئب ّنجد دن هناب لمإانفئ لال ران عصى برنامج 
الحد األدنى الوطني )الإودة واثّ قالل والمّاواة( من ّالبفئ القو  والرصاو  ودفراد الشإ  

صو وال زاما  ب وح ى ي حقق الرصّطيني لذا  م اثم نا  عن م طالعئ الجمفع عالموافقئ عصى ا ران دّو
ذلب ث بد من  إلصي  المصصحئ الوطنفئ عصى المصالح الرردفئ والرووفئ والجهوفئ والإاوصفئ والرصاوصفئب 
و إلصي  الوطنفئ الرصّطينفئ عصى دي مشاريعب دو محاورب دو ار عاطام عرقفئ دو لّالمفئ دو لقصفمفئ 

 .دو دولفئ
إما ث بد لاّ را يجفئ دن  شم  اث ران عصى دشإال الإم  والنضال المناّعئب دي ث بد من اث ران 
عصى دن قرار الّصم والحر  قرار ث ي لذت فصي  وحدت دو ح ى عدة فصاو ب ب  هو قرار وطني 

ّام اإلجما  الوطني.    لذت مّّ
ّئ الوطنفئ الجامإئ لن اث ران عصى الم طصبين الّاعقين فقودنا للى دهمف ئ اث ران عصى لقامئ المّّ

ّا هاب ل ضم مل صف دلوان الطيف  ال ي من المر رض دن   ون منظمئ ال حرير عإد لعادة  شإي  مّّ
ّمن عالمشارإئ وقواعد ودهدائ الإم  الوطني والدفمقراطيب عاإلضافئ  الّفاّي واثج ماعي ال ي  

لنظر في شإ  الّصطئ ووظاورها وال زاما ها ل ي   حول من للى ذلبب ث بد من اث ران عصى لعادة ا
ذا  إذار ذلب فص ذه   ّصطئ حإم ذا ي للى ّصطئ وطنفئ ونواة  جّيد الدولئ الحرة ذام الّفادة. وا 
الّصطئ للى الجحفمب ول ن رحيصها في هذت الحالئ لن فإون نوًعا من اثن حار الّفاّيب ب  ّ  ون 

ّي ها الجديدة ا لمّ مدة من اّ لال  الإبر والدروس وعمشارإئ مل صف دلوان الطيف المنظمئ بر
ّت اثح اللب دو ال نظفمام اإلرهابفئ ال ي  الّفاّي؛ هي البدي  الذي فمنع حدوث الرراغ الذي ّفمص

   إلطى عاإلّالم واإلّالم بريء منها براءة الذو  من دم ابن فإقو .
حيد إلنهاء اثنقّام دو لصحّم من دون وحدة وطنفئ من فقول لن اثن لاعام الإامئ هي الطريق الو 

دوًث يدفع عحّن دو عّوء نفئب عإصم دو بجه ب نحو  إميق اثنقّام و جدد اثق  الب ألن  ي ناّى دن 
فصّطين مح صئب ودن اثح الل ثع  روفّي فّ طفعب ما لم   ن هناب وحدة وطنفئب دن ي حإم 

ّها عاثن لاعامب من لالل عقدها دو عدم  لإلا عقدهاب واثع رائ بن اوجها دو عدم اثع رائ بهاب وا 
عصورة جزوفئ دو جوهريئ إما حدث عإد اثن لاعام ال شريإفئ الّاعقئب لذ قاطإم ّصطام اثح الل 
حإومئ "حماس" وحإومئ الوحدة الوطنفئب واع قصم عشرام النوا  وعإض الوزراءب األمر الذي عطا  

ين لم   ن هناب اإلرادة واإلجراءام والقوانين الم رق عصيها ال ي  حول عم  المجصس ال شريإيب في ح
 دون قدرة اثح الل عصى ذلب.
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لن دهمفئ اث ران عصى قواعد الإم  الوطني والدفمقراطي المش رب ضرورة ث ّنى عنهاب ألن 
  فتن فصّطين  مر عمرحصئ  حرر وطنيب وث بد من اث ران عصى قواّم مش رإئب فإصى ّبي  المث

مّةلئ مث   بني المقاومئ من عدم  لفس وجهئ نظر قابصئ لصحوارب ب  هي حق وواج ب دما الحوار 
ففإون حول دشإال المقاومئ المناّعئ في إ  مرحصئب مع عدم لدانئ دو  حريم دو رفض دي شإ  من 

لصموقف من المّار دشإال المقاومئ ال ي  قرها جمفع الشراوع الدينفئ والدنيوفئ. وإذلب األمر عالنّعئ 
صوب الذي جوهرت الوهم بتمإانفئ ال وص  للى  ّوفئ من لالل  الّفاّي المإ مد منذ ا ران دّو
اثع ماد عصى المراوضام الثناوفئ إطريق وحيد دو روفّيب فهذا لفس مجرد وجهئ نظرب ب  لطة 

ال ّدي للى ّل فقود للى إارثئ د بر ّ  ن مصف القضفئ فاد  قاد للى ال ارثئ ال ي نحن فيهاب ّو
الرصّطينفئ ح ى لشإار آلر. فهناب حاجئ مصحئ لمّار ّفاّي جديد مل صف جوهرًيا عن المّارام 

 المإ مدة )المراوضام الثناوفئ والمقاومئ المّصحئ إلفارين دحاديين(.
 في ضوء ما  قدمب ث فمإن الذها  نحو اثن لاعام الإامئ قب  حّم مّةلئ ال زام الرصّطينيين عا ران
ّدي لذا لم ي م اللروج ال صي  صو وعقاوهم  حم ّقف الإمصفئ الّفاّفئ ال ي ددم للف ب وفمإن دن   دّو
صوب مع دو من دون اثّ مرار عال هديد الصرظي بوقف المّارب والعقاء  منها للى ما هو دّود من دّو

 عمصًفا دّر  قيودت المجحرئ.
نزيهئ  ة ي ل  ريس الوضع الراهن وشرعن  ب عصى ال   الوطني دن ينطصق عةن ث ان لاعام حرة و 

ئ الحريئ وث حريئ  حم اثح الل. و نعع دهمفئ لجراوها من مد   فاثن لاعام شإ  من دشإال مماّر
 قدر ها عصى المّاهمئ في ال لص  من اثح اللب ودن   ون دداة من ددوام البرنامج الوطني. 

ضرورة ث ّنى عنهاب وهي ث  منع ال إددفئ وال نو   لن الوحدة الوطنفئ عصى دّاس القواّم المش رإئ
والمنافّئ وحريئ اثل الئب ول ن في لطار اثل زام ببرنامج مش ربب وفمإن دن   ون الوحدة مصدر 
الشرعفئ لذا  إذر لجراء اثن لاعام جراء رفض اثح الل إلجراوهاب وفي هذت الحالئب  صعح عصورة 

 حر اثح الل.د بر شإاًل من دشإال النضال لد
مّةلئ دلر  ث بد من حّمها: ه  عاإلمإان في ظ  المإطفام الحالفئ الرصّطينفئ والإرقفئ 
واإلقصفمفئ والدولفئ  حقيق برنامج الحد األدنى الوطنيب دو ح ى جزء من ب مث  اثّ قالل دو الإودة 

 ؟ وهذا فإني دن  دو المّاواةب دم دن دي لنجاز جوهري عحاجئ للى  إليير جدي في موازين القو 
عحاجئ للى وقم طوي ب ودن األهدائ المعاشرة لصشإ  الرصّطيني يج  دن   ون: الحراظ عصى 
القضفئ الوطنفئ حفئب و وفير و إزيز عوام  الصمود وال واجد العشري الرصّطيني عصى درض 

حرإئ  حرر فصّطينب والحراظ عصى ما  عقى من لنجازام ومإاّ ب وا عادة اثع عار لصقضفئ بوصرها 
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ّام الوطنفئ الجامإئب و إزيز وا ّناء الهوفئ  وطنيب وا عادة بناء الحرإئ الوطنفئ وال مثي  والمّّ
 الوطنفئب ودحر الملططام اإلّراويصفئ ال ي  ّ هدئ الشإ  الرصّطيني في مل صف دما ن  واجدت.

صال  شامصئ في الرصاو  الرصّطين فئ ومجم  النظام لن هذا فق ضي لجراء عمصفئ  جديد و إليير وا 
ذا  إذر ذلب إما يبدو ح ى اآلن عصى األق ب فتن هذا  ّفئ جديدةب وا  الّفاّيب عصى دّاس بصورة ر
فر ح الطريق لقفام دحزا  وفصاو  وحرإام اج ماعفئ جديدة قادرة عصى مواجهئ ال حدفام والملاطر 

ئ عّب  عدالئ القضفئ ال ي  هدد القضفئ الرصّطينفئب و وظيف الرر  الم احئ ال ي ّ عقى قاوم
صرارت عصى ال را  من دج   الرصّطينفئ و روقها األلالقيب و مّب الشإ  الرصّطيني عةهداف ب وا 
صم ال ضحفامب وعّب  ا ضا  م زايد عصى المّ و  الإالميب   حقفقها مهما طال الزمن ّو

صري اثح الليب ولصوًصا لد  الردي الإام الدولي لحقفقئ المشرو  اثّ إماري اثّ فطاني الإن
وا ضا  دن هناب لطًرا م زايًدا  مثص  الّفاّئ اإلّراويصفئ عصى األمن واثّ قرار اإلقصفمي والدوليب 
ودن هناب نقاط ضإف إبيرة لد  لّراوي  فمإن دن  حياد عناصر قو ها الم روقئ لذا دحّن 

 الرصّطينيون اثّ رادة منها وال را  ضدها.
 26/7/2016، األيام، رام هللا

 
 محاولة لفهم الزيارة السعودية إلسرائيل .46

 فهمي هويدي
(1) 

ظهر الّيد دنور عشقي رج  اثّ لعارام الّابق الذي  لذلوث الصورة ال ي نشرم لما صدقنا. 
ت عإض دعضاء "ال نفّم" في القدس. وثّ  مال دثلئ  دصعح مدير مرإز لصدراّام في جدةب ّو

 موفر عارليف دحد صقور "حز  الإم "ب الذي قاد وحدة "ّيير المشهد وقف بينهم الجنرال الّابق ع
ّولئ عن عمصفام اثّ فاثم في الدول الإرقفئب وإان ي عاهى في حمص   اثن لابفئ عةن   م  ال" المّ
ق   الإدد األ بر من الإر  دثناء لدم   الإّإريئ. وممن ال قاهم الرج  في القدس المدير الإام 

ّلف إ ا  "ممص ئ ال راهفئ"ب الذي إّر  إلثعام اثدعاء عةن الّإودفئ لوزارة اللارجفئ دوري  ّولد م
 في الإالم. اإلرها دعمم 

ّنئ(ب اصطح  مإ  وفدًا ّير  72الّيد عشقي ) دنذإر  22/7عدد صحفرئ "هآر س" الصادر في 
مي ضم عددًا من األ ادفميين ورجال  ميباألعمالّر لث  . ودشارم للى دن  ث فشإل  دي منص  ّر

دن زيار   لم   ن ل  م عإلير موافقئ الّصطام الّإودفئ. لم فظهر دعضاء الوفد في الصور ال ي 
ّولين اإلّراويصيين  نشرمب ل ننا فهمنا دن روفّ  الذي اّ ةثر عاألضواء عقد لقاءام عدة مع المّ
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دن المصب ودعضاء البرلمان )ال نفّم(ب ولم   م الصقاءام في مإ   حإوميب ول نها عقدم في فن
لى جان  الزيارة ال ي  مم لصقدس فتن الرج  زار رام هللا  داوود الذي دقام فف  عشقي ومن مإ . وا 
وال قى الروفس محمود ععاس وعإض الشلصفام الرصّطينفئ. وفهمنا من ال الم المنشور دن الصواء 

ّولين لّراويصيين دثن اء  صب الزيارامب وعّب  عشقي ّبق ل  دن زار رام هللا مرام عدةب ودن  ال قى مّ
م دن  فقدم نرّ   زيار    صب دصعح يوصف عةن  عرا  ال طبفع بين لّراوي  والممص ئ الّإودفئب بّر
عاع عارت مديرًا لمرإز لألعحاث ومرإرًا وعاحثًاب ولم فإد يذإر لصري   الإّإريئ ودورت إرج  اّ لعارام 

 ّابقب  رب اللدمئ ل ن  لم ينرص  عن الّصطئ.
(2) 
ذا إان لعالن الزيارة قد صدمناب فتن  بريرها ددهشنا. لفس فقت ألن   حدث عن دن الإمصفئ مجرد ل

معادرة ذا ف ب ودن المرإز الذي  بناها مّ ق  عن الحإومئب ب  ألن  حاول لقناعنا عةنها من دج  
او   صّطينب الّإودفئب ذإر دن  لم يزر لّراوي  ول ن  زار ف اإلعالمفصّطين. لذ في حديث  لّو

ّالمفئ.  اإلّراويصيون والقدس ال ي فإ برها  عاصمئ لدول هم هي في نظرت فصّطينفئ وقضفئ عرقفئ وا 
دضائ دن  دثناء الزيارة اج مع مع دّر الشهداء الرصّطينيين وحضر حر  زفائ ابن القفادي 

وثي. وقد دما المصصين لصالة المإلر  في بيم المقدسب إما  ولى لمام هم في  الرصّطيني مروان البّر
مّجد عمر بن اللطا  الذي فقع في المهد ببيم لحمب وإان الهدئ من إ  ذلب هو نصرة القضفئ 

 الرصّطينفئ.
 دطصق هافي  صريح آلر ذإر الّيد عشقي دن هدئ الزيارة إان مناقشئ معادرة الّالم الإرقفئب ال ي 

 نفّم" عفّوي فرجي عصى إالم  . وعصق عضو "ال2002الّإودفئ و بن ها قمئ بيروم الإرقفئ الإام 
ع مع  ّيدون المعادرةب مضفرا دن  دعضاءعقول  ان  اق ر  عصف  عقد لقاء مّو البرلمان الذين ي

بين في اثنر ا  عصنًا عصى لّراوي  ثّ  مال مّيرة الروفس الراح    دنورالّإوديين دصعحوا رّا
 الّادام.

ل في عاع ب إما دن الّيد عشقي لم فإن الوحيد اثنر ا  الإصني األلير عصى لّراوي  لم فإن األو 
(ب نشرم ل  صورة وهو فصافح 2015الذي  صد  ل . لذ في إانون الثاني من الإام الماضي )

ضاحإا مدير عام وزارة اللارجفئ دوري ّولدب حين اش رإا مإًا في ندوة عقدها "مجصس الإالقام 
ار من الإام ذا  ( دجرم مإ  صحفرئ "يدفإوم اللارجفئ األميرإفئ" في واشنطن. وفي وقم ثحق )دف

دحرنوم" حوارا وصف عةن  جريءب ذإر فف  دن الّإودفئ مّ إدة لر ح ّرارة لها في لّراوي  لذا ما 
 قبصم المعادرة الّإودفئ/ الإرقفئ.
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من ناحفئ دلر ب فتن األمير  رإي الرفص  مدير الملابرام الّابق إان قد ّعق  بصقاء عقدت مع 
ّولين ب دثناء مناظرة نظم ها منظمئ 2014دفار  26في الإاصمئ البصجفإفئ بروإّ  في  لّراويصيين مّ

. وإان ممث  لّراوي  في المناظرة اإلرها "مارشال" األلمانفئ لمناقشئ القضفئ الرصّطينفئ ومإافحئ 
دفار عاموس فادين. وفى الّادس من شهر  اإلّراويصيالروفس الّابق لشإعئ اثّ لعارام عالجفش 

لصإام الحاليب اّ ضائ "مإهد واشنطن" مناظرة بين األمير  رإي الرصي  والصواء اإلّراويصي فإقو  
عميدور مّ شار األمن القومي اإلّراويصي الّابق. و حدث اثثنان عن ضرورة  واص  الحوار 
 ل حقيق األمن والّالم. ونشرم صحفرئ "هآر س" في شعاط من الإام الحالي صورة جمإم بين
ّ مر ميونخ لألمن  األمير الّإودي ووزير الدفا  اإلّراويصي الّابق موشف  فإصون حين ال قفا في م

 .األلمانفئالذي انإقد في المدينئ 
(3) 

حين فقوم عاث صاثم الإصنفئ مع لّراوي  اثنان من رموز الّصطئ في الممص ئب دحدهما دمير ومدير 
رير ّابق في واشنطنب والثاني ضاعت اّ لعارام  رقى في مدارج الّصطئ  ّابق لالّ لعارام ّو

ح ى دصعح مّ شار الصجنئ اللاصئ لمجصس الوزراءب فتننا ث نّ طفع دن نإ بر  صب اث صاثم 
"معادرام شلصفئ" وعند الحد األدنى فتنها لن لم   ن برضى الّصطئب فتن اّ مرارها فإني دنها لم 

 2014و دن اإلعالن عن  صب اث صاثم بدءًا من الإام  إ رض عصيها. األمر الذي ث فق  دهمفئ ه
فإني دن الطريق ممهد ومر و  بدرجئ دو دلر  بين الرياض و   دبي ب ودن ما  م لعالن  عصى المأل 

ّيد ذلب اثّ ن اج.  إان اّ  ماًث لما لم فإصن عن  في الّنوام الّاعقئ. ولدينا من القراون ما ي
محاوثم ال ران القادة الصهاينئ لصإالم الإرقي منذ لمّينفام القرن  فالدراّام اإلّراويصفئ ّجصم

يوليو"  23الماضيب دي عإد ّنوام قصيصئ من  ةّفس الدولئ الإبريئب وقوج  دل  عإد قفام "ثورة 
ب ال ي اع برم  حدفًا لها آنذابب لصوصًا حين  بنم لطها القوميب واع مدم قضفئ 1952الإام 

ها الإميد الم قاعد  فصّطين إقضفئ مرإزيئ. وإنم قد دشرم في مقام ّابق للى الدراّئ ال ي دعدا
تموشي فرجي ودصدرها "مرإز دفان ألعحاث الشرن  فريقفا" )الإام  األّو (. لذ دفردم فصاًل 2003وا 

لاصًا عال حالف اإلّراويصي مع األقصفام الإرقفئ والطاورفئ في الإالم الإرقيب في المقدمئ منهم األ راد 
دروزب والموارنئ والجنوقيين في الّودان. والمإصومام المنشورة وثاقم حر  لّراوي  عصى  ر يم وال

ذا إان العاحث قد  حدث عن  الإالم الإرقي المحفتب من لالل لذإاء دي ف نئ واّ ثمار دي ثإلرة. وا 
يصي في ال صدي ل  لليها  وًاب فتن  لم فشر للى الدور اإلّراو دشرمعاألقصفام ال ي  اإلّراويصيينعالقئ 

"ثورة ظرار" ال ي انطصقم في الّ ينفام في جنو  ّصطنئ عمان ضد الّصطان ّإيد بن  فمور )والد 
الّصطان قابوس الحالي(. وثمئ شهود دحفاء دعرفهم عاصروا اش راب اإلّراويصيين للى جان  عناصر 
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لذين إانوا مدعومين من من جفش شات ليران لمناصرة الّصطان بن  فمورب في مواجهئ ثوار ظرار ا
 القادة الشيوعيين في الفمن الجنوقي.

ما يهمنا في اّ دعاء هذت اللصرفئ دن لّراوي  إان لها دورها دفضًا في مناصرة المص فئ عق  ثورة 
بنق  دعداد من  اإلّراويصفئالفمن في بدافئ الّ ينفامب ودن اثّ لعارام الّإودفئ ر بم قفام الطاورام 

روقيين لصحر  للى جان  المص يينب لصوصًا دثناء مإرإئ الّعإين يومًا ال ي حوصرم المر زقئ األو 
فيها الإاصمئ صنإاء. وشهود  صب المرحصئ من اللبراء المصريين والفمنيين ث يزال عإضهم عصى قيد 

محمد حّنين هفإ  شهادة في إ اع   لألّ اذالحفاة. ولديهم ال ثير الذي يوثق وقاوإها. إما دن 
ّراوي " )ج "ال (  حدث فيها عن ال إاون اإلّراويصي الّإودي دثناء 2مراوضام الّريئ بين الإر  وا 

حر  الفمن. لذ  صور الإاه  الّإودي الراح  دن وجود جفش عبد الناصر في الفمن يهدد عرش  
" ل قفم 1958"ثورة  دّقط  دّوة عالمصير الذي ح  عإرش المصب ففص  الثاني في الإرانب الذي 

 لجمهوريئ عإد ذلب.ا
(4) 

ه  فمإن دن نشعا  مّاندة لّراوي  لصّإودفئ في الصرا  بين المصب فصي  وعبد الناصرب بتقدامها 
عصى اثصطرائ للى جان  الممص ئ في صراعها الحاص  ضد ليران؟ وه  فمإن دن نقاب  بين دور 

دعم الحوثيين عالفمنب الذي  مصر في الفمن الذي دزعج المصب ففص ب عالدور الذي  قوم ع  ليران في
نها   في  ض  الرياض ودزعجها؟ ودث يوجد شع  بين حر  لّراوي  عصى لضإائ عبد الناصر وا  ّد

 الفمن وحرصها عصى هزيمئ ليران وإّر نروذها في الّاحئ ذا ها؟
ّراوي  وا عالن   هذت األّوصئ لطرم لي حين حاولم العحث عن دّعا  ال واص  بين الّإودفئ وا 

م دني ث دّ طفع دن درد عصيها عاإليجا  لث دنني ث دّ طفع دفضا عصى ا لمأل في الوقم الراهن. وقّر
ام ال رّير لفارام دلر  لها وجاه ها. من ذلب  دن د جاهصها. في الوقم ذا  ب فتنني دجد في مّّو

الإدو لم دن األجواء الإرقفئ عا م مهفةة ل واص  من ذلب القبي ب لصوصًا عإد شيو  اثدعاء عةن 
الذي يهدد األمئب وهو ما  زامن مع  األ برفإد لّراوي  ب  ليرانب دو عةن اإلرها  صار اللطر 

الشفإفئب للى ّير  ليرانالزعم عةن لّراوي  صارم طرفًا في مإّإر اثع دال الّني في مواجهئ 
ثم اإلدراب الإرقي وقررم ال صالح مع لّراوي  في قولب األّاطيرذلب من  وال واطّ مإها  ال ي لوا

 في قول آلر.
ب ي مث  في الوضع المّ جد دبي ثمئ اح مال آلر رقما دّهم في اثنر ا  الإصني بين الرياض و   

لجزير ي  يران وصنافير عإد ضمهما للى الّإودفئ. لذ لنهما دصعح ا عمق ضى ذلب طرفًا في ا راقفئ 
  العحر األحمر فمث  دهمفئ اّ را يجفئ "إام  دفريد". ذلب دن موقع الجزير ين و حإمهما في مدل
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إبر  إلّراوي ب األمر الذي فضري عصيهما وضإًا عّإريًا لاصًاب رقما اق ضى " راهمًا" مع 
 الّإوديين.

ن  ذرعم بها.  ث نّ طفع دن نلد  دنرّنا عالحديث عن دن الزيارة لها عالقئ عالقضفئ الرصّطينفئ وا 
لف . لاألّعا  الّابق ذإرها دوص  األمور للى ما وصصم في الوقم ذا  ب لفس واضحًا اآلن دي 

ورقما إان ل   منها ل  دورت ففما ج   ر . ّير دننا ث نّ   طفع دن نإلض الطرئ عن ال زامن بين 
الذي جّد المّافئ بين الحصم الذي  األمرالزيارة الّإودفئ وقين انإقاد القمئ الإرقفئ في نوا شوطب 

 لف .لالذي صرنا   بدد وقين الواقع المزري 
 26/7/2016، السفير، بيروت

 
 لعبة ي تقنها الكيان .47

 د. فايز رشيد
ئ ال طهير الإرقيب و هجير الرصّطينيينب  لإعئ ي قنها ال فان الصهيوني جيدًا: اق رائ المذاعح ومماّر
ئ  ئ دعشع دشإال ال مييز الإنصري ضداهمب والّما  لهم في آن مإًا عال رشح ومماّر ومماّر

يم لالن لاعام ال شريإفئ لص نفّمب ومن ثما ّن القوانين الإنصريئ إلقصاوهم عن ! هذت ال صو 
الصفإلئ ال ي   فح لصرصّطينيين ال رشحب  ّمح لص فان عالذها  للى الإالم لصقول لن "لّراوي " دولئ 

األّاس  دفمقراطفئب فإفش الإر  فيها عصى قدم المّاواة مع اليهود! في الوقم الذي  شير فف  قوانين
)وال ي هي بدي  لصدّ ور( في الدولئ الصهيونفئب للى دنها "دولئ يهودفئ". هذا ما د دام عصف  في 

 . وهذا ما صادن عصف  ال نفّم في دعوام  الفئ.1948لعالن ما ّفّمى "عاّ قاللها" في عام 
ء"ب الذي يجيز لقد دقر ال نفّم األّبو  الماضي عالقراءة النهاوفئب ما عرئ عاّم "قانون اإلقصا

ناوعًاب لقصاء ناو  ل ام  الوثفئ البرلمانفئب عشروط واضح منها دنها  ّ هدئ النوا   90ألّصبفئ من 
الإر  من القو  الحزقفئ الوطنفئ. في حين دقر ال نفّم دفضًاب عالقراءة األولىب قانونًا ين قم من 

 الل.شعإام ال واص  اثج ماعيب في حال نشرم  إصفقام  قاوم اثح 
القانون ي فح لقصاء الناو  )المقصودب عالطععب الإر  الرصّطينيون( ل ام  الوثفئ البرلمانفئب في 
حال عم  دو صرا  عما يناقض اثع رائ   "لّراوي " إدولئ يهودفئ دفمقراطفئب دو دعر  عن  ةييدت 

 لص را  المّصح ضدها.
ف جع48من ناحي  ب قال اللبير الحقوقي في منطقئ  ارينب لن القانون يهدئ للى  حوي  ب يّو

عضوفئ النوا  الإر  في البرلمان للى عضوفئ مشروطئ من لالل المإادلئ ال الفئ: "لذا لم   صرفوا 
ّي ها ّي م لعإادإم من ال نفّم"ب وقهذا ي م المس عشإ  لطر  عصى دهواء الحإومئب ووفقًا لر
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م من جمهور النالبين. ومن جه  ب قال عالشرعفئ ال ي حص  عصيها دعضاء ال نفّم في اثن لاعا
المرإز الحقوقي الرصّطيني "عدالئ" ومقرت في مدينئ حفراب لن "القانون فمس عشإ  لطرب دحد 
الحقون األّاّفئ في المج مع الدفمقراطيب وهو حق اثن لا  وال رشح. وث شب في دن القانون 

ّون عص ى  جاوز حدود النشاطام ال ي يهدئ للى لقصاء دعضاء ال نفّم الإر ب الذين ي جر
مها لهم الإلالبفئ اليهودفئب وقذلب ي م للراء اللطا  المل صف لصجمهور الإرقي الرصّطينيب   ّر
نم  ّّ لى عدد من القوانين ال ي  وفضائ القانون للى القرار بتلراج الحرإئ اإلّالمفئ لارج القانونب وا 

انون النإعئ وقانون المقاطإئب وال ي  ّإى في في األعوام األليرةب مث  قانون رفع نّعئ الحّمب وق
 جوهرهاب وعةشإال مل صرئب للى   مفم دفوات المواطنين الإر ".

من جهئ دلر ب فقد دقر ال نفّم عالقراءة األولىب مشرو  قانون فررض ّرامام مالفئ عاهظئ عصى 
قامب  إ برها شعإام ال واص  اثج ماعيب في حال لم  ّ ج  لطصعام "لّراويصفئ" عشط   إصف

"لّراوي " محرضئ عصى اإلرها ب ول ن وفق ال رّير "اإلّراويصي" لارها ب عموج  قانون "مإافحئ 
اإلرها  الجديد"ب عمإنى ما هو موج  ضد "لّراوي " إدولئ يهودفئ. وإما ورد في شر  القانونب فتن 

ومئ الشإبفئب ال ي عام المّ هدئ هو الجمهور الرصّطينيب ومقاومئ اثح اللب عما في ذلب المقا
روفس حإومئ اثح الل الراشي ن نفاهو فطصق عصف  مصطصح "اإلرها  الشإبي". وقد عادر للى هذا 

ت!(ب  القانون نوا  حز  "الإم " د بر دحزا  المإارضئ )المحّو  زورًا وقه انًا عصي فّار الّو
ّون ال شريإام. ومإهم قطفع من نوا  الفمين الم طرئب ووافقم عصف  الصجنئ الوزاري  ئ لش

م  واجد النوا  الإر  في ال نفّم فقد ّنام األليرة  قانونًا عنصريًا ضد  41لصإصم دفضًاب فتن  وّر
قانونًا  22ب  م ّن 2016ب وح ى النصف األول من عام 2015. وفي عام 2014الإر  ح ى الإام 

ب فتن ن اوج اثن لاعام ال شريإفئب عنصريًاب األمر الذي فإني شيوًا واحدًا فقتب دن  ومع مرور الزمن
صرارها عصى دن   ون دولئ   بين دن الذي ي طور في "لّراوي " هو عنصري ها ومذاعحها وفاشي ها وا 
لصيهود فقت. القانون األّاّي "اإلّراويصي" ث فّمح لحز  عرقيب لوض المإرإئ اثن لابفئ 

 اوي " دولئ الشإ  اليهودي. لص نفّمب لذا إان برنامج  الّفاّي ث فإ رئ عإون "لّر 
الدفمقراطفئ هي إٌ ب واحد ث ي جزدب فال فمإن لدولئب ادعاء الدفمقراطفئب و ّن في الوقم ذا   

ها. لنها الصإعئ/ المّرحفئ الصهيونفئ المإشوفئ.  الموام من القوانين الإنصريئب ب  و ماّر
 26/7/2016، الخليج، الشارقة
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 ـار غـــزةإســرائـيــل تخــنــق تجــ .48
 عميرة هاس
ّال حول  الي الّ رد "الشاعاب" عإد مرور ثالثئ دفام عصى نشر النعةب وعإد مرور ّعإئ دفام عصى لّر

 منهم من اّ يراد العضاوع.  250 حوالي اجر من قطا  ّزة ومنع  1400للإلاء  صاريح 
ّال  حول دّصو   –آلر اإلجاعئ عصى هذا الموضو  إانم مرافقئ لصرد )الذي وص  منذ زمن( عصى ّ

جديد في اّ جوا  المرضى الذين حال هم حرجئب والذين يلرجون من قطا  ّزة في ّفارام 
 اإلّإائ.

وها هو رد "الشاعاب" حول ال جار وحول ال شدد في  قييد الحرإئ: " شير الدثو  عشإ  قاطع وواضح 
 ".2014لى لّراوي  منذ للى دن هناب زيادة في عدد الرصّطينيين الذين يلرجون من قطا  ّزة ل

ودريد دن دقول: لما دن الرصّطينيين فإذبون عصي دو دنني دنا ال ي د ذ . در  من إ بوا اإلجاعئ وهم 
 يجصّون ويب ّمون وهم راضون عن دنرّهم عّب  الثقئ ال ي فظهرونها في لجاب هم القاطإئ. 

األليرينب ل ن ذلب لفس  صحفح دن عدد المّمو  لهم عاللروج من حاجز ليرز زاد في الإامين
صإعاب ألن القيود عصى اللروج م إّرئ لدرجئ دن لضافئ لمّئ دشلا  في األّبو   إ بر زيادة 
دراما فإفئ في النّعئ المووفئ. دنا ث دقوم عالمقارنئ بين عدد من يلرجون اآلن وعدد الذين لرجوا في 

افرون من مدينئ للى مدينئ دو للى اللارج. . ب  دقوم عمقارنئ عددهم عإدد اإلّراويصيين الذين ف2007ّ
في الموئ فقت من لجمالي عدد اإلّراويصيين مّمو  لهم ال جول في العالدب ودق  من هذت  1 ليصوا دن 

 النّعئ مّمو  لهم الّرر للى اللارج. هإذا يج  دن   ون المقارنئ.
لص جار ورجال األعمال. ب نقفت  ل ن لضافئ للى ذلبب إانم دّوص ي ل  "الشاعاب"   إصق عقيود الحرإئ

 حول فجةة للى  دفق ّزيرب دلإلى "الشاعاب" ال صاريح ومنع دهم األشلا  من اثّ مرار في 
 اّ يراد العضاوع ال ي اّ وردوها عصى مد  ّنوام ب  عشرام الّنين.

صبفئ من يلرجون هم من ال جار. في إانون الثاني  م  ّجي   ل اجر لروجا لص جار )دي دن ا7,884ّد
 6,930لذا قمنا عحّا  ذلب(. في حزيران لرج  14,100إان يلرج د ثر من مرةب الإدد فص  للى 

شلصا. اثنلراض هنا واضح وث  وجد لجاعئ لماذا. من جهئ  طص  لّراوي  من  رإفا المّاعدة في 
عمصفئ لعمار القطا ب ومن جهئ دلر   قوم ب قييد المقاولين والمّ وردين الذين هم مهمون في 

 اإلعمار.
هذا هو الوضع حّ  األقوال عالإبريئ ل   ب وهو صاح  وظفرئ مهمئ في ا حاد رجال األعمال وابن 
ّثء هم ال جار األرفع مّ و  في ّزةب وهم ث فإطونهم ال صاريح. وإةن  لإاوصئ  مصب مصنإًا: "ه

 لّراوي   ريد اّ بدال دولئ إامصئ في ليصئ واحدة.
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 صريحا في اليوم. وفي  160د للإلاء  صريح واحد في شهر دو شهرينب ولفس "في الّابق إنا نشاه
الئ األليرة ال ي عإثوها دبصإلونا عةن   350 صريحا لرجال دعمال لن ي م  جديدهاب من دص   160الّر

شل . ه   إرفينب ث نريد  صاريح  160حصصوا عصى ال صاريح. اآلن  وجد  صاريح فقت ل  
لإاوصئ ث  لرج. وعن طريق مطار بن ّوريون محظور اللروج. هذت لإعئ. لاصئ لرجال األعمال. ا

نحن نريد  صاريح عادفئب فصفإطونا لفاها. بدث من دن يصقوا بنا ل  "الشاعاب"ب و"الشاعاب" فقول ث دريد. 
 لذا إان هناب  اجر ل  مشإصئب فمإن  الجصوس مع "الشاعاب". فصفس لنا مشإصئ في ذلب.

ّوا ل جديد "هناب دشلا  دقا موا مصانع في الضرئ الإلرقفئ دو في اللارج. لقد اّ ثمروا الماليين. جا
مصيون دوثرب فقولون ل  فجةة:  16مصنإا في دريحا عمبصغ  دنشةال صاريح فقالوا لهم: ممنو . م. الذي 

لن  ممنو  من اللروج. هإذا ي م القضاء عصى حفا  ب إ  دموال  في اللارجب دنم  قول: ممنو  
لشل  اّ ثمر دموال  في الضرئ. هإذا وقصحظئ واحدة. األمور ث  ّير بهذا الشإ . وث فمإن دن 
 ّير بهذا الشإ . مّ ورد الصحوم األ بر من لّراوي  فقولون ل  فجةة: ث يوجد  صريح. دنا لفس لي 

  صريح منذ شهرين.
ّون "قب  دّبوعين قمنا عإقد جصّام مع لدارة ال نّيق واثر عاط في لي رزب مع بوليب ومنّق ش

المناطق يوآئ مردلاي ومع الجمفع. إيف  جصس مإنا ونحن مشبوهون للى هذا الحد؟ ماذا نحنب 
ه  نحن "داعش"؟ دنم  جصس مإنا لح  المشإالم. وعإد ذلب فقولون: دن م ممنوعون. نحن نجصس 

 مع بولي ودنم  قول: لن   وجد  ّهفالم. وعندها  قوم ب إقيد األمر.
ّام و قاليد. ث فمإن وضع عالمئ ل س عشإ  فجاوي عصى جمفع "لّ راوي  دولئ إبيرة فيها مّّ

ال جار. جصّم قب  يومين مع  .ب ممث  الصجنئ المدنفئ الرصّطينفئب الذي قال: لن  طر  الموضو  
ّون المدنفئ( والذي بنرّ  طر  الموضو  عصى بولي.   عصى حّين الشيخ )وزير الش

ن هذا ّير منطقيب يج  دن فإون هناب ح . األمور ث  ّير بهذا الشإ ب وقال الشيخ ل : ل
 ليجصّوا وي حدثوا وليص قوا مع ال جار. هذا ث فإنينا لذا إانم هناب مشا   بين بولي والشاعاب".

 "هآرتس"
 26/7/2016، األيام، رام هللا
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   زلمان شوفال
ت"الشرن  ب دوروعا   رإب والّفاّئ األميرإفئ   هاو . المإان الوحيد في حالئ من الروضى األّو

ّئ الّفاّئ  األّبو المّ قر هو دولئ لّراوي "ب هذا ما إ ع  في  الماضي شل  مهم في مّّ
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ّون الشرن  تاللارجفئ في واشنطنب وهو لبير مإروئ في ش . واقإنا فشير للى دن الحديث األّو
فس مإلصوطا. اثّ قرار هو مّةلئ نّبفئب ل ن ما رآت إمراق  عن لّراوي  قد فإون معالغ فف ب ل ن  ل

م دعوام  م الريا  الم حرإئ ال ي  ه  عصى الّصطئ ال ولونفالفئ عندناب وّر دميرإيب هو حقفقئ دن  ّر
صبفئالمإارضئب لث دن لّراوي   واج  بنجا   المشإالم ال ي  إ رض طريقها. والإالمئ الرارقئ في  ّد

 ّن في الإالقام اللارجفئ. هي ال ح األمرهذا 
ب وما دفريقفافي  لّالمفئعصى ذلب هي اّ ونائ الإالقام مع ّينفاب وهي دولئ  األليرةالمصادقئ 

ّنازال العا  مر وحا. فقول لنا " " في دوروعا لن "لّراوي  مإزولئ"ب ل ن الواقع فشير للى عإس دصدقا
وال قار  مع مصر  دفريقفالروفس الحإومئ للى ذلب: ا ران لعادة الإالقئ مع  رإفاب الرحصئ المهمئ 

فا. لّراوي  لفّم طرفا في الحر  الّوريئب ل نها  درب الدور الذي  صإع   و إزيز الإالقام مع رّو
فا هنابب وهي  إم  عصى  قصف  ال هديد المح م  في حدودها الشمالفئ. والإالقئ الجيدة مع  رّو

إو  ّاعد عصى ذلب.  مّو
ت آّفاب لفّم دمرا عادفا. فضائ للى  دلر  الهندب الصين والفاعان ودول   إزيز الإالقام مع في ّو

مفئ مإهاب في  اإليجابفئذلب دن هناب قاومئ طويصئ من ال طورام  مع دول لفس إلّراوي  عالقام ّر
ّون مإافحئ  يرها. اإلرها ش الذي فميز  األمرب ال طور الإصمي وال  نولوجيب عالقام اق صادفئ ّو

من ال طورام في عالقام لّراوي  اللارجفئ هو ال ناّ  بين  قدم المصالح اإلّراويصفئ  جزء إبير
وقين ما فحدث في الإالم المحفت بهاب عما في ذلب القواّم المش رإئ بيننا وقين عإض الدول الإرقفئ 

لإام  في وج   هديدام ليران وداعش وموقف الوثفام الم حدة من هذت ال هديدام. ولالفا لصّابقب ا
 هو المصالح اللاصئ. األحداثفي هذت  األّاّي

الذي يهم واضإي الّفاّام في الإالم  األّاّيالصرا  اإلّراويصي الرصّطيني لم فإد الموضو  
مفئ  الإرقي الّنيب ل نهم ث فّ طفإون  جاهص ب لذلب ث ن وقع قريعا وجود عالقام دبصوماّفئ ّر

ي  اّ إلالل الوضع الجديد في عالقا ها مع جزء من الإالم إامصئ مع الرياض مثال. و ّ طفع لّراو
 الإرقي من اج  الوصول للى حصول مرحصفئ لصموضو  الرصّطيني.

عالنّعئ ألوروعا نةم  دن مشإال ها الدالصفئ الم زايدة  ّاهم في اع دال  صمفمها عالقفام بلطوام ث 
تالمشإالم الحقفقفئ في الشرن  فاودة منها مث  "المعادرة الررنّفئ" والإمى ال ام   جات ال ي  األّو

نرّها. عالنّعئ لصوثفام الم حدة يج  ال ة يد عصى دن  مع ال طورام  دوروعا هدد اّ قرارها واّ قرار 
ب عما في ذلب الدول القريعئب فان  عصى المد  العإيد ث بدي  دلر  في عالقا نا مع دول  اإليجابفئ

ويج  ص  جهودنا الدبصوماّفئ والّفاّفئ هناب في المّ قب  دفضاب لإالق نا مع الوثفام الم حدة. 
 دن ي م ذلب في المراح  األولى ل شإص . األفض عإلض النظر عن طبفإئ الحإم. ومن 
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 25/7/2016، إسرائيل هيوم
 26/7/2016، الغد، عّمان

 
 :كاريكاتير .51

 

 
 26/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 


