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 مسألة وقت وهيقادمة ال محالة : الحرب على غزة "يديعوت" .1
ن  ركااة  ماااس إ" التبريااة أمااس اار تااا  يااديتوأ أ رونااوأ"قاااا الموقاال ارلنترونااف ل اا يفة : "وام"
 وقأ فقط. نها مسألةأامًا بأن ال رب قادمة ال م الة و تدركان تم "إسرائيل"و

اآلن ن و تطبياق ريياة وزيار ال ارب الجدياد  "ارسرائيلف"وقاا تقرير لل  يفة إن خطة جيش ال رب 
أفيغاادور ليبرمااان بةاارورم ال ساام فااف أ  متركااة ماال  ماااسس وأن قيااادم مااا يساام  المنطقااة الجنو يااة 

 سف.أنهأ االستتداد للسيناريوهاأ كافة الم تملة ويتتلق اامر اآلن بالمستوى السيا
 28/7/2016الخليج، الشارقة، 

 
 فرنسي سق  عباس يدين ذبح  .2

أدان الرئيس الفلسطينف م مود عباس ذبح القس الفرنسف المسن جاك هامل  :)د ب أ( –تل أبيب 
 فف كنيسة بمنطقة نورماند  التليا عل  أيد  مسل ين زعما أنهما من أتباع تنظيم داعش.

. وأعرب عن تةامن الشتب "الجبان"اراأ وو فه ب وأدان عباس الهجوم اررهابف بأشد التب
 الفلسطينف مل فرنسا وعائلة الة ية.

 27/7/2016، رأي اليوم، لندن
 

 إلنهاء كافة مظاهر الفلتان األمني  الجهودالحمد هللا يؤكد استمرار  .3
مظاهر  أند رئيس الوزرا  ووزير الداخلية رامف ال مد هللاس استمرار الجهود رنها  كافة :رام هللا

 الفلتان اامنف واالعتدا  عل  أمن المواطنين وممتلناتهم.
وأعرب ال مد هللاس عن ارتياح القيادم وال كومة والمواطنين لنتائج ال ملة اامنية وجهود الميسسة 
اامنية فف توفير اامنس وت قيق االستقرار فف مختلف الم افظاأس وتقديم الخارجين عن القانون 

 للتدالة.
اجتماع قادم الميسسة اامنيةس ومدرا  التملياأ لم افظاأ الةفةس اليوم  ترأسهذلك خالا جا   

 خر التطوراأ الميدانية.آاار تا س بمكتبه فف رام هللاس  يث ب ث متهم 
واستترض قادم الميسسة اامنية أمام رئيس الوزرا  آخر التقارير الميدانية والتطوراأ اامنيةس خا ة 

 ر ال ملة اامنية فف كافة الم افظاأس ل ماية أمن المواطنين وفرض النظام.فف ةو  استمرا
 27/7/2016، وفا-وكالة األنباء الفلسطينية
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 مخطط تهجير قسري  اإلسرائيليعريقات: التصعيد  .4
أدان  ائب عريقاأ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة الت رير جريمة قتل قواأ اال تالا  رام هللا:
عاما( فف بلدم  وريف شماا غرب الخليل جنوب الةفة  29ف فجر أمس م مد الفقية )ارسرائيل

الغر يةس واعتقاا آخرين عل  أيد  واستهداف وهدم منزا الفقيه بال واريخ المةادم واآللياأ 
 ال ر ية.

إل  الت تيد ارسرائيلف وعملياأ التطهير الترقف  "القدس التر ف"وأشار فف ت ريح و ل نص 
جة التف تقودها  كومة اال تالا من توسيل لالستيطان وتهويد للقدس وم يطها و  ار الممنه

 "المدن والبلداأ الفلسطينية وتنثيف  مالأ االعتقاا والقتل والتشريد القسر  وهدم المنازا. وقاا
عائلة فلسطينية منازلها فف بلداأ  30خالا اار ل والتشرين ساعة الماةية فقط فقدأ أنثر من 

 ."ديا ورأس التامود والتيسوية بتد تدمير ممتلناتهم من قبل قواأ اال تالا ارسرائيلفقلن
لتل هذا الهجوم المنظم الذ  تنفذه قواأ اال تالا المدججة بالسالح ةد شتب أعزا ت أ "وأةاف 

ًا اال تالا هو خير دليل للمجتمل الدولف عل  تنفيذ إسرائيل لمخططاتها تهجير شتبنا الفلسطينف قسر 
فف الوقأ الذ  تنثف فيه توسيل المستوطناأ ارسرائيلية غير القانونية فف فلسطين الم تلةس وهو 

 ."الرد عل  التقارير الدولية التف  اولأ المساوام بين قوم اال تالا وشتب ت أ اال تالا
فف خانة  عدم قيام المجتمل الدولف بدوره فف مواجهة الخروقاأ ارسرائيلية يةته"وأند عريقاأ أن 

 . "المسيولية المباشرم عن االعتدا اأ التف تمارس ب ق أبنا  شتبنا
 28/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 ناخب وناخبة في سجل االنتخابات المحلية بالضفة والقطاع مليونا"االنتخابات المركزية":  .5

واالعتراض لالنتخاباأ مر لة التسجيل والنشر  أمسرام هللا: أنهأ لجنة االنتخاباأ المركزية مسا  
 س طبقا للجدوا الزمنف المتلن مسبقًا.2016الم لية 

انه جرى خالا فترم التسجيل والنشر واالعتراضس  أمسوقالأ اللجنة فف بيان   افف  در عنها 
ألف طلب تسجيل تجديدس إةافة إل  سبتة نماذج اعتراض عل  تسجيل  74استقباا ما يزيد عل  

د ارجمالف للمسجلين فف سجل الناخبين الخاص باالنتخاباأ الم لية إل  آخرينس و ذلك ي ل التد
 مليون مواطن ومواطنة فف الةفة الغر ية وقطاع غزم. 2 والف 

  28/7/2016األيام، رام هللا، 
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 جادة في سعيها لمقاضاة بريطانيا الفلسطينيةوزير الخارجية: السلطة  .6
ير الخارجية رياض المالنف أن السلطة الفلسطينية جادم أند وز  :د ب أ-"القدس" دوأ كوم -رام هللا

 فف ستيها لمقاةام بريطانيا ر دارها وعد بلفور.
وقاا المالنف فف ت ري اأ رذاعة " وأ فلسطين" يوم اار تا  إنه تم إلقا  القنبلة خالا القمةس 

ور مئة عامس قاا وعن السبب فف إثارم هذا اامر اآلن بتد مر  وفف انتظار ردود الفتل عليها.
المالنف إن هناك أنبا  عن استتداد مسيولين بريطانيين رقامة ا تفاالأ بالمناسبة غير مكترثين لما 

 كان لها من تأثير سلبف عل  الشتب الفلسطينف.
 27/7/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 ينيين" تدعو بريطانيا لتصحيح ظلمها التاريخي بحق الفلسطالفلسطينية "الخارجية .7

رام هللا: قالأ وزارم الشيون الخارجيةس أمسس "نتوقل خطواأ أول  من بريطانيا لت  يح الظلم 
 التاريخف الذ   ل بالشتب الفلسطينفس جرا  وعد بلفور وترجماته".

وأةافأ "الخارجية"س فف بيان   افف: "إذا أرادأ بريطانيا أن تساعد نفسها فف التخفيف من عب  
خية ونتائجهاس فهناك خطواأ أول  يمكن أن تقوم بهاس وتتمثل فف تقديم اعتذار المسيولية التاري

رسمف من أعل  الهيئاأ الرسمية البريطانية للشتب الفلسطينفس نتيجة لما  ل به بسبب وعد بلفور 
واالنتدابس من تشريد ودمار وتهجير وقتل ومتانام مستمرم  ت  يومنا هذاس مترافقًا مل اعتراف رسمف 

 والقدس الشرقية عا مة لها". 1967انف بدولة فلسطين عل   دود الرابل من  زيران عام بريط
وأندأ أن هذا الظلم المتوا ل  ت  اآلنس يفرض عل  المملنة المت دم أنثر من غيرها من الدواس 

 مسيولياأ تاريخية ال يمكنها التهرب منهاس لمساعدم الشتب الفلسطينف والوقوف إل  جانبه.
عامس ولم تبد أسفها عل  نتائج وعد  100"بريطانيا فشلأ فف إظهار  سن النية عل  مدار وقالأ: 

 100بلفور التف أل قأ متانام كبيرم بشتبناس بل ذهبأ أبتد من ذلك فف قرارها اال تفاا بالذكرى الا
 لهذا الوعد بمشاركة إسرائيلس وكأنه إنجاز مشترك ةمن هذه ال يغة المقتر ة".

  28/7/2016هللا، األيام، رام 
 

 وزير شؤون القدس: االحتالل يمعن بسياسة التطهير العرقي في القدس .8
القدس:  ذر وزير شيون القدس الم افظ عدنان ال سينف من انفجار وشيكس إذا استمررأ ال كومة 
ه ارسرائيلية بارمتان فف سياساتها التن رية التتسفية تجاه الفلسطينيين عامةس والمقدسيين عل  وج

الخ وصس وتنكرها لل قوق الوطنية المشروعةس وذلك فف تتقيبه عل  المجزرم التف ارتنبتها 
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منزاًل فف قرية قلنديا وأر ل منشآأ فف بلدم  12بلدوزراأ اال تالاس ليلة ارثنين الماةفس ب ق 
 التيسويةس وأخرى فف  ف سلوان.

رو ف وميسساأ  قوق ارنسان إل  ت مل ودعا ال سينف التالم التر ف وارسالمف ودوا االت اد ااو 
مسيولياتهم التاريخية وارنسانية إزا  ما يجر  فف القدسس والت رك التاجل و لورم سياسة واة ة 
وممنهجة للةغط عل  إسرائيل لوقف سياساتها الالإنسانية والمخالفة لألعراف والقوانين والتشريتاأ 

ها تقويض  ل الدولتينس وتر يل المقدسيين عن الدولية كافةس خا ة فف القدسس والتف من شأن
 وطنهم وتهويد المدينة المقدسة. 

وأند أن سلطاأ اال تالا تتمدأس فف اآلونة ااخيرمس هدم المنازا فف التا مة الم تلة وبأعداد 
كبيرم ت أ مبرراأ غير قانونية وباطلةس لخدمة خططها المستقبلية الهادفة إل  اقتالع وطرد أنبر 

المواطنين من ديارهم وأراةيهمس و نا  المزيد من المستوطناأ غير الشرعيةس والبير  عدد من
االستيطانية التشوائيةس والطرق االلتفافيةس والقواعد التسكرية ارسرائيليةس بهدف السيطرم عل  

 ااراةف ومنل نقلها إل  الفلسطينيينس ما يندرج ت أ سياسة التطهير الترقف. 
هل يتقل أال "أ ارسرائيلية المبهمة التف سبقأ عملية الهدم فف قلندياس متسائاًل: واستهجن ارجرا ا

تترف أجهزم دولة كإسرائيل من قام بالبنا  ) سب إنذاراأ الهدم غير المتروفة( من دون ت ديد 
اابنية المق ودمس إةافة إل  سابقة لم تتهد من قبل وهف أن ارنذاراأ وجهأ من قبل سأ جهاأ 

فف ال كومة ارسرائيلية )دائرم أراةف إسرائيلس ووزاراأ: المالية والداخلية والدفاعس ولجنة  مختلفة
التخطيط والبنا  واردارم المدنية(س ما ييكد التتمد المق ود والمةف فف سياسة التطهير الترقف 

ل يلولة دون للمقدسيينس وعدم من هم الفر ة النافية لم اولة است دار أمر ا تراز  لمنل الهدمس وا
 اتخاذ أ  إجرا اأ قانونيةس وا  داث بلبلة فف  فوف المواطنين.

  28/7/2016األيام، رام هللا، 
 

 ت األردنيةوفد من وزارة النقل الفلسطينية يزور إدارة ترخيص السواقين والمركبا .9
فف  مركباأزار وفد فنف من وزارم النقل والموا الأ بدولة فلسطين إدارم ترخيص السواقين وال :عمان
من  االستفادمرغبة الجانب الفلسطينف فف  إطاروتأتف هذه الزيارم فف  أوا من أمس االثنين. ااردن

خبراأ مديرية اامن التام ممثلة بإدارم ترخيص السواقين والمركباأ فف مجاا الف ص الفنف 
اأ وارجرا اأ للمركباأس واالطالع عل  تجر ة اردارم الرائدم فف مجاا ف ص المركباأ واالي

 المتبتة فف ذلك.
 27/7/2016، الغد، عّمان
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 أثبتت تمسك شعبنا بالمقاومة الفقيه الشهيد ملحمةهنية:  .11
قاااا نائااب رئاايس المكتااب السياسااف ل ركااة  ماااس إسااماعيل هنيااةس إن الشااهيد القسااامف م مااد م: غااز 

 ومة.الفقيه خاض مل مة بطولية أثبتأ أن الشتب الفلسطينف باٍق عل  طريق المقا
عاماًا(س الاذ  استشاهد فجار  29جا  ذلك خالا ات اا هاتفف أجراه هنية بتائلة الشاهيد م ماد الفقياه )

يااوم اار تااا  أثنااا  خوةااه اشااتباًنا مساال ًا ماال قااواأ اال ااتالا ال ااهيونف بتااد م ا اارتها مناازاًل كااان 
 .يت  ن به فف بلدم  وريف شماا غرب مدينة الخليل جنوب الةفة الغر ية الم تلة

 وأثن  هنيه خالا ات الهس عل  بطولة الشهيد وجهاده وتة ياته.
عاًماا(س  29وكانأ  ركة  ماسس زّفأ فف بيان   ففس شهيدها القسامف البطل م مد جبارم الفقياه )

 مجددم عهدها لشتبنا وأمتنا أن تبق  عل  نهج الشهدا  والمقاومين ااطهار.
 27/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المقاومةالتمسك بتنعى "الفقيه" وتؤكد على  فلسطينيةالفصائل ال .11

عاماااا(س الاااذ  استشاااهد فجااار ياااوم  29نتاااأ الف اااائل الفلساااطينية الشاااهيد م ماااد جباااارم الفقياااه ): غااازم
اار تاااا س بتاااد خوةاااه اشاااتباًنا مسااالً ا اساااتمر انثااار مااان سااابل سااااعاأ مااال قاااواأ اال اااتالا التاااف 

 م  وريف شمالف مدينة الخليل. ا رأ منزاًل كان يت  ن به فف بلد
وقالاااأ  ركاااة المقاوماااة ارساااالمية " مااااس"س فاااف بياااان لهااااس "إن الشاااهيد الفقياااه كاااان مااان خيااارم أبناااا  
فلسطين الذين عرفتهم السجونس وقادموا لاوطنهم وقةايتهمس  ياث قةا  مان عماره النثيار فاف ساجون 

 المجاهدين". اال تالاس وكان مالزًما للقرآن ومن  فظتهس وم بوًبا بين إخوته
فيماااا زفاااأ "كتائاااب الشاااهيد عاااز الااادين القساااام" الاااذراع التساااكر  لاااا " مااااس" الشاااهيدس وأنااادأ علااا  أن 
ن تارك و يادًا يقاتال فاف ميادان المتركاةس  ن تاآمر علياه القرياب والبتيادس وا  "سالح المقاومة لن يساقط وا 

جتاث آخار  اهيونف مان وستبق  ةفة اابطاا رائدم فف مقارعة الم تل وقطتان مغت ابيه إلا  أن ي
 أرض فلسطين".

كمااا نتااأ  ركااة "الجهاااد ارسااالمف" فااف فلسااطينس الشااهيد الفقيااه والااذ  أمةاا  فااف سااجون اال ااتالا 
 عدم سنواأ بتهمة القيام بأعماا مقاومة.

باادورهاس أناادأ " ركااة المقاومااة الشااتبية" فااف فلسااطينس علاا  أن جريمااة االغتياااا التااف قااام بهااا جنااود 
يمااة  اارب وأن دمااا  الفقيااه بطاال عمليااة الخلياال البطوليااةس لاان تنااون إال لتنااة علاا  اال ااتالا هااف "جر 

 اال تالا وأعوانه وستنون الةو  الجديد الممتد ن و ت رير القدس وكامل ترابنا فلسطين".
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وفااف السااياق ذاتااهس أشااادأ "الجبهااة الشااتبية لت رياار فلسااطين" بالمتركااة البطوليااة التااف خاةااها الفقيااه 
وأنااادأ فاااف بياااان لهااااس علااا  أن "الشاااهيد ينتماااف إلااا  جيااال الااارفض  لسااااعاأ طويلاااة.والتاااف امتااادأ 

رهابه".  والمقاومة الرافض للخنوع والقبوا باامر الواقل الذ  يفرةه اال تالا ال هيونف بإجرا اته وا 
شااتاا جااذوم  المساال ةسفيمااا دعااأ "لجااان المقاومااة فااف فلسااطين"س إلاا  "ت ااتيد المقاومااة   انتفاةااةوا 

 ومستوطنيه المجرمين". اال تالاالةفة عبر مزيدًا من التملياأ البطولية ةد جنود  القدس فف
 27/7/2016، فلسطين أون الين

 
 حماس: قمة نواكشوط تعكس حالة الضعف العربي .12

أعر اااأ  ركاااة المقاوماااة ارساااالمية " مااااس" ياااوم اار تاااا  عااان أسااافها ل الاااة التااارد  والةاااتف : غااازم
مة جامتة الدوا التر ية فف نوانشوط المسمام قمة اامال والتاف عقادأ التر ف الرسمف الذ  عكسته ق

وأشاارأ ال ركاة فاف بياان  ا فف لهااس إلا  أن قماة نوانشاوط تغياب عان  ةااورها  االثناين الماةاف.
أنثر من ثلثف ريسا  وملوك وزعما  الدوا التر يةس فيما اخت رأ جدولها مان ياومين إلا  ياوم وا اد 

 بيان ال يرق  إل  تلبية م الح الشتب الفلسطينف واامة التر ية.لتخرج فف نهاية المطاف ب
وأناااادأ ال ركااااة أن القةااااية الفلسااااطينية وت رياااار فلسااااطين وتطهياااار اارض والمقدساااااأ ماااان دنااااس 
اال تالا ستبق  هف قةية اامة المركزية التف لن تفلح أ  قمة فاف تجاوزهاا أو إهمالهاا أو التقااعس 

 لفلسطينف.فف الوقوف إل  جانب الشتب ا
وقالأ "كان عل  القمة أن تترف النياان ارسارائيلف بأناه اررهااب الرئيساف فاف المنطقاة وأن المقاوماة 
الفلسطينية هف المقاومة الشرعية التف يجب دعمها والوقوف إل  جانبها بداًل من الخلط بين المقاوماة 

ًا إلاا  اال ااتالا أماار مرفااوضس وأةااافأ "أن إعطااا  الغطااا  لمبااادراأ سياسااية من ااازم كلياا واررهاااب".
ن أ   اال للقةااية ال بااد أن يماار عباار المقاومااة لناانس  فااال مبااادرم فرنسااية وال تطبياال ماال اال ااتالاس وا 

 اال تالا وتطهير المقدساأ وما دون تنازا وهبوط".
ونبهأ إل  غياب ال  ار والتدوان ارسرائيلف عن القمة "وكأن دما  شتبنا وعذاباتهم ال تتنف شيئًاس 

  يث لم يطالب أ د برفل ال  ار أو وقف التدوان عن شتبناس أو لجم المتتدين عل  مقدساتنا".
 27/7/2016، فلسطين أون الين

 
 اإلعالميةفتح تدعو مشعل لعدم االزدواجية والتناقض في التصريحات  .13

فااف  دعااأ  ركااة فااتحس رئاايس المكتااب السياسااف ل ماااس خالااد مشااتلس لتاادم االزدواجيااة وفااا:- رام هللا
 الت ري اأ ارعالميةس وأن يكون خطابه موجها للشتب الفلسطينف دون موار ة.
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وطالب المت دث باسم  ركة فتح أسامة القواسمفس مشتل بترجمة ما  ارح باه لالعاالم الغر اف  اوا 
قيااام دولااة فلسااطينية علاا   اادود  أساااس"اسااتتداد  ركتااه لالعتااراف بإساارائيل وقبااوا سااالم متهااا علاا  

 "س للغة التر ية.67زيران الرابل من  
وأنااد أن  ركااة "فااتح" لاام تتفاااجو بهااذا الموقااف مطلقااا لتلمهااا المساابق بااالمواقف ال قيقيااة ل ماااس التااف 

 قبلأ دولة ذاأ  دود ميقتةس التف طر ها شارون ورفةتها "فتح".
 التف ي رح بها مشتل بهذا الخ اوص ااول وقاا القواسمف فف ت ريح   ففس إنها "ليسأ المرم 

والمةاامون لوكاااالأ أنبااا  غر يااةس بينمااا يتغياار الخطاااب بشااكل كاماال عناادما يت اادث باللغااة التر يااة 
  فاظا عل  ما  وجههم". وارسالمفللشتب الفلسطينف أو التر ف 

ف ايل علا  الساا ة الفلساطينية أن يتتارف بإسارائيلس وأناه  أ  أووأةاف: لم يطلب أ د من  ماس 
بتوقيل اتفاقية سالم متهاس الن هذا الشأن السياسف هو شأن منظماة  من غير المقبوا أن يقوم ف يل

الت رياار الفلسااطينية ب اافتها القانونيااة وباعتبارهااا الممثاال الشاارعف والو يااد للشااتب الفلسااطينفس ولاايس 
 شأنا ف ائليا بالمطلق.

ساتتدون رساائل سياساية رسارائيل وللغارب عنوانهاا أنهام م إي اااكاان مشاتل يرياد  إذاوأشار إلا  أناه 
أن يكونااوا باادال  عاان منظمااة الت رياار الفلسااطينية ماان خااالا هااذه الت ااري اأس فنن اا ه أن ي ااارح 
شتبنا الفلسطينف بموقف  ركته ال قيقف قبل الغرب إن استطاعس وأن يذهب للو دم الوطنية بدال مان 

الاااوطنف الاااركض ورا  الساااراب واالساااتمرار فاااف  الاااة الجااادا واالنقساااام الاااداخلفس الاااذ  أةااار بالنااال 
س ميكادا أن إسارائيل تساتغل هاذا الوةال لتمريار مشااريتها ارسارائيليةالفلسطينف وخادم دولاة اال اتالا 

وشدد القواسامف علا  أن هاذه الت اري اأ التاف أدلا  بهاا مشاتل هاف ت اري اأ موثقاه  االستيطانية.
 تماماس وم اوالأ نفيها ال تنطلف عل  أ د.

 27/7/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 لم تطلب منه التوسط "الجهاد"أوقع نفسه بدور العراب و عشقيالبطش:  .14

غاازم: انتقاادأ  ركااة الجهاااد ارسااالمف بشاادم ت ااري اأ اللااوا  السااتود  المتقاعااد أنااور عشااقفس التااف 
تطاااوا فيهااا علاا   ركتااف  ماااس والجهااادس وجااددأ رفةااها لزيارتااه إلاا  إساارائيلس ونفاا  القياااد  فااف 

 يكون قدم اعتذارا للوا  الستود . ال ركة خالد البطش أن
وأند فف ت ري اأ عل   سابه فف الفيسبوك عدم   ة ما ورد من ت اري اأ لتشاقفس وو افها باا 

 ."تمييل للمواقف لتبرير زيارته لدولة النيان الغا ب"وقاا إنها  "المغالطاأ"
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 ارية بتاد زيارتاه وقاا منتقدا عشقف تتقيبًا عل  ماا ورد مان ت اري اأ لألخيار ا ادى ال ا ف الم
 ركة الجهاد ارساالمف التاف أخاذأ علا  عاتقهاا ق اف تال أبياب ب اواريخها "المفاجئة رسرائيل إن 

ورفةأ كل مشاريل ونهج التسوية منذ البداية ال تتترف بشرعية هذا النياان أ ااًلس  تا  تطلاب مان 
التااراب للتسااوية ماال عشااقف أو غيااره التوسااط لهااا عنااده ودون أن ياادرك عشااقف بأنااه يوقاال نفسااه باادور 

 ."التدو ال هيونف
ونفاا  الاابطش أن يكااون قااد اعتااذر لتشااقف عاان تتقيااب سااابق لااه منتقاادًا م اااف ته ااولاا  لل ااهيونف 

لاايس خالفااًا شخ اايًا متااه أو ماال "س نافيااًا ذلااك نفيااًا تامااًاس موةاا ًا أن ااماار "دور  غولااد فااف أوروبااا"
 .وممارساأ تتترف للتدو ب ق فف فلسطينمكوناأ الشتب الستود  الشقيق بل هو خالف مل نهج 

ن ن ال نتتامل برداأ فتل بل نتتماد منهجاًا واةا ًا يتتبار النياان ال اهيونف الغا اب للقادس "وقاا 
إذا كاان لادى اللاوا  عشاقف فاائض ". وأةااف "عدوًا لألمة نرفض التطبيل متهس وال نوقل متاه اتفاقااأ

إل  أنه ليس لديه أ   وأشار "ذ الخالفاأ بين مكوناتها.وقأ وجهد فليبذله فف تو يد اامة والدعوم لنب
وساايلة ات اااا باااللوا  عشااقفس وأنااه لاام يساابق لااه التوا اال بااه طااواا  ياتااه عباار أيااة وساايلة ات ااااس 

 مطالبًا الجنراا بت ديد مت  وكيف تم ذلك.
 28/7/2016القدس العربي، لندن، 

 
 اإلسرائيليجيش الالمقاومة بغزة هاجس ُيالحق  أنفاق"يديعوت":  .15

تشكل اانفاق التف  فرتها المقاومة الفلسطينية فف قطاع غازمس والتاف كاان : خلدون مظلوم -النا رم 
لهااا دور فااف إيقاااع خسااائر كبياارم ب اافوف قااواأ اال ااتالا خااالا التاادوان ااخياار علاا  غاازم  اايف 

 س هاجًسا ال يمل السياسيون والتسكريون والم للون من طر ه.2014
لم لاال التسااكر  فااف  اا يفة "يااديتوأ أ رونااوأ"س ايتااان هااابرس ت ااأ عنااوان "فشاال وفااف ذلااك كتااب ا

االنت ار"س أن التميد فف قواأ اال تالاس ايتا  فيروب قاا إن ماا يقلقاه أنثار مان غياره هاف اانفااق 
ولفأ هابر النظر إل  أن التميد قيروب كان ينتظار تتييناه  التف ت فرها  ماس ت أ أقدامه وجنوده.

 نتيبة غزمس وهف أ د المنا ب اانثر ت دًيا فف جيش اال تالا واانثر تقديًرا.قائًدا ل
وأشااار إلاا  أن فيااروب عجااز عاان تقااديم المساااعدم فيمااا يخااص أنفاااق  ركااة  ماااس التااف ت فرهااا فااف 

 قطاع غزمس زاعًما أنه )ايتا  فيروب( عل  دراية بتلك اانفاق وتشتباتها.
ا إذا تاام النشااف عنهااا اوا ماارم أثنااا  التمليااة أو كنااا نتاارف وأةاااف هااابر: "يتوا اال النقاااش  ااوا ماا

عاان وجودهااا ماان قباال )...(س والاادرس الااذ  تتلمناااهس أو كااان علينااا أن نتتلمااه هااو أن  ماااس منظمااة 
وتابل: "اانفاق ليساأ ساوى جاز  مان ق اة التملياة التاف ن ياف فاف هاذه ااياام الاذكرى الثانياة  تتتلم".
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إزا  ال روبس السياسايون والقاادم التساكريون  ارسرائيلفهف موقف المجتمل لها )...(س الق ة النبيرم 
 عودونا طواا سنواأ عل  انت اراأ كاس ة".

ورأى هابر أن خيبة اامل من انتهاا  الجارف ال اامد كماا انتهاأس ناابل عان سابب وا اد فقاط  شاتب 
ئة تماًماااس انااه لاان يكااون اسارائيل يريااد الن اار الناماالس بشااكل مطلااق ونهااائفس وهااذه هااف ااخبااار السااي

واستطرد: "لن تناون هنااك المزياد مان  اروب الن ار  هناك المزيد من ال روب من هذا النوع )...(".
النهائفس ون ن م كومون لسنواأ طويلة بالتملياأ ةد المنظماأ اررهابيةس االنت ار فف هذا النوع 

 من ال روب ي دث قبل فترم طويلة من بدئها".
 27/7/2016قدس برس، 

 
 البلديةن لعملية االنتخابات ت ين مركزي  يشكلت لجنت   حماس": رأي اليوم" .16

بشاكل رسامف بادأأ  ركاة  ماااس باالت ااا بشخ اياأ متروفاة فااف قطااع غازم وفاف بتااض  رام هللا:
الماادن الرئيسااية فااف الةاافة الغر يااةس ماان أجاال ترشاا يهم علاا  قوائمهااا الخا ااة باالنتخاباااأ الم ليااة 

خطة التف وةتتها ال ركة للتنافس عل  هذه االنتخاباأ التاف ساتنون مقياساا لمادى المقبلةس ةمن ال
 قوم الف ائل عل  اارض.

وقااد أعلنااأ  ركااة  ماااس رسااميا أن مرشاا يها هااذه الماارم ساايتم اختيااارهم ماان النفااا اأ المشااهود لهااا 
 ركتااه  م مااود الزهااار عةااو المكتااب السياسااف ل ماااسس أن د.بالنزاهااة وخدمااة السااكانس  يااث قاااا 

 كفا اأ." سمأ أمرها بالدخوا فف االنتخاباأ البلدية القادمةس عبر إشراك 
نة جأن  ركة  ماس شكلأ لجنتان مركزيتان لتملية االنتخاباأ البلديةس أ دهما ل "رأ  اليوم"وعلمأ 

خا ة بإدارم التملياة بشاكل كامالس وتةام مسايولين إدارياين ومااليين وا عالمياين وخبارا  فاف االت ااا 
لجماهير س وآخارون لهام عالقاة باالتنظير وال شادس إةاافة إلا  لجناة خا اة شاكلأ مان أجال اختياار ا

وسيناط باللجنة الثانية مهمة اختيار المرش ين اانفا  من بين النثير  مرش ف ال ركة من النفا اأ.
 من ااسما  المطرو ةس ةمن م دداأ وةتتها  ركة  ماس.

أ الختياااار المرشااا ين باالت ااااا بالتدياااد مااان الشخ اااياأ وبشاااكل رسااامف شااارعأ اللجناااة التاااف شاااكل
االعتبارياة فااف قطاااع غازم وبتااض الماادن الرئيسااة فاف الةاافة الغر يااةس علا  أن يتساال مجاااا االت اااا 

 ليشمل كل مناطق التنافس التف ترى  ماس فر ة بالفوز بهاس فف اايام المقبلة.
هندساااين وأطباااا  وشخ اااياأ وفاااف بتاااض منااااطق قطااااع غااازم أجااارأ  ركاااة  مااااس ات ااااالأ مااال م

اعتبارية من بينهم وجها  وموظفين متقاعدينس شهد لهم خالا فترم خدمتهم بالنفا مس وعرةأ عليهم 
 الترشح فف االنتخاباأ الم لية من أجل دعمهم.
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ولااام تساااتقر  ركاااة  مااااس  تااا  الل ظاااة  ساااب المتلومااااأ الخا اااة علااا  مرشااا ها الاااذ  ساااتدعمه 
 نة غزمس وهف أ د أنبر البلدياأ الفلسطينية.للتنافس عل  رئاسة بلدية مدي

 27/7/2016، لندن، رأي اليوم
 

 اإلسرائيليين بالجيش بات تهديًدا خطيًرا جًدا ثقة: عدم تآيزنكو  .17
خاااالا  أأقاااّر رئااايس أركاااان الجااايش ارسااارائيلّفس الجناااراا غااااد  آيزنكاااو  زهيااار أنااادراوس: –النا ااارم 

ماانس التابتاة للننيساأس إّن التهدياد اانبار الم اّدق بااالجيش اساتتراٍض سار ٍّ قّدماه للجناة الخارجّياة واا
 ارسرائيلّف ليس تهديًدا خارجًيا فقطس بل فقدان الجمهور ارسرائيلف الثقة بهس عل   ّد تتبيره.

وب ساب  ا يفة )هااآرتس( التبرّياةس التااف أوردأ النباأ فقااد قااا رئاايس هيئاة ااركااان التاّماة إن ظاااهرم 
ش تنررأ فف قةايا عدم خاالا ااشاهر ااخيارم. وركاّز فاف  ديثاه علا  قةاية مّس السياسيين بالجي

الجناااد  القاتااال فاااف الخليااال )أعااادم جريً اااا فلساااطينًيا ملقاااً  علااا  اارض(س التاااف ت ولاااأس برأياااهس مااان 
م انمة تجر  داخال الجايش ةاّد جناد  خاالف ااوامار إلا  قةاية عاماة يتناولهاا سياسايون كثيارون 

مهور لغاياٍأ سياسيٍةس م ذًرا من أّن هاذا اادا  يماّس منظوماة التالقااأ باين وي اولون بها كسب الج
 الجيش والمجتمل.

الجيش ارسرائيلّف بابيأ من زجاج شفاف للمجتمل ارسرائيلفس ونتيجة ذلك  أوو ف الجنراا آيزنكو 
  بنساابة ُتساالط ااةااوا  علاا  كاال مشااكلة يواجههااا الجنااود فااوًرا. ماال ذلااكس أّنااد علاا  أّن الجاايش ي ظاا

عالية من ثقة الجمهورس ولنّنه شّدّد عل  أّن تزعزع ثقة الجمهور به مشكلة خطيرم تجتل من ال تب 
 عل  الجيش تأدية دوره.

أّن المواقاااف ااخياارم التااف تناولااأ قةااايا عمالنيااة تخةااال  أعااالوم علاا  ذلااكس رأى الجنااراا آيزنكااو 
يشس ُمشايًرا فاف الوقاأ عيناه إلا  أّن النثيار للف ص غير مرغوبة وال تايثر فاف المسااراأ الداخلياة للجا

مّما قيل ال عالقة له بال قائقس بل قيال اجناداأ ال عالقاة للجايش بهاا. مان ثام توجاه إلا  السياسايين 
 بالقوا: من ُيرد روح الت ابةس فليقل ذلكس ب سب تتبيره.

 27/7/2016، رأي اليوم، لندن
 
 س بطالزعيم عصابة والجندي القاتل لي ليبرمانيعلون:  .18

و ااف وزياار ااماان ارساارائيلف السااابقس موشاايه يتلااونس خلفااه فااف المن ااب أفيغاادور : بااالا ةاااهر
س وشااادد علااا  أن الجناااد  القاتااالس إليئاااور أزاريااااس الاااذ  أعااادم الشااااب "زعااايم ع ااااباأ"ليبرماااانس بأناااه 

 الفلسطينف عبد الفتاح الشريفس ليس بطال كما يتتبره البتض.
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لام أذهاب إلا  "اار تاا س إناه  ية عن يتلون قوله فف جامتة باار إياالن ياومونقلأ وسائل إعالم إسرائيل
فاف إشاارم إلا   ةاور ليبرماان إ ادى جلسااأ  "الم كمة كرئيس ع اباأ مان أجال ممارساة ةاغوط

 الم كمة التسكرية فف يافا التف تنظر فف اتهام ازاريا بقتل الشريفس تأييدا للجند  القاتل.  
هذا ليس جناديا بطاال كماا ي ااولون إظهاارهس ولاذلك قارر قائاد اللاوا  أناه لام "نه وقاا يتلون عن أزاريا إ

لام أت ادث  تا  الياوم مال ". وأةااف أناه "يتد مقاتالس ومن هناك انتقلأ اامور إلا  ارجارا  الجناائف
النائااب التااام التسااكر   ااوا الموةااوع ان هااذا قااد يشااكل تاادخال. ولاام أتطاارق إلاا  المسااار القةااائف 

 ."م أذهب إل  الم كمة كرئيس ع اباأس ومن أجل ممارسة ةغوطبتاتا. ول
 27/7/2016، 48عرب 

 
 وليس الضفة الغربية 48الفلسطينية حين تتحدث عن االحتالل تقصد مناطق  السلطة: يعلون  .19

السابق موشيه يتلون السلطة الوطنية والرئيس  ارسرائيلفهاجم وزير الجيش : الرأ  –القدس الم تلة 
م مااود عباااسس متتباارا أن الساالطة  ااين تت اادث عاان اال ااتالا ال تق ااد مناااطق الةاافة الفلسااطينف 
نماالغر ية فقطس   .48تتتبر مدينة تل أبيب أنبر المستوطناأ وتتنف باال تالا مناطق عام  وا 

وفقا  أمسفف مدينة تل أبيب  "بار ايالن"لقاها فف ميتمر جامتة أيتلون فف النلمة التف  أقوااجا أ 
 ااراةااافالتبااار س وابااادى رفةاااه النامااال والمطلاااق باالنسااا اب مااان مزياااد مااان  "nrg"موقااال  لماااا نشاااره

 إساااارائيلمزيااااد ماااان التملياااااأ ةااااد  إلاااا ياااايد   ااراةاااافوتسااااليمها للساااالطةس متتباااارا االنساااا اب ماااان 
تهديااد  يااام  إلاا س متتباارا أن ذلااك سااييد  إساارائيلال ااواريخ علاا   رطااالق ااراةاافواسااتخدام هااذه 
 .ارسرائيليين

وكالهماا  تا  الياوم ال تتترفاان  "السالطة"فف قطااع غازمس و " مستان"يوجد لدينا كيانين فقيرين "قاا و 
بإسرائيل ونتلق  منهم ال واريخس وكافة المبادراأ السياساية المطرو اة لان تساتطيل  ال هاذا ال اراعس 

ن اليسار واليماين ومن يتتقد أنه يمكن االنف اا عن الفلسطينيين فهو واهمس واليوم ال يوجد خالف بي
 ."وكل ما يقاا عن اختالف ومواقف متباينة غير   يح إسرائيلفف 

 28/7/2016الرأي، عّمان، 
 
 سر منفذي العمليات ضد اإلسرائيليينمبدئي على معاقبة أُ  بشكليصادق  "الكنيست" .21

هيدياةس علاا   اادق الننيسااأ )البرلماان( ارسارائيلفس ياوم اار تااا س باالقرا م التم :ااناةاوا –القادس 
مشاروعين اثنااين لقااانونينس يسااتهدفا متاقبااة أساار منفاذ  التملياااأ المساال ة )الطتاان وغيرهااا(س بالقاادس 

 والداخل ارسرائيلفس  سب نائب فف الننيسأ.
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 اااادق الننيساااأ ياااوم باااالقرا م ": "ااناةاااوا"وقااااا التةاااو التر اااف فاااف الننيساااأس أساااامه الساااتد س لاااا
ةد أسر منفذ  التملياأ فف القدس والاداخل ارسارائيلف والجهااأ  التمهيدية عل  مشروعين لقانونين

 ."الداعمة لهم بالقرا م التمهيدية
القانون ااوا ينص عل   رمان منفذ  التملياأ وورثتهم من التتويةاأ عن "وأةاف الستد س أن 

فاااذ س فاااف  ااااا كاااان لمن"الف ااال مااان التمااال لمنفاااذ التملياااةس ومتاشااااأ التقاعاااد ومخ  ااااأ المتااااقين
 التملية متاش تقاعد أو من ة إعاقة.

وأوةح أن هذا المشروع يتد أ د متالم التقوبة الجماعية التاف تساتهدف ااطفااا والةاتفا  الاذين ال 
 با .عالقة لهم بما قام به اآل

بإتا اااة أخاااذ تتويةااااأ مااان ميسساااة التاااأمين "أماااا مشاااروع القاااانون الثاااانفس  ساااب الساااتد س فيتتلاااق 
 ."التملية والسلطة الفلسطينية فف  اا تبين أنها تدعم التمليةارسرائيلية ومنفذ 

القاااانون المتماااوا باااه  اليااااس يتااايح للمتةااارر مااان أ  عملياااة االنتفاااا  "ووفاااق عةاااو الننيساااأس فاااإن 
 ."بتتويض جهة وا دم فقط  ب يث يقوم المتةرر باختيار جهة التتويض

س مان إجماالف الاذين  ةاروا جلساة 14عةاواس فيماا عارةاهما  57و ين أن المشروعين وافق عليهماا 
 نائبا. 120اليومس فيما يبلغ عدد نواب الننيسأ إجماال 

 27/7/2016، رأي اليوم، لندن
 
 مشروع قانون لمنح المستوطنات امتيازات ضريبيةتصادق على  "الوزارّية لشؤون الّتشريع" .21

س بقارا م تمهيدّياةس علا  مشاروع  ادقأ اللجنة الوزارّية لشايون الّتشاريلس أماس اار تاا : الطيب غنايم
 قانون يمنح المستوطناأ امتيازاأ ةريبّيةس خالا اجتماع أعّد خّ يً ا لهذه القةّية.

وأقّرأ اللجنة أّنه خالا أسبوعين ست ّدد وزارتا اامن واالقت اد شاروًطا لالمتياازاأ الّةاريبّية لساّكان 
 ."تهديد أمنفّ "ن ت أ المستوطناأس الذين تترّفهم اللجنة عل  أّنهم يتواجدو 

وقااد اعترةااأ وزارم المالّيااة علاا  مشااروع القااانون الااذ  بااادر لااه عةااو الننيسااأ اليمينااّف المتطااّرفس 
مليون شيكلس وبسبب  150س بسبب تنلفته المقّدرم بما يتادا "البيأ اليهود ّ "بتسلئيل سموتريتشس من 

االقت اادّ س  اودقأ -االجتمااعفّ  كون الخارطة التف تستند علا  القارب مان ال ادود وعلا  المساتوى 
 سابًقا.

 27/7/2016، 48عرب 
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 إسرائيل""نحو  كيلومترات من األنفاق شهرياً  10تحفر  حماسمسؤول عسكري:  .22
قااااا مسااايوا إسااارائيلف عساااكر  كبيااار للقناااام الثانياااة فاااف التلفزياااون ارسااارائيلفس مساااا  : ا ماااد دراوشاااة

 ن اانفاق ن و ال دود ارسرائيلّية شهرًيا.كيلومتراأ م 10س إن  ركة  ماس ت فر اار تا 
وأةاف المسيوا أنه رغم كل االنهيار والمشانل التف يواجهها عّمااا ال فارس خاالا ااشاهر ااخيارمس 

 إال أنه ال زاا ماثاًلس بل ويزداد خطورًم.
زمااة أنفاااق فااف مقاباال ذلااكس قاااا مساايوا إساارائيلف سياسااف كبياارس للقنااام ذاتهاااس إنااه ال  اال  شاااماًل لااا "أ

ن دواًل أخرى فف التالم ال يوجد أ   ل عنها بالمّرم.   ماس"س وا 
للتملياااااأ الميدانّيااااة التااااف قااااام بهااااا الجاااايش  االسااااتراتيجيةوتسااااا ا المساااايوا السياسااااف عاااان الجاااادوى 

 ارسرائيلف خالا ال رب ااخيرم عل  قطاع غّزمس  يف التام ما قبل الماةف.
 27/7/2016، 48عرب 

 
 ""سي المصنفة تزيد من معدل هدم منازل الفلسطينيين في المناطق "سرائيلإ": "بتسيلم" .23

مسكًنا فف التجمتااأ الفلساطينية  168س هدمأ السلطاأ ارسرائيلية 2016فف الن ف ااوا من عام 
قا ًرا. وفقا لمتطياأ منظمة بتسيلمس  384أ ب وا بال مأوىس منهم  شخً ا 740فف الةفة الغر ية. 
هر السااتةس هاادمأ الساالطاأ منااازا أنثاار ماان أ  وقااأ فااف الساانواأ التشاار الماةااية خااالا هااذه ااشاا
 منزال(. 175س التف ُهدم فيها 2013)باستثنا  التام 

هدم المنازا هو عن ر أساسّف فف السياسة التف تطّبقها إسرائيل فف الّةفة الغر ّية. يتم تنفيذ أعماا 
ماان مسااا ة الةاافة الغر يااة  %60والتااف تغطااف ن ااو "س  Cالهاادم فااف المناااطق المتّرفااة باساام "مناااطق 

والتف ترى إسارائيل أنهاا متاّدم لخدماة ا تياجاتهاا أوال وقبال كال شاف  وفاف القادس الشارقية. وفقاا لاذلك 
تتمااال الدولاااة علااا  إقااارار ال قاااائق فاااف هاااذه المنااااطق مااان أجااال خلاااق وةااال مااان ال اااتب تغيياااره فاااف 

باسااتخدام  جااج قانونيااة واهيااة. وهكااذاس ماان جملااة المسااتقبلس وتتماال علاا  تهجياار وطاارد الفلسااطينيين 
أمااور أخاارىس يااتم تنفيااذ أعماااا هاادم المنااازا ب جااة "البنااا  غياار القااانونّف" ا وهااف  ّجااة مفّناادم فااف ظااّل 
غياااااب أ  إمكانّيااااة  قيقّيااااة للبنااااا  القااااانونّف. فااااف المقاباااالس تساااايطر إساااارائيل علاااا  ااراةاااافس تبنااااف 

 ة المتواجدم فف هذه المنطقة.المستوطناأ وتستغّل الموارد الطبيتيّ 
عاان بقّيااة أراةااف الةااّفة يسااّهل علاا  إساارائيل التنّ اال ماان مساايوليتها عاان كافااة  Cف اال المناااطق 

الفلسااااطينيين فااااف الةاااافة وت ميلهااااا للساااالطة الفلسااااطينيةس والتااااف اسااااتلمأ بشااااكل رساااامّف جاااازً ا ماااان 
فهاااو ال يتكاااس الواقااال . لناااّن هاااذا التقسااايم هاااو تقسااايم م اااطنل: Bواااا Aال اااال ّياأ فاااف المنااااطق 
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تااايثر علااا  كاّفاااة  Cالجغرافاااف أو الفةاااا  الفلساااطينّفس والسياساااة التاااف تطّبقهاااا إسااارائيل فاااف المنااااطق 
 سّكان الّةفةس والذ  يتواجد مستقبلهم بين أيد  إسرائيل بشكل   رّ .

 27/7/2016، لحقوق اإلنسان، بتسيلم اإلسرائيليمركز المعلومات 
 
 ون مع منظمات مختلفة بهدف تقديم مساعدات إنسانية للسوريينالجيش يدرس التعاأدرعي:  .24

أميركياة  منظماة إنساانية يهودياة ليادرس طلاب  أنه كشف الجيش ارسرائيلف: مجلف نظير- تل أبيب
للبلااداأ السااورية فاااف منطقااة الجااوالن الم اذياااة  السااماح لهاااا بتقااديم متوناااأ إنساااانية "عاميليااا"تاادع  

 د يد التون للسكان فف المنطقة وتتزيز التالقاأ متهم لمستقبل أفةل.لل دود مل إسرائيل بهدف م
فااف  "منطقااة آمنااة"وقاااا رئاايس المنظمااة رجاال ااعماااا اليهااود  مااوتف كهانااا إنااه ياارى ةاارورم إقامااة 

طبيتتها بتدما خرجأ عن ن ابها فاف  الجانب السور  من ال دود مل إسرائيل بغية إعادم ال يام إل 
ساانواأ. وماان المتلااوم أن قااواأ المتارةااة  5تااة فااف الدولااة منااذ مااا يزيااد علاا  أعقاااب ال اارب المندل

ال دودية مل إسرائيل بتد انس اب قواأ الجيش السور  منها  السورية هف التف تسيطر عل  المنطقة
وتركيز قواتها فف م يط التا امة دمشاق. وتهادف المنظماة إلا  تتزياز المجتمال المادنف فاف المنطقاة 

قاماااة مستشاااف  ميااادانف يساااتبدا التااا وذلاااك بتقاااديم ون علااا  ثالثاااة أوجاااه ااوا هاااو نقااال أجهااازم طبياااة وا 
التر وياة وتمكاين  ال اجة لنقل الجر   إل  داخل إسرائيل. والوجاه الثاانف هاو إعاادم تأهيال الميسسااأ

 موا لة التتليم فف المدارس. والثالث إدخاا مساعداأ غذائية ةرورية اهالف المنطقة.
الجايش يادرس التتااون مال منظمااأ "ا  أدرعاف إن فيخاث باسام الجايش ارسارائيلف أبدوره قااا المت اد

 . "مختلفة بهدف تقديم مساعداأ إنسانية للسوريين
ااوةاااع فااف سااوريا أقساا  ماان ااوةاااع فااف غاازم ويجااب علاا  الجمياال أن "إن  وقاااا رئاايس الجمتيااة

 . "يقدم المساعدم. إننا ب اجة إل  عون المجتمل الدولف
 28/7/2016ألوسط، لندن، الشرق ا

 
 األردن الشرقية مع حدودالعلى  األمني معظم الجدار ىبن "معاريف": الجيش اإلسرائيلي .25

أفاااادأ  ااا يفة متااااريف باااأن الجااايش ارسااارائيلف بنااا  متظااام "الجااادار اامناااف" الباااالغ دولاااه ثالثاااين 
 كيلومتراس عل  ال دود الشرقية مل ااردن.

كلام مان الجادار  24ها التسكر  نوعام أمير إنه تم االنتها  من بناا  وقالأ ال  يفة فف تقرير لمراسل
 مليون دوالر(. 78مليون شيكل )ن و  300الذ  تبلغ كلفة تشييده 
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وتابتااأ أنااه ماان المقاارر أن يكتماال الجاادار الااذ  أقرتااه  كومااة بنيااامين نتنياااهو والااذ  سي اال مدينااة 
 إيالأ فف منطقة "تمناع"س قبل نهاية التام ال الف.

وأشارأ "متاريف" إل  أن عشراأ المقاولين ومئاأ الشا ناأ التابتة لادائرم الهندساة والبناا  فاف وزارم 
 الدفاع ارسرائيليةس تتمل عل  مدار الساعة الستنماا الجدار.

قامة أبراج مراقباة ووساائل متابتاة ور اد متطاورم ووساائل  ماياة قارب  ويتةمن المشروع شق طرق وا 
 لذ  يقام هذه اايام بجوار منطقة تمناع.مطار إيالن رامون ا

ويشاابه الجاادار الااذ  تبنيااه إساارائيل علاا   اادود ااردن نفااس النمااوذج للجاادارين اللااذين أقامتهمااا علاا  
  دودها مل م ر وهةبة الجوالن.

 27/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 علمانيحرق ماضيها البهدف في تركيا  حقيقياً  آيال زيسر: أردوغان يقود انقالباً  .26

قاا المستشرق ارسرائيلف آياا زيسر إن الرئيس التركف رجب طيب أردوغان يقاود "انقالباا  قيقياا فاف 
 بالده"س بهدف تغيير وجه تركيا و رق كل الجسور التف تر طها بماةيها التلمانف.

كال وزعم زيسر أستاذ دراساأ الشارق ااوساط بجامتاة تال أبياب أن ال كوماة التركياة تطلاق الناار فاف 
-مميتااةور مااا -االتجاهاااأس وأن أردوغااان يسااتغل الم اولااة االنقالبيااة الفاشاالة لتوجيااه ةاار اأ قاسااية 

المتااارض لااهس وباتجاااه كاال ماان ي اااوا اعتراةااه فااف ت قيااق أهدافااه التااف تشاامل أساسااا ر ااط  للمتسااكر
 كماا أتاتورك. تركيا بجذورها ارسالمية والتثمانيةس وم و أ  آثار لميسس التلمانية التركية ال ديثة

واعتبر فف مقاا نشرته  ا يفة "إسارائيل الياوم" أن أردوغاان يتجاه إلا  ت ويال نفساه سالطانا عثمانيااس 
وللو وا إل  ذلك يست  للقةاا  علا  كال متاارض سياساف لاه يمكان أن يتتارض طريقاهس اساتنماال 

 لتشر سنواأ كاملة من ه فيها الناخب التركف انت اراأ كبيرم.
ردوغان استغل الم اولة االنقالبية رعالن  الة الطاوار  ودعاوم الجمااهير للبقاا  فاف ورأى زيسر أن أ

 الشوارع وت ويل الجيش التركف إل  جسم منقسم أمام جمهور تركف مذهوا و امأ.
وخلااص إلاا  أن الاارئيس التركااف يساايطر علاا  كاال مفا اال الساالطة والتااأثير فااف تركياااس بااد ا بااارعالم 

وجهاز التتليم والقةا س وو وال إلا  الشارطة والجايش. وأقار باأن الشخ اية  مرورا بالسلك ااناديمف
النارزمياااة اردوغاااان سااااهمأ فاااف اساااتقرار الوةااال السياساااف لتركياااا وا  اااداث رفاهياااة اقت اااادية غيااار 

 مسبوقة فف تاريخها.
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وأناد المستشارق ارساارائيلف أن أردوغاان تمكان عباار تاأثيره الشخ ااف مان تجنياد دعاام داخلاف لمواجهااة 
ااعاادا  الخااارجيينس سااوا  إساارائيل أو روساايا أو ااناارادس واليااوم الوالياااأ المت اادم التااف يتهمهااا بماانح 

 الغطا  لمتارةه فتح هللا غولن المتهم بالوقوف خلف م اولة االنقالب الفاشلة.
 27/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 على قتل الفلسطينيين تحرضحكومة نتنياهو صحفي إسرائيلي:  .27

فااف الوقااأ الااذ  اتهاام فيااه متلااق إساارائيلف بااارز ال كومااة ارساارائيلية بتشااجيل : النتااامف  ااالح- غاازم
الت ريض علا  قتال الفلساطينيينس فقاد دعاا مت اف و المواقال التبرياة إلا  قتال الطفال أ ماد الدوابشاةس 

وقتاال الناااجف الو يااد ماان جريمااة إ ااراق عائلتااه قباال أنثاار ماان عااام والتااف نفااذها تنظاايم إرهااابف يهااود  
 فيها والده ووالدته وشقيقه.

و اارص عاادد ماان ارساارائيليين علاا  كتابااة تتليقاااأ تاادعو لقتاال الطفاالس تتقيبااا علاا  خباار خروجااه ماان 
 المستشف  عائدا إل  منزا جده فف قرية "دوما"س بالقرب من رام هللا.

ره أمااس وكتبااأ إ اادى المت ااف اأس التااف أساامأ نفسااها "جااف أهااارونف"س تتليقااا علاا  الخباار الااذ  نشاا
الثالثا  موقل "واال" ارخبار : "بتون الربس أ مد سينةم قريبا إل  باقف أفراد عائلته ت أ اارض"س 
فف  ين كتب مت فح آخر يدعف "ني ف" ساخرا: "خسارم أنه لم يمأس لناان بإمكاناه أن يادخل الجناة 

 وتنون عندها  فلة كبيرم".
أ رنااوأ" أمااسس كتااب شااخص ياادع  "ريااش": وتتقيبااا علاا  الخباار الااذ  نشاار فااف  اا يفة "يااديتوأ 

 "خسارم أنهم لم يقوموا بإ راق كل بيوأ القرية".
س شااريطا 2015وأعااادأ القنااام التاشاارم الليلااة الماةاايةس لألذهااان  قيقااة أنهااا بثااأ فااف أيلااوا  ديساامبر 

 م ورا يظهر المئاأ من الشباب اليهود وهم يتنافسون عل  طتن دمية للفت  أ مد الدوابشة فف  فل
 زفاف اررهابف يكير أشفااس أ د عنا ر التنظيم اررهابف اليهود  فف القدس الم تلة.

ونوهأ القنام إل  أن الشرطة ارسرائيلية   لأ عل  الشريط الم اور لل فلاة قبال ثالثاة أساابيل مان 
   وا القنام عليهس لننها لم ت رك ساننا.

سااااارائيلية بتشاااااجيل الت اااااريض علااااا  قتااااال ماااان نا يتاااااهس اتهااااام ال ااااا افف شااااالومو إلااااادارس ال كوماااااة ار
الفلسطينيين من خالا " متها" عن الت ريض الذ  يمارسه اليهاود فاف شابكاأ التوا ال االجتمااعف 

 وفةا  ارنترنأ.
وفااف مقاااا نشااره يااوم اار تااا س فااف موقاال "يساارائيل بااالس"س أشااار إلاادار إلاا  أن وزياار ااماان الااداخلف 

ةااد "فيسابوك"س باازعم أناه يساامح لتنا ار " ماااس" وقاادتهم بنشاار  جلتااد أردان أقااام الادنيا ولاام يقتادها
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ماواد "ت ريةااية"س فاف  ااين أن أردان "ي ام أذنيااه عان الت ااريض ال اريح علاا  القتال الااذ  تزخار بااه 
 المواقل ارسرائيلية".

وأةااااف إلااادارس أن الشااارطة ارسااارائيلية التاااف يشااارف عليهاااا أردانس بإمكانهاااا تتقاااب مواقااال ال ااا ف 
واستدعا  اليهود الذين ي رةاون علا  قتال الفلساطينيينس مشايرا إلا  أن هايال  الم رةاين  ارسرائيلية

 ال يترددون فف النشف عن هوياتهم ال قيقية.
 27/7/2016، 21موقع عربي 

 
 بالقدس المحتلة مستعمرات أربعوحدة سكنية في  323مخطط لبناء : ""أريج .28

" فف تقرير له التطبيقية "أريج ااب اث كشف متهد :نجيب فراج -"القدس" دوأ كوم -بيأ ل م
 323عطا اأ جديدم لبنا   أر تةبطرح  إسرائيلالقدسس عن قيام  كومة موقل   يفة خص به 

مدينة بيأ سا ورس ومستتمرم نفف  أراةفهار  وما المقامة عل   مو دم سكنية جديدم فف مستتمر 
شتفاط و يأ  أراةفيف المقامة عل  الشماا من مدينة القدسس وبسغاأ زئ إل  أقيمأيانوف التف 

مدينة بيأ جاالس وهذه التطا اأ نشرأ من قبل  أراةف نينا و زماس ومستتمرم جيلو المقامة عل  
علن عنه فف وقأ سابق من هذا أ  آخر" وهف استنماا لمشروع إسرائيل أراةفما يسم  " سلطة 

بتد ساعاأ من دعوم  ااخير النارعو دم سكنية فف مستتمرم جيلوس وقد جا   770الشهر لبنا  
 الفلسطينية. ااراةفوقف االستيطان فف  إل القمة التر ية فف موريتانيا 

 27/7/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 
 
 2016فلسطينية منذ بداية  منشأة 78االحتالل هدم  .29

منذ بداية  أفادأ جمتية عير عميم "مدينة الشتوب"س أن السلطاأ ال هيونية هدمأ: القدس الم تلة
 منشأم فلسطينية. 78التام ال الف 

وقالأ الجمتية ال قوقية المتخ  ة فف مراقبة االنتهاناأ ال هيونية ةد الفلسطينيينس إنه طرأ فف 
 اآلونة ااخيرم ارتفاع كبير فف عدد المنازا الفلسطينية التف يتم هدمهاس فف القدس أو الةفة الغر ية.

 2015و دم إسكانس مشيرم إل  أن الفترم ذاتها من عام  44هدمة الم المنشآأوذكرأ أن من بين 
 .2014فف عام  52بنايةس و 74كانأ قد شهدأ هدم 

واستدركأ فف بيان لهاس يوم اار تا س "المبانف التف تم هدمهاس لم يتهم أ  ابها بتنفيذ عملياأ 
 فدائية ةد المستوطنين أو جنود اال تالا".
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منشأم فلسطينية شرقف وشمالف مدينة  20هدمأ يوم الثالثا س أنثر من وكانأ قواأ اال تالاس قد 
القدس الم تلةس فف أوسل عملية هدم تجر  منذ سنواأس بزعم البنا  دون ترخيص أو القرب من 

 جدار الف ل التن ر .
 27/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 "نكبة" فلسطينيي سورية باألرقام .31

( ة ية من 3275قالأ "مجموعة التمل من أجل فلسطينيف سورية" فف لندنس إنها "وثقأ ): لندن
الالجئين الفلسطينيين السوريينس الذين قةوا اسباب مباشرم كالق ف واالشتباناأ والتتذيب فف 
المتتقالأ والتفجيراأ وال  ارس وأسباب غير مباشرم كالغرق أثنا  م اوالأ الو وا إل  أوروبا 

 عبر ما باأ يترف با "قوارب الموأ".وذلك 
بتنوان "ار  ا اأ التف يلية للة ايا  اار تا  وذكرأ المجموعة فف تقرير توثيقف أ درته يوم

والمتتقلين والمهجرين من الالجئين الفلسطينيين فف سورية"س  ت  منت ف التام الجار س أنها وثقأ 
 ( امرأم.75يةس بينهم )( متتقاًل فلسطينيًا فف السجون السور 1088أيةا )

( ألف الجو 150أما فيما من أجبرتهم ال رب عل  ترك مخيماتهمس فيشير التقرير إل  أن أنثر )
فلسطينيف سور س قد ُهجروا إل  لبنان وتركيا وااردن وم ر وليبيا وأوروباس  يث يشكل عدد من 

( ألف 80ما يزيد عن )و لوا إل  أوروبا النسبة اانبرس مسجلين وفق إ  ا اأ غير رسميةس 
 الجو.

 27/7/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
وفتح في  2البرغوثي خيار رقم و للخيار األردني وجهل بفحوى المبادرة الفرنسية  رفض  استطالع:  .31

 الطليعة
 JMCCأظهر استطالع للرأ  أجراه مركز القدس لالعالم واالت اا  فاد  أبو ستدى: –رام هللا 

وأنثرها من  %55.9سسة فريدريش إيبرأ أن النسبة اانبر من المستطلتين والبالغة بالتتاون مل مي 
من  %35.8مجلس الوزرا  ميخرًاس مقابل  أقرهاقطاع غزم ال تتوقل إجرا  االنتخاباأ الم لية التف 

إنها ستشارك فف  اا جرأ  %61.3المستطلتين توقتوا أن تجر  فف موعدها. وقالأ أنثرية من 
قالأ إنها ال تريد المشاركة. والالفأ فف هذا االستطالع أن هناك أغلبية من  %34أ مقابل االنتخابا

 قالوا التكس. %27.6تتارض إجرا  االنتخاباأ الم لية فف الةفة دون القطاع مقابل  65.2%
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 1200يوليو  تموز ال الف عل  عينة عشوائية شملأ  12و 8وأظهر االستطالع الذ  تم إجرايه بين 
ت بح الةفة الغر ية جز ا  أنتتارض  ال يتةمن إنها  اال تالا بشرط  %73.5نثرية من أن أ

من المستطلتين إمكانية تخلف  %79.9أيدوا ذلك. واستبتدأ أنثرية من  %21.6من ااردنس مقابل 
فقط قالوا  %11.3إسرائيل عن سيطرتها عل  الةفة الغر ية  ت  لو كان ذلك ل الح ااردن مقابل 

 .التكس
( قالأ إنها لم تطلل بالمرم أو اطلتأ قليال عل  المبادرم % 68.3والالفأ أن أنثرية المستطلتين )

متوسط عليها. وفف  أوفقط من المستطلتين قالوا إنهم مطلتون بشكل كبير  %25.8الفرنسيةس فيما 
سطينية أجابأ سياا فقط للمطلتين عل  مبادرم السالم الفرنسية إن كانأ تةر أو تخدم القةية الفل

قالوا إنه تشكل تطورا  %28.2ال تقدم وال تيخرس مقابل  إنها %48.9النسبة اانبر منهم والبالغة 
 تشكل تطورا سيئا يةر بالقةية الفلسطينية. إنهاقالوا  %18.3جيدا يخدم القةية الفلسطينية و

فف الظروف ال الية  ويظهر االستطالع تراجتا فف نسبة المييدين للتملياأ التسكرية كرد مناسب
 2014فف أنتو ر  تشرين ااوا عام  %42.7إل   2012فف ديسمبر  كانون ااوا عام  %50.9من 

فف يوليو  تموز ال الفس وفف المقابل ارتفتأ نسبة الذين يتارةون التملياأ  %37.3لت ل إل  
 %50.4إل   2012فف كانون ااوا عام  %42من  الفلسطينيةالتسكرية ويرونها تةر بالم ل ة 

 تموز ال الف.يوليو  فف  %52.9لت ل إل   2014تشرين ااوا عام أنتو ر  فف 
 السلطة غير ديمقراطية و رية التتبير م دودم

س عن اعتقادها بأن السلطة الوطنية الفلسطينية غير ديمقراطية %53.3وأعر أ غالبية المستطلتين 
 كذلك. إنهاتتتقد  %35.5مقابل 

تليها  %33.1ع إل  أن  ركة فتح ما زالأ هف اانثر شتبية بين الف ائل بنسبة ويشير االستطال
من المستطلتين قالوا  %35.9فف  ين  %3.4ثم الجبهة الشتبية بنسبة  %14.3 ركة  ماس بنسبة 
 إنهم ال يثقون بأ د.
ويليه  %14.9م مود عباس اانثر شتبية بين القادم السياسيينس بنسبة  السلطة وكذلك ما زاا رئيس
فف  ين قالأ  %4.7ثم م مد د الن بنسبة  %8.8ثم إسماعيل هنية بنسبة  %9.3مروان البرغوثف 

 ال تثق بأ د.  إنها %35.9النسبة اانبر والبالغة 
 %50.6وانقسم الرأ  التام الفلسطينف  وا تقييم أدا  الرئيس عباس لمهامهس فقد اعتبرأ نسبة 

عن الطريقة التف ييد  بها وظيفته كرئيس للسلطة وذلك مقابل أنثرهم من غزم أنهم غير راةين 
 أنثرهم من الةفة قالوا إنهم راةون عن أدائه.  44.6%

 28/7/2016، لندن، القدس العربي
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 بصالة الجمعة عند ركام منازل قلنديا المدمرة للمشاركةدعوات  .32
البلدس شماا القدس الم تلةس يوم  دعأ الفتالياأ الوطنية والشبابية ومجلس قرو  قلنديا ":وفا"-القدس

اار تا س جماهير شتبنا للمشاركة فف الوقفة التةامنية التف ستنظم عقب إقامة  الم الجمتة 
 المقبلةس بجانب ركام المنازا المدمرم فف القرية.

وقاا ال  فف م مود عوض هللا إن الفتالية تأتف رفةا للجريمة التف ارتنبتها سلطاأ اال تالا 
منزال ب جة عدم الترخيصس إةافة إل  دعم  مود  11ثالثا  الماةفس فف القرية بتد هدمها فجر ال

 ساعة فقط من إنذارهم رغم شروعهم بإجرا اأ الترخيص. 24أ  اب المنازا التف هدمأ بتد 
 بالسكان. شقة سكنية بتةها آهل   25وأشار عوض هللا إل  أن المنازا المدمرم تةم أنثر من 

 27/7/2016دة، رام هللا، الحياة الجدي
 
 لصمود األسير كايد دعماً  احتجاجيةحيفا: العشرات في وقفة  .33

يوم اار تا س عند دّوار إميل  بيبف فف  شارك التشراأ فف وقفة ا تجاجّيةس مسا : دراوشة أ مد
 مدينة  يفاس دعًما ل مود ااسير بالا كايد.

فف المدينة )التجمل الوطنف الديمقراطفس  راك  يفاس والوقفة اال تجاجّية التف نظمتها القوى الوطنية 
ال رية لبالا كايدس يسقط االعتقاا اردار  وال " ركة أبنا  البلد و ركة كفاح(س جا أ ت أ عنوان 

 ."لسياسة التزا االنفراد 
 27/7/2016، 48عرب 

 
 احتجاجًا على تقليص الزيارات االحتاللإضراب جماعي في سجون  .34

م وا د السجون ارسرائيلية كافةس اليوم الخميسس ا تجاجًا عل  قرار ال ليب اا مر يتمُّ إةراب ليو 
الدولف بوقف الزيارم الشهرية الثانية لذو  ااسرىس واقت ارها فقط عل  ااسيراأ والمرة  

 وااطفاا.
 زع عل  ال  افيين والميسساأ ال قوقية إل  اعت اماأودعا ااسرى الفلسطينيونس فف بيانس وُ 

شتبية أمام مقار ال ليب اا مر فف كافة الم افظاأ ظهر الخميسس للتتبير عن رفةهم القرارس 
 ومطالبة ال ليب اا مر بالتراجل عنه.

ومن المقرر أّن تنظم الفتالياأ الوطنية اعت اماأ جماهيريةس اليومس أمام مقار ال ليب اا مر فف 
 ية عل  استمرار الميسسة الدولية فف فرض رأيها.كل من قطاع غزم والةفة الغر يةس كخطوم ا تجاج

 27/7/2016، عم ان، السبيل
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 منهم اثنين تعتقلتعتدي على الصيادين في غزة و قوات االحتالل  .35
أ قواأ اال تالا هجوما جديدا عل  ال يادين خالا عملهم فف منطقة ال يد المسوح بها شن   :غزم

 قبالة سوا ل مدينة غزم.
ين اثنين خالا عملهما قرب اأ الب رية ارسرائيلية اعتقلأ  باح أمس  ياد  وقاا  يادون إن قو 

شواطو ب ر بيأ الهيا شماا غرب قطاع غزم. وأفادأ م ادر م لية باعتقاا ال ياد م مد ياسين 
 زايدس وال ياد طارق عبد البار  السلطانس وم ادرم مركبهماس ونقلتهما ومرانبهما إل  مكان مجهوا.

ة إطالق الزوارق ال ر ية النيران تجاه القوارب الفلسطينية من أسل ة رشاشة ثقيلةس دون وتخلل التملي
 أن يبلغ عن وقوع إ اباأ.

وأجبر الهجوم ارسرائيلف التديد من ال يادين عل  التودم إل  السا ل خشية من استهدافهم أو 
 تترةهم لالعتقاا.

 28/7/2016، لندن، القدس العربي
 
 سائحا يقتحمون "األقصى" 570مستوطنا و 25صرا من الشرطة اإلسرائيلية وعن 96 :شهود عيان .36

أمس  ارسرائيليةاقت م التشراأ من عنا ر الشرطة والمخابراأ : عال  مشهراو   - القدس الم تلة
ق   من باب المغار ةس واعتقلأ  ارسين أثنا  عملهما فف سا اأ اس سا اأ المسجد ااار تا 
 المسجد.

عن رًا من عنا ر الشرطة والمخابراأ  96ق   ايان أنه اقت م سا اأ المسجد اوذكر شهود ع
 سائ ًا. 570مستوطنًا و 25و

 28/7/2016االتحاد، أبو ظبي، 
 
هانات تجري  رضت على األسرى عقوبات غير مسبوقة فُ شؤون األسرى:  هيئة .37 وعمليات تنكيل وا 

 بحقهم
الفلسطينف أن قواأ اال تالا نفذأ  ملة اعتقاالأ فف : أعلن ناد  ااسير "القدس التر ف" –رام هللا 

من أ يا  بلدم سلوان جنوب المسجد  35فلسطينيًا عل  ااقل. منهم  46 شملأالةفة الغر ية 
 ااق  .

من جهتها كشفأ هيئة شيون ااسرى والم ررين أن  الة استنفار عام تشهدها سجون اال تالا 
ةراباأ التةامنية المساندم والداعمة لألسرى ارداريين بالا أسير إل  ار 100كافة نتيجة انةمام 

شيون ااسرى  ين عن الطتام. وقاا م امف هيئةالنايد والشقيقين م مد وم مود البلبوا المةر   
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إن عقوباأ غير مسبوقة فرةأ عل  ااسرى المتةامنين وعملياأ تنكيل وا هاناأ  والم ررين
بتد م ادرم كافة م توياتهم الشخ ية واادواأ النهر ائية تجر  ب قهم و شرهم فف أقسام مغلقة 

 وعزلهم عن التالم.
واستدعأ م ل ة السجون قواأ قمل كبيرم لمداهمة أقسام وغرف المةر ين وبشكل استفزاز  

شيكل عل   600وعملياأ تنقالأ تجر  من سجن إل  آخرس إةافة إل  فرض غرامة مالية تقدر با 
ن الزيارم لمدم شهرين وذلك فف م اولة لنبح موجاأ اال تجاج كل أسير مةرب و رمانه م

 التةامنية مل المةر ين.
ودعا رئيس الهيئة عيس  قراقل إل  تدخل دولف رنقاذ  يام المةر ين وأن يت مل المجتمل الدولف 
ف مسيولياته القانونيةس وااخالقية لوقف سياسة االعتقاا اردار  التتسفية التف ذهب ة يتها اآلال

 من ااسرىس بطريقة جائرم وتتسفية.
 28/7/2016، لندن، القدس العربي

 
 إحباط مشروع قرار حول القدس "إسرائيل"تنفي ادعاءات  األردنيةوزارة الخارجية  .38

وزارم الخارجية وشيون المغتر ين  باح الرافتف  باسمنفأ الناطق الرسمف : ملناو   في ل-عمان 
القدس  بشأنفلسطينف  أردنفمشروع قرار  أ بطأ إسرائيل أنزعمأ  التف لألنبا   ة  أ لا"الرأ " 

فف التاشر من الشهر  إسطنبواخالا اجتماع لجنة التراث التالمف لليونسكو الذ  بد  عقده فف 
 االجتماع المقبل. إل  تأجيلهوقتأ فف تركيا وتم  اا داثالجار  ولم يستنمل جرا  

قبل  أعمالهفف تركيا سيتم استئناف جدوا  اا داثرا  الذ  توقف ج إسطنبوااجتماع  إنوقالأ 
الفلسطينف الذ  سي وأ عليه وتم  ااردنفالمقبل وعل  جدوا التمل مشروع القرار  أواتشرين 

مشروع القرار  إل  أعمالهالذ  توقف ولم يوا ل  إسطنبواتامين الدعم الالزم له خالا اجتماع 
 .أعمالهالفلسطينف وبقية جدوا  ااردنف

 28/7/2016، الرأي، عّمان
 
 "إسرائيل"تحظر السفر إلى  "الداخلية".. وأنظمة من زيارة عشقي تتبرأ مجدداً  "الخارجيةالسعودية: " .39

فيما ست  رئيس مركز الشرق ااوسط للدراساأ االستراتيجية أنور عشقف : من  المنجومف –جدم 
ة الستودية ببيانها السابق المتةمن أن إل  تبرير زيارته ااراةف الم تلةس تمسكأ وزارم الخارجي

أشخا ًا من بينهم أنور عشقف ال يمثلونها وال عالقة لهم بأ  جهة  كومية وال يتكسون نظر 
 كومة الستوديةس وأن أرا هم تتبر عن وجهاأ نظرهم الشخ يةس وردًا عل  سياا لا"ال يام"  وا 
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جداًل واستًا انتف  الم در بارشارم إل  نص زيارم عشقف ااخيرم إل  ااراةف الم تلة التف أثارأ 
 البيان السابق. 

فيما أشار م در فف "وزارم الداخلية" إل  تنظيماأ وثائق سفر الستوديين المتلنة والتف ت ظر 
يران  4السفر إل   المخالفين  وُيتاقب-أخيرًا للقائمة  انةمأ-دوا هف إسرائيل وتايالند والتراق وا 

الم ظورم بالمنل من السفر خارج المملنة مدم ت ل إل  ثالثة أعوامس أو غرامة  لتتليماأ زيارم الدوا
آالف ريااس أو بكلتيهما. وكتب عشقف عل    فته فف موقل التوا ل  5مالية ال تتجاوز 

االجتماعف "تويتر" ردًا عل  منتقديه: "زرأ فلسطين بدعوم كريمة من السلطة فوجدتها م ا رم من 
 وا عل  أهلها واا دقا  الذين امتنتوا عن زيارتهم".ااعدا  الذين ةيق

 28/7/2016، الحياة، لندن
 
 "إسرائيل""قطر الخيرية" تعيد بناء مجمعات لصيادي غزة دمرتها  .41

بدأأ ميسسة قطر الخيرية عبر مكتبها التمثيلف بغزم فف : ارفرنجف وم مد جماا م تب-غزم 
الب ر س إةافًة إل  ترميم و داأ خدماتية و  يةس إعادم بنا  مجمتاأ لل يادين فف مينا  غزم 

وذلك بتد أن تدميرها من قبل الب رية ارسرائيلية خالا التدوان ااخير عل  القطاع  يف عام 
2014. 

ويستمر المشروع لسبتة أشهر ويتوقل أن يتم تسليمه لل يادين فف شهر نوفمبر من التام الجار  
غرفة لل يادين بغزم فف المر لة ااول   33ا  مجمتاأ تشمل القادمس  يث سيتم إعادم تأهيل و ن

 ومن ثم سيتم ترميم ثالث غرف خدماتية.
وأوةح م مود أبو خليفة مسيوا البرامج فف "قطر الخيرية" أن تنلفة المشروع المالية و لأ إل  

فف القطاع.  ألف دوالر أمريكف.  يث يتم تنفيذه بالتتاون مل اردارم التامة للثروم السمكية 227
ويأتف ةمن رزمة من المشاريل التف تقدمها قطر الخيرية لقطاع ال يد والثروم السمكية. ولفأ فف 
ت ريح لا"الشرق" إل  أن المشروع جا  ةمن مكوناأ مشروع الدعم الطار  لل يد الب ر  "الذ  تم 

المكتب التمثيلف لقطر  إطالقه قبل أر ل سنواأ بتمويل كريم من وزارم الخارجية بدولة قطر و تنفيذ
 ماليين دوالر تقريًبا. 9الخيرية بإجمالف 

 28/7/2016، الشرق، الدوحة
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 يتفقد الحدود السورية مع فلسطين المحتلة اإليرانيةقائد قوات التعبئة  .41
قالأ وكالة فارس اريرانية إن رئيس منظمة التتبئة فف إيران : عمر هواش –” رأ  اليوم“ –طهران 

فف مدينة القنيطرمس الواقتة  ارسرائيلية-السوريةالتميد م مد رةا نقد س تفقد ال دود  )الباسيج(س
 جنوب سوريا.

وأخيًرا قام “ونقلأ الوكالة اليوم اار تا س عن الموقل الرسمف للباسيجس  وًرا للتميد نقد س قائلة 
من دون ت ديد التاريخ ”. يل(التميد بزيارم تفقدية لل دود السورية مل ااراةف الم تلة )من قبل إسرائ

 الذ  جرأ فيه الزيارم.
نقد  هو قائد قواأ التتبئة )الباسيج( التابتة لل رس الثور  اريرانفس التف يقاتل عدد من مقاتليها 
فف سورياس وعرف بت ري اته المتشددم والمدافتة عن نظام ااسدس وأن إيران لن تترك سوريا لو دها 

 سب قوله.س ب ”اررهابيين“فف وجه 
س بتد قتاا القواأ اريرانية إل  ارسرائيلية-السوريةهذه الزيارم ااول  لقائد إيرانف إل  ال دود  دّ وتت

جانب النظام السور  وتأثيرها فف القرار التسكر س وبتد مقتل ستة عسكريين إيرانيين من بينهم 
 .2015جنرااس فف غارم إسرائيلية عل  القنيطرم فف 

 27/7/2016، دنرأي اليوم، لن
 
 حماسحركة و  "إسرائيل"بين  بلير يستأنف الوساطة": الحياة" .42

كشفأ م ادر ديبلوماسية غر ية لا"ال يام" عن عودم رئيس الوزرا  البريطانف : م مد يونس -رام هللا 
سرائيل عبر الدو ة.  السابق تونف بلير للتب دور الوساطة بين  ركة " ماس" وا 

ااخيرم لبلير أثمرأ عن موافقة إسرائيل عل  قيام دوا خليجية عر ية  وقالأ الم ادر إن الجهود
بدفل رواتب موظفف  ركة " ماس" فف قطاع غزم لثالثة شهور تدفل قطر رواتب الشهر ااوا منهاس 

 مشيرم إل  أن الرواتب ست وا عبر اامم المت دم.
سرائيلية يهدف إل  تخفيف  الة وأشارأ الم ادر إل  أن اقتراح بلير الذ   ظف بموافقة دولية وا  

 اال تقان فف قطاع غزم الناجمة عن ال  ار.
ويقةف اقتراح بلير أن تقوم دوا خليجية عر ية بدفل رواتب الموظفين لثالثة شهور ةمن آلية 
تساهم فف تسهيل تو ل الفلسطينيين التفاق م ال ة قادر عل  التتامل مل التقباأ النبيرم وفف 

 ب الموظفين.مقدمها مشكلة روات
سرائيل وأطراف "الر اعية  وكان بلير أجرى سلسلة  واراأ مل قيادم  ركة " ماس" فف الدو ة وا 
سرائيل مقابل رفل ال  ار عن  الدولية" بهدف التو ل إل  اتفاق تهدئة طويل الزمن بين " ماس" وا 
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تف يلية وب سب م ادر رفيتة المستوى فف " ماس" فإن ال ركة رفةأ اقترا اأ  قطاع غزم.
عامًاس  15قدمها بلير انها كانأ تبدأ من رفل ال  ار عبر إقامة مطار ومينا  مقابل تهدئة لمدم 

 وتنتهف إل   يغة سياسية شبيهة باتفاق أوسلو.
وأند مسيولون فف " ماس" أن بلير عاد ميخرًا بجهود جديدم تبدأ بتنظيم ت ويل الرواتب لموظفف 

 ال كومة.
   28/7/2016، الحياة، لندن

 
 انتقادات أوروبية لسياسة االحتالل في هدم المنازل .43

وّجه سفير االّت اد ااورو ّف فف إسرائيلس الرس فابورغ أندرسونس أمس اار تا س : الطيب غنايم
س فف أعقاب تقرير Cسهام نقده إل  إسرائيلس عل  سياساتها بهدم البيوأ الفلسطينّية فف مناطق 

اار تا س بهذا الشأن. وجا أ أقواا الّسفير هذه فف ميتمر ُعقد  نشرته منّظمة بتسيلمس أمس
س تقّدم 2013و ّت  عام  2009خّ يً ا  وا الموةوعس فف الننيسأس  يث  ّرح أّنه منذ عام 

 منها. 44طلب است دار ت اريح بنا س  ودق فقط عل   2000الفلسطينّيون با 
مس رئيس القائمة التر ّية المشتركةس عةو الننيسأس وبادر إل  هذا الميتمر كّل من الّنائب أيمن عود

دوف  نينس عن الجبهة الّديمقراطّية للسالم والمساوامس عةوم الننيسأ عن  زب ميرتسس ميخاا 
 روزين وكسانيا سفيتالناس عن المتسكر الّ هيونّف.

ل بواجباتها"س ووا ل وقاا أندرسون إّن "االّت اد ااورو ّف يساعد الفلسطينّيين  ينما ال تقوم إسرائي
"إسرائيل تهدم مباٍن ُشّيدأ دون الم ادقةس لنن الواقل يفرض است الة ت  يل الفلسطينّيين عل  

 تراخيص بنا ".
ُأخذأ اغراض ارسرائيلّيين والمستوطناأ فقطس ما يقارب  Cمن مناطق  %70وأنمل أندرسون "

 ال يمكن استخدامها".مّما تبّق  هف مسا اأ خاّ ة لفلسطينّيينس وأيًةا  30%
مبًن  شّيدها االّت اد ااورو ّف للفلسطينّيينس  91وأشار أندرسون إل  أّن إسرائيل هدمأ هذا التامس 

 مطالًبا إسرائيل با ترام القانون الّدولّف.
و ّين أندرسون أّن عل  إسرائيل تغيير منظومة الم ادقة عل  البنا  "سيت ّسن اامر بشكل 

نشأ ال كم ارسرائيلّف منظومة جيّدم أنثر للم ادقة عل  البنا س وفق القانون الّدولّف دراماتيكّف إذا أ
 واّتفاقّياأ أوسلو. هذا إل  جانب المفاوةاأ بشأن  ّل الّدولتين".
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ونشر بتسيلمس مركز المتلوماأ ارسرائيلّف ل قوق ارنسان فف ااراةف الم تّلةس تقريًراس أمس 
س مشيًرا إل  أّنه فف الّن ف ااّوا من Cدم المبانف الفلسطينّية فف مناطق اار تا س تناوا قةّية ه

 مسكًنا فف الّتجّمتاأ الفلسطينّية فف الّةّفة الغر ّية. 168س هدمأ الّسلطاأ ارسرائيلّية 2016عام 
 28/7/2016، 48عرب 

 
 واشنطن تعرب عن قلقها من المشاريع االستيطانية اإلسرائيلية .44

أ درأ وزارم الخارجية ااميركية مسا  اار تا  بيانا شديد اللهجة عبرأ  "يقاأعر  ستيد-واشنطن
 فيه عن بالغ قلقها بسبب ارعالن عن النوايا االستيطانية ارسرائيلية ااخيرم.

ويقوا البيان الذ   در باسم الناطق الرسمف باسم وزارم الخارجية جون كير ف "إننا قلقون بتمق 
( والتف أفادأ بأن ال كومة ارسرائيلية 2016تموز  27 درأ اليوم )اار تا  بشأن التقارير التف 

ن ذلك يأتف بتد  الشرقيةسو دم سكنية استيطانية فف القدس  323نشرأ دعواأ مناق اأ لبنا   وا 
 و دم فف مستوطنة جيلو". 770ارعالن يوم االثنين الماةف عن خطط لبنا  

أ كومس نسخة منه "إننا نتارض بقوم النشاط االستيطانفس الذ  يقوا البيان الذ  استلمأ "القدس"دو 
يقوض قةية السالم وأن هذه الخطواأ التف اتخذتها السلطاأ ارسرائيلية ما هف إال اامثلة ااخيرم 

 فف عملية االستيطان المتسارع والذ  يقوض آماا  ل الدولتين بشكل ممنهج ".
القليلة ااخيرم "رأينا التقدم )من قبل السلطاأ ارسرائيلية( ويشير البيان إل  أنه فقط فف ااسابيل 

فف  120فف  ار  وماس  19و دم استيطانية فف مستوطنة متالف أدوميمس و 531بخطط تهدف لبنا  
فف بسجاأ زائيف  الهادفة لشرعنة البير االستيطانية القريبة من رام هللا بأثر رجتف إل   30راموأ و

  دم فف كرياأ أر ل".و  42جانيب ارعالن عن
رفل وتيرم هدم البيوأ والمبانف الفلسطينية فف  بشأنقلق إدارم الرئيس أوباما  إل كما أشار البيان 

القدس الشرقية "مما سبب باقتالع عشراأ الفلسطينيين وتركهم دون مأوىس بما فف ذلك ااطفاا " 
( عل  جانب المبانف الفلسطينية 2016بناية فلسطينية فف هذا التام ) 650مشيرًا إل  أنه "تم هدم 
 ".2015التف دمرأ فف عام 

 28/7/2016، القدس، القدسموقع صحيفة 
 
 وزير بريطاني: النشاط االستيطاني غير قانوني والجدار أضر بالفلسطينيين .45

أعرب وزير شيون الشرق ااوسط البريطانفس توباياس إلوودس عن قلقه تجاه خطط  هيونية : رام هللا
 و دم استيطانية بين القدس و يأ ل م. 770 لبنا 
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وقاا إلوود فف بيان وزعته وزارم الخارجية البريطانية: "المملنة المت دم يقلقها أن ترى  دوث تقدم فف 
وأةاف: "قلنا جليا من قبلس كل النشاط  و دم استيطانية بين القدس و يأ ل م". 770خطط لبنا  

 ن الدولف".االستيطانف غير قانونف بموجب القانو 
وشدد الوزير البريطانف أن ما يقلق المملنة المت دم بشكل خاص هو ما لهذه المستوطناأ من آثار 
م تملة عل  ااقلية المسي ية من الفلسطينيين فف المنطقةس الذين تةرروا أ ال من استئناف بنا  

 الجدار الفا ل عل  أراٍض فلسطينية فف واد  النريمزان.
 27/7/2016، لإلعالم المركز الفلسطيني

 
 حماس مؤسسة قبل كل شيء .46

 أ.د. يوسف رزقة
"زعمأ   يفة متاريف ارسرائيلية ب سب بتض وكاالأ اانبا  أن رئيس المكتب السياسف ل ركة 
 ماس خالد مشتل قاا لوسائل إعالم آسيوية بالدو ة إنه مستتد لالعتراف ب ق )إسرائيل( فف 

 1967ة دولة فلسطينية عل   دود الرابل من  زيران عام الوجود وقبوا  ل سلمف يتةمن إقام
 وعا متها القدس الشرقية." انته  االقتباس.

لسأ لسانا لخالد مشتلس ولنن ما زعمته   يفة متاريف هو )م ض افترا ؟!!(س أو ت ليل من 
غير  خياا مريض ال يفقهس أو ي اوا خلط ااوراق فف بيئٍة ااوراق التر ية فيها ممزقة عل  ن و

 مسبوق. 
خالد مشتل يرأس  ركة  ماسس ويمارس مهام من به من خالا ميسسة متناملة المكوناأ. 
وميسساأ  ماس لن تتترف ب ق إسرائيل فف الوجود عل  اارض التف ا تلتها بقوم السالحس ولن 

س أو ال تتماه  مل منظمة الت رير واستراتيجيتها( اارض.  ماس  ركة مقاومة )كوشانتمنح التدو 
 فتحس وهف ترفض عادم اتفاق أوسلو وتراه كارثة وطنية غير مسبوقة فف التاريخ الفلسطينف. 

خالد مشتل يمكنه أن يت دث فقط عن ال ل المر لفس وعن إزالة اال تالا من ااراةف التر ية فف 
قامة الدولة 1967عام  ال ق  وهذا ال يتطلب االعتراف بدولة التدوس عل   ساب الفلسطينيةسمس وا 

الفلسطينفس والمهم أيةا أن ياسر عرفاأ وم مود عباس اعترفا ب ق )دولة التدو( فف الوجود عل  
من أرض فلسطينس ولنن هذا االعتراف لم ييد لقيام دولة فلسطينيةس وخالد مشتل يقرأ التاريخ  78%

 والواقل جيداس وال يمكن أن ي رح بمثل هذا النالم السمج؟! 
عسكرياس ال تتنف أنها قوية وجودياس فما زاا الشتب الفلسطينف يب ث عن آلية إن قوم دولة التدو 

للخالص من ااعدا  ومن اال تالاس ويتمسك ب ق التودمس ويرفض كل المبادراأ التر ية والغر ية 
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التف ت رمه من  ق التودمس ولديه يقين راسخ بأنه سيتود إل  أرةه التف ُأخرج منها قسراس مهما 
 س ومهما كانأ قوم دولة التدو. طالأ المدم

مس وهف لن تقوم بمفاوةاأ عباس 67 ين تقوم دولة فلسطين عل  اارض الم تلة فف عام 
وعريقاأس ولننها ستقوم ال قا بغيرهماس ولن ُيجرى استفتا  عل  ما سمته   يفة متاريف طبيتة 

 التالقة مل دولة )إسرائيل(؟! خلط أوراقس
شقف( وغيره ممن سبقوه ب ق دولة التدو فف الوجودس ولنن هذا ال يغير قد يتترف الجنراا )أنور ع

شيئا فف موقف الشتب الفلسطينفس رغم التذاباأ التف يقاسيها ويكابدهاس فالشتب الفلسطينف هو 
ومن مّل من القةية الفلسطينية فتليه التن فس  (. ا ب القرار وليس )أنور القديم( وال )أنور الجديد

ولم ييأسس واليوم لديه أمل فف اقتراب  يمّلسفالشتب الفلسطينف منذ ستين عاما لم  سلمساعيهوشكرا 
 ت قيق أ المه. 

ارقليمفس أو اامن ارقليمف( بغض النظر عن  )ال لالشتب الفلسطينف يشتر بقلق مما يسم  
تدوس كدولة التسميةس انه يشتم رائ ة التنازا التر فس والتوطينس والرغبة فف التتامل مل دولة ال

طبيتيةس وكأمر واقل ال مجاا لمناقشته أو تغييره؟!. هذه الروائح تيذ  الشتب الفلسطينف إيذا  
كثيرا. والشتب الفلسطينف ال يلتقف البتة مل الروائح القادمة من بيئاأ عر ية تمارس التجارم 

 بالقةية.

 27/7/2016، فلسطين أون الين
 
 دول عربية سّري مع "تطبيع"نياهو الواشي بـ نت .47

  عبد الوهاب بدرخان
إسرائيل مل دوا عر ية "مهّمة" تشهد "انقالبًا" وتمّر  إن عالقاأأن يقوا  نتنياهومن أين لبنيامين 

بمر لة "ت ّوا جذر "س فف  ين أن المتروف يقت ر عل  تطّور متناٍم للتالقة مل م ر وااردن. 
الم مل إسرائيلس لنن القاهرم وعّمان لم تف  ا وهذا متوّقل ان الدولتين موّقتتان عل  متاهدتف س

أخيرًا عن توافق استثنائف أو ارتقا  با "التطبيل" أو نقلة نوعية غير مسبوقة فف التالقاأ متها. 
لم يكن يتنيهما فف  ديثه عن االنقالب والت ّواس كما أنه لم يسمِّ الدوا التف  نتنياهووالمفهوم أن 

ّما أنه يرّوج تمنياته بت ري اأ يتنيهاس مفس ًا المجاا للتنهّ  ناأ والتخميناأ. فإّما أنه يكذبس وا 
استدراجيةس أو أنه يكشف لجمهوره أن ثمة دواًل عر ية تجر  ات االأ مل إسرائيل لننها تفّةل 

 إبقا ها "سّرية" وكتمانها عل  الجمهور التر ف. فلماذا ُيتط  لالسرائيلف أن يشف عر ًا عند عرب.
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 تماالأ بدا غير ممكن الرّد عل  رئيس أنثر ال كوماأ ارسرائيلية تطّرفًا وتت بًا فف كل هذه اال
ةد التربس وأنثرها إقبااًل عل  ارجرام ةد الشتب الفلسطينفس وأنثرها سرقًة لألراةف الفلسطينية 

مِّ فإن س وطالما أنه لم يسنتنياهووتشريتًا لهذه السرقة ت أ اسم "االستيطان". لم ينفِّ أ د ما قاله 
الدوا المتنية ت ّرفأ عل  أنها غير متنيةس رغم أنها إزا  طرف يلتب عليها علنًا وبمن   ال يخلو 
من ابتزازس وهو ال يخاطبها و دها بارشاراأ المرّمزم بل يستغّل ات الها المزعوم مته ليقوا للوالياأ 

لو يد للترب باتأ اآلن موةل المت دم وروسيا أن إسرائيل التف كانأ لسبتة عقود التدو ااوا وا
 التماساتهمس وبالتالف اانثر جهوزية ان تنون لها كلمة فف مخططاأ إعادم تركيب المنطقة التر ية.

أنها "تدرك أن  نتنياهووبالنيابة عن تلك الدوا ال ّما  وغير المتروفة فف شكل سو ٍّ وشفافس قاا 
يداأ الناشئةس كتهديد داعش". هذا ااسبوع جّددأ إسرائيل ليسأ عدّوًا بل  ليف وسند بمواجهة التهد

القمة التر ية مطالبتها بإنها  اال تالا ارسرائيلف لألراةف الفلسطينيةس فهل يمكن أن يكون التتريف 
تنفيذ  إل القانونف والسياسف لقوم اال تالا بشف  آخر غير "التدّو"؟ كما كّررأ القمة دعوتها 

النس اب من كامل ااراةف التر ية الم تلة بما فف ذلك الجوالن التر ف القراراأ الدولية القاةية با
س فكيف يكون الم تّل 1967 زيران )يونيو(  4السور  وااراةف الم تلة فف جنوب لبنان إل   دود 

ارسرائيلف " ليفًا" و "سندًا" للترب ةد م تّلين جدد اقتفوا أثره و ذوا  ذوه فف التبث باامن والسيادم 
ذ عاودأ القمة للمّرم الثالثة عشرم تأنيد وجود "المبادرم التر ية للسالم" وزع زعة الدوا والمجتمتاأ؟ وا 

ارسرائيلف يقوم عل  ت فية  -عل  الطاولة كأساس لا " ل شامل وعادا ودائم" لل راع التر ف 
الجذر " فف المغتبط با "الت وا  نتنياهواال تالالأ مقابل تطبيل عر ف كامل مل إسرائيلس فإن 

التالقاأ مل "دوا عر ية مهمة" لم يغّير موقفه من هذه المبادرم المتروف أن الستودية هف التف 
س بل إنه يطالب بتتديلهاس وهو يريد عمليًا طّيها 2002طر تها وتبّناها الترب منذ قمة بيروأ عام 

 ونسيانهاس فتن أ  "انقالب" يت ّدث؟
 إل إسرائيلية مستندم  -لخريطة اانثر "واقتية" ن و تسوية عر ية كانأ المبادرم التر ية وال تزاا ا

مرجتية القانون الدولف وقراراأ الشرعية الدولية. وانها واقتية فقد أخذأ فف االعتبار أواًل أن الترب 
 تخّلوا عن خيار ال رب واعتمدوا السالم خيارًا استراتيجيًا" وفقًا للقمم التر ية المتواليةس كما سّجلأ

ليها الفلسطينيون مل ارسرائيليينس بنا  عل  تنازالأ قّدمها إاعترافها باالتفاقاأ التف توّ ل 
الفلسطينيون أنفسهم وبقيأ لفترم طويلة موةل جدا وأ يانًا موةل مهاترم بين  كوماأ وعوا م 

ليين وأ زاب وف ائلس ومل ذلك ارتة  الترب عمومًا ما ارتةاه الفلسطينيون. غير أن ارسرائي
أخذوا التنازالأ وتنّكروا لالتفاقاأ ولم يفوا باالست قاق ااساسف المتوّجب عليهم: إنها  اال تالا... 
ولتل المبادرم التر ية نّ أ عل  ما يشّكل ال د اادن  ا  تسوية متوازنة وقابلة لالستمرارس ولتنون 
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العتبار ال راع منتهيًا.  -تدا ال ق وال –كذلك ال بّد أن ترتنز عل  مفهومين ةروريين والزمين 
( انس اب إسرائيل من ااراةف التر ية فف فلسطين والجوالن 1وُتخت ر المبادرم بأر ل نقاط: 

( إقامة دولة فلسطينية عا متها القدس 2. 1967 دود الرابل من  زيران  إل السور  وجنوب لبنان 
( إقامة عالقاأ عر ية 4. 194قرار الدولف (  ل عادا متفق عليه لقةية الالجئين وفقًا لل3الشرقية. 

 مل إسرائيل.
يريد "أن تتم هذه التملية فف شكل متانس"س أ  بد ًا من "التطبيل". إذ  نتنياهومن الواةح أن 

 أوسلواستتاد نقاشًا أجر  فف تستيناأ القرن الماةفس عندما تأبطأ الوالياأ المت دم اتفاقاأ 
لشروع فف االنفتاح عل  إسرائيل وكأن السالم أ بح واقتًا ( للةغط عل  الترب من أجل ا1993)

ملموسًاس وقد استجاب بتض الدوا بإنشا  مكاتب تمثيلية أو شابهس غير أن االن راف فف تطبيق تلك 
 إل االتفاقاأ أظهر سريتًا أن ارسرائيليين وااميركيين ليسوا فف  دد إنها  اال تالا بل يهدفون 

لم يكن  إذالدوا التر ية تفرمل "الهرولة" متتبرًم أن ال جدوى من "التطبيل" تثبيتهس ما جتل متظم ا
س كمن استلهم "ريية" جديدمس أن ما قيل نتنياهو افزًا عل  ت ويب التوّجه ن و السالم. واليوم يقترح 

عالقاأ  إل اختراق فف المفاوةاأ مل الفلسطينيين يمكننا من الو وا  إل دائمًا عن "أن توّ لنا 
 الم مل التالم التر ف" لم يتد عمليًا.س

طبتًا لديه أسباب  مستمّدم من الواقل التر ف ) روب سورية والتراق واليمن وليبياس وانهيار الدولة 
فيهاس التغلغل اريرانف وتأجيج ال راعاأ الطائفية والمذهبية...(. لننه لم يذهب فف دعوته التطبيتية 

" ل الدولتين" تةليلية انه  إل ل الفلسطينيينس و دأ إشارته  ّد ال ديث عن "سالم عادا" م إل 
عقد جلستها  إل  كومته  نتنياهوو كوماته ال يفتلون يوميًا سوى قتل هذا "ال ل". و ين دعا 

الترب وكذلك  إل ابريل الماةف( تقّ د أن يطلق رسالة  -ااسبوعية فف الجوالن الم تل )نيسان
 ّد أ بح الوجود ارسرائيلف يستلزم اعترافًا دوليًا با  إل الا تقادم القوى الدولية بأن اال ت إل 

"شرعيته". أ  أنه بدأ يت ّرف عل  أساس أن سوريةس كدولةس لم تتد موجودم لتطالب بأرةها 
الم تلة. والواقل أنه يت ّرف بهذا المن    ياا الفلسطينيين وأرةهم ووجودهم وتراثهم ارنسانف. 

ل ملفاأ ممتلناأ اليهود أو أماننهم المقدسة فف بلدان عر ية عدمس فإنها ال توّفر وفيما تشهر إسرائي
فر ة رعطا  أبشل نموذج النتهاك  قوق الفلسطينيين ومقدساتهم بما فيها المسجد ااق  س وال 
تزاا تهدم بيوتهم وتأسر ألوفًا منهم من دون اتهاماأ أو م انماأ كما ترسل عسسها ومستوطنيها 

إل  أن يتترف له الترب با "شرعية" كل  نتنياهوال قوا واقتالع أشجار الزيتون... ويطمح  رتالف
هذه االنتهاناأ و جرائم ال رب التف يرتنبها مل جنراالتهس متقّبلين استغالله خطر "داعش" أو 
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تطبيل   إلتهديداأ ايران واّدعا  المساعدم فف مواجهتهماس فيما تتطّلل إسرائيل وايران استراتيجيًا 
 وتفاهم بينهما عل   ساب الترب.

مايو الماةف( عن مبادرم ر يا   -بتد إعالن الرئيس عبد الفتاح السيسف عن مبادرم )منت ف أيار
التر يب بها و اوا استخدامها ل رف النظر عن  إل المفاوةاأ الفلسطينية ارسرائيليةس سارع 

تّد "للتمل مل الدوا التر ية لم ل ة عملية السالم". المبادرم الفرنسية لننه استغّلها للقوا أنه مست
وةل تر يبه بالت رك الم ر   نتنياهويوليو( كرر  -تموز 10وبتد لقائه مل الوزير سامح شكر  )

فف اطار ما سّماه "مبادرم أوسل فف المنطقة" ما يتنف إشراك دوا عر ية فيها. وقبل ذلك بأيام قليلة 
"التطبيل"  إل يدم لتوسيل مستوطناأ. فإذا كانأ هناك دوا  تتجه كان أعط  موافقته عل  خطط جد

مل إسرائيلس فلماذا ال تقدم عل  إعالن ذلك وتشرح موقفها بنفسهاس واذا لم تنن فف وارد االستئذان 
من جمهورها فف أ   اا فلماذا تغّلب السّرية اذا كانأ تتتبر أنها تقوم بما تمليه م ال هاس لنن هل 

" ال تزاا متدومة وأنها ليسأ ب دد نتنياهوا أ  خطوم رسمية بتد يتنف أن "الثقة فف أن عدم خطوه
"تطبيل" مجانف؟ لتل فف تر يب "إعالن نوانشوط" بالمبادرم الفرنسية الداعية إل  عقد ميتمر دولف 

فر ة  تسّرع فف اعتبار أن المآزق التر ية الراهنة نتنياهوأن  إل للسالم قبل نهاية السنةس ما يشير 
 سان ة رقناع الترب بأن جرائم "داعش" وايران تم و جرائم إسرائيل.

   28/7/2016، الحياة، لندن
 
 هزال شعار "دولة لمواطنيها في فلسطين" .48

 منير شفيق
فكرية فلسطينية أخذأ تنتقد الف ائل الفلسطينية بقسوم بالغةس وتتتبر نفسها وهف تطرح مشروع 

قد انتشفأ البارود ل ل المشكل الفلسطينف. ورا أ تقّدمه باعتباره  الدولة الوا دم لنل مواطنيها
"المشروع النهةو  ارنسانف الت ّرر  الت ر " أو باعتباره "المشروع ااخالقف ارنسانف الت ّرر " 
الذ  يمكن أن يجبه ال هيونية بو فها نظاما "كولونياليا استيطانيا". وقد رأى البتض أن انتشافهم 

فكرم فلسطين الجديدم إل  التالم التف ترتنز عل  اعتمادها القِّي م ارنسانية الت ررية" وعليها يتّبر عن "
أن تجاهر بهدفها وهف "تفكيك النظام النولونيالف االستيطانفس واستبداا النظام ال هيونف بنظام 

 يةمن ال رية والمساوام والديمقراطية للجميل".
ع "نهةو  إنسانف ت ّرر  ع ر " من شأنه "أن يتيد النظر فف بتبارم أخرى المطلوب التقّدم بمشرو 

فكرم الدولة القومية باعتبارها شكاًل و يدًا لت قيق ال رية والتودم وتقرير الم ير للشتب". وذلك 
"باالستتاةة عنها بمفهوم "الدولة الوطنية" مل االعتراف ب قوق المواطنة المكتسبة ليهود إسرائيل 
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ليس لنل يهود التالم. وذلك عند تخليهم عن عقيدتهم ال هيونية االستتمارية   ريًا فف فلسطين و 
التن رية والقبوا بالتيش المشترك فف دولة ديمقراطية عمادها المواطنة التف تنفل للجميل  قوقًا 
)أ يلة ومكتسبة( متساوية فف التيش اآلمن ال ر النريم وتقرير الم ير. ويةمن تساو   ق جميل 

تمل بالمشاركة فف ال يام السياسية وفف إدارم الشأن التام". هنا ُيراد إسقاط الهوية التر ية أفراد المج
سقاط الهوية الفلسطينية فت بح "دولة لمواطنيها فف فلسطين" بال سماأ أخرى. )لمزيد  عن الدولة وا 

 (.2016تموز يوليو  19من االطالع راجل مقالة ماجد كيالف جريدم ال يام فف 
ذا الطرح المتتلق ب ٍل لقةية فلسطين عل  أساس "دولة لمواطنيها" يظل تنرارًا بليدًا لمشروع بدايةس ه

وتبنته م.أ.ف ال قًا.  1969الدولة الديمقراطية الفلسطينية التلمانية الذ  طر ته  ركة فتح فف عام 
أنه سي ّل  اامر الذ  ال يسمح بأن يت رف أ  ابه كأنهم انتشفوا النارس واانك  إذا ت ّوروا

 قةية فلسطين ويأتون من خالله بما لم يأأِّ به ااوائل.
عل  أن هذا التنرار البليد يهبط بمستواه عن مستوى الدولة الديمقراطية الفلسطينية بإسقاط الهوية 
الفلسطينية بتد أن كانأ الهوية التر ية قد ُأسقطأ لي بح االسم "دولة ديمقراطية لمواطنيها" فف 

تض قد ُيسقِّط "فف فلسطين أيةا " ثم يهبط هذا التنرار من مستوى الدولة الديمقراطية فلسطين والب
الفلسطينية آنفة الذكر  ين ُيسقط أ  ابه استراتيجية النفاح المسلح طويل اامدس ومن دون أن 
 يتقدموا باستراتيجية ت قق إقامة "الدولة لمواطنيها"س بتد تفكيك النظام النولونيالف االستيطانف
التن ر . أ  كيف يريدون تفكيك هذا النظام؟ أو بأّية استراتيجية وتنتيك بتد إسقاطهم استراتيجية 
النفاح المسلحس أو المقاومة بكل أشكالها؟ أو كيف سُيقنتون "يهود إسرائيل" الذ  سيكونون مواطنين 

يش.. أجهزم اامن.. فف الدولة بالتخلف عن عقيدتهم ال هيونية؟ هنا عندنا: النظام.. الدولة.. الج
ميليشياأ المستوطنين الجددس وكيف سيفرض عليهم التفكيك أواًلس ثم عندنا "المستوطنون 
النولونياليون" الذين ُيراد إقناعهم بالتخلف عن عقيدتهم ال هيونيةس ثم كيف سيقتنتون بإعادم البيوأ 

من أرض  %94مة كبرى ان التف يسكنون فيها ا  ابهاس وكذلك ااراةف التف يزرعونها )هنا طا
 كانأ ملنية فلسطينية(؟ 1948فلسطين عام 

إذًا ن ن أمام فكرم مستتارم بال استراتيجيةس وواقفة عل  رأسهاس وةائتة فف ب ٍر من الوهمس ولم تتتلم 
من سلبية الفكرم ااول  اا ليةس أو اانثر أ الة. وهف أنها أخطأأ  ين قدمأ تنازاًل مجانيًا 

لفًا بمساوام "اليهود المستوطنين االستتماريين التن ريين" بالمسلمين والمسي يين الترب بالتبّرع س
الفلسطينيين. فأنأ هنا تتطف  قًا من دون أن ُتقاب ل من المتنف باعتراف أنك مساٍو له )يا للمهزلة( 

 ا ب فف ال ق بفلسطينس فتنقله عمليًاس ومنذ اآلن من ظالم مغت ب ال  ق له فف فلسطين إل  
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 ق. وهذا ما يكّرره أ  اب شتار دولة لمواطنيها. ولنن بتنرار أشّد نكرًا بتد كل التجر ة التاريخية 
 مل هذا النيان ومستوطنيه القدام  والجدد والال قون.

ما أسهل أن تتوجه بالنقد إل  كل التجارب الفلسطينية التف عرفها ال راع مل المشروع ال هيونف 
ما شئأ من التهم ابتدا  من التق ير أو الفشل فف منل قيام دولة النيان س وتتهمها ب1918منذ 

س 1967والثانية  1948ال هيونفس أو التقاط أخطا  من هنا وهناك واعتبارها السبب فف النكبة ااول  
وذلك ما دمأ ُتسقِّط من  سابك موازين القوى التالمية وارقليمية والتر يةس وفف فلسطينس وأنأ تقّوم 

  ة مواجهة المشروع ال هيونف.تجر 
فتل  سبيل المثااس إن قرا م موازين القوى التالمية التف سادأ التالم بتد ال رب التالمية ااول  

جز ًا  دولة مل السيطرم عليها عسكريًا وسياسيًا والت كم  22والثانيةس وقرا م مشروع تجزئة الترب إل  
ثم قرا م ت كم االنتداب البريطانف بالقّوم التسكرية لفرض بأنظمتهم من خالا "الهيمنة النولونيالية" 

الهجرم اليهودية االستيطانية وتسلي ها وتجريد الفلسطينيين من كل أسباب المقاومةس وبالقمل والقّوم. 
ثم عليك قرا م الجهة المقابلة فف ميزان القوى وما تمتتأ به ال ركة ال هيونية من دعم عسكر  

الدوا ارمبريالية ال سيما بريطانيا وفرنسا وأمريكا ثم انةمام االت اد  وسياسف وماد  من قبل
السوفياتف للموافقة عل  قرار التقسيم )إقامة دولة للمستوطنين ال هاينة( ودعم قواتها المسل ة 

 بالسالح.
إذا كان هذا  اا ميزان القوى فهل يمكن أن ُيتزى قيام دولة النيان ال هيونف أو عدم إ باط 

روع ال هيونف اسباب ذاتية تتتلق بال ركة الوطنية الفلسطينيةس أو الثوابأ الفلسطينية أو المش
 السياساأ الفلسطينية مهما أمكن أن يسجل من أخطا  أو نواقص أو ما شئأ من سلبياأ؟

وعليه قس من  يث   ة منهج التقويم أو الخلل بالنسبة إل  من يتترةون اليوم لنقد التجارب 
الال قة فكل من ُيسقِّط من  سابه موازين القوى والظروف والمناخاأ وااوةاع السائدمس  الفلسطينية

وهو يقّوم أّية تجر ةس أو وهو يب ث عن إجاباأ لما تواجهه القةية من مشكالأ وت دّياأ. ثم يسبح 
داأ فف عالم اافكار أو البرامج سيجد نفسه مكتشفًا للبارود وهو يسبح فف عالم اافكار والتجري

الفكرية والبرامج والمشاريل من دون أن ير ط كل نقد وكل فكر ب ساب دقيق لموازين القوىس وما 
 يمكن إنجازه فف ظلها فف كل مر لة و الة.

ففف أغلب المرا ل التف مّرأ بها القةية الفلسطينية كانأ موازين القوى غير مواتية للقةا  عل  
هو مدعوم بالسيطرم الخارجية عل  ااوةاع التر ية المشروع ال هيونف المدعوم عالميًا كما 

ز كان يتمثل بال مود وأ يانًا بترقلة المشروع  مكاناأ ال ركة الفلسطينية. ولهذا ما كان ُينج  وا 
ال هيونف وال ّد من تمّدده وأطوارًا فف استنزافه وعزله. ولنن لم يكن هنالك من مر لة كان يمكن 
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طه من  يث أت . ومن ثم ال يجوز أن ُتت فه  االأ ال مود فيها ت رير فلسطين منه أو إ با
اّل فالفشل النامل. ثم الهروب بانتشاف فكرم  والمقاومة والممانتة ت أ متيار االنت ار الناملس وا 
"جديدم" لم تجر ب بتدس أو مشروع بلغة أخرىس فُيظ ن أن  ا به انتشف البارودس وبأنه سيأتف بما لم 

ال سيما  ين يتةمن ذلك الهروب تخليًا عن مواقل المقاومة والمواجهةس إل  مواقل يأأِّ به ااوائل. و 
تقديم التنازالأ المباشرمس وغير المباشرمس كما يفتل اآلن أ  اب نظرية  ّل القةية الفلسطينية عن 
طريق دولة لنل مواطنيها وا عطا   ق المواطنة لمن اغت بوا فلسطين. وهّجروا ثلثف أهلها 

ها وا تلوا البيوأ والمدن والقرى واارض. واانك  ومت ؟ أ  منذ اآلن يتطون هذا ال ق واستوطنو 
 فف الوقأ الذ  يتطاوا فيه المستوطنون ويسلبون ما و لأ إليه أيديهم.

ثمة نقطتان ت تاجان إل  وقفة مل ال راع الم ا ِّب ل ل القةية الفلسطينية عل  أساس دولة 
ناجمة عن فشل مشروع  ّل الدولتين وعدم واقتية تنفيذه من أجل تسويغ النقطة ااول :  لمواطنيها. 

االنتقاا لتبنف مشروع الدولة لمواطنيها. وال جة أن مشروع  ّل الدولتين "أخرج عمليًا ااراةف 
الفلسطينية التف أنشو فوقها النيان ال هيونف من دائرم التفاوض الةرور  رتمام المقايةة 

 ". 1967ف الفلسطينية الم تلة عام باالنس اب من ااراة
ذا كان من ال  يح عدم التخلف  فإذا كان من ال  يح نقد مشروع  ّل الدولتين باعتباره ت فويًاس وا 

إاّل أن جماعة مشروع الدولة لمواطنيها يطالبون بالمفاوةاأ  1948عن ااراةف الفلسطينية عام 
قامة دولة لنل المواطنين". و هذا ُيسقِّطون ب ورم الشاملة ل لٍّ كلف وهو "تفكيك النظام النولونيال ف وا 

متةمنة االنتفاةة ال الية التف تستهدف د ر اال تالا وتفكيك المستوطناأ من القدس والةفة 
ت أم لس المطالبة بالمفاوةة الشاملة؟   الغر ية وبال قيٍد أو شرطس ت أ  جة ب ث القةية ككل. و 

فلسطين من النهر إل  الب ر وت ريرها بالنامل وعودم كل   يح أن قةية فلسطين هف قةية كل 
الالجئين إليها. و  يح أن اعتبار كل ما  دث من استيطان  هيونف عليها بما فيه إقامة دولة 
النيان ال هيونف غير شرعف وباطل  ت  من وجهة نظر القانون الدولف. ولنن هذه عملية طويلة 

نتفاةة ال الية لد ر اال تالا وتفكيك المستوطناأ من اامد وهف ال تتتارض مل خوض متركة اال
القدس والةفة باعتبارهما هدفين يستطيتان تو يد كل الشتب الفلسطينف وكل الف ائل الفلسطينية 
وتسمح موازين القوى الراهنة بت قيقهما. وذلك إذا ما تطّورأ االنتفاةة إل  الت يان الشتبف الشامل 

تفكيك المستوطناأ وبال قيٍد أو شرط. وبتد ذلك لنل  ادث  ديث. وأ ّرأ عل  د ر اال تالا و 
ولنختلف  وا ماذا سنفتل بااراةف الم ّررم فف الةفة والقدس وقطاع غزم كما  وا القةية 

 ككل؟ وذلك ليبق  الباب مفتو ًا عل  م راعيه لت رير كل فلسطين.
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ل ديث عن القةية ككل ذريتة لبقا  من هنا عل  دعام مشروع الدولة لمواطنيها أاّل يتخذوا من ا
اال تالا واستشرا  االستيطان فيما من الممكن إنجاز ن ر جزئف مهم جدًا ُيسهم إذا ما ُأنجز فف 
فتح ملف ت رير كل فلسطين وليس التكس. بل يجب أن يتّجه بهذا االتجاه. ثم لم يقولوا لنا كيف 

لسنا هنا أمام بيل أوهام إل  جانب سيقنتون قادم النيان ال هيونف للتفاوض  وا كل فلسط ين؟ أو 
 الخلل المبدئف؟

النقطة الثانية: الهجوم عل  ف ائل المقاومة الفلسطينية بالجملة والمفرق واعتبارها منتهية ال ال ية 
بسبب التقاط سلبية هنا وسلبية هناكس وفف ظروف ت تم عليها أن تلتب دورًا  اسمًا فف االنخراط 

ق الو دم فف ظلهاس ي ّبس بدورهس فف  رمان االنتفاةة ومبادراأ شبابها فف االنتفاةة وت قي
وشاباتها من الدعم فف الت ّوا إل  الت يان الشتبف الشامل لد ر اال تالا وتفكيك المستوطناأ 
طالق كل ااسرى وفك ال  ار عن قطاع غزم باتجاه تهيئة أوةاع جديدم لت رير كل فلسطين.  وا 
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بتد أقل من دقيقة من انتها   ديثنا )للنشرس ليس لالقتباس( وأخذ دفتر  ال غير فف جيبفس قاا لف 

التف ت فرها  ماس من ت أ  اانفاقمن أ  شف  آخر هف  أنثرالتميد ايتان فيروب: "ما يقلقنف 
 أقدامنا".

يتين قائدا لفرقة غزمس ا دى  أنمثير لالنطباعس كان يوشك فف  ينه عل   فيروبس رجل وقائد
 ا تراما فف الجيش ارسرائيلف. واانثرت ديا  اانثرالوظائف 

عن وقف النار فف  ملة الجرف ال امد.  ارعالنمن  أسبوعتسلم فيروب مهام من به بتد ن و 
 كان يمكنه أن ينقذ.  ماس بفروعهاس وما أنفاقومنذئذ تمكن من التترف عل  

س التف ال يزاا يدور الجداا  وا إذا كانأ انكشفأ اوا مرم فف اانفاقيمكن االفتراض بأن هذه 
الذ   أو. الدرس الذ  تتلمناه أيةاوالليالف  اايامعلمنا بوجودها قبلهاس ت فر فف هذه  أمال ملة  أيام

. رجالها تتلموا الدروس من ال مالأ نتتلمه هو أن  ماس هف منظمة تتتلم أنكان يتتين علينا 
يفاجئونا بالقتاا فف بتد غير عاد س أ تب بكثير لدرجة المتتذرس االنت ار  أنالسابقة وقرروا 

 عليه.
ذكرى سنتين عل  اندالعها.  اايامهف فقط جز  من ق ة ال ملة التف ن يف هذه  اانفاقولنن 

ال روب. فقد عودنا السياسيون وقادم الجيش عل   الق ة "النبيرم" هف موقف المجتمل ارسرائيلف من
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مختلفة قليالس ون ن  اارضمدى السنين عل  انت اراأ جارفةس  ت  عندما كانأ ال ورم عل  
 ن فق ونهتف من المدرجاأ "نريد المزيد".

الستة ترك أثرا نهائيا عل  الجيش ارسرائيلف كجيش ال يترف إال  اايامل رب  اانبراالنت ار 
  رب يوم الغفران الفظيتة فرأيناها كخلل. أمانت ار. اال

عندناس إذا لم نكن ننت ر  ت  النهايةس نتتبر ال رب ك ملة. أما إذا انت رناس فال ورم تختلف. 
وهكذا نت رك فف التقود ااخيرم من  ملة إل   ملة: ال سابس عناقيد الغةبس السور الواقفس 

نسيأ  أنون ي تمل أن  اازمنةال امد )وفف جرف  الر اص الم بوبس عمود الس اب والجرف
 اثنتين( ا ولشدم ااسف سيكون المزيد. أو ملة 

إن خيبة اامل من نهاية  ملة الجرف ال امد كما انتهأ تنبل من سبب وا د: الشتب فف إسرائيل 
لن تنون بتد  السيئة: أغلب الظن أنه اانبا يريد انت ارا مطلقاس ال لبس فيهس نهائيا. وهانم بالةبط 

إذا كانأ هذه  إالعل  الرف  رب تنهف كل ال روب ) اآلناليوم  روب من هذا النوع. فلم يتد منذ 
  ر ا نووية(.

أمل فف أن ننت ر فف  ملة الجرف ال امد التف استهدفأ منذ البداية  أيةاوعليهس فلم يكن لنا 
 يمكنه فف هذه الظروف.ةرب  ماس وليس هزيمتها. لقد فتل الجيش ارسرائيلف أفةل ما 

س كان ممكنا االفتراض بيقين بأنه أخرى فلو أمرأ القيادم السياسية الجيش بأن ي تل قطاع غزم مرم 
كان سينجح فف عمل ذلك )وكان الثمن عددا اعل  بكثير من الة ايا لدينا(. ولنن عندهاس كنا 

هناس ولماذا فجأم ن ن مسيولون س ونسأا ماذا نفتل إياهاسنجلس اليومس فف ختام سنتين عل  ال ملة 
السكان فف بيأ  انونس فف بيأ الهياس جبالياس دير البلحس خانيونس  إطتامعن مجار  غزم وعن 

عدنا إل  المكان الذ  فتلنا كل شف  كف  ارطالقورفح. وكم يكلفنا هذا بالدم والدما س وكيف عل  
 تش منه بتد.نتخلص منهس بما فف ذلك اقتالع بلداأ وشرخ داخلف لم ننت

يجب علينا أن نتتلمه هو أنه لن تنون بتد اليوم  روب انت ار نهائف  أوالدرس الذ  تتلمناه  إن
ون ن م كومون لسنواأ طويلة ب مالأ ةد منظماأ اررهاب. هذا النوع من ال رب ننت ر فيها 

 قبل وقأ طويل من بدئها. ننت ر باالستتداداأ.
. أفيغدور اانفاقيس قيادم الذراع البر س لم يتد ي تاج إل  القلق من بالمناسبةس ايتف فيروبس اليوم رئ

 ليبرمان يفتل هذا بدال منه.
 27/7/2016يديعوت 
 28/7/2016، القدس العربي، لندن
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