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  :أخبار الزيتونة
 4 باسم وسامر، أهاًل وائل وربيعللتحرير كلمة: شكرًا  

 
  السلطة:

 5  من خطورة وضع األسرى المضربين عن الطعامتحذر الصحة الفلسطينية  ةر اوز   2.

 6 شروط فلسطينية الستئناف المفاوضات مصر: أربعةالسفير الفلسطيني لدى   3.

 6  السلطة الفلسطينية تتجه لمحاكمة بريطانيا على وعد بلفورقيس عبد الكريم:   4.

 6 اعتراضات تحجب أموال الدعم القطرية عن الموظفين العسكريين في غزةتقرير:   5.
 

  ومة:المقا
 7  جنوب نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعنالجيش اإلسرائيلي يعدم فلسطينيًا   6.
 8 تطالب الرياض بمنع الزيارات التطبيعيةو  تشيد بغضب الشارع السعودي تجاه زيارة عشقي ماسح  7.
 8 األقصى يأتي للمساس بالوصاية األردنية المسجد استهداف موظفي األوقاف في: ليانرأفت ع  8.
 9 أحمد سعدات ينضم إلضراب األسرى واالحتالل يعزله  9.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 9 قاطعتهانتنياهو: فرنسا تدعم منظمات مناهضة لـ"إسرائيل" وتدعو لم  10.

 10 نتنياهو: ميناء غزة سيشكل خطرا على أمن "إسرائيل"  11.

 11 دونم في الضفة 1,600االستيطانية وتستولي على  اد سياستهصعّ ت   ةالحكومة اإلسرائيلي  12.

 11 حكومة نتنياهو تجري تعديالت وزارية  13.

 12  يوماً  51بينيت: أخطاء الجيش أطالت حرب غزة لـ  14.

 12 من الفقر شرط أال تكوني عربية" حنين زعبي: "العمل ي نقذك    15.

 12 أعضاء من حزب العمل يطالبون هـيـرتـزوج بـاالسـتـقـالـة  16.

 13 كية لـ"إسرائيل"يدوالر قيمة المساعدات األمر  مليار 40التلفزيون اإلسرائيلي:   17.

 13 "إسرائيل" تعترف ألول مرة بخطف أوالد اليمن وبيعهم لعائالت أشكنازية  18.

 14 نياهو "بقتل الفلسطينيين جميعًا"الجندي اإلسرائيلي قاتل الشهيد الشريف طالب نت  19.

 15 "معهد راند": خيارات محدودة لـ"إسرائيل" في الحرب السورية  20.

 17  الميدان بالضفةا على سيطرتهمن رغم بال"إسرائيل اليوم": المخابرات اإلسرائيلية تواجه تحديات   21.
 

  :األرض، الشعب
 18 جلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية يطالب باإلفراج الفوري عن بالل كايدم  22.
 18 ضون للموت في أي لحظة: حياة األسرى المضربين أصبحت في خطر شديد وهم معر  قراقع  23.
 18  تكاليف هدمه  دوالر 26,123 لى هدم منزله أو دفعاالحتالل يجبر مقدسيًا ع  24.
 19  االحتالل يواصل حصار حزما لليوم الرابع   25.
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 19 مستوطنون يستأنفون اقتحامهم لألقصى ودعـوات القـتحـامـات واسـعـة بـعـد أيـامال  26.

 20 الماضي  تموز/ يوليو شهرفي ا اقتحموا األقصى مستوطنا وعسكري 1,059ت فلسطينية: معطيا  27.

 21 تراكم مستحقات مستشفيات القدس لدى السلطة الفلسطينية  28.

 21 اللجنة الدولية لكسر الحصار: قطر أسهمت في تخفيف معاناة غزة  29.

 22 عكا: السيطرة على حريق هائل في مسجد الجزار  30.

 23 كفر قاسم يعربون عن تذمرهم من موقف البلدية المؤيد للهدم أهالي  31.

 24 القدسببيتها غال يوليواستيطانية خالل تموز/  اتوحد 2,104مركز عبد هللا الحوراني: المصادقة على   32.

 24 : عائلة دوابشة.. عام على المحرقةتقرير  33.

 26  "اإلسالمية المسيحية": إبعاد موظفي األقصى سياسة عنصرية لتفريغه   34.

 26 هل تعتذر بريطانيا للفلسطينيين عن وعد "بلفور"؟  35.

 27  ز/ يوليوفي تمو  200فلسطينيين وجرح  ستةمركز عبد هللا الحوراني: استشهاد   36.
 

  : مصر
 28 مصادر مصرية: نتنياهو يزور اإلسكندرية لبحث "وطن سيناء"  37.
 28 اتهام كنيسة تواضروس بالتطبيع  38.
 29 مظاهر توتر بين السيسي وعباس ي:إسرائيل تقدير موقف  39.
يرجع بشكل أساسي لدور الدول اإلقليمية وال سيما  "إسرائيل" جنوب فيالهدوء  :مستشرق إسرائيلي  40.

 30 مصر
 

  األردن: 
 31 حراس وموظفي المسجد األقصى ردن يطالب االحتالل وقف اعتداءاته ضدّ األ   41.
 31  ي كهرباءوشركت   األردنية "الوطنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل" تقاضي الحكومة  42.

 
  عربي، إسالمي:

 32 شروع االستيطاني الجديد في القدسالجامعة العربية تستنكر الم  43.

 32 الجامعة العربية تطالب بريطانيا باالعتذار عن "وعد بلفور"  44.

 33 لفك حصار مخيم اليرموك "داعش"اتفاق وشيك بين الحكومة السورية ومنظمة التحرير و  45.

 33 يدافع عن المجتمع اإلسرائيلي سعوديمدير مركز دراسات   46.

 33 المفكر الكويتي عبد هللا النفيسي يدعو إلبعاد دحالن عن الخليج لدوره في انقالب تركيا  47.

 34 في القطاع مهماً  فياً صح مؤتمراً  العمادي يزور رام هللا.. ويعقد غداً   48.

 34 هآرتس: إصابة قائد قوات "البسيج" اإليرانية بسورية خالل غارة إسرائيلية أو بهجوم للمسلحين  49.
 

  دولي:
 34 فلسطينق األوسط دون االعتراف بكوربن: ال سالم في الشر  50.
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  : مختارات

 35 أشهر عن مخطط انقالبي ترأسه اإلمارات  ستة مجلة تركية تكشف قبل  51.
 

  : تقارير
 37 جراء الفشل "إسرائيل"حروب تثير النزاع في   52.

 
  حوارات ومقاالت:

 39 د. صالح النعامي... "ائيلإسر "عرب يقدمون خدمات مجانية لـ   53.

 41 مفتاح شعيب... األقصى في شر مستطير  54.

 42  حلمي موسى... وهواجس إسرائيل "المصالحة السورية"  55.

 45 عوديد تيره إسرائيل...الثرثرة عن األنفاق تضر بأمن   56.

 46   عاموس هارئيل ...حماس تبني ونتنياهو يتكلم  57.
 

 53 :كاريكاتير
*** 

 
 باسم وسامر، أهاًل وائل وربيعللتحرير كلمة: شكرًا 
م التيي انيت م دصيدارها دونميا ان حيا  حتيى  يي  ييا "فلسطين اليوم" من نشرة 4008يصدر اليوم العدد 

العحل واإلجازات، ولم يكين لليل لييتم ليول   يل ا سيوحانل وتعيالى، ثيم الجئيود الرائعيع لفر ي  العميل 
  ي "الز تونع" اللي جمع بين ال درة على الستمرار والتحور والعمل كفر   واحد و سرة واحدة.

"فلســطين شييرة وميع تييولي الميدير العييام لمركيز الز تونييع د. محسين محمييد صيالح اإلشييرا  العييام عليى ن
ــوم" ربيييع الييدنان والشييكر علييى جئييوده الحيوييع المبلولييع  ييي زميييل تت ييدم  سييرة تحر يير النشييرة ميين ال، الي

، وتتمنيى ليل التو يي  "فلسـطين اليـوم" مسيرة هله النشرة، خالل توليل منصب نائب رئيس تحر ر نشيرة
واسيم نائيب رئييس التحر ير و ، وائل سعدرئيس التحر ر  زمالء. كما تتمنى لل ي الملفات التي يعمل بئا

 .ئمسامر حسين التو ي  والسداد  ي مئامسكرتير التحر ر و  ، ومدير التحر ر وائل وهوع،ال اسم
 أسرة تحرير نشرة "فلسطين اليوم"
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 فّضل مبادرة السيسي على المبادرة الفرنسيةنتنياهو لكيري: أ   .1
ين نتنياهو، دنل يف ل موادرة الرئيس "د.ب. ": قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيام -تل  بيب 

المصري عبد الفتاح السيسي على الموادرة الفرنسيع،  يما يتعل  وعمليع السالم بين اإلسرائيليين 
 والفلسحينيين.

ي جون أمريكجاء للل  ي التصال الئاتفي اللي جرى،  مس، بين نتنياهو ووز ر الخارجيع ال
 ع.كيري، وحسب صحيفع "هآرتس" اإلسرائيلي

و حلع كيري رئيس الوزراء اإلسرائيلي على ل ائل مع الرئيس الفلسحيني محمود عواس  ي العاصمع 
 الفرنسيع وار س،  ول من  مس.

 وقال نتنياهو: "هنال رغوع لدى السيسي  ي د ع عمليع السالم، ووالنسوع لنا،  إن هلا شئ ديجابي".
رال عدد كبير من الدول  ي عمليع السالم، قال و يما يتعل  والموادرة الفرنسيع التي تئد  دلى دش

نتنياهو: "ل  عت د وأن هنال جدوى من دشرال دول وعيدة عن المنح ع  ي العمليع. يجب دشرال دول 
المنح ع التي تبدي اهتمامًا بللل.  رغب  ي عمليع ت وم  يئا دول المنح ع بد ع عمليع التحبيع مع 

 الفلسحينيين".دسرائيل، والمفاو ات بين دسرائيل و 
 1/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 من خطورة وضع األسرى المضربين عن الطعام  تحذرالصحة الفلسطينية  ةر اوز  .2

حلر وز ر الصحع الفلسحينيع جواد عواد من خحورة و ع األسرى : مير ت صادق -رام ا 
حال  على حالتئم الم ربين عن الحعام، محالوا والسماح لحواقم حبيع  لسحينيع بز ارتئم لال

 الصحيع.
المن مات الدوليع والح وقيع التدخل لإل راج عن كايد  - ي تصر ح صحفي األحد-وناشد الوز ر 

واألخو ن البلبول، وقال دن مماحلع الحتالل  ي تح ي  محالبئم ستؤدي دلى تدهور آخر  ي حالتئم 
 الصحيع.

كيلوغرامَا من  32و  دان للوعي، وقد خسر وو   وزارة الصحع، يعاني كايد من   دان جزئي للن ر 
 وزنل منل بدايع اإل راب.

 31/72016، الجزيرة نت، الدوحة
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 شروط فلسطينية الستئناف المفاوضات : أربعةمصرالسفير الفلسطيني لدى  .3
"وكالت": جدد جمال الشووكي سفير  لسحين  ي مصر موقف السلحع الفلسحينيع، اللي  -ال اهرة 

 دور مصر وكل ما ت دمل من موادرات لحل ال  يع الفلسحينيع.يؤكد  هميع 
وحول ما تردد عن ر ض حركع "حماس" للوساحع المصر ع بين الفلسحينيين واإلسرائيليين لستئنا  
مفاو ات السالم، قال الشووكي للصحا يين،  مس: دنل "ل يستحيع التعلي  على ما تردد  ي وسائل 

 حع المصر ع؛ حالما  ن اإلعالن لم يصدر عن مسؤول والحركع".اإلعالم حول ر ض حماس للوسا
قال الشووكي: دنل "ل يمكن الدخول  ي مفاو ات مع الحتالل اإلسرائيلي دون وقف الستيحان، و 

ووجود رعايع دوليع للمفاو ات، و ن يعلن الجانب اإلسرائيلي  نل مع حل الدولتين والشرعيع الدوليع، 
 مني محدد للتفاوض".د ا ع دلى و ع جدول ز 

  1/8/2016األيام، رام هللا، 
 

 السلطة الفلسطينية تتجه لمحاكمة بريطانيا على وعد بلفور قيس عبد الكريم:  .4
قال ع و اللجنع الوحنيع العليا، المسؤولع عن المتاوعع مع : صدقي موسى - 21عربي -نابلس 

لفلسحينيع تتجل لمحاكمع بر حانيا على وعد المحكمع الجنائيع الدوليع، قيس عبد الكر م، دن "السلحع ا
بلفور  ي  ل قرب حلول اللكرى المئويع لئلا الوعد اللي كان الحا ز األساسي والمححع الرئيسيع 
للبدء بتنفيل المشرو  الصئيوني، وما ترتب على للل من  لم تار خي وح  والشعب الفلسحيني، 

لى تحو ل هلا الوعد من وعد سياسي وورقع دلى   خحع عمل    ت دلى قيام دولع دسرائيل".وا 
": "نحن اآلن وصدد و ع المجتمع الدولي  مام مسؤولياتل لمعالجع هلا ال لم 21و  ا  لي"عربي

ن ال الشعب الفلسحيني مما  لح  ول من دمار، والمجتمع الدولي محالب  ن يشر   التار خي وا 
 والخحوات المحلووع لتصحيح هلا الخحأ".

 31/7/2016، "21موقع "عربي 
 

 الدعم القطرية عن الموظفين العسكريين في غزة أموالاعتراضات تحجب تقرير:  .5
حتى اللح ع مسألع د ع رواتب الشئر المنصرم للمو فين العسكر ين  ي  حل  غزة: لم ت  - شر  الئور

 غزة المعينين من حركع حماس، عبر المنحع التي تبر  بئا  مير دولع قحر الشيخ تميم بن حمد،
وسبب اعترا ات جئات دوليع على للل، خاصع و ن  موال المنحع ستن ل عبر األمم المتحدة كما 

 .2014المرة الساو ع عام 
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ووعد اإلعالن  ي وادئ األمر عن  ن  موال المنحع ال حر ع التي تبر  بئا الشيخ تميم ستخصص 
مؤسسات مدنيع وآخر ن   لف مو ف، ما بين عاملين  ي 40لجميع مو في غزة، وعددهم يفوق الي 

يعملون  ي األجئزة الشرحيع واألمنيع،  علن من جديد  ن هله األموال ستخصص لتد ع للمو فين 
 المدنيين دون العسكر ين.

ودعت ن اوع المو فين الحكوميين  ي غزة ال يادة ال حر ع ألن تصر  الرواتب من المنحع للمو فين 
 األجئزة الشرحيع المدنيع التي قالت دنئا "تنفل ال انون".المدنيين والعسكر ين اللين ينتمون دلى 

و كدت وجود اتصالت ومساِ  حثيثع لصر  رواتب المو فين العسكر ين والتزامن مع المدنيين. 
و كدت  نئا "تر ض نبرة التمييز بين المو فين المدنيين والعسكر ين وا عادتنا دلى المربع األول من 

 المشكلع".
كما ملف البرنامج السياسي، تشكيل حكومع وحدة وحنيع  لسحينيع، حيث تحلب  ويعي  هلا الملف

 حماس اعتماد مو فيئا قبل التوقيع على  ي اتفاق جديد.
دلى للل   د توجئت ن اوع المو فين وغزة والتحيع للمو فين على "صبرهم  ي  ل ال رو  ال اسيع 

 ة وغير المبررة للمو فين وعوائلئم".التي  ر تئا علينا حكومع التوا   ومعاداتئا المستمر 
وجاء للل وعد  ن  علنت وزارة الماليع  ي غزة  ن المعلومات المتو رة حتى اآلن عن المنحع ال حر ع، 

بواسحع األمم المتحدة  2014تفيد وأنئا ستصر  بنفس اآلليع التي صر ت بئا المنحع األولى عام 
 وعبر البر د.

 1/8/2016القدس العربي، لندن، 
 

 جنوب نابلس بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن  فلسطينياً الجيش اإلسرائيلي يعدم  .6
 31"وكيييالت":  عيييدم جنيييود الحيييتالل اإلسيييرائيلي بيييدم ويييارد،  ميييس، الشييياب راميييي عورتييياني   -نيييابلس 

 عامًا(، عند حاجز حوارة جنوب مدينع نابلس، بزعم "الشتواه" بنيتل تنفيل عمليع حعن.
ل  ن الشيياب عورتييياني اقتييرب وسييييارتل، قادمييًا مييين مدينييع نيييابلس واتجيياه الحييياجز وزعييم جيييح الحيييتال

العسييكري، و وقفئييا بجانييب الجنييود، ووعييدها توجييل نحييوهم شيياهرًا سييكينًا، محيياوًل حعيين  حييدهم، وعنييدها 
  حل  الجنود النار عليل و ردوه قتياًل.

م الجنييود"، مو ييحًا  ن "ال ييوات وقييال بيييان الجيييح: دن شخصييًا "يحمييل سييكينًا خييرج ميين سيييارتل وهيياج
  حوحت محاولع هجوم الحعن و حل ت النار على المئاجم، ما  دى دلى م تلل".

و كد شئود عيان،  ن قوات الحتالل اإلسرائيلي منعت حواقم الئالل األحمر الفلسحيني من القتيراب 
 من الشئيد، و غل ت حاجز حوارة والكامل.
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سيييارتي نحييو مدينييع نييابلس، وعنييدما وصييلت حيياجز حييوارة، شيياهدت شيياهد عيييان قييال: "كنييت متوجئييًا و
جنديًا دسرائيليًا ييركض، ومين ثيم وقيع ميع سيالحل  يي جز يرة وسي  الشيار ، ور ييت خلفيل سييارة متوقفيع 
مفتوحع األبواب بداخلئا شخص مصاب مستل   وق الم ود، ثم ر يت جنديًا دسرائيليًا آخر، غير اللي 

المواحن من داخل السيارة نحو األرض، ومن ثم قام بإحالق النار عليل  وقع على األرض، ي وم بجر
 وهو مل ى على األرض.

ولكييرت مصييادر محليييع  ن الشييئيد يعمييل  حالقييًا( ولديييل صييالون حالقييع للرجييال، وهييو متييزوج ولديييل  
 ثالثع  بناء.

 1/8/2016األيام، رام هللا، 
 

 تطالب الرياض بمنع الزيارات التطبيعيةو  السعودي تجاه زيارة عشقي الشارعتشيد بغضب  ماسح .7
 شر  الئور:  شيادت حركيع حمياس وحاليع الغ يب المتزاييد  يي الشيار  السيعودي تجياه الز يارة  -غزة 

التحبيعييع للييواء المت اعييد  نييور عشيي ي األخيييرة دلييى دسييرائيل، وحالبييت المملكييع ومنييع  ي ز ييارة تحبيعيييع 
 دلى تل  بيب.

حركع  ي تصر ح صيحا ي تل يت ال يدس العربيي نسيخع منيل، دن الواسم  وقال سامي  بو زهري الناح 
الحركييييع تعتبيييير هييييلا اليييير ض هييييو انسييييجام مييييع الموقييييف ال ييييومي واإلسييييالمي للسييييعوديع تجيييياه ال  يييييع 

ودعا  بو زهري السلحات السعوديع دلى اتخال اإلجراءات الالزمع لمنيع مثيل هيله الز يارات  الفلسحينيع.
 الحتالل لتجاوز ح وق الشعب الفلسحيني واختراق األمع  كر ًا وث ا يًا. التحبيعيع والتي يستغلئا

وجياء تصير ح حركييع حمياس، وعييد انت يادات وجئييت لليواء عشيي ي اليلي ييير س مركيز دراسييات، مين قبييل 
 العديد من السعوديين.

 1/8/2016، لندن، القدس العربي
 

 للمساس بالوصاية األردنية يأتي األقصى المسجد األوقاف في موظفياستهداف : رأفت عليان .8
رام ا: قييييال ر  ييييت عليييييان المتحييييدث الرسييييمي واسييييم حركييييع  ييييتح  ييييي ال ييييدس المحتلييييع دن التصييييعيد 
اإلسييرائيلي األخييير والمتزايييد  ييد مييو في وحييراس األوقييا  اإلسييالميع  ييي المسييجد األقصييى الموييارل 

ميع  يييي المدنييييع الم دسيييع. يئيييد  دليييى المسييياس والوصيييايع األردنييييع الئاشيييميع عليييى الم دسيييات اإلسيييال
و  ا  عليان  ن الحتالل اإلسرائيلي يسعى دليى حسيم معركتيل ميع الفلسيحينيين وال  ياء عليى حليم 
دقامييع الدولييع الفلسييحينيع وعاصييمتئا ال ييدس والمتمثييل وحييرد الفلسييحينيين ميين ال ييدس ميين خييالل سياسييع 

وعيييادات المتتالييييع لعت يييالت واإلهيييدم المنيييازل والجمليييع و يييرض ال يييرائب والمخالفيييات ومنيييع البنييياء وا
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للم دسيييين عيين ال ييدس واألقصييى و ييي الم ابييل المصييادقع علييى بنيياء آل  الوحييدات السييتيحانيع  ييي 
 .2020كا ع المناح  الم دسيع  ي سواق مع الزمن لفرض سياسع األمر الواقع المتمثلع ومخح  

ل المتمثيل والعت يالت واإلوعيادات و كد  ن استئدا  ميو في األوقيا  اإلسيالميع  يي األقصيى المويار 
والعتييداءات يييأتي  ي ييا للمسيياس والوصييايع األردنيييع علييى األقصييى والم دسييات كييي يحسييم الحييتالل 
نئياء   ي ا معركتئا داخل المسيجد األقصيى وتفيرض واقعيا جدييدا متميثال والت سييم الزمياني والمكياني وا 

  ي دور عربي  و دسالمي  ي المسجد األقصى الموارل.
 1/8/2016، لندن، القدس العربي

 
 أحمد سعدات ينضم إلضراب األسرى واالحتالل يعزله .9

األسير  حمد سعدات  "الجبئع الشعبيع لتحر ر  لسحينلي"ان م األمين العام ق: مير ت صاد - رام ا
لإل راب المفتوح عن الحعام ميع د عيع جدييدة مين ر اقيل األسيرى دسينادا إل يراب األسيير الفلسيحيني 

 يوما  د تحو لل دلى العت ال اإلداري وعد انتئاء حكمل. 47الل كايد المستمر منل و
وقالييت عائلييع سييعدات للجز ييرة نييت دنييل قييرر خييوض اإل ييراب عيين الحعييام ميين زنيياز ن سييجن ر مييون 

 العسكري رغم معاناتل الصحيع.
، دليى جانيب ولكرت الجبئيع الشيعبيع  ن سيعدات قيرر خيوض اإل يراب عين الحعيام ابتيداًء مين األحيد

 ال يادي الوارز والجبئع عاهد  بو غلمع ود عع جديدة من  سرى الجبئع  ي سجني ر مون وعو ر.
وعلييى دثيير للييل،  عليين نييادي األسييير الفلسييحيني  ن ددارة السييجون ن لييت األمييين العييام للجبئييع الشييعبيع 

 دلى العزل النفرادي.
 31/7/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 وتدعو لمقاطعتها "إسرائيلـ"م منظمات مناهضة لفرنسا تدع: نتنياهو .11

استغل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجرائم اإلرهابيع التي : برهوم جرايسي - الناصرة
 األيامت ع  ي  رنسا ودول  وروبيع، لم ارعع الدول األوروبيع وخاصع  رنسا، التي  صدرت قرارا  ي 

لتن يمات متئمع واإلرهاب. وقال دن  رنسا تدعم من مات مناه ع األخيرة، ومنع تبرعات ماليع 
إلسرائيل وتدعو لم احعتئا، و صد الجمعيات والمراكز الح وقيع اإلسرائيليع التي تالح  جرائم 

 ، وتدا ع عن ح وق الفلسحينيين  ي  لسحين التار خيع.اإلنسان
صدمنا جميعا من العمليع اإلرهابيع   د قال نتنياهو  ي جلسع حكومتل األسبوعيع  مس، ل د "قد 

الوحشيع التي ارتكبت األسبو  الما ي  ي  رنسا. ل د سمعت واهتمام والغ  نل يجرى ن اح  ي 
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الحكومع الفرنسيع حول منع جئات خارجيع من تمو ل تن يمات تمس وأمن المواحنين الفرنسيين. هلا 
ه التبرعات الماليع التي ترسل لتن يمات منزعجون من مثل هل  ي ايبدو مألو ا والنسوع لنا. نحن 
 تر ض ح  دسرائيل والوجود".

وتاوع نتنياهو قائال، "حلبت ال يام وفحص  ولي  ي هلا األمر وقد وجدنا  ن دول  وروبيع وما  يئا 
 رنسا تدعم عددا من التن يمات التي تحرض وتدعو دلى م احعع دسرائيل ول تعتر  وح ئا والوجود. 

 وا الفحص وسنستعرض نتائجل  مام الحكومع الفرنسيع. سنبد  مواحثات معئا  ي هله وسنستكمل قر 
ال  يع ألن اإلرهاب هو اإلرهاب  ينما كان والتحر ض هو التحر ض اللي كما يبدو يشمل العالم 
 جمع ولللل التعامل مع للل يجب  ن يكون نفس التعامل لدى جميع الحكومات، و در اإلمكان" 

 نياهو.حسب تعبير نت
 1/8/2016، الغد، عّمان

 
 "إسرائيل"نتنياهو: ميناء غزة سيشكل خطرا على أمن  .11

قال رئيس الحكومع اإلسرائيلّيع بنيامين نتنياهو، خالل ل اء صحا ي مع المحرر ن : احمد دراوشع
السياسيين  ي الصحف اإلسرائيليع، مساء األحد، دنل معنّي بتوسيع الئتال  الحاكم عن حر    م 

 لمعسكر الصئيوني" دلى الحكومع واللات من  جل ز ادة  رص التوصل لتسويع سياسّيع."ا
لكن نتنياهو  قّر،  ي الوقت لاتل، وأن ل اتصالت تجري حالًيا بين نتنياهو والمعسكر الصئيوني، 

كون "لكن هنالل  سواًوا من  جل الم ّي  ي التوسعع، التحديات كبيرة جًدا، وعد تمر ر الميزانّيع سي
است رار سياسي، وسنحتاج للعمل  ي مجالت عّدة من المحتمل  ن تتحّلب قرارات هامع من  جل 

 د ع القتصاد".
و كمل نتنياهو وال ول "العالم من حولنا يتغّير، هنالل تئديدات و رص سياسيع الرد عليئا سيكون 

 يوع الخارجّيع". سئل كثيًرا دن كانت الحكومع واسعع  كثر، ومن  جل هلا  حا ظ على ح 
وحول األو ا  القتصاديع واإلنسانّيع المترّديع  ي قحا  غّزة، قال نتنياهو دن الو ع هنالل "سّيئ، 
 يً ا، إلسرائيل" واّدعى  نل وسبب للل وّجل بإدخال وعض المواد األساسّيع دلى ال حا ، التي من 

ج من  نواء عن بناء ميناء وحرّي، المحتمل  ن تساهم  ي تحسين الو ع اإلنساني،  ّما حول ما را
قال نتنياهو دن للل سيشكل خحًرا  منًيا على دسرائيل، ولللل  سيعمل، خالل عام، على  تح حاجز 

 دير ز من  جل ددخال المواد دلى ال حا ، دلى جانب حاجز كرم  بو سالم.
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ل ينحاز دلى مرشح على ّيع،   د قال نتنياهو دنل أمريك ما عن النتخاوات  ي الوليات المتحدة ال
سبتمبر الم بل، للمشاركع  ي الجمعيع  حساب آخر، و علن  نل سيزور واشنحن خالل شئر  يلول/

 العموميع لألمم المتحدة، لكّنل ل يعر ، وعد، دن كان سيلت ي وكلينتون  و ترامب.
 31/7/2016، 48عرب 

 
 دونم في الضفة 1,600على  ستوليتاالستيطانية و  اسياسته دصعّ ت   حكومة اإلسرائيليةال .12

صعدت حكومع اليمين اإلسرائيليع سياستئا الستيحانيع  ي األرا ي : برهوم جرايسي - الناصرة
دونم وس  ال فع المحتلع،  1,600الفلسحينيع المحتلع، حيث شرعت سلحات الحتالل  مس بتئيئع 

توحنين الم يمين  ي البؤرة لالستيالء عليئا، تمئيدا إلقامع مستوحنع جديدة، ون ل قحعان المس
الستيحانيع "عمونع"، ال ائمع على  رض  لسحينيع وملكيع خاصع، وعد تزو ر ملكيتئا. وتح ى البؤرة 

 بدعم واسع من  ع اء الكنيست، لتثبيتئا مستوحنع دائمع.
دونم، مما  سمتئا " را ي  1,600ولكرت اإللاعع اإلسرائيليع،  ن سلحات الحتالل  عادت ترسيم 

دولع"  ي المنح ع الواقعع بين مدينتي رام ا وال دس المحتلتين، وست ام عليئا  ي المرحلع األولى 
بيتا ألربعين عائلع من عصاوات المستوحنين اإلرهابيع التي  40بيتا استيحانيا، من بينئا  140

السنوات  على  راض  لسحينيع وملكيع خاصع. وخالل 1995تستوحن  ي بؤرة عمونع، ال ائمع منل 
الما يع صدرت سلسلع من قرارات المحاكم، ومنئا المحكمع العليا التي ق ت بإخالء المستوحنات، 

 دل  ن حكومات الحتالل غ ت الحر  تواحؤا مع عصاوات المستوحنين.
 1/8/2016، الغد، عّمان

 
 حكومة نتنياهو تجري تعديالت وزارية .13

على تعديالت وزار ع تنفيلا لتفاق بين   مس وعيعاألسب ي جلستئا  اإلسرائيليعصادقت الحكومع 
 رئيس الحكومع بنيامين نتنياهو ووز ر الماليع زعيم حزب "جميعنا" موشل كحلون.

جانب الماليع التي يشغلئا حاليا مع ن ل  دلىووموجب هله التعديالت سيتولى كحلون ح يوع القتصاد 
 حاييم كاتس.وزارة الر اه التي يتولها  دلى األشغالصالحيات 

 جانب ح يوع "وزارة ال دس" التي يتولها حاليا.  دلىوتولى زئيف الكين من الليكود ح يوع حمايع البيئع 
 1/8/2016المستقبل، بيروت، 
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 يوماً  51بينيت: أخطاء الجيش أطالت حرب غزة لـ .14
خالل الحرب   قر زعيم حزب البيت اليئودي نفتالي بينيت، وارتكاب جيشل ألخحاء: ال دس المحتلع

 األخيرة على قحا  غزة قبل سنتين.
"دن  خحاء وقعت والحرب ما تسبب بإحالع  مدها  كثر من الالزم   مسوقال بينيت،  ي تصر حات 

 يوًما إلخ ا  حماس". 51ولم نكن وحاجع لي
مؤخًرا يأتي للل على خلفيع النت ادات الحادة التي وجئت لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 

على خلفيع تسر وات ت ر ر مراقب الدولع وشأن الحرب على غزة، والفشل  ي الستعداد لمواجئع 
 األنفاق.

 1/8/2016، الرأي، عّمان
 

 من الفقر شرط أال تكوني عربية" زعبي: "العمل ي نقذك  حنين  .15
نيست، واللي كشف ت ر ر "تو يف النساء العربيات" ل سم األوحاث والمعلومات  ي الك: قاسم وكري 

حالبت ول النائوع حنين زعبي  التجمع، ال ائمع المشتركع(  ن ثلث النساء العربيات يعملن بو يفع 
جزئيع، و ن ثلثئن غير را يات عن عملئن، ويعملن بدون رغبتئن، دما ألنئن ل يعملن بو يفع 

ما وسبب  نئن ل يعملن  ي الو يفع التي يرغبن بئا.    كاملع، وا 
ر ر  ي ا دلى  ن ثلث النساء العربيات غير العامالت وحثن عن  رص عمل لما ي ارب و شار الت 

من النساء العربيات  %70من النساء اليئوديات وحثن لمدة حو لع كئله، و ن  %10السنع، و    
 استسلمن لح ي ع عدم وجود  رص عمل تناسب تخصصئن. 
اء وواللات الحاصالت على شئادة تدر س هلا المعحى مئم جدا وقد  شار دلى  ن العديد من النس

يواجئن صعووع كبيرة والتو يف. واإل ا ع دلى للل  إن الفارق بين مدخول النساء العربيات 
 . %45واليئوديات يصل دلى حوالي 

 31/7/2016، 48عرب 

 
 بـاالسـتـقـالـة زوجأعضاء من حزب العمل يطالبون هـيـرتـ .16

ببرود شديد نداءات الستنكار  زوجالعمل دسح  هيييرتي "وكالت": است بل زعيم حزب -ال دس 
 والشجب من قبل  ع اء مؤتمر الحزب اللي بد   عمالل،  مس.
قاعع المؤتمر، محالبين واست التل،  زوجوصاح العشرات من  ع اء مؤتمر الحزب،  ور دخول هيييرتي

 مرددين شعارات من قبيل "بوجي دلى البيت".



 
 
 
 

 

 13 ص             4008 العدد:        1/8/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

ع  ي قاعع المؤتمر، حيث رد سكرتير عام الحزب "حيليل وار" على و ثارت هله الدعوات عاصف
المحالبين والست الع قائاًل: "نحن نعر  مع من األغلبيع، ومن يحالبونل واللهاب دلى البيت عليئم 

 هم  ن يلهبوا دلى بيوتئم  ورًا".
نتخاوات داخليع موكرة بدعوة مؤتمر الحزب لالنع اد؛ بئد  تمر ر قرار يمنع دجراء ا زوجوسار  هيييرتي

والحفاظ على مؤسسات الحزب كما هي، لعام ونصف العام، وللل خال ًا لمحالوع العديد من  ع اء 
زاحتل عن رئاسع حزب العمل. زوجالحزب بإجراء انتخاوات داخليع موكرة؛ بئد  تغيير هيييرتي  وا 

 1/8/2016األيام، رام هللا، 
 

 ر قيمة المساعدات األمريكية لـ"إسرائيل"مليار دوال  40التلفزيون اإلسرائيلي:  .17
كشف التلفز ون اإلسرائيلي صواح  مس عن قرب التوقيع على اتفاق  ي :     ب -ال دس المحتلع 

دولر خالل عشر  مليار 40شأن رزمع المساعدات األمر كيع العسكر ع إلسرائيل، والتي تصل دلى 
 يل من  مر كا.سنوات، وهي المساعدات األكبر التي تتل اها دسرائ

وتوجل رئيس مجلس األمن ال ومي اإلسرائيلي يع وب ناغيل دلى واشنحن  مس بئد  دنجاز التفاق. 
وتوقعت صحيفع "واشنحن بوست"  ن تكون هله الجولع من المحادثات األخيرة، م يفع  ن هله 

لغ  كثر من ثالثع الرزمع ستكون األكبر التي ت دمئا الوليات المتحدة لدولع حليفع، و توقع  ن تب
 واليين دولر سنويًا.

مليون دولر سنويًا على مدار السنوات  700وي  ي التفاق الجديد على ر ع حجم المساعدات بي 
العشر الم بلع. ونوه التلفز ون اإلسرائيلي دلى دمكان توقيع التفاق خالل األيام الثالثع الم بلع، مشيرًا 

سرائيل على ر ع حجم المساعدات األمنيع دلى تركيز المفاو ات  خيرًا بين  الوليات المتحدة وا 
. وقال دن حجم المساعدات خالل السنوات 2028و 2019للسنوات العشر الم بلع، وتحديدًا بين  عوام 

ن الوليات المتحدة ت ترح مساعدات للفترة بين  عوام  30العشر الما يع بلغ   2019بليون دولر، وا 
 مليار 50 – 40دولر، بينما تحالب دسرائيل وأن يصل حجمئا دلى  ليارم 37 – 34وحجم  2028و

 بليون دولر. 40دولر،  ي حين  شارت مصادر دلى  ن اإلدارة األمر كيع ستز د المساعدات دلى 
 1/8/2016، الحياة، لندن

 

 تعترف ألول مرة بخطف أوالد اليمن وبيعهم لعائالت أشكنازية "إسرائيل" .18
 عًاما من اإلنكار ومحاولت اللفلفع واإلخفاء اعتر  مسؤول 60وعد نحو : مجلين ير  - تل  بيب

 خحفوا من  مئاتئم وآوائئم المئاجر ن اليئود من مع اإلسرائيليع وأن  لو  األولدوارز  ي الحكو 
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اليمن  ي خمسينات ال رن الما ي وتم تسليمئم  و بيعئم لعائالت من اليئود األشكناز و ن هؤلء 
 د ل يعر ون دلى اليوم من هم لووهم الح ي يون.األول

وقال الوز ر تساحي هنغبي المكلف وفحص هلا الملف  ي حكومع بنيامين نتنياهو خالل تصر ح 
األحفال عمًدا". و ي دحار ل اء  تلفز وني الليلع قبل الما يع دنل "حدثت والفعل عمليع سرقع آلل 

 ناة الثانيع تحرق هنغبي لل  يع التي تعصف والجمئور منل  جراه معل برنامج "واجل الصحا ع"  ي ال
وقال دن "الدولع ومختلف مؤسساتئا ودوائرها  ة ي األشئر األخير  سنع والتي عادت دلى العناو ن 65

نما شيء ح ي ي ينوع  وكللل الجمئور الواسع  ي دسرائيل بد  يفئم  ن هلا الخحف لم يكن هًوسا وا 
 شئر سرقوهم وسلموهم  9لوا  ولدهم اللين حملت بئم  مئاتئم حوال الخو  الح ي ي. ل د  خ من

 ئم المسألع حتى العم   من آلخر ن. ل  عر  لمن. آمل  ن نتمكن  خًيرا من خالل دراسع المواد
وحل هله المأساة". وتحرق هنغبي دلى المسألع التي تتمحور حولئا ال  يع وهي ما دلا تم تن يم 

اختار ترل السؤال مفتًوحا وقال: "هل كانت المؤسسع  ل المؤسسع  م ل. ولكنلاختحا  األولد من قب
 تعر   م ل؟ هل ن مت  م لم تن م؟ ربما لن نعر  للل  بًدا".

وت وض تصر حات هنغبي هله الستنتاجات التي توصلت دليئا لجنع التح ي  الرسميع برئاسع 
اللجنع قد قررت  ي  تسعينات.   د كانتال ا ي يع وب كدمي التي  حصت المو و   ي سنوات ال

 نئا لم تتوصل دلى وجود  ساس يدل على وقو  عمليع اختحا  من م  2011ت ر رها اللي صدر  ي 
 المرض وتم د نئم.  ورسمي ألحفال اليمن و ن غالبيتئم تو وا جراء

 1/8/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 ياهو "بقتل الفلسطينيين جميعًا"قاتل الشهيد الشريف طالب نتنالجندي اإلسرائيلي  .19
كشفت وسائل دعالم دسرائيليع، منشورات للجندي اإلسرائيلي، : ن ال محمد وتد -ال دس المحتلع 

 ليئور  زار ا، قاتل الشئيد الفلسحيني عبد الفتاح الشر ف، واللي يحاكم  مام محكمع عسكر ع 
ين تصر حات عنصر ع و اشيع للجندي دسرائيليع بتئم مخففع: "التسبب وال تل غير المتعمد"، تب

 الملكور و  راد  سرتل، ما  ثار غ وًا  ي صفو  "حزب الليكود" الداعم للجندي.
وتبين المنشورات  ن الجندي كان شتم خالل الحرب األخيرة على غزة، رئيس الحكومع اإلسرائيليع 

 ار".بنيامين نتنياهو، واصفًا دياه وأنل "مخنث ألنل ي بل بوقف دحالق الن
تموز عام  15وحالب الجندي ال اتل، رئيس حكومع الحتالل،  ي منشور لل على " يسبول"،  ي 

، وأل يوقع على اتفاق لوقف دحالق نار، و ن يعمل من  جل "قتل جميع الفلسحينيين". وعّ ب 2014
تي جيل والد الجندي على منشور ابنل وال ول: "كل الحترام، ل د صدق كئانا عندما قال دنل سيأ
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يواصل حر  ل". وان مت والدة الجندي ال اتل هي األخرى لت ول "الموت لكل من يحاول المس 
 واليئود، دلا لزم األمر يجب  ي ًا قتل النساء واألحفال".

دل  ن نشر منشورات الجندي ال اتل، وتأييد عائلتل لل،  ثارا غ وًا  ي صفو  الليكود، خاصع و ن 
ئيلي وشكل عام يحت ن الجندي ال اتل و دا ع عنل، مدعيًا  نل "وحل قومي" الليكود واليمين اإلسرا

 وليس مجرمًا، داعيًا دلى وقف محاكمتل ومنحل "وسام شجاعع".
 31/7/2016، العربي الجديد، لندن

 
 في الحرب السورية "إسرائيلـ": خيارات محدودة ل"معهد راند" .21

م ربع من دوائر صناعع ال رار السياسي والعسكري  ي يع لألوحاث، المر ك ي دراسع لمؤسسع "راند" األ
الوليات المتحدة، يعرض الواحث لري هاناور لهتمامات دسرائيل وخياراتئا المتاحع  ي  ل الصرا  
السوري. ووعد استعراض حو ل لمجر ات األحداث ودللتئا العسكر ع، يعّدد الواحث خمسع  هدا  

،  يما يشير دلى  ن األخيرة ل تملل من األدوات ما يجعلئا قادرة  ساسيع ترى  يئا تل  بيب مصلحتئا
 على تغيير مجر ات األحداث.

تعتبر الدراسع  ن الئد  األول اللي تسعى دسرائيل دلى تح ي ل هو احتواء النفول اإليراني المتمّدد، دل 
لي "حزب ا" وتزو ده  ترى  ن نشر قوات ديرانيع  ي ميادين ال تال السور ع  و دعمئا الواسع النحاق

واألسلحع المتحورة  مر خحير على  منئا، وقد تعزز قل ئا وعدما  نشأت حئران و "حزب ا" غر ع 
 قيادة عسكر ع مشتركع على األرا ي السور ع، ما من شأنل  ن ي يد حر ع تحركئا العسكري.

سي والعسكري المتعا م لروسيا الئد  الثاني لتل  بيب يتمثل والسعي الحثيث للحّد من النفول السيا
 ي سور ا والمنح ع، وهي تحاول منع موسكو من اإلو اء على وجود عسكري دائم  ي سور ا  خارج 
ال اعدة الوحر ع الراسخع  ي ميناء حرحوس(، وتجّنب المواجئع بين ال وات اإلسرائيليع والروسيع. كما 

على األرض ما يعحي نفولًا  كثر   ن الدعم الروسي لدمش  يساهم  ي سيحرة الجيح السوري 
 لحئران و "حزب هلل" ووالتالي تشكيل تئديد استراتيجي إلسرائيل.

الئد  الثالث اللي تسعى دليل تل  بيب يتمثل واإلو اء على ن ام الحكم  ي سور ا وحالع  عيفع، 
ب ا" والعمل لدرجع  نل لن يكون واستحاعتل تئديدها وشكل مواشر  و يسمح لل وات اإليرانيع و "حز 

 وحر ع، خاصع على حول الحدود.
الئد  الراوع إلسرائيل يتمثل وسعيئا دلى نز  الشرعيع عن المحالوات السور ع والسيادة على مرتفعات 
الجولن التي تحتلئا، والتي كان من الممكن  ن تتم  ي ما لو تم التوصل لمعاهدة سالم بين 
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ب  ي سور ا واعتماد األسد على حليفل اإليراني لو ائل الدولتين، دل  ن تل  بيب ترى  ن الحر 
 السياسي يجعالن من دبرام معاهدة كئله  مرًا مستحياًل.

الئد  الخامس واألخير اللي تر د تح ي ل يتمثل بت ييد حركع "المسلحين السنع" ومنعئم من دنشاء 
ا ليس وال رورة عن بنى تحتيع  ي المناح  الحدوديع، خاصع  ي منح ع الجولن، والكالم هن

"داعح" و"النصرة"، دل دن دسرائيل تعلم  نئما منصر ان دلى قتال الجيح السوري وحلفائل، و ي هلا 
ي ول العميد اإلسرائيلي المت اعد يع وب عميدرور لمركز "بيغن ي السادات للدراسات الستراتيجيع"، 

يع ل تشكل  ي تئديد  وري إلسرائيل، "دن الجماعات السنيع المتشددة على الحدود الشماليع والجنوب
 على الرغم من  نئا قد ت دم على مفاجآت غير سارة، دل  نل لديئم  عداء  كثر دلحاحًا لي اتلوهم".

وبينما تعتبر الدراسع  ن ما قامت ول دسرائيل على امتداد سنوات الحرب الخمس ينحصر     
كانت  دسرائيلانل  ي الوقت لاتل ي ر وأن  دلسلل، محاولع ت  وبي"الد ا " عن حدودها  مام  ي اعتداء 

تؤمن  ي ًا الدعم السري للجماعات المسلحع التي ت اتل ن ام الرئيس السوري وشار األسد،  يما 
حرصت على منع تزو د "حزب ا" وأسلحع متحورة قد تشكل خحرًا عليئا، ولللل قصفت عددًا من 

 ل مثل تلل األسلحع.الشاحنات التي كانت تشتول  ي  نئا تن 
بيب حوارًا مع موسكو لمناقشع المصالح الستراتيجيع والتكتيكيع  د ا ع دلى للل،  تحت تل 

المشتركع  ي سور ا، وشددت على وجوب التنسي  الدائم لمنع حدوث  ي صرا  غير م صود بين 
 قواتئا وال وات الروسيع.

سور ع،  يو ح الواحث  نئا قليلع ومحدودة،  ئي اما عن الخيارات التي تملكئا تل  بيب  ي األزمع ال
ل تملل ال درة على وقف تمّدد النفول اإليراني، كما  نئا ل تستحيع الحّد من قدرات "حزب ا"  ي ما 
لو تعّر ت لتئديد مواشر، سوى و صف شحنات األسلحع، وهو دجراء سب  لئا  ن نفلتل، كما  ن تل 

 ميزان لصالح معار ي األسد. بيب غير قادرة على قلب كفع ال
و و ح هاناور  ن دخول دسرائيل وشكل مواشر  ي الحرب السور ع لن يعود عليئا والفائدة المرتجاة، 
دل تعتبر تل  بيب  ن و اء األسد او رحيلل سيان والنسوع لئا، و ن ل عن  او  دسرائيلي، ر ض 

ئع،  انتصار المحور الراديكالي المدعوم الكشف عن اسمل، قولل " ي كلتا الحالتين ستكون النتيجع سي
من روسيا والمؤلف من ديران وسور ا وحزب ا ليس  مرًا ديجابيًا والنسوع إلسرائيل، ومن الناحيع 
الثانيع  إن تمركز كل مجانين الجئاد العالمي  ي دمش  ومرتفعات الجولن هو  ي ًا غير مر ح 

 ومربل".
 1/8/2016، السفير، بيروت
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 الميدان بالضفةعلى  سيطرتها منرغم بال: المخابرات اإلسرائيلية تواجه تحديات ئيل اليوم""إسرا .21
اعتبر الخبير العسكري اإلسرائيلي يوآ  ليمور  ن اعت ال خليع  لسحينيع قتلت حاخاما  وائل الشئر 

دى دلى نجاح الحالي يؤكد السيحرة األمنيع اإلسرائيليع، م را  ي الوقت نفسل وال صور األمني اللي  
 الخليع  ي تنفيل العمليع، رغم  ن  ع اءها من األسرى الساو ين.

و ي م ال لل وصحيفع "دسرائيل اليوم"، قال ليمور دن العمليع التي نفلت مؤخرا  ي الخليل و دت دلى 
م اعت ال الخليع وم تل قائدها محمد الف يل، تشير دلى السيحرة الكبيرة لجئاز األمن اإلسرائيلي العا

  الشاوال( على الميدان وال فع الغربيع.
و  ا   ن العمليع ل ينوغي  ن تفاجئ  حدا، ألنئا  غل ت عمليات  لسحينيع مست بليع، ومنعت 

   رادها من العودة مجددا لتنفيل مز د من العمليات.
على واعتبر ليمور  ن النشاط العسكري اإلسرائيلي  ي ال فع يستند دلى سيحرة عملياتيع محل ع 

األرض، تعتمد على تغحيع  منيع واسعع من مصادر استخوار ع، تشمل عمالء ميدانيين، وتح ي ات 
 مع المعت لين الفلسحينيين، ووسائل تكنولوجيع.

وتمكن هله الوسائل الجيح اإلسرائيلي واألجئزة األمنيع من دحواط العديد من العمليات الفلسحينيع 
 ي عدد الئجمات مؤخرا، وهو جئد يترا   مع تعاون األجئزة واعت ال مدبر ئا، ما تسبب بتراجع 
 األمنيع الفلسحينيع، حسب الكاتب.

و شار ليمور دلى  ن كل للل يتم والتزامن مع خحوات سياسيع، مثل منع  ع اء الكنيست اليئود من 
 دخول الحرم ال دسي لمنع الحتكال مع الفلسحينيين.

ى  ئور مؤشرات للفشل اإلسرائيلي ع ب الكشف عن الخليع واستدرل الخبير اإلسرائيلي مشيرا دل
الفلسحينيع، و همئا  ن  ع اءها نجحوا  ي العمل وعيدا عن الرقاوع مع  نئم معرو ون ساو ا 
للشاوال،  ئم  سرى ساو ون، ور ى  ن نجاحئم  ي الحصول على سالح وقتل الحاخام يتحلب دجراء 

 تح ي  لمعر ع مكامن اإلخفاق األمني.
 كد ليمور  ن  هم ما يمكن استخالصل من العمليات الفلسحينيع األخيرة يتمثل  ي المحاكاة،  كل و 

خليع تشجع  خرى على اقتفاء  ثرها، ولمواجئع الجئد اللي تبللل حركع الم اومع اإلسالميع  حماس( 
ومنئا على  يجب تركيز العمل الستخواري حول المناح  التي تخرج منئا الخاليا المسلحع والعادة،

 سبيل المثال قر ع صور ف التي خرج منئا محمد الف يل، حسب قولل.
 31/7/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 يطالب باإلفراج الفوري عن بالل كايد الفلسطينيةجلس منظمات حقوق اإلنسان م .22
خل الدوليع والتد حالب مجلس من مات ح وق اإلنسان الفلسحينيع المؤسساتِ  :ر شر  الئو  -غزة 

السر ع وال غ  على حكومع الحتالل من  جل اإل راج الفوري عن المعت ل والل كايد وو ع حد 
لستخدام العت ال اإلداري. كما  كد على المالح ات الختاميع للجنع األمم المتحدة لمناه ع 

سع "ألخل التدابير الالزمع إلنئاء ممار  13/5/2016التعليب التي دعت حكومع الحتالل بتار خ 
العت ال اإلداري والتأكد من تو ير جميع ال مانات ال انونيع األساسيع للمعت لين اإلدار ين الحاليين". 
كما حالب المجلس واعتوار العت ال اإلداري كما تمارسل سلحات الحتالل، شكال من  شكال 

 ناه ع التعليب. التعليب النفسي اللي ينوغي  ن يتم ح ره تماشيًا مع اتفاقيع األمم المتحدة لم
 1/8/2016، لندن، القدس العربي

 
 ضون للموت في أي لحظةوهم معر   في خطر شديد أصبحتحياة األسرى المضربين قراقع:  .23

ن عشرة دقال رئيس هيئع شؤون األسرى والمحرر ن  ي  لسحين عيسى قراقع :  تحي صّواح -غزة 
لحعام ت امنًا مع كايد، على ر سئم  سرى من سجن "رامون" ان موا دلى اإل راب المفتوح عن ا

 سعدات، وع و اللجنع المركز ع لي "الشعبيع" األسير عاهد  بو غلمع.
وكانت هيئع شؤون األسرى والمحرر ن، ونادي األسير الفلسحيني، وجمعيع األسرى المحرر ن، وقوى 

يع،  اعليات مختلفع  ي بيت لحم ن مت  ي مخيم الدهيشع قرب مدينع بيت لحم جنوب ال فع الغرب
 ت امنًا مع كايد واألسير ن الش ي ين الم ربين عن الحعام محمد ومحمود البلبول.

وحلر قراقع  ي كلمتل من  ن "حياة األسرى الم ربين  صوحت  ي خحر شديد، وهم معر ون 
 للموت  ي  ي لح ع"، موجئًا نداءه دلى الدول وال وى والجئات السياسيع والح وقيع واإلنسانيع كا ع
ن ال حياة الم ربين وو ع حد لسياسع العت ال اإلداري الجائرة التي يد ع ثمنئا المئات  "للتدخل وا 

 من األسرى  لمًا وتعسفًا".
 1/8/2016الحياة، لندن، 

 
 دوالر تكاليف هدمه   26,123االحتالل يجبر مقدسيًا على هدم منزله أو دفع  .24

ويكي، األحد، على هدم منزلل بيديل  ي حي "الثوري"   جبر المواحن الم دسي وليد ش ":و ا" - ال دس
 من بلدة سلوان جنوبي المسجد األقصى الموارل، وحجع البناء غير المرخص.
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وقال الشويكي لوكالع األنواء الرسميع "و ا" دنل  جبر على هدم منزلل بيديل لتو ير تكلفع الئدم وآليات 
 ولر.د 26,123شيكل نحو  لف  100الحتالل التي تفوق 

مترًا مربعًا، و خحرتل بلديع الحتالل والئدم وحجع البناء دون ترخيص،  40و و ح  ن منزلل مساحتل 
 علما  نل قائم منل عامين.

وشدد على  ن الحتالل و عل  ي  ر  قاس وأن يجبره على هدم منزلل اللي شيده لاتيًا، م يفا: 
حتالل وأموال م ابل تشر دي ومحاولع "   ل  ن  هدم المنزل بنفسي على  ن  غلي صندوق ال

 تئجيري".
منشأة سكنيع وتجار ع منل بدايع العام الجاري  ي ال دس،  85يلكر  ن الحتالل هدم  كثر من 

  لف منزل  ي ال دس للحجع لاتئا "عدم الترخيص". 20و خحر بئدم 
 31/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
   الرابعاالحتالل يواصل حصار حزما لليوم  .25

تواصل قوات الحتالل حصارها العسكري المشدد على قر ع حزما شمال شرق ال دس،  :رام ا
 والمفروض منل يوم الخميس الما ي.

و غل  جيح الحتالل شار  حزما الرئيس ومكعوات دسمنتيع  خمع، بلر عع دل اء حجارة على 
 سيارات عسكر ع و خرى للمستوحنين  ي المنح ع.

صار وم اعفع معاناة األهالي اللين واتوا يسلكون حرقًا ترابيع وعرة ووعيدة للدخول  و وتسبب الح
لى ال ر ع.   الخروج من وا 

 31/7/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 مستوطنون يستأنفون اقتحامهم لألقصى ودعـوات القـتحـامـات واسـعـة بـعـد أيـامال .26
نين،  مس، اقتحامئا للمسجد األقصى الموارل، من واب "و ا": استأنفت عصاوات المستوح -ال دس 

المغاربع، وعد دغالقل بوجئئم منل يومين، ورا  تئم حراسع معززة ومشددة من شرحع الحتالل 
 الخاصع.

وقال شئود عيان: دن القتحامات تمت ومجموعات صغيرة ومتتاليع،  مت مجموعع من المتحر ين 
لوا جولت استفزاز ع  يل،  ي حين تصّدى مصلون لئله القتحامات اليئود وعددًا من "الربانيم"، ونفّ 

بئتا ات التكبير الحتجاجيع،  يما استو ت دور ع شرحيع عوارة عن سيارة كئربائيع صغيرة 
 القتحامات بجولع  ي المسجد لتأمين اقتحامات المستوحنين.
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للمشاركع الواسعع  ي  عاليات ما من جانبئا، صّعدت "من مات الئيكل" المزعوم دعواتئا ألنصارها 
يسمى "دحراق الئيكل"، بدءًا من الراوع من الشئر الم بل، ومن  برزها المشاركع  ي اقتحاماٍت 
قامع  عالياٍت تلموديع خاصع  يل للتسر ع بإقامع الئيكل على  جماعيع واسعع للمسجد األقصى، وا 

  ن اض األقصى الموارل.
صام وصلوات يئوديع تلموديع ومسيرة، عصر يوم الخميس ال ادم، و علنت نفس المن مات تن يم اعت

تختتم  ي ساحع البراق وعنوان  مسيرة "شبيوع الئيكل" تدعو دلى تسر ع بناء "الئيكل"(، وسي ع د، 
، مؤتمر تأسيسي لي"شبيوع الئيكل"، يت من ت ديم محا رات من قبل "حاخامات"، نفسل مساءاليوم

بل تسر ع بنائل"، وعرض وعرض   الم قصيرة وعرض شر  ائح تعليميع كلئا تتمحور حول "الئيكل، وس 
 .2017خحع العمل السنويع للسنع ال ادمع 

بدورها، حّملت مؤسسات ال دس اإلسالميع  مجلس األوقا ، ودار اإل تاء، والئيئع اإلسالميع العليا(، 
حالبتئا بلجم المن مات سلحات الحتالل مسؤوليع وتوعات  ي انتئال للمسجد األقصى وحرمتل، و 

اليئوديع المتحر ع، ووالكف عن المساس والمسجد األقصى، مشددة على  ن األقصى مسجد دسالمي 
 دونمًا  ي ال دس ال ديمع. 144خالص يمتد على مساحع 

 1/8/2016األيام، رام هللا، 
 

 ماضيالتموز/ يوليو شهر في كريا اقتحموا األقصى وعس مستوطنا 1,059: معطيات فلسطينية .27
مستوحنا وعنصرا  منيا اقتحموا المسجد األقصى  1,059  ادت معحيات  لسحينيع  ن ما مجموعل 

 يوليو الجاري، اللي شئد  وسع حملع  د مو في األوقا ./  ي تموز
مستوحنا، وع ئم  874وقال المركز اإلعالمي لشؤون ال دس واألقصى  كيوبرس( دن من الم تحمين 

 ن دحدى المستوِحنات  ي واحاتل.شاركوا  ي مراسم تأبي
وعاد عدد منئم عن المسجد  و شار المركز دلى حملع استئد ت حراس األقصى وسدنتل واعت ال وا 

 األقصى  ي النصف الثاني من الشئر، ما ينلر و   المركز ومخاحر محدقع والمسجد.
عنصر  127حمين و بين دحصاء المركز اإلعالمي  نل د ا ع دلى المستوحنين كان من بين الم ت

 حالوا يئوديا  من برنامج اإلرشاد اليئودي وتسعا من الشرحع النسائيع. 49مخابرات و
كما بين  ن   خم اقتحام ألسوار المسجد األقصى خالل هلا الشئر كان  ي الثاني عشر منل، 

من مخابرات  96يوليو/تموز ومشاركع  27مستوحنا، يليل اقتحام يوم  313حيث اقتحم المسجد 
 الحتالل.
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حالع اعت ال حيلع الشئر  ي ال دس المحتلع، انتئت غالبيتئا واإل راج  47دلى للل سجل المركز 
 وشرط اإلوعاد عن ال دس  و ال دس ال ديمع والمسجد األقصى.

 31/7/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 تراكم مستحقات مستشفيات القدس لدى السلطة الفلسطينية .28
تعاني مستشفيات ال دس المحتلع من  زمع ماليع وسبب عجز وزارة : تمحمد  بو الفيال -ال دس 

الصحع الفلسحينيع عن تسديد الفواتير المستح ع عليئا. كما تعاني من قيود الحتالل اللي يعي  
 ددخال األدويع دليئا ويمنع توسع  بنيتئا.

مليون شيكل  70ينيع نحو وو   قائمين على هله المستشفيات، بلغ تراكم الديون على السلحع الفلسح
مليون دولر( لمستشفى الم اصد وحده، ومثل للل ت ر وا لمستشفى المحلع، ونحو مليون  18 نحو 

  لف دولر( لو يع مستش يات ال دس. 260شيكل  نحو 
وعادة تحول وزارة الصحع الفلسحينيع دلى مستشفيات ال دس الحالت الصعوع التي ل يتاح عالجئا 

ربيع  و قحا  غزة، كجراحع األعصاب وجراحع األحفال، خاصع عمليات ال لب المفتوح  ي ال فع الغ
عند األحفال، د ا ع دلى زراعع النخا ، و   رئيس الئيئع اإلدار ع  ي مستشفى الئالل األحمر 

 الفلسحيني  ي ال دس ونائب رئيس شوكع مستشفيات ال دس الدكتور عبد ا صبري.
من الحواقم الحبيع التي تعمل ومستشفيات ال دس هم من حملع هويع  %70وي يف صبري  ن نحو 

ال فع الغربيع، ما يشكل تحديا جديا  مام هله المسشفيات، ألن الحتالل اإلسرائيلي هو المتحكم  ي 
 دصدار تصار ح وصولئم دلى المستشفيات.

ئا وجئع للمر ى وقال صبري للجز رة نت دن التخصصات النادرة  ي المستشفيات الم دسيع جعلت
 والمصابين الفلسحينيين المؤمنين صحيا حيث تتكفل وزارة الصحع الفلسحينيع بتكاليف عالجئم. 

 31/7/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 أسهمت في تخفيف معاناة غزة قطراللجنة الدولية لكسر الحصار:  .29
ار عن غزة  نور  شاد ممثل اللجنع الدوليع لكسر الحص: مصعب اإل رنجي ومحمد جمال -غزة 
ي مساندة الشعب الفلسحيني عامع، والمحاصر ن  ي  ا، والجئود التي تبللئا دولع قحر،  عحا

قحا  غزة، من خالل مد يد العون لئم، وتمو ل العديد من المشار ع اإلغاثيع والتنمويع والتحو ر ع 
  ي ال حا .
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ا  ثر كبير جدًا على قلوب الشعب وقال خالل اتصال هاتفي لي"الشرق"، دن الجئود ال حر ع لئ
الفلسحيني خاصع من ت حعت بئم السبل، وكأن قحر ت ول دن  لسحين ليست وحيدة  ي الميدان 
"وقحر بجانبئا قلوًا وقالوًا كتركيا و حرار العالم، ونشكر كل من ساهم ويساهم  ي تخفيف المعانع 

 وسياسيع". دنسانيعك  يع 
ل حا ،  كد  ن األو ا  اإلنسانيع والمعيشيع ل توصف، وتزداد وعن ت ييمل للو ع المعيشي  ي ا

سوًءا يومًا وعد يوم، والو ع لم يصل قبل للل دلى ما وصلل اآلن، مبينًا  ن متوس  دخل الفرد 
 ( دولر  مر كي     ل غير. 2من  هالي ال حا  وصل دلى   %80لحوالي 

يع تو ير حاجياتئا ومستلزماتئا، مؤكدًا  ن  هالي ولفت دلى  ن الكثير من األسر الفلسحينيع ل تستح
ا  ال حا   ي عداد الموتى "يموتون موتًا وحيئًا" والعالم ين ر دليئم دون تحرل جدي. وحمل عحا

الحتالل اإلسرائيلي المسؤوليع الكاملع عن معاناة ال حا ، م يفًا: "سواء واستخدامل عناصر  خرى 
 عل ساو ًا وقتلل للحفل محمد الدرة وحصاره للرئيس ياسر عر ات،   و اتفاقيات تشدد الحصار كما

وال رو  صعوع  ي ال فع الغربيع وقحا  غزة، و ي ال فع ليس    ل حاًل ول يوجد  رق  الكل 
 يعيح تحت الحتالل".

ا لي"الشرق"  ن اللجنع تعمل على تن يم قا لع ت امنيع ت م شخصيات نسائيع  وكشف عحا
ومؤثرة  ي مجتمعاتئم، ومشاركع شركائنا الدوليين لكسر الحصار وشكل  ساسي، وقد توحر اعتوار ع 

خالل الشئر ن ال ادمين، ل تًا دلى  ن اللجنع تعمل على تكثيف الفعاليات واألنشحع التي من شأنئا 
 ن تخفف المعاناة وتكسر الحصار عبر التواصل مع  حرار العالم وجمع  كبر حشد جماهيري 

 لل  يع الفلسحينيع وشكل عام وقحا  غزة على وجل الخصوص. مناصر
 31/7/2016الشرق، الدوحة، 

 
 في مسجد الجزار هائلعكا: السيطرة على حريق  .31

تمّكن األهالي  ي البلدة ال ديمع وعكا وومشاركع من حواقم اإلحفاء : ديناس مر ح، تو ي  عبد الفتاح
 د،  ي مسجد الجزار األثري  ي المدينع.من السيحرة على حر   هائل اندلع، مساء األح

و سفرت النيران عن دصاوع شخص واحد بجراح حفيفع، جّراء تعر ل للدخان الكثيف اللي ترا   مع 
الحر  ،  ي حين دعا سّكان المنح ع كل من يستحيع الوصول دلى المسجد  ن يئب لمساعدة 

 السكان على دخماد الحر  .
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ن الحر   اندلع  ي مصلى النساء والمنح ع الغربّيع للمسجد، د 48وقال شئود عيان لموقع عرب 
حيث ساد تخو  بين السكان من  ن ينئار المبنى دن لم تنجح حواقم اإلسعا   ي دخماد النيران 

 على وجل السرعع.
ووعد نحو ساعع من اندل  الحر  ، تمكّنت حواقم اإلحفاء وومشاركع واسعع من األهالي من السيحرة 

 لي التئم  جزاًء كبيرًة من الجئع الغربّيع، دل  ن النيران لم تصل دلى داخل المسجد.الحر   ال
وقالت الشرحع اإلسرائيلّيع  ي بيان لئا، مساء األحد، دنئا توصلت من خالل التح ي ات األوليع دلى 

  ن الحر   ناجم عن تماس كئربائي  ي مصلى النساء ول خلفيع جنائيع للحر  .
الجزار  همّيع تار خيع و ثر ع ودينيع كبيرة،  ئو يحوي عدًدا من اآلثار النبويع الشر فع، ويكتسب مسجد 

منئا شعرة الرسول محمد صلى ا عليل وسلم، بناه  حمد واشا الجزار اللي رّد اإلمبراحور الفرنسي، 
 نابليون بونابرت، عن دخول عّكا وعد حصارها لفترة حو لع.

 31/7/2016، 48عرب 
 

 من موقف البلدية المؤيد للهدميعربون عن تذمرهم  كفر قاسم أهالي .31
سمى "دائرة  را ي دسرائيل" وحمايع قوات كبيرة هدمت جرا ات ما ي  : قاسم وكري ،  ياء حاج يحيى

من الشرحع صواح يوم األحد، جميع المعرشات  ي الجئع الشماليع وحجع البناء بدون ترخيص على 
  راٍض تاوعع للدولع.

ديع كفر قاسم دن "ما حدث اليوم هو تنفيل ل رارات اتخلتئا المحكمع. نحن توجئنا دلى األهل وقالت بل
 ي كفر قاسم ساو ا ونتوجل مرة  خرى لألهالي وعدم البناء على هله األرا ي ووعد  ن تت ح 
الصورة سن وم بتوز عئا. اليوم ما ت ومون ول يعود وال رر علينا وعلى ت دم الخارحع الئيكليع 

 ت عون البلدة  ي مأزق صعب جًدا".و 
و  ا ت "دن بلديع كفر قاسم ت ف على كلمتئا التي صرحت بئا على لسان رئيسئا المحامي عادل 
بدير وخاصع وعد موجع التئديد والبيوت الثمانيع األولى. بلديع كفر قاسم غير مسؤولع عن  ي تجاوز 

 . ي  را ي دولع دسرائيل  المنئال( وقد  علر من  نلر"
و عرب  صحاب المعرشات  ي كفر قاسم عن تلمرهم من موقف البلديع المؤ د للئدم وعدم معار تئا 

 لل.
 31/7/2016، 48عرب 
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غالبيتها  / يوليواستيطانية خالل تموز اتوحد 2,104على  المصادقة: هللا الحوراني مركز عبد .32
 القدسب

وح   اإلسرائيليع ره الشئري حول النتئاكات ا الحوراني للدراسات والتوثي ،  ي ت ر    اد مركز عبد
الشعب الفلسحيني خالل شئر تموز/ يوليو الحالي،  ن سلحات الحتالل اإلسرائيلي  علنت عن 

 وحدات استيحانيع مع مئا وال دس ومحيحئا. 2,104التخحي  والمصادقع ونشر عحاءات لبناء 
( وحدة سكنيع  ي 859على النحو التالي :  وكان توز ع الوحدات الستيحانيع خالل الشئر المنصرم 

( وحدة  ي مستوحنع "راموت" 260( وحدة  ي مستوحنع "معاليل ادوميم" و 560مستوحنع "غيلو" و  
( وحدة 36( وحدة  ي مستوحنع "وسغات زئيف" و 148( وحدة  ي مستوحنع "هار حوماه" و 199و 

 مدينع ال دس المحتلع ومحيحئا. ي مستوحنع "النبي يع وب"، وهله المستوحنات ت ع  ي 
وحدة استيحانيع  ي مستوحنع "كر ات  ربع" ال ائمع  ي مدينع  42كما تمت المصادقع على بناء 

 الخليل.
مليون دولر  13و ي دحار تعز ز الستيحان  ي مدينع الخليل،  قرت حكومع الحتالل خحع وكلفع 

ي داخل المدينع، حيث قامت ببناء غر  ستخصص لدعم مستوحنع "كر ات  ربع" والحي الستيحان
اإلبراهيمي الشر ف  ي  المسجدحجر ع محصنع تحتوي على  جئزة للتدر ب وكاميرات مراقوع،  مام 

 .للمسجدقلب الخليل، وللل لتفتيح الوا دين والمغادر ن 
 31/7/2016الرأي، عم ان، 

 
 على المحرقة عام عائلة دوابشة..تقرير:  .33

، اللكرى السنويع األولى إلحراق منزل عائلع سعد دواوشع، األحد حلت يوم: دبراهيمكامل  –ال دس
ر ئام  و لمعاما(  32سعد   األباللي نفله مستوحنون  ي قر ع دوما جنوب نابلس، وراح  حيتل 

   رادش ي ل احمد "الناجي الوحيد من بين  و صيبشئرا(،  18  عليعاما(، والحفل الر يع  27 
 حروق والغع.العائلع" بجروح و 

دان الناح  الرسمي واسم الرئاسع الفلسحينيع نبيل  واسعع  ي حينئا، و   صداءولقت الجر مع الوشعع 
ردينع تلل الجر مع، وقال: دن صمت المجتمع الدولي على هله الجرائم وا  الت اإلرهابيين ال تلع   بو

 محمد  بو خ ير".من الع اب  دى دلى جر مع حرق الر يع دواوشع، كما حدث مع الحفل 
كما قدمت دولع  لسحين للمحكمع الجنائيع الدوليع، ملفا لمحاكمع المجرمين من المستوحنين؛ اللين 

  حرقوا عائلع دواوشع.
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كما  دان األمين العام لألمم المتحدة وان كي مون  ي حينئا، الحر   المتعمد  ي قر ع دوما، وحالب 
العدالع،  يما قالت مسؤولع الشؤون الخارجيع واألمن  ي بت ديم مرتكبي هلا العمل اإلرهابي دلى 

التحاد األوروبي  يدير كا موغر ني: "يجب على السلحات اإلسرائيليع اتخال دجراءات حاسمع لحمايع 
السكان المحليين" وقالت  يً ا "دننا ندعو دلى المساءلع الكاملع، وتحبي  ال وانين، وعدم التسامح 

 نين. كما لقت الجر مع استنكارات واسعع حول العالم.المحل  مع عنف المستوح
سنوات(، مرة  خرى دلى بلدتل "دوما"، وعد رحلع عالج استغرقت نحو  5عاد الحفل  حمد دواوشع  

 عام.
األنا ول،  خل " حمد" وعد عودتل دلى بيت عائلع جده والبلدة، يلئو   نواءووحسب مراسل وكالع 

ن مكان والديل وش ي ل الر يع، يجلس  ي ح ن جده العجوز محمد واستمرار، مكثرًا من السؤال ع
 دواوشع، وي ول ببراءة "عاوز  شتري حيارة وسيارة، وس و ن بّدي  وقفئا! ...(".

و ثناء وحثل عن مسدسل الوالستيكي، يحدثنا عن  لعاول تارة، وعن والديل تارة  خرى، " ي الجنع، متى 
 ".بدنا نروح عندهم، هل الجنع وعيدة!

يركض الحفل نحو بيت عائلتل المحترق ال ر ب من بيت جده، يحاول دخولل، لكن األبواب موصدة، 
وت ول جدتل، رحاب دواوشع، "ل نسمح لل بدخولل، ل نر د  ن يرى و ايا الحر  ، عربع ش ي ل، وو ايا 

 من  غرا ل، يسأل دائمًا عن والديل".
ن شاء ا يعو نا ول عن  من جئتل، محمد دواوشع جد الحفل يصرح "نحمد ا  ن و ي  حمد، وا 

توكي، ثم سرعان ما تستغفر،  وهيوالديل وش ي ل"، ت احعل زوجتل وتعيد قصع حرق عائلع نجلئا، 
 وتحمد ا.

 ثمانيوعن  حمد ي ول عمل نصر الدواوشع " حمد لم يبد  وعد رحلع العالج التجميليع، يحتاج نحو 
آب/ غسحس ال ادم، وهو تار خ و اة والده متأثرا  8يع لل بتار خ سنوات لللل، وحددت  ول عمل

 بإصابتل  ي الحادث".
وعّبر نصر عن خشيتل على حياة  حمد وال ول "هنال تئديدات من قبل المستوحنين و تل  حمد 

 وحرقل كما عائلتل، نحن حالبنا اعت ال المحّر ين، لكن دون جدوى حتى الساعع".
 شع مراجعع  حوائل  ي المستشفيات اإلسرائيليع  سبوعيًا.و توجب على الحفل دواو

جدير واللكر  نل  ي األسبو  الما ي، سمح األحواء للحفل  حمد، والعودة دلى منزل عائلتل وعد نحو 
 .%60عام من العالج، حيث  صيب جسده وحروق بنحو 

 31/7/2016الرأي، عم ان، 
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   ياسة عنصرية لتفريغهاألقصى س موظفي"اإلسالمية المسيحية": إبعاد  .34
اعتبرت الئيئع اإلسالميع المسيحيع لنصرة ال دس والم دسات،  ن اعتداء سلحات الحتالل  :رام ا

الئمجي على  حراس المسجد األقصى ومو في األوقا  اإلسالميع  يل، استئدا  وا ح لألوقا  
 المز د من خححئم التئو ديع.اإلسالميع ومو فيئا، و ّن دعاقع عملئم داخل المسجد يأتي لتحبي  

و ي السياق، نددت الئيئع  ي بيان، األحد، واعت ال قوات الحتالل  حد الحراس  ي المسجد 
وعاد كل من مسؤول العالقات العامع واإلعالم  ي األوقا  لمدة ستع شئور،  األقصى الموارل، وا 

اإل راج عنئم وكفالع ماليع،  والحارس عر ات نجيب لمدة  ربعع شئور، وللل وعد اعت الئم ومن ثم
مشيرًة دلى  ن عمليات اإلوعاد هله ما هي دل سياسع عنصر ع إل راغ المسجد الموارل من حراسل 

 ومصليل، و تح  بواب  مام سوائب المستوحنين والمتحر ين ألداء صلواتئم وح وسئم التلموديع.
واإلجراءات التئو ديع  ي المسجد  و شار األمين العام للئيئع د.حنا عيسى، دلى تسار  المخححات

الموارل، بئد  تح ي  الحلم اليئودي بإقامع الئيكل المزعوم وأسر  وقت ممكن، محالوًا المجتمع 
الدولي وكا ع دولل ومؤسساتل ومن ماتل، التدخل الفوري والسر ع لما يجري  ي المسجد األقصى 

 الموارل، " األو ا  تتفاقم خحورة يومًا وعد يوم".
 31/7/2016، رام هللا، ياة الجديدةالح

 
 عن وعد "بلفور"؟ للفلسطينيينهل تعتذر بريطانيا  .35

مع اقتراب اللكرى المئويع لوعد بلفور، اللي  عحاه وز ر الخارجيع : صدقي موسى -نابلس 
،  علنت ال يادة الفلسحينيع عزمئا ر ع دعوى ق ائيع  د المملكع 1917البر حاني  رثر بلفور عام 

ة، وسبب هلا الوعد، اللي منح وم ت اه وحنا قوميا لليئود  ي  لسحين، و نكر ح  الشعب المتحد
 الفلسحيني، وعدما اعتبر  ن  لسحين  رض وال شعب لشعب وال  رض.

قال المختص وال انون الدولي، حنا عيسى، دن بر حانيا تتحمل المسؤوليع التار خيع وال انونيع عن 
كع الصئيونيع  ي الستيالء على جزء كبير من  لسحين وساعدتئا وعد بلفور، ألنئا ساعدت الحر 
 وما زالت هله المجازر ترتكب. 1948على ارتكاب المجازر ونكوع 
"؛  ن بر حانيا قسمت  لسحين وحجبت ح  ت ر ر المصير للشعب 21و  ا   ي حديثل لي"عربي

لى اليوم لم تعتر  وأخحائئا قانونيا وماليا، بل ما زالت مستمرة  ي ارتكابئا التأييد  الفلسحيني، وا 
 إلسرائيل على حساب الح وق المشروعع للشعب الفلسحيني".

و و ح عيسى  ن على من مع التحر ر الفلسحينيع التوجل للجمعيع العامع لألمم المتحدة لتخال قرار 
 .1950لسنع  377بتشكيل محكمع جنائيع لمحاسوع الحكومع البر حانيع استنادا دلى ال رار 
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وعلل للل وأن "بر حانيا ل تستحيع  ن تستخدم ح  الن ض الفيتو  ي الجمعيع العامع، وبللل 
يستحيع الشعب الفلسحيني  ن يرد العتوار ال انوني للشعب الفلسحيني  ي ح  ت ر ر مصيره 

 وتحاسب الحكومع البر حانيع على كل ما اقتر تل من جرائم وح  الفلسحينيين"، كما قال.
  ال انوني يوسف قوار  ،  أو ح  نل من الناحيع ال انونيع يح  للسلحع الفلسحينيع، دلا  ما الناش

كانت ع وا  ي محكمع الجنايات الدوليع،  ن تحاسب على النتئاكات وح  شعبئا، سواء انتئاكات 
 حاليع  و ساو ع؛ ألن الجرائم ل تس   والت ادم وغض الن ر كم مر عليئا من الزمن.

": "بر حانيا  عحت وعدا على لسان وز ر خارجيتئا بإعحاء وحن قومي 21يثل لي"عربيو و ح  ي حد
لليئود  ي  لسحين، ووالتالي هي  عحت شيئا ليس من ح ئا لجئع ل تستح ئا، وتصر ت وأرض 

 ليست ملكئا".
و  ا : "من الناحيع ال انونيع عندما يعحي  ي حر  شيء يجب  ن يكون ملكل وليس ملل غيره 

و كان سلحع احتالل  و سلحع انتداب، يمكن لالنتداب النتفا  وموارد الدولع وعند الخروج حتى ل
 منئا تعيدها كما كانت".

وقال قوار  : "نحن نمتلل األر يع لئله الخحوة دلا كان لدينا قرار وحني مست ل، ورؤيع قانونيع 
ل: "ي ف  ي وجل للل المال وا حع، ونيع لمحاكمع  ي جئع تنتئل ح  شعبنا"، لكنل استدرل وال و 

السياسي والمساعدات من الدول األوروبيع و مر كا، ووالتالي كيف يمكن المحاسوع دلا اتخلت هله 
 الدول قرارا و حع المساعدات؟ هل نحن على جاهز ع لد ع ثمن للل؟".

 31/7/2016، 21عربيموقع 
 

 / يوليوتموز في 200فلسطينيين وجرح  ستةمركز عبد هللا الحوراني: استشهاد  .36
لكرت معحيات  لسحينيع رسميع  ن ستع مواحنين، : خلدون م لوم ،سليم تايل -رام ا   لسحين( 

 ، برصاص واعتداءات الحتالل اإلسرائيلي.2016بينئم حفل، استشئدوا خالل شئر تموز/ يوليو 
ل  انتفا ع ال دس و  اد مركز "عبد ا الحوراني" للدراسات والتوثي ،  ن عدد الشئداء منل اند

 حفاًل. 53؛ بينئم 230(، ارتفع دلى 2015 محلع تشر ن  ول/  كتوبر 
مواحن  لسحيني  ي ال فع الغربيع المحتلع، واعت ل  200و  ا   ن الحتالل تسبب بإصاوع نحو 

 ، بينئم عشرات األحفال.540ما ي  ارب الي 
اإلسرائيليع وح  الشعب الفلسحيني، دن  وقال المركز الح وقي  ي ت ر ره الشئري حول النتئاكات

 شئيًدا  ي ثالجات تاوعع لئا. 14سلحات الحتالل تواصل احتجاز جثامين 
 31/7/2016، قدس برس
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 مصادر مصرية: نتنياهو يزور اإلسكندرية لبحث "وطن سيناء" .37

ر ع زعمييييت صييييحيفع "صييييوت األمييييع"،  ييييي نسييييختئا اإللكترونيييييع، األحييييد،  ن مدينييييع اإلسييييكند :ال يييياهرة
المصر ع سو  تست بل رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو  ي شئر آب/  غسيحس، مشييرة دليى 

  ن الئد  المعلن للز ارة هو ا تتاح "المعبد اليئودي" واإلسكندر ع.
ون لت "صوت األمع" عن مؤسس "الجبئع الشيعبيع لمناه يع  خونيع مصير"، والمنسي  العيام ليي"التجمع 

يم راحييييع والسيييالم"، محميييد سييعد خييييرا، تأكييييده ز يييارة نتنيييياهو لمصييير، ووالتحدييييد الحيير مييين  جيييل الد
 لمحا  ع اإلسكندر ع،  ي آب/  غسحس الم بل، على حد قولل.

تفاصييل تليل الز يارة، م ييفا  ن السيبب المعلين لئيا هيو  -وحسب "صيوت األميع"  -وكشف "خيرا" 
يض المتوسي  وعيد انتئياء الدوليع مين  عميال التيرميم ح ور ا تتاح المعبد اليئودي وعروس الوحر األبي

، عليى حيد تعبييره، هيو ز يادة "دسيرائيل" يل، دل  ن السبب غير المعلن اللي كشفتل مصادر من داخل 
سيرائيل  يي المرحليع الم بليع، وا عيالن الحكوميع اإلسيرائيليع اليدعم المواشير للن يام  التنسي  بين مصير وا 

 اح السيسي، واعتواره  حد  هم رموز السالم  ي العالم، و   قولل.المصري الحالي و يادة عبدالفت
دن هيييله الز يييارة مييين نتنيييياهو  و رد  "خيييير ا"، عليييى مسيييؤوليتل الشخصييييع، وحسيييب الصيييحيفع، قيييائالً 

 لإلسييكندر ع، تعتبيير ميين  ييمن الوسييائل الئاد ييع لمحاولييع دقنييا  مصيير ون امئييا السياسييي ال ييائم حالييياً 
دة السيسي وفكرة دقامع الوحن البديل للفلسيحينيين، وعيد  ن  صيوح هنيال اتفياق عيالمي عليئيا، و ن و يا

 من صداعئا المزمن  !( و   زعمل. "دسرائيل"تكون  جزاء من سيناء ملجأ لئم لتخلص 
 و شيار مؤسيس "الجبئيع الشيعبيع لمناه يع  خونيع مصيير"، الم ربيع مين  جئيزة األمين،  ن هنيال مييؤتمراً 

 ن قائميع الميدعو ن ييتم التجئييز  ه نتنياهو، وسيح ره عدد من السياسيين واإلعالمييين، مؤكيداً سيع د
 اإلسرائيليع. -لئا اآلن، و نل يتم اختيار األشخاص وعنايع  ائ ع حرصا على العالقات المصر ع 

 31/7/2016 ،"21موقع "عربي 
 

 بالتطبيعاتهام كنيسة تواضروس  .38
اتئم نشحاء سياسيون الكنيسع األرثولكسيع المصر ع، تحت قيادة الواوا : دحسان عبد الع يم -ال اهرة 

، وميا  علنتيل السيبت، توا روس الثياني، وأنئيا تواصيل مسلسيل التحبييع ميع الكييان الصيئيوني، مجيدداً 
، الثالثياء،  يي وقيت علليت عن قيام عدد من ال يادات التاوعع لئيا، بز يارة مدينيع ال يدس المحتليع رسيمياً 

ور يض المتحيدث واسيم  نيسع الز ارة وأنئا تأتي  ي دحار حل  زمع ترميم "دير السيلحان" هنيال. يل الك
دن "الز يارة تيأتي بنياء عليى حليب الكنيسيع  الكنيسع، ال س بولس حليم، وصف الز ارة بي"التحبيع"، قائالً 
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وكيللل السييفير األثيوبييع"، قيائال دن "الو ييد  يي مئميع كنسيييع وح يور ال ييائم وأعميال السيفير المصييري، 
 : " ين التحبيع؟".األثيوبي"، متسائالً 

وانت ييد نشييحاء سياسيييون الز ييارة الجديييدة وشييدة، ميين بييينئم الواحييث  ييي الشييأن ال ييومي العربييي، محمييد 
، ول للييزج الصييئيونيسيييف الدولييع، دل قييال: "ل لز ييارة  سيياقفع الكنيسييع ال وحيييع لل ييدس تحييت الحييتالل 

، وعييد سيياعات قليلييع ميين ل يياء الييدا ئالسييالم عات التحبيييع، ومشييروعات المسيييحيين  ييي مسييتن  ويياإلخوة
 قادة الكنيسع والسيسي"، على حد وصفل.

 ي الم ابل، قال المفكر ال وحي كمال زاخر، دن ز ارة الو د الكنسي الر يع المستوى دلى ال يدس، تيأتي 
جسيياد قديسييين، ومعنييى لسيبب كنسييي ومناسييوع كنسيييع معرو ييع بييين األوسياط المسيييحيع، وهييي تحييييب  

وتاوع ال ول وأن الز يارة مناسيوع كنسييع ل محيل  الحتفال بلكرى هؤلء ال ديسين وشكل ح سي كنسي.
  يئا للحديث عن وجود توعات و غراض سياسيع، على حد قولل.

 31/7/2016 ،"21موقع "عربي 
 

 توتر بين السيسي وعباس مظاهر ي:إسرائيل تقدير موقف .39
 ي الوقت اللي واصلت الهتمام وم اهر تعا م التعاون والتنسي  : الح النعاميص - ال دس المحتلع

والحييديث عيين م يياهر  "دسييرائيل"مييع بييين ال يياهرة وتييل  بيييب، تنشييغل مراكييز  وحيياث وسييائل دعييالم  ييي 
التيييوتر بيييين رئييييس الن يييام المصيييري عبيييد الفتييياح السيسيييي ورئييييس السيييلحع الفلسيييحينيع محميييود عوييياس 

خلفيع التواين الكبير بين مواقيف الثنيين  يي كيل ميا يتعلي  وسيبل تسيويع الصيرا  ميع وتداعياتئا، على 
ومرحلييع مييا وعييد رحيييل عويياس عيين دائييرة األحييداث. و كييد مركييز  وحيياث مييرتو  بييدوائر صيينع  "دسييرائيل"

من ر ض عواس التخلي عن  كبيراً  ال رار  ي تل  بيب  ن السيسي والدوائر ال ر وع منل تبدي امتعا اً 
 مايو  ي خحاول  ي  سيوط.  يار/ 17ادرة الفرنسيع والكتفاء والموادرة التي  علنئا السيسي  ي المو

ولييييد، وكيييييل جو شييييار "مركييييز يروشييييليم لدراسييييع المجتمييييع والدولييييع"، الييييلي ييييير س مجلييييس ددارتييييل دوري 
يسيي الخارجيع اإلسرائيليع، دلى  ن تحفظ عواس على الموادرة المصر ع  حيو  "حتيى اآلن" مخحي  الس
و شييار  الئيياد  لع ييد قمييع ثالثيييع ت ييمل وكييل ميين عويياس ورئيييس الييوزراء اإلسييرائيلي بنيييامين نتنييياهو.

 ن تبنييل الموييادرة المصير ع يعنييي   يي ت ييدير موقيف نشيره السييبت، دليى  ن عوياس يييدرل تمامياً  ،المركيز
 لتدخل و رض حل.الئاد ع دلى تدو ل الصرا  ود ع المجتمع الدولي ل استراتيجيتلدسدال الستار على 

مويييادرة السيسيييي وشيييكل مواشييير،  قيييدم عليييى  و و يييح  ن عوييياس، اليييلي يخشيييى توعيييات الخيييروج  يييدّ 
 التسو ف وتلكأ  ي الرد من  جل كسب الوقت على  مل  ن يف ي األمر دلى موت هله الموادرة.
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 ي  من ر ض عواس عر ل التصالح مع ال يادي الساب  و شار المركز دلى  ن السيسي مستاء  ي اً 
حركع  تح محمد دحالن، على اعتوار  ن هيله الخحيوة تسياعد  يي تئيئيع ال يرو   ميام األخيير لتيولي 

 زمام األمور  ي السلحع وعد رجيل عواس.
ت ييدم وييل  ولفييت دلييى  ن السيسييي  قييدم علييى خحييوة ع ابيييع لات دللييع عنييدما ر  ييت حكومتييل عر يياً 

اللجنييع المركز ييع لحركييع  ييتح صييائب عر  ييات  ع ييو اللجنييع التنفيليييع لمن مييع التحر يير وع ييو مييؤخراً 
ي  ييي وع ييد اجتمييا  لييي"اللجنع الرباعيييع العربيييع"، لمناقشييع مشييكلع السييتيحان اليئييودي ولتحديييد جييدول 

 زمني للتحرل العربي  ي األمم المتحدة الئاد  دلى الحصول على اعترا  والدولع الفلسحينيع.
  31/7/2016 ،"21موقع "عربي 

 
يرجع بشكل أساسي لدور الدول اإلقليمية وال "إسرائيل"  جنوب فيالهدوء  :ليمستشرق إسرائي .41

 سيما مصر
قال مستشيرق دسيرائيلي ويارز  ن الئيدوء اليلي تينعم ويل المسيتعمرات : صالح النعامي - ال دس المحتلع

سيييما مصيير خييالل  جنييوب يرجييع وشييكل  ساسييي للييدور الييلي لعبتييل مواقييف الييدول اإلقليميييع، ولال ييي 
صحيفع "يسرائيل هيوم" ومناسوع مرور عامين على الحرب،  األحد و ي م ال نشرتل يوم .2014حرب 

 و ييح البر سييور ديييال ز سيير، رئيييس قسييم الدراسييات الشييرقيع  ييي جامعييع تييل  بيييب  ن مواقييف ال ييوى 
اإلقليميع كان لل والغ الدور  ي ت ليص هامح المناورة  مام حركع حمياس و  يعف مكانتئيا العسيكر ع 

 لسياسيع.وا
ميين ناحيتئييا امتييدحت صييحيفع "ميكييور ر شييون" اليمينيييع السيسييي، مشيييرة دلييى  ن "ازدهييار" العالقييات 
الثنائيع  ي عئيده "ييأبى" التوقيف، مسيتدركع  ن توجيل السيسيي يتعيارض و يوة ميع توجئيات الير ي العيام 

، و عيده األحيد مو ي تح ي  موسع نشيرتل  يي عيددها الصيادر ييو  ."دسرائيلي"المصري المناهض وشدة ل
مراسلئا للشؤون العربيع  سا  جيبور، نوهيت الصيحيفع دليى  ن ز يارة وز ير الخارجييع المصيري سيامح 

توجت  ترة تعا م  يئا التعاون األمنيي المشيترل  يد الحركيات "الجئادييع اإلرهابييع"  "دسرائيلي"شكري ل
  ي سيناء، دلى جانب موادرة السيسي تعيين سفير جديد  ي تل  بيب.

و شيار جيبييور، اليلي زار ال يياهرة ميين  جيل دعييداد التح يي ، دلييى  نييل  يي مواجئييع حيرص السيسييي علييى 
 ييي الشييار  المصييري تتعييا م. و  ييا   "دسرائيلي"ن الكراهيييع لييإ،  يي"دسييرائيل"بنيياء تحييالف وشييراكع مييع 

ل على جيبور  ن التجول  ي شوار  ال اهرة ومعاينع "وسحات" الكتب التي تعرض  ي هله الشوار  يدل
  ."دسرائيلي""عم  عداء المصر ين" ل
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، والتييي تنيياهض "دسرائيلي"نييل  ييوجئ والعييدد الئائييل الكتييب لات العنيياو ن المعاديييع لييإوحسييب جيبييور،  
 واليئود. "دسرائيل"الصئيونيع وترسم انحواعات سلبيع تجاه 

  31/7/2016 ،"21موقع "عربي 
 

 وموظفي المسجد األقصى حراس األردن يطالب االحتالل وقف اعتداءاته ضدّ  .41
وائييل  .د األردنييي حالييب وز يير األوقييا  والشييؤون والم دسييات اإلسييالميع: ناديييع سييعد الييدين - عّمييان

حيييراس المسيييجد األقصيييى،  التصيييعيديع  يييدّ  دجراءاتئييياعربييييات، سيييلحات الحيييتالل اإلسيييرائيلي بوقيييف 
األحيد،   صيدرهوشيدة،  يي بييان ودان عربييات  ومو في  وقا  ال دس التاوعع لوزارة األوقا  األردنييع.

اإلعميييار الئاشيييمي  يييي  و عميييالتيييدخل الحيييتالل اإلسيييرائيلي المواشييير  يييي  عميييال األوقيييا  اإلسيييالميع 
، وصيييفتئا ال يييوة ال ائميييع ويييالحتالل،  يييي "دسيييرائيل"المسيييجد األقصيييى. مؤكيييدًا  ن جمييييع  شيييكال تيييدخل 

 اإلنسييانيعنونيييع ومخالفييع ال ييوانين شييؤون المسييجد األقصييى "تعتبيير انتئاكييات وتصيير ات واحلييع وغييير قا
والدوليع، مثلما  نئا انتئال للمواثيي  وال يوانين الدولييع خصوصيا قيرارات مجليس األمين اليدولي وقيرارات 

وحالييب عربيييات سييلحات الحييتالل وييالرجو  عيين هييله األحكييام التعسييفيع واحتييرام  من مييع اليونسييكو".
 حر ين اليئود للمسجد األقصى.قداسع المسجد األقصى الموارل ومنع اقتحام المت

عبيييد الع ييييم سيييلئّب دن "سيييلحات  خوقيييال رئييييس مجليييس األوقيييا  اإلسيييالميع  يييي ال يييدس المحتليييع الشيييي
الحتالل صعدت مؤخرًا من دجراءاتئا العدوانييع الم دانيع  يّد حيراس المسيجد األقصيى المويارل وميو في 

و  ييا  الشيييخ سييلئب، لييي"الغد"، دن  تفاوتييع".األوقييا  اإلسييالميع، والعت ييالت و واميير اإلوعيياد لفتييرات م
"هيلا  ميير م يدان وكييل الم ياييس ووكييل الشيرائع السييماويع وال يوانين الدوليييع التيي ل تعحييي الحيتالل محل ييًا 

 العدوانيع وح  مو في وحراس األقصى و ّد الشعب الفلسحيني". دجراءاتلح  اتخال 
 31/7/2016 ،الغد، عّمانموقع صحيفة 

 
 ي كهرباء وشركت   األردنية سقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل" تقاضي الحكومة"الوطنية إل .42

قيييررت الحمليييع الوحنييييع األردنييييع إلسييي اط اتفاقييييع الغييياز ميييع الكييييان الصيييئيوني  غييياز العيييدو : عّميييان
احييتالل(، ووالشيييراكع مييع ن اويييع المحييامين األردنييييين، السييير قيييدمًا بييإجراءات ر يييع ق يييع  يييي المحييياكم 

الحكومييع األردنيييع، وشييركع الكئربيياء الوحنيييع، وشييركع البوتيياس العربيييع، وللييل لييدعمئا   ييدّ  الن امّيييع
خ يا   اإلرهاب الصئيوني وتمو لل والمليارات، وتعر ض األمن اليوحني ليألردن ومواحنييل للخحير، وا 

حو يل اليد العليا  ي ملف الحاقيع السيتراتيجي، وت دعحائلاألردن واقتصاده ومواحنيل للعدو من خالل 
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دلييى م حّوعييين وم مييّولين للكيييان الصييئيوني ومسييتعمراتل  -غصييوًا عيينئم ودونييًا عيين درادتئييم–المييواحنين 
 وجيشل وحروول المست بليع.

وقد شكلت الحملع، والشراكع مع ن اوع المحامين األردنييين،  ر  يًا قانونييًا مختصيًا لئيلا الغيرض، ير سيل 
مليييع ون اويييع المحيييامين  يييي ميييؤتمر صيييحفي سيييي ع د ييييوم شخصييييع قانونييييع وح وقييييع ويييارزة، وسيييتعلن الح

عن هلا الفر  ، وخحع عملل، وسي فتح الواب  مام جميع المحامين لالن مام  6/8/2016السبت ال ادم 
 دلى الئيئع.

 31/7/2016 ،السبيل، عّمان
 

 االستيطاني الجديد في القدس المشروعالجامعة العربية تستنكر  .43
الجامعيييع العربيييع، قيييرار وزارة اإلسييكان اإلسيييرائيليع وحييرح عحييياءات جدييييدة "و يييا": اسييتنكرت  -ال يياهرة 
ودان األميين العيام المسياعد لشيؤون  لسيحين واألرا يي  وحدة استيحانيع  ي مدينيع ال يدس. 323لبناء 

العربيع المحتليع السيفير سيعيد  بيو عليي،  يي تصير ح ليي"و ا"،  ميس، التصيعيد السيتيحاني اإلسيرائيلي، 
 ربعيييع عحييياءات مختلفيييع؛ لبنييياء وحيييدات اسيييتيحانيع جدييييدة  يييي ال يييفع  "دسيييرائيل"رح خاصيييع ع يييب حييي

الغربيع المحتلع، مشددًا على وجوب اتخال خحوات عمليع و ور ع لوقف سياسيع السيتيحان وميا يشيمل 
 ال دس.شرقي منزًل  ي بلدة قلنديا و 11ال دس وسياسع هدم بيوت المواحنين، والتي كان آخرها هدم 

 1/8/2016 ،، رام هللااأليام
 

 طانيا باالعتذار عن "وعد بلفور"يبر  تطالبالجامعة العربية  .44
حالييب السييفير سييعيد  بييوعلي، األمييين العييام المسيياعد لشييؤون  لسييحين واألرا ييي العربيييع  :واموكالييع 

ووصييف "وعييد بلفييور"  المحتلييع لييدى الجامعييع العربيييع الحكومييع البر حانيييع والعتييلار عيين "وعييد بلفييور".
"المشؤوم" ووأنل جر ميع كبيرى وحي  الشيعب الفلسيحيني، ل ينوغيي  ن تسي   والت يادم، وليو وعيد ميرور يب

"وعد بلفييور" يشييكل يوقييال دن دعييالن بر حانيييا عيين الحتفييال والييلكرى المئويييع ليي مئييع عييام علييى دصييداره.
ولييع التيي تتحليب تحديًا سا رًا ألوس  ح وق ومشاعر الشعب الفلسحيني، ولل ييم والمويادئ للمواثيي  الد

 وقفع للمراجعع على حر   المساءلع والمالح ع األخالقيع وال انونيع.
علي وعد  يام من محالوع الرئيس الفلسحيني محمود عواس، خالل قمع نواكشيوط  تأتي تصر حات  بو

 وم ا اة الحكومع البر حانيع إلصدارها "وعد بلفور".
 1/8/2016 ،الخليج، الشارقة
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 التحرير وداعش لفك حصار مخيم اليرموك ومنظمةن الحكومة السورية اتفاق وشيك بي .45
يعييح مخييم اليرميول لالجئيين الفلسيحينيين :  جيرى الم ابليع وجيدي الجعفيري  - خاص معياً  ،بيت لحم

 تحت حصار محب  وس  سيحرة تن يم داعح وجبئع النصرة. 2013 ي سور ا منل 
اليرميول  يي م ابليع  جراهيا معيل وجيدي الجعفيري وكشف  وزي حميد رئيس المجلس المدني  يي مخييم 

عبير الئيياتف عين اتفيياق وشييل بييين الحكوميع السييور ع ومن ميع التحر يير وداعيح لفييل حصيار المخيييم، 
 هله بنوده:
وتثبيتل ومنع العنف  ي المناح  المجاورة وما  يئا حي   شكاللالنار  ي المخيم وكا ع  دحالق* وقف 
 الت امن.

 مخيم اليرمول من شار   لسحين.و األمن*  تح الممر 
 .اإلعاشعمركز  دلىداخل مخيم اليرمول  دلى  نواعئا* تسئيل دخول المساعدات وكا ع 

 .األصول* تسئيل دخول وخروج المواحنين حسب 
 * عدم العت ال  ي شخص كان تحت  ي  ر  من ال رو .

 عن التفاق خالل يومين. واإلعالنيتم التوقيع   نوتوقع حميد 
 31/7/2016 ،لة معًا اإلخباريةوكا

 
 يدافع عن المجتمع اإلسرائيلي سعوديمدير مركز دراسات  .46

دا ييع عبييد الحميييد الحكيييم، مييدير مركييز الشييرق األوسيي  للدراسييات السييتراتيجيع  ييي جييدة، عيين  :جييّدة
ن الصورة المأخولة عنئم خاحئع. %70المجتمع اإلسرائيلي، قائال دن   منئم ير دون السالم، وا 

، قيال دن "المجتميع ميؤخراً  "دسيرائيل"يم،  حد  ع اء و د الجنرال المت اعد  نور عشي ي، اليلي زار الحك
واختييييزل الحكيييييم خال ييييات الفلسييييحينيين  اإلسييييرائيلي يعتنيييي  ث ا ييييع الحييييياة، و ر ييييد التعييييايح والسييييالم".

  يع للدولتين.واإلسرائيليين  ي ن ص الث ع بين الحر ين، قائال دنل ل مشكلع على الت سيمات الجغرا
 31/7/2016 ،"21موقع "عربي 

 
 يدعو إلبعاد دحالن عن الخليج لدوره في انقالب تركيا النفيسيالمفكر الكويتي عبد هللا  .47

محمييييد عبييييد ا النفيسييييي، دول الخليييييج إلوعيييياد  .دعييييا المفكيييير العربييييي الكيييو تي، د :21عربييييي –لنيييدن 
؛ ولليل ليدوره  يي المحاوليع الن البييع الفاشيلع ال يادي الفتحاوي ومستشار وليي عئيد  بيو  بييدحالن، 

وقيييال النفيسيييي  يييي م ابليييع عليييى قنييياة  تيييي ار تيييي( التركييييع دن تركييييا ليسيييت غر ويييع عليييى   يييي تركييييا.
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الن الوات، لكن ما يميز المحاولع الن البيع الفاشيلع هيو دور من ميع غيولن، ودور الولييات المتحيدة، 
 ودور شخص اسمل محمد دحالن.

لنفيسييي دلييى  ن دحييالن كييان لييل دور  ييي مصيير وليبيييا واليييمن، قبييل دوره المشييبوه  ييي تركيييا، و شييار ا
و شيار النفيسيي دليى  م يفا  ن تحت يديل موالغ  لكيع، و نش   ي كل هله األقحار لدعم الن الوات.

 يتح  ن دحالن حول موالغ  لكيع دلى تاجر  لسحيني  ي الوليات المتحدة، ليحولئا بدوره دليى حسياب 
دليييى دعيييادة الن ييير وعالقتئيييا ميييع محميييد  -ليييم يسيييمئا-ودعيييا النفيسيييي جئيييات  ا غيييولن  يييي بنسيييلفانيا.

وعاده عن منح ع الخليج.   دحالن، وا 
 31/7/2016 ،"21موقع "عربي 

  
 في القطاع مهماً  صحفياً  مؤتمراً  غداً العمادي يزور رام هللا.. ويعقد  .48

لشييرق"  ن السيييفير محميييد العمييادي رئييييس اللجنيييع علميييت "ا: مصيييعب اإل رنجيييي ومحمييد جميييال -غييزة 
، دليييى رام ا لل ييياء مسيييؤولين  يييي السيييلحع األحيييد ال حر يييع إلعيييادة دعميييار قحيييا  غيييزة غيييادر غيييزة، ييييوم

وحسييب المصييدر  يإن الز ييارة تسيتمر لسيياعات، وسيييع د  الفلسيحينيع، دون اإل صيياح عين سييبب الز يارة.
غزة للحديث عن سبب ز ارتل لل حا ، وآخير التحيورات  يي العمادي مؤتمرًا صحفيًا الثالثاء ال ادم  ي 

 الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. قحرملف اإلعمار، والمنحع ال حر ع الم دمع من  مير 
 31/7/2016 ،الشرق، الدوحة

 
 خالل غارة إسرائيلية أو بهجوم للمسلحين " اإليرانية بسوريةالبسيجهآرتس: إصابة قائد قوات " .49

يفع "هييآرتس" اإلسييرائيليع،  مييس األحييد، دن قائييد قييوات التعبئييع "الوسيييج" اإليرانيييع قالييت صييح :وكييالتال
العميييد محمييد ر ييا ن ييدي  صييييب  ييي محا  ييع ال نيحييرة جنييوب غيييرب سييور ع  ييي الثييامن عشيير مييين 
الشييئر الما ييي. و و ييحت  ن المعلومييات المتييو رة لييديئا تؤكييد  ن العميييد اإليرانييي  صيييب دمييا خييالل 

 لى الموقع  و بئجوم للمسلحين.غارة دسرائيليع ع
 1/8/2016 ،الغد، عّمان

  
 فلسطينبدون االعتراف  األوسطكوربن: ال سالم في الشرق  .51

ميع زعييم حيزب العميال البر حياني جيون  نشر موقع "ميدل ديسيت آي" البر حياني حيواراً : وليد اليع وبي
لشيرق األوسي ، كميا دعيا ال يوى كوربن اللي دعا  يل دلى دنئاء سياسع سيوق األسيلحع البر حانييع  يي ا

وقال الموقع،  البرلمانيع لمراقوع مبيعات األسلحع مع السعوديع واإلشرا  على انتشار ال وات الخاصع.



 
 
 
 

 

 35 ص             4008 العدد:        1/8/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

"، دن زعيم حزب العمال البر حاني حالب ومراقوع شياملع وتاميع 21 ي هلا الت ر ر اللي ترجمتل "عربي
 وعد تدخل السعوديع  ي الوحر ن واليمن.لعالقع التحالف بين بر حانيا والسعوديع، خاصع 

 مييا عيين سياسييات حييزب العمييال الخارجيييع   ييال كييوربن دنييل قابييل وز يير الدولييع للشييؤون الخارجيييع  ييي 
حكومع ال ل "هالري بن" بئد  تحو ر رؤيع وا حع لحيزب العميال  يميا يتعلي  وال  ييع الفلسيحينيع 

م قيييال كيييوربن: "سيييو   عميييل عليييى تحيييو ر و يييي الختيييا و كيييد  ن هيييله الخحيييوة سيييتتكرر  يييي المسيييت بل.
وتحسين السياسع الخارجيع و عحيئا قدرا كبيرا من الهتميام وسيأعمل وعيزم عليى تعز يز سيبل التوصيل 
دلى تسويع سلميع  يي الشيرق األوسي ، ول يمكين التوصيل دليى تسيويع سيلميع دون العتيرا  وفلسيحين 

 وا عحائئا ح ئا  ي هلا المو و ". 
 30/7/2016 ،"21موقع "عربي 

 
 عن مخطط انقالبي ترأسه اإلمارات ستة أشهر مجلة تركية تكشف قبل .51

 18نشييرت مجلييع "غيرتشيييل حييياة" التركيييع، الم ربييع ميين حييزب العدالييع والتنميييع، بتييار خ : ز نييب  حمييد
 ردوغان"، وقيد اقتوسيت  تحت عنوان: "مخح  ان البي جديد  دّ  كانون الثاني/ يناير الما ي، ت ر راً 

المونيتيييور" األمر كييييع هيييلا الت ر ييير وو يييعت راوحيييل اإللكترونيييي  يييي ت ر ييير لئيييا تحيييدث عييين صيييحيفع "
نشييياحات محميييد دحيييالن اإلقليمييييع والدولييييع، و شيييارت دليييى  ّن الت ر ييير التركيييي يتحيييدث عييين "مخحييي  

 ان البي متعدد الجنسيات  د حزب العدالع والتنميع تر سل اإلمارات بإشرا  من دحالن".
"، الحيديث عين ال يحراوات ال يمنيع 21ع التركييع  يي ت ر رهيا، اليلي ترجميل "عربييوقد تناولت المجل

  ي العالقات التي حدثت بين تركيا واإلمارات وعد الن الب  ي مصر. 
ولكرت المجلع  ّن "كال من روسيا واإلمارات، قامتا بتكلييف محميد دحيالن ع يو حركيع  يتح السياب ، 

كييم  ردوغييان  ييي تركيييا"، مشيييرة دلييى  نييل "تييم والمييتئم وييالتورط  ييي قتييل ياسيير عر ييات ، ومئمييع دسيي اط ح 
مليون دولر للخحوة األولى من المخح  اللي ي م عيدة مراحيل"، ون ليت المجليع  70تخصيص مبلغ 

 ي ا األحاديث التي دارت عن وجود دور كبيير لمحميد دحيالن  ثنياء  حيداث غيزي ويارل، معلليع قييام 
ب التصر ات اإليجابيع للحزب الحاكم تجاه اإلخوان المسلمين اليلين اإلمارات ومثل هله األعمال، وسب

 تعتبرهم اإلمارات  عداء لئا.
و ي الت ر ر لاتل اللي نشرتل المجلع قبل ما ي ارب ستع  شئر، ت ول دّن المعلوميات التيي تسيربت مين 

كم  ردوغا ن، وحر  ع مماثلع خلف الكواليس السياسيع  ي اإلمارات، ت شير دلى دعداد خحع لإلحاحع وح 
لالن يييالب اليييلي حصيييل عليييى اليييرئيس المصيييري محميييد مرسيييي. كميييا اّدعيييت المجليييع ويييأن المعلوميييات 

 المسربع تشير  ي ا دلى وجود دور لالستخوارات األردنيع  ي هلا المخح .
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، هيو حملييع دعالميييع الن البيييو يي ت ر رهييا تيلكر المجلييع وييأّن الخحيوة األولييى الم ييررة  يمن المخحيي  
لتشويل صورة  ردوغان، ون لئا دلى اإلعالم الغربي، وحسب الدعياءات  يإّن هيد  هيله الحمليع  عربيع

اإلعالميييع هييو  ييتح الحر يي  وتمئيييده  مييام الن ييالب العسييكري. مشيييرة دلييى  ّن "هييله الخحييوة ل ت عتبيير 
، ومصير، مستغربع، والن ر دلى األعمال السيئع التي قام بئا محمد دحيالن  يي  حيداث الربييع العربيي

 وو يع دول الشرق األوس ".
 وعن المراحل الكاملة لهذا المخطط كتبت المجلة:

"كلنيييا نعييير  كييييف كيييان دور اإلعيييالم المصيييري  يييي مرحليييع ميييا وعيييد الن يييالب وحملتيييل  يييد اإلخيييوان 
 15المسييلمين، وكييان لمحمييد دحييالن  ييي للييل دور وييارز. وقييد ع ييد محمييد دحييالن اجتماعييا سيير ا مييع 

كيييانون األول/ ديسيييمبر، واسيييتمر هيييلا الجتميييا  لميييدة تز يييد عييين السييياعع  14 خ شخصيييا، ولليييل بتيييار 
والنصف، و يل تم تداول مخح  لالن الب على الرئيس  ردوغان يتكون من  ربع مراحيل، عليى النحيو 

 التالي:
. تشييويل صييورة  ردوغييان وتكييو ن ر ي شييعبي سيييء عنييل، وللييل واسييتخدام وسييائل اإلعييالم العربييييع 1

 م التاوعع للمعار ع التركيع.ووسائل اإلعال
 . ت ديم الدعم للمعار ين لحزب العدالع والتنميع  ي تركيا، وت ديم الدعم المالي لئم.2
. ت ديم الدعم لحزب العمال الكردستاني، وللل من  جل نشر الفو يى  يي تركييا، وا  يعا  األمين، 3

 وتكو ن حرال وعصيان  د  ردوغان.
  ون  ردوغان وحزب العدالع والتنميع.. دعم قادة الجيح اللين يعار 4

 مليون دولر للمرحلع األولى، حسب المعلومات التي وردت. 70وقد تم تخصيص مبلغ 
وعرجييت المجلييع  ييي ت ر رهييا، علييى دور المملكييع العربيييع السييعوديع، حيييث  شييارت  ّن المملكييع وبييرغم 

وجيل الحمليع اإلعالمييع  يد  دعمئا الال محدود لن ام السيسي  ي مصر، دل  نئا هي مين وقفيت  يي
 تركيا، و عاقت دخول هله الخحع حّيز التنفيل، وللل كون تركيا تعتبر حليفع دقليميع دلى جانب قحر.
كما  شارت المجلع دلى تار خ دحالن األسيود اليلي تحيدث عنيل الصيحفي  يي موقيع "مييدل ديسيت آي" 

ردييان" البر حانييع "ديفييد هيرسيت"، البر حاني ومحرر شيؤون الشيرق األوسي  السياب   يي صيحيفع "الغا
 وعن استخدام دحالن األموال  ي اإلعالم من  جل تشويل سمعع اإلسالميين منل للل الوقت.

و يييي ت ر رهيييا الموسيييع، لكيييرت "غيرتشييييل حيييياة"، ويييأّن "دحيييالن اليييلي حعييين ال  ييييع الفلسيييحينيع  يييي 
ون األول/ ديسييمبر، رغييم عييدم خاصييرتئا، اسييتمر  ييي  عمالييل ال ييلرة، واجتمييع مييع بييوتين  ييي شييئر كييان

وجييود  ي صييفع رسييميع لييل  ييي حركييع  ييتح، دل  ّن دعييوات خاصييع كانييت تأتيييل. ولئييلا كانييت تف ييل 
 وعض ال يادات  ْن يكون دحالن ال ائد الجديد لحركع  تح".
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، ورغيم 2014و  ا ت المجلع  ي ت ر رها وأّن "محميد دحيالن حصيل عليى الجنسييع الصيربيع  يي عيام 
الم ربييع ميين المسييؤولين اإلميياراتيين علمييوا  ّن دحييالن حصييل علييى هييله الجنسييييع إلدارة   ّن المصييادر

 عمالييل السييتثمار ع  ييي صييربيا، دل  ّن األمييور تو ييى غام ييع حييول الئييد  األساسييي. وميين الصييعب 
تفسييير الت ييارب اإلميياراتي مييع صييربيا، خصوصييا  ّن اإلمييارات وقفييت داعمييع لكوسييو و  ييي حربئييا  ييد 

 من الوا ح  ّن اتفاقيات األسلحع بين الحر ين كانت مر يع لئما".الصرب، لكن 
ولييم ت خييف المجلييع، المعلومييات والتحليييالت التييي تتحييدث عيين ز ييادة ع ميي  الت ييارب والييود المتوييادل بييين 

سيرائيل، بنياء عليى األخويار التيي تناولتئيا صيحيفع هيآ تس اإلسيرائيليع، حيول ل ياءات سير ع ر اإلمارات وا 
 جرت بين الحر ين.عاليع المستوى 

وسلحت المجلع ال وء على  ّن و اة الملل عبد ا، كان ن حع تحّول  ي هله العالقات بيين اإلخيوان 
المسيلمين والمملكييع، وهيلا األميير  زعييج اإلميارات العربيييع المتحيدة وكييللل مصيير، كميا  ّن اعتوييار تركيييا 

زعييج كثيييرا  ييتح ودحييالن وكييللل وييأّن حميياس عوييارة عيين حييزب سياسييي  لسييحيني، وت ييديم الييدعم لييل،  
و ي نئايع ت ر رها، حاولت المجلع اإلجاوع عن سؤال: "دحالن َيخدم َمن؟"، وعن للل لكرت  دسرائيل.

مليون دولر، و نل شخص تم "تصميمل"  150وأّن المعلومات تشير دلى  ّن ثروة محمد دحالن ت ّدر بي 
 ّن دحالن يتئم اليرئيس الفلسيحيني والفسياد.  ليعمل  د الرئيس الفلسحيني محمود عواس، مشيرة دلى

وت يييف وييأّن الفلسييحينيين يعلمييون حجييم األعمييال ال ييلرة والمسييتن عات التييي يغييرق  يئييا دحييالن، بييل 
يتئمونل وأنل المسؤول عن تسميم رئيس من مع التحر ر الساب  ياسر عر يات، خصوصيا و ّن دحيالن 

 ي تار خ سياسي، وهلا ي ودنيا دليى وجيود عالقيات  مكث  ي السجون اإلسرائيليع سنوات وهو ل يملل
 قويع بينل وبين الموساد والوليات المتحدة األمر كيع.

ي شار دلى  ّن صحيفع "المونيتور" األمر كيع تناولت هيلا الت ر ير التركيي و شيارت دلييل  يي ت ر ير  عدتيل 
 حول ما ي وم ول محمد دحالن من  نشحع  ي الشرق األوس  والعالم. 

 30/7/2016 ،"21ع "عربي موق
 

 جراء الفشل "إسرائيل"حروب تثير النزاع في  .52
مثلما و رت اللكرى العاشرة لعدوان تموز على لبنان  رصع لإلسرائيليين لستلكار : حلمي موسى

مشكالت جيشئم  ي مواجئتل للم اومع شكلت اللكرى الثانيع للحرب اإلسرائيليع على غزة  رصع 
لا كانت الحملع اإلعالميع والشعبيع  ثناء الحرب على  لتصعيد السجال حول هله المشكالت لاتئا. وا 

لبنان   لحت  ي تشكيل لجنع تح ي  رسميع  سئمت  ي اإلحاحع برئيس الحكومع حينئا ديئود 
 ولمرت وبرئيس  ركانل دان حلوتس  إن الحملع لتشكيل لجنع مشابئع وشأن الحرب على غزة بد ت 
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مشكلع خحر األنفاق التي  سئمت  ي د ئار محدوديع قدرة الجيح  متأخرة. وت ئر من جديد
 اإلسرائيلي، رغم كل ما يمتلل من قدرات وقوة نار ع  ي مواجئع قحا  شول  عزل.

وخال ًا لما كان شائعًا وقت الحرب من عدم تو ر نيع لدى ال يادة اإلسرائيليع لإلحاحع وسلحع حركع 
ات وز ر الد ا  الحالي،   يغدور ليبرمان هي العكس التام. حماس  ي غزة،  إن ما توحي ول تصر ح

 ئو يعلن جئارًا نئارًا  ن  ي حرب م بلع مع ال حا  سو  تكون األخيرة وستستئد  اإلحاحع وحكم 
حماس. وبديئي  ن الئوة واسعع بين األقوال واأل عال خصوصًا  ي  ل المواقف التي يبديئا الجيح 

 ه من تدهور األمور نحو مواجئع شاملع  ي ال حا .اإلسرائيلي والتي ت ئر حلر 
  د  ثبتت الحرب األخيرة على غزة  ن "ن ر ع ال احيع"، وهي خالصع الحرب اإلسرائيليع على 
لبنان، عجزت عن تركيع ال حا  رغم تعّر ل للحصار الشامل.  ن ر ع استخدام المز د من ال وة، 

شكل جوهر موقفئم، تصحدم بواقع عنيد وهي عجزها عن رغم دعالنات اإلسرائيليين المتكررة  نئا ت
تح ي  غاياتل المعلنع. وهلا ما ي ود ال يادات السياسيع  ي دسرائيل دلى اإلكثار من الحديث عن  ن 

،   لحت  ي خل  رد  قوي  رض 2014 و على غزة عام  2006الحرب، سواء على لبنان عام 
دسرائيل وأن الئدوء ال ائم على الحدود مع لبنان هو نتيجع  الئدوء على الحدود. وكثيرًا ما تواهى قادة

مواشرة للرد  اللي   لحت دسرائيل  ي تح ي ل واستخدامئا العنف المفرط لي "كي الوعي" حسب وز ر 
الد ا  الساب  موشي يعلون. واليوم يعلن رئيس الحكومع اإلسرائيليع بنيامين نتنياهو  ن حربل على 

 .1967الما يين  ترة هدوء هي األشد منل حرب غزة و رت  ي العامين 
وبديئي  ن  غلب الخبراء العسكر ين يرون  سواوًا مغايرة للئدوء على الجبئع اللبنانيع و ي ًا على 
جبئع ال حا . و ي ن رهم ليس للرد  قيمع كبيرة، ألنل لم يمنع ل حزب ا ول  صائل الم اومع  ي 

سالمي من التعا م. ومن بين عوامل و سواب الئدوء حرص ال حا ، خصوصًا حماس والجئاد اإل
الم اومع  ي كل من لبنان وغزة على عدم تحميل جمئورها ما هو  وق حاقتل، خصوصًا  ي  ل 
ال رو  القتصاديع ال ائمع. وعدا للل  إنل دلا كان للرد  من قيمع  إنل  ي كل األحوال رد  

اًل ل يسئل على دسرائيل شن حرب وهي تعلم  نل ليس متوادل حتى  ي  ل وجود  وارق ال وة.  مث
بوسعئا حسمئا خالل  ترة قصيرة و ي  ل تعرض جبئتئا الداخليع لل صف الصاروخي. وهل ما 

 يومًا من الحرب  ي غزة. 25حدث حوال  يام الحرب  ي لبنان وما حدث حوال 
سئم وأن الحرب صارت مستوَعدة. ومع للل،  من المئم اإلشارة دلى  ن اإلسرائيليين ل يوهمون  نف

وحوال الوقت يكثر الخبراء والمعل ون من الحديث عن احتمالت التدهور نحو حرب من دون  ن 
تكون موجودة النيع لدى  حرا ئا. وهلا يسري على لبنان وغزة  ي الوقت لاتل ن رًا لوجود الم اومع 

معار ف"، يوسي ميلمان  نل "مع مرور وتجلرهما هنال. و ي هلا السياق يكتب المعل  األمني لي "
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عامين على عمليع الجر  الصامد، ل يوجد لدى رئيس الحكومع ووز ر الد ا  والكابنت والجئاز 
ست حر  ي وقت ما  دسرائيل،  ي خدا  لللات. من الوا ح لئم  ن دسرائيلاألمني والعسكري  ي 

ولكن  ي الم ابل، تتعزز ال ناعع الخروج  ي حرب جديدة، راوعع،  د حماس  ي قحا  غزة.  دلى
على   خرى  نل تجب م اعفع الجئود من  جل دوعاد خحر المواجئع العسكر ع لسنوات  دسرائيل ي 
 ".األقل

و ي ن ر ميلمان  إن "دوعاد خحر المواجئع الم بلع يتعل  و درة رد  الجيح اإلسرائيلي، التي ما 
وتحسين  األنفاقر يع وتحت األر يع،  د زالت ناجعع حتى اآلن من خالل بناء العوائ  األ
تعمل على دوعاد اندل  المواجئع،  من  األموراستعداديع الجبئع الداخليع. ولكن الا كانت هله 

 –الوا ح  ن التئديد األكبر للئدوء السائد منل سنتين  ي الجنوب هو الو ع الجتماعي 
 مليون نسمع". 1.8بلغ عددهم سكان ال حا  اللين ي ألغلبيعالقتصادي المتدهور جدًا 

كما  ن المعل  السياسي  ي "يديعوت"، ديتان هابر شدد وعد عامين على حرب غزة على " شل 
النتصار". و ن ل ديتان عن قائد لواء غولني  ي الحرب األخيرة على غزة قولل دن "الدرس اللي 

ع تتعلم. رجالئا تعلموا الدروس نتعلمل هو  ن حماس هي من م  ناللي كان يتعين علينا   وتعلمناه 
يفاجئونا وال تال  ي وعد غير عادي،  صعب وكثير لدرجع المتعلر،   نمن الحمالت الساو ع وقرروا 

نما "موقف المجتمع اإلسرائيلي من  النتصار عليل". والمفاجئ  ن المسألع ليست األنفاق  ي غزة وا 
 اإلسرائيليالستع  ثرًا نئائيًا على الجيح  اماأليلحرب  األكبرالحروب"، حيث كان "ترل النتصار 

 النتصار.  ما حرب يوم الغفران الف يعع  ر يناها كخلل". دلكجيح ل يعر  
و ي ن ر ديتان  إن "خيوع األمل من نئايع حملع الجر  الصامد تنوع من سبب واحد ووحيد: الشعب 

وهاكم وال و  األنواء السيئع:  غلب ال ن لن ير د انتصارًا محل ًا، ل لوس  يل، نئائيًا.  دسرائيل ي 
تكون وعد اليوم حروب من هلا النو .  لم يعد منل اآلن على الر  حرب تنئي كل الحروب  دل دلا 

 كانت هله حربًا نوويع(".
 1/8/2016السفير، بيروت، 

 
 "إسرائيل"لـ  مجانيةعرب يقدمون خدمات  .53

 د. صالح النعامي
 ي العوائد اإليجابيع الئائلع التي تجنيئا دسرائيل  ي عئد الثورات دن كان هنال ثمع  حد يشل 

الم ادة،  ما عليل ال  ن يرصد التئا ت النخب المرتوحع بدوائر صنع ال رار  ي العالم العربي على 
 ت ديم الخدمات المجانيع للكيان الصئيوني والتحبيع معل.
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ع والغع الخحورة إلسرائيل وات من سمات من  سف،  إن تحو   ن مع عربيع لت ديم خدمات مجاني
مرحلع الثورة الم ادة.  ئل يع ل  ن تصل األمور دلى حد  ن الوز ر اإلسرائيلي األسب  يوسي بيلين 
يكشف الن اب عن  ن ز ارة وز ر الخارجيع المصري سامح شكري إلسرائيل كانت جزءا من 

ع صدور قرار  ي مجلس األمن ي ر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من  جل من« استنفار»
وح  الفلسحينيين  ي دولع مست لع، بناء على تنسي  مسب  مع نتنياهو. ويستئجن بيلين  ن يحالب 

 ، مع  نل ل يلكر الفلسحينيين من قر ب  و وعيد!.242السيسي الفلسحينيين والكتفاء و رار 
وعع من النخب السعوديع، برئاسع اللواء ول يمكن ألحد  ن يغفل دللت الز ارة التي قامت بئا مجم

 المت اعد  نور عش ي إلسرائيل ومناح  السلحع الفلسحينيع ول ائئا وعدد من النواب الصئاينع.
ولحاجع لل ول دن تبر ر عش ي ل اءاتل مع النواب الصئاينع وال ول دنئا تئد  دلى دثارة جدل حول 

ن نتنياهو كرر  كثر من مرة مؤخرًا وأن الموادرة العربيع الموادرة العربيع للسالم تثير السخر ع؛ حيث  
 ل يمكن  ن تكون  ساسًا للتفاوض مع الفلسحينيين!.

ول حاجع للتلكير  ي ًا بتعئد نتنياهو خالل الحملع النتخابيع وأن دولع  لسحينيع لن ترى النور مادام 
ن  يما بينئم على ت ديم مشار ع ال وانين رئيسًا للحكومع،  ي حين  ن الوزراء والنواب الصئاينع يتوارو 

، «ج»حسم مصير األرض الفلسحينيع.  منئم من ي دم مشار ع ل م مناح  « تشر ع»الئاد ع دلى 
من مساحع ال فع الغربيع، وآخرون يحالبون و م التجمعات الستيحانيع  %60التي تشكل  كثر من 

 الكبرى.
تحسين  رص التوا   على الموادرة العربيع، عليل  دن من يدعي  نل يتواصل مع الصئاينع من  جل

ن كانت رمز ع،  د   ن يتصر  على األقل كاإلتحاد األوروبي، اللي ل يتردد  ي اتخال ع ووات، وا 
دسرائيل وعد دقدامئا على تدشين مشار ع استيحانيع وتئو ديع، ل  ن يكا ئ الصئاينع والتحبيع معئم. 

وحدة سكنيع  770ساعع على ز ارة عش ي بناء  48قرر وعد  قل من ول حاجع للتلكير وأن نتنياهو 
  ي مستوحنات يئوديع.

وقد حملت الصورة التلكار ع التي الت حت ألنور عش ي وم يفيل من النواب الصئاينع دللع خاصع. 
 البتسامع العر  ع التي  ئرت على وجل الجنرال عومر برليف، اللي كان الثاني  ي يسار الصورة 

سييرت »تخفي ما ي الرجل وحاوع موقفل من العرب.   د كان برليف قائدًا لفرقع الغتيالت  ل
 التي تعمل  ي عم  العالم العربي، و تواهى حتى اآلن وأنل قتل عددًا كبيرًا من العرب.« متكال

المؤسف  ن ز ارة عش ي إلسرائيل جاءت  ي غمرة تحرل الصئاينع إلحواط تزود الر اض ودول 
ليج وسالح نوعي من الوليات المتحدة. والمفارقع  ن تل  بيب تبرر معار تئا لحصول الدول الخ
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اإلسالم »العربيع على سالح النوعي وال ول دنئا تخشى س وط األن مع  يئا  ي ع السالح  ي  يدي 
 «!!!.المتحر 

قات مع تل  بيب الال ت  ن المسؤولين الصئاينع لم يعودوا يعزون الحرص العربي على تسخين العال
« مواجئع اإلسالم المتحر »دلى متحلوات مواجئع المشرو  النووي اإليراني، بل يكتفون بتحديد 

 ك اسم مشترل للحر ين، يسوغ هلا التعاون.
وقد كان نتنياهو وا حًا  ي الكلمع التي  ل ئا  ي الحتفال اللي ن م مؤخرًا ومناسوع تخر ج د عع 

اكتشفت الحاقع الكامنع  ي »ال ومي، حيث قال دن الدول العربيع جديد من حالب كليع األمن 
 «.التعاون مع دسرائيل  ي مجال محاربع اإلسالم المتحر 

كمسوغ للتعاون بين دسرائيل والدول العربيع يتف  «اإلسالم المتحر »ول داعي للتلكير، وأن تحديد 
ل العربيع، التي ت ول دسرائيل دنئا تتعاون مع األولويات الصئيونيع    .  في الوقت اللي لزالت الدو 

معئا  ي الخفاء، ت ر وأن ديران تشكل التئديد الرئيس عليئا؛  إن التوقيع على التفاق النووي بين 
اإليراني. والنسوع العرب اللين يتئا تون « الخحر»ديران والغرب    ى دلى تراجع اهتمام دسرائيل بي 

واجئع اإلسالم المتحر  مجرد مبرر للولوج مرحلع جديدة و كثر على دسرائيل، قد يكون التلر  وم
 صخوًا مع الصئاينع

  1/8/2016السبيل، عّمان، 
 

 األقصى في شر مستطير .54
 مفتاح شعيب
تشير عمليات القتحام والعتداءات الئمجيع التي ينفلها الحتالل الصئيوني ومستوحنوه  ي 

ل المكان الموارل، وبد  يتأكد من خالل تكثيف المسجد األقصى، دلى شر مستحير يحوم حول لل
، تحر ض  نصارها على المشاركع  ي «من مات الئيكل»المن مات اليئوديع المتحر ع، مثل 

 اقتحامات واسعع للمسجد هلا الشئر إلقامع  عاليات تلموديع خاصع  ي واحاتل الشر فع.
عت الت واسعع حالت مو في دائرة األوقا  واستواقًا لعتداء يبدو واقعًا، شنت قوات الحتالل حملع ا 

وال دس، وحراس المسجد األقصى، ولجنع دعماره، بينما ل يكاد يمر يوم من دون  ن يحدث تحرح 
 غسحس/آب الجاري، اللي تستعد  يل من مات  14 و تدنيس بئد  تئيئع األجواء واإلجراءات ليوم 

لمزعوم، وهي مناسوع لئا ما وعدها، ا« حرق الئيكل»التحر  اليئودي إلقامع ح وس لكرى 
، «الئيكل»للتسر ع بإعادة بناء هلا « استراتيجيع» الحاخامات يخححون إلقامع مؤتمر لو ع  سس 

التي يفترض  ن تتحول مع الزمن دلى « شبيوع الئيكل»و خحر ما  ي األمر، دعوة دلى تشكيل 
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وع والوحح والمناوئين، اللين هم  ساسًا ميليشيا،  و من مع درهابيع تتولى حمايع الفعاليات المحلو 
الفلسحينيون المراوحون  ي حرم المسجد، وسكان ال دس المحتلع، على الرغم من  ن الجماعات 

، حالما ترعاها حكومع و يادة بنيامين نتنياهو، ووز ر «ميليشيا»اليئوديع المتحر ع ل تحتاج دلى  ي 
ؤتمرة وأمرهما ل ت صر وشيء  ي هلا الجانب،  كل الحرب   يغدور ليبرمان، وقوات الحتالل الم

القتحامات تجري من تن يمئا وتحت حمايتئا، وستعمل خالل األيام الم بلع على دحكام دغالق 
ال دس، وربما كل ال فع الغربيع، لمنع  ي عمل احتجاجي،  و  دائي، قد ي دم عليل الفلسحينيون 

 . اللين يشعرون بخللن كبير من شتى األحرا 
هلا العام دلى اعتداء شائن يتم « حرق الئيكل»الخو  كل الخو   ن يحّول المتحر ون اليئود لكرى 

عامًا، عندما  قدم متحر ون يئود  47 يل حرق المسجد األقصى، مثلما حدث  ي مناسوع شبيئع قبل 
ة ولم ، وهي جر مع مازالت محفورة  ي اللاكر 1969 غسحس/آب  21على حرق المسجد الموارل  ي 

تنسئا األجيال. ولكن المناخ اليوم  صعب على المسجد و هلل  ي  ل ال يا  العربي الكبير، 
وتشتت الموقف الفلسحيني، وانشغال العالم وأسره و  ايا ليس بينئا  لسحين وق يتئا العادلع. وحتى 

دون  ن يرقى دلى  دلا صدر بيان والشجب والتنديد،  لن يتجاوز التداول اللف ي للعوارات المألو ع من
 عل،  و عمل. و ي هلا التوقيت ووعد سنوات و شئر من الستئدا  الممنئج، والحفر ات ومصادرة 
األمالل، قد ل يجدي التحلير من شر هله الحملع، رغم  ن الفلسحينيين، والم دسيون منئم، اللين 

، ولكن جئدهم ل يكفي، حالما قدر لئم  ن يكونوا حماة تلل الو عع الحاهرة، ي ومون والواجب وز ادة
سالميع قويع تد ع المجتمع الدولي وأسره لل غ  على كيان الحتالل ليلجم  لم تدعمئم درادة عربيع وا 
مستوحنيل  يكفوا  لاهم وشرهم، وهلا التحرل محلوب  ورًا.  ما الصمت،  سيشجع المن مات اليئوديع 

ائم  ي ال دس، وتئديد المسجد األقصى حتى المتحر ع  ي مشروعئا الساعي دلى تغيير الو ع ال 
هدمل وتئو د م امل، وهو هد  ل يستحيي  ولئل المتحر ون من لكره، بل  صوحوا يتبجحون والسعي 

 لتنفيله ألنئم لم يجدوا  ي حر  ئم قوة للرد .
 1/8/2016الخليج، الشارقة، 

 
 وهواجس إسرائيل "المصالحة السورية" .55

 حلمي موسى 
خو ات كبيرة من احتمالت نجاح الحكومع السور ع  ي ع د تسويات مع من مات تبدي دسرائيل ت

معار ع برعايع روسيع. وقد بد ت دسرائيل  ي الستعداد لمواجئع هكلا احتمال وعد األخل والحسوان 
الجئات التي سو  تستفيد من للل وعواقب هله الترتيوات. وت وم الخشيع اإلسرائيليع  ي األساس، 
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 ن التفاق بين الحكومع السور ع ووعض جئات المعار ع قد يوجل هله الجئات للعمل  على  ر يع
« حزب ا» د دسرائيل. وعدا للل،  إن است رار الو ع  ي سور ا ي ود وال رورة دلى عدم انشغال 

 وال تال هنال، ووالتالي توجيل جئوده  د دسرائيل.
لتفاق بين األحرا  المتصارعع  ي سور ا قد  و شارت مصادر دسرائيليع دلى  ن محاولت التوصل

تنجح. ولئلا السبب  إن الجيح اإلسرائيلي يستعد لمواجئع هلا الحتمال عبر تنسي  المواقف مع 
دلى  ن الجيح اإلسرائيلي يستعد لحتمال  ن « وال»المستوى السياسي. و ي هلا اإلحار  شار موقع 
لواء »نحو الحدود مع دسرائيل. ولئلا السبب  جرى تتوجل جئود الجئات اإلسالميع  ي سور ا 

 ي األسبو  الما ي سلسلع تدر وات  ي ه وع الجولن السور ع المحتلع وعلى الحدود مع « جولني
 لبنان.

ويعتبر الجيح اإلسرائيلي الحدود السور ع مست رة، على الرغم من  حداث األسابيع األخيرة، ومن 
و رد الجيح اإلسرائيلي، و   سياستل الجديدة، وعنف على كل ما   منئا س وط قلائف  ي الجولن.

و ي العامين األخير ن هاجم الجيح «. تخحيًا للخ  األحمر» و « للسيادة اإلسرائيليع»يعتبره انتئاكًا 
اإلسرائيلي موقعًا للجيح السوري بئد  شّل الوحار ات التي  حل ت منل ال لائف. و ي هله المرحلع 

 مات الجئاديع  ي سور ا غير معنيع بتحدي الجيح اإلسرائيلي  و دحالق النار قصدًا يبدو  ن المن
 نحو دسرائيل.

ومع للل،  إن قيادة الجبئع الشماليع اإلسرائيليع تستعد للواقع الجديد اللي قد ينشأ وعد تسويع داخليع 
سي  مشرو  التدر وات سور ع. ولئلا الغرض وجل قائد الجبئع الشماليع، الجنرال   يف كوخا ي، لتن

لأللويع الن اميع  ي المنح ع  من ن ر ع قتاليع على الحدود السور ع واللبنانيع. وبين السينار وهات 
المأخولة والحسوان: هجوم نشحاء دسالميين على  راٍض تحتلئا دسرائيل عن حر   دحالق نيران 

 ي مثل هله السينار وهات رشاشات، وصوار خ م ادة للدرو   و صوار خ وتسلل عبر الحدود. و 
 المتحر ع، سيرد الجيح اإلسرائيلي وعنف.

قد  جرى  ي األسبو  الما ي مناورة تتماهى مع المنح تين السور ع واللبنانيع. « لواء جولني»وكان 
وقد  عرب الجيح اإلسرائيلي عن ر اه من حر  ع تعامل الجنود مع التحديات ال ائمع. والمناورة 

نما      قليع من  انحل ت من  ر يع  ن مع م المواحنين  ي المنح ع ليسوا  العين  ي اإلرهاب، وا 
نشحاء الجئاد تعمل  ي  وساحئم. ولئلا السبب جرى  ي المناورة استخدام كتيوع كاملع حاولت 

وعادهم عن  -التشول بتصر ات المدنيين السور ين  سكان محلوب من ال يادة على األرض عزلئم وا 
جرا -النار   ءات ال تال.وا 
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و خلت الفعاليات  ي صفو  المدنيين السور ين والعتوار عنصرًا آخر:  ثناء المناورة جرى استخدام 
استثنائي جدًا والميكر ونات من جانب قادة يتحدثون اللغع العربيع، بئد  تحلير السكان من نشاحات 

حر. و ي الغالب، يتعل  األمر الجيح اإلسرائيلي  د المتمردين، األمر اللي قد يعرض المدنيين للخ
و رى ل تصنف  ي دسرائيل كأعداء، وي يم  يئا مواحنون سور ون  صيبوا  ي ال تال بين المتمردين 
وقوات الن ام السوري وتل وا عالجًا حبيًا  ي دسرائيل. وبين  مور عّدة  عدت الخحوة لخل  من ومع 

 ي.عالقات جيدة مع سكان ال رى المجاورة للسياج الحدود
و ي هله األثناء ي درون  ي الجيح اإلسرائيلي  ن التفاق بين األحرا  السور ع سي ود بين  مور 

 ن ن ل « حزب ا»للمواجئع مع دسرائيل. وترى دسرائيل  نل سب  لي « حزب ا»عّدة دلى تفرغ 
المتمردين  معدات و  رادا من جنوب لبنان دلى سور ا لل تال دلى جانب الن ام السوري وو صد صد

عن والد األرز. وقد حور الجيح اإلسرائيلي مناورات ال وات البر ع، وو  ًا لللل، ت رر تدر ب ال وات 
حاو ًا. وهم يتدربون  20وحتى  12البر ع على المناورة  ي  حياء مليئع والمواني العاليع التي ترتفع دلى 

 على تحئير  جزاء منئا.
لجيح اإلسرائيلي على اقتحام موان مرتفعع وغرض تعز ز  هليتئا و ي الشئور األخيرة تدربت قوات ا

واستعدادها. و ي الم ابل ستنفل دكمالت تدر ب حول المو و   ي الوحدات لن ل التجربع لكل 
وحدات الجيح اإلسرائيلي، المحلوب منئا استخدام األسلوب نفسل  ي ًا  ي قحا  غزة. و  اًل عن 

للوجستيع  ي قيادة الجبئع الشماليع استعدادًا لحتمالت  ن يكون عم  للل، ت رر تعز ز المناورات ا
المناورة  ي الجبئع اللبنانيع  كبر وكثير مما كان  ي حرب لبنان الثانيع. لئلا الغرض يتحلب األمر 

 جئدًا مشتركًا لإلمداد واللخائر والعتاد والوقود انحالقًا من وعد المسا ع عن الحدود.
األسبو  الما ي تدرب وحدات من المار نز األميركي مع وحدات من الكوماندو وكان ل تًا  ي 

على مئاجمع واسعع لشر   وحري معاد. وكانت مئمع وحدات « 13شييحت »الوحري اإلسرائيلي 
 ي المناورة هي اقتحام الشاحئ وسر ع  ي  رو  وحر ع عاصفع لتأمين وصول قوات « الشييحت»

ع تحت النيران. وجرى التدرب على ن ل م اتلين وسيارات وعتاد خاص، المار نز التي تدخل المنح 
 تفاصيلل لم يسمح بنشرها، من السفينع دلى الشاحئ، ووعدها دلى عم   را ي العدو.

التي تحمل معدات برمائيع لئجمات قوات كبيرة، « سان  نحونيو»وشملت المناورة استخدام سفينع 
تعمل هله السفينع مع المار نز  ي ال رن األ ر  ي وهي تصل مدعومع والمروحيات وآليات مدرعع. و 

الوحر المتوس  مستخدمع قناة السويس. واعتبرت  وساط دسرائيليع المناورة بين المار نز و 
 .CAYA green ي لبنان. وقد  سميت المناورة « حزب ا»نوعا من الرسالع دلى « الشييحت»

  1/8/2016السفير، بيروت، 



 
 
 
 

 

 45 ص             4008 العدد:        1/8/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 
 إسرائيلاألنفاق تضر بأمن  الثرثرة عن .56

 عوديد تيره
 ي غزة ن ف  مام "تئديدين لالنفاق"؛ تئديد النفاق اللي تحت مدينع غزة، ” حماس“ ي الصرا   د 

 واللي يسمى "الميترو"، وتئديد النفاق اللي يجتاز الحدود.
يادات نشحع يت من الميترو شوكع من النفاق والمجالت الموجودة تحت األرض، ما يتيح وجود ق

ومعابر لحركع الوحدات من جبئع الى اخرى تحت الرض. وجاء التسميع لن هله الشوكع تشول 
وم اتليئا ” حماس“شوكع ال حارات السفليع المكت ع الموجودة تحت وار س. ويمنح الميترو قادة 

تمنع الجيح  احساسا والمان من المس بئم اثناء الحرب. شوكع النفاق، المنتشرة تحت مدينع غزة،
لعتوارات انسانيع ومن الرغوع  ي ” حماس“السرائيلي من  ن يئاجم وشكل مواشر قيادات وم اتلي 

وال يادات التي تدير الصرا  ” حماس“المتنا  عن مس المدنيين اللين يعيشون  وقل. و ؤدي قادة 
يكونون ” ماسح“على نحو جيد مئامئم لنئم ل يكونون عر ع للخحر الشخصي.  حتى م اتلو 

عر ع للخحر  ي  ترات زمنيع قصيرة، يخرجون  يئا  وق سحح الرض. وحالما لم يتو ر حل 
 ”.حماس”تكنولوجي للمسالع،  ان الميترو سيجعل من الصعب على اسرائيل اي ا  الئز مع بي

 عشرات النفاق التي تجتاز الحدود، بئد  التسلل وفرق ” حماس“واستمرارا لبناء الميترو بنت 
"الرهاب" الى بلدات غال  غزة واي ا  اصاوات بين المدنيين هنال. وقد دمرت اغلب هله النفاق 

  ي "الجر  الصامد".
لخرا استراتيجيا اهم من هله النفاق. والدليل هو  نل  ي ” حماس”بت ديري، كان الميترو والنسوع لي

تخدام واحد لالنفاق التي تجتاز اثناء الحملع، عندما كان الجيح السرائيلي  ي هجوم، جرى اس
الحدود رغم الشوكع المتفرعع التي كانت.  النفاق التي تجتاز الحدود تسمح واختحا  م اتلين 

وان تدير الحرب "بئدوء" ” حماس”ومدنيين ومن هنا تنوع قوتئا. اما الميترو، والم ابل،   د سمح لي
على شوكتئم ال ياديع. واحساس المن هلا دون  ن يشعر زعماؤها وم اتلوها والخحر على  نفسئم و 

و ي كل ت ويم استراتيجي للو ع يعتبر انئيار ال يادات ”. حماس”هو لخر استراتيجي هائل والنسوع لي
 خحوة حاسمع  ي الحرب.

 وحت "الجر  الصامد" الجيح السرائيلي وال حل لمسألتي النفاق هاتين. وكان الجيح 
نشبت وعد  ن يكون هلا الحل متو را  ي يده. ولكن بت ديري لم يكن السرائيلي يف ل لو  ن الحرب 

ممكنا احتواء الئجمات على اسرائيل، وكانت الحملع محتمع.   د  خلت حكومع اسرائيل مخاحرة 
”. حماس“استراتيجيع محسووع و تحت حربا محدودة، انحالقا من الفئم وانئا لن تتمكن من اوادة 
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 رض رد  لعدد من السنين يسمح واستعداد تكنولوجي    ل لح ا.  وسعت الحكومع، مع للل، دلى
” حماس“لالنفاق التي تجتاز الحدود حفيفا. وردعت ” حماس“وقد نجح الرهان.   د كان استخدام 

لفترة محدودة. واقدر وان الجيح السرائيلي ي ترب من ايجاد حلول تكنولوجيع للمسألع التي  شرت 
” حماس”الحرب التاليع ستكون مختلفع  ي قدرتئا على الحاق الئز مع بي اليئا. وعلى ما يبدو  ان

 ويحتمل ان يكون هلا هو ما يمنعئا.
ان الن اح ال حل الحالي  ي مو و  النفاق ي ر وأمن اسرائيل.  الن اح يعبر عن حاجع سياسيع 

الناشئ من  داخليع وليس استراتيجيع. وهو يجبر على الرد على ادعاءات غير صحيحع، والن اح
مئمع. ان جر الدولع الى هلا الن اح بينما ل يزال الجيح السرائيلي  دصرارشأنل  ن يكشف عن 

وعيدا عن حل المسألتين هو  ي  قل ت دير قصر ن ر.  أن يكون المرء ع وا  ي الكابنت ليس 
قبل  سئال. هلا يستدعي قبل كل شيء  خل المسؤوليع. على ع و الكابنت ان يستعد وان يدرس

المناقشات، وحلار  ن يستخدم المعلومات من هله الن اشات لسواب سياسيع. بر يي الا استمرت هله 
الثرثرة، سيصل الجيح  ي نئايع المحا  الى قفص التئام  ي  نل لم يحور التكنولوجيات المناسوع. 

تحت عشرات وهلا سيكون اتئاما سخيفا وغير صحيح.  في كل لح ع معحاة توجد الدولع وجيشئا 
التئديدات الناشئع وتلل المختفيع. والعتوارات لفتح الحرب متنوعع، وليس  ي كل وقت ممكن 

 يفكر. اآلخرومرغوب  يل  تحئا. العدو اي ا اللي امامنا ليس غبيا وهو 
دن الدولع وجيشئا يحوران  ي كل لح ع ت نيات ووسائل من  جل حسم الحروب. ويفترض 

ي الوسيلع الصحيحع،  ي الوقت الصحيح مع العدو الناشئ. هلا مو و  مع د والستراتيجيع  ن تلت 
 ومن الجميل والتالي السكوت.

 عن "معار ف"
  1/8/2016األيام، رام هللا، 

 

 

 حماس تبني ونتنياهو يتكلم .57
   عاموس هارئيل
 ي واحدة من مستوحنات غال  غزة، قر وًا جدًا من حدود ال حا ،  صدر مسؤول األمن  ي 

لمستوحنع  مرًا عاجاًل لجميع السكان والتزام بيوتئم. وعد و ع دقائ   لغي األمر وحلب من السكان ا
العودة دلى حياتئم العتياديع. ولح ًا تبين  ن مسؤول األمن  ّسر وشكل متزمت دنلارًا وزعل الجيح. 

 واإلنلار و ي على حالل. خحر األنفاق و ي الخحر الملموس على سكان الغال .
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التمشيحات التي تنفلها جرا ات الجيح اإلسرائيلي على حول  جزاء واسعع من السياج الحدودي  
المحي  وال حا ،  ي محاولع لكتشا   نفاق د ا يع لحماس، بدت وا حع  ي الز ارة لغال  غزة 
هل األسبو . وحسب رئيس األركان، غادي آيزنكوت،  إن المؤسسع األمنيع استثمرت حتى اآلن 

مليار شيكل  ي مسعاها إليجاد حل لخحر األنفاق. وحسب ت ديرات وزارة الد ا ، يتحلب  1.2 حوالي
مليار دولر إلنشاء جدار وع وات جديدة، يفترض  ن ت ود دلى دغالق  ّعال للنفاق  2.7األمر  ي ًا 

ع، متر  ي عم  األرض الفلسحيني 300من قحا  غزة. وم ابل مواقع الجيح اإلسرائيلي، على وعد 
من « نسخ ولص » نشأت حماس  ي العام األخير خ  مواقع ومراوض، تبدو وكأنئا ب نيت وأسلوب 

النتشار اإلسرائيلي. وللمواقع الجديدة لحماس دور مزدوج: رصد وجمع معلومات عما يجري  ي 
 سيحرة على ما يجري قرب السياج ومنع –الجانب اإلسرائيلي وا  ئار سيحرة  ي الجانب الفلسحيني 

 ت اهرات عنيفع  و محاولت تنفيل عمليات تتّم من دون رقاوع وتوجيل للن ام الغزي.
ولكن األنفاق الئجوميع و يت األولويع العليا لللرا  العسكري لجماس. و وّجئون لمشرو  حفر اتئم 

ينوغي مع م الموارد والجئود التن يميع.  ما ال رار حول موعد استخدامئا  إنل لم يتخل وعد. ولكن ل 
سيفعلون للل  ي المرة  -استوعاد  ن رؤساء اللرا ، يحيى السنوار، محمد  يف ومروان عيسى 

خشيع  ن تكوح هله خحواتئم ومن  جل منع  –الم بلع من دون دحال  ال يادة السياسيع للتن يم سلفًا 
 الكتشا  الموكر لمشار عئم من جانب دسرائيل.

لنشغال اإلسرائيلي وغزة، على وعدين: الخال  وشأن جودة وسو  تواصل مسألع األنفاق مرا  ع ا
معالجع خحر الحرب األخيرة والسؤال كيف سترد دسرائيل  ي المرة الم بلع،  ي حال اختارت حماس 
العودة لستخدام لخائرها الئجوميع المركز ع. وكما   اد هل األسبو  الجنرال آيزنكوت ورئيس الحكومع 

لعامين الما يين منل انتئاء الحرب هما العامان األكثر هدوءا على حدود بنيامين نتنياهو،  إن ا
ال حا  منل حرب األيام الستع. ولكن بدًل من التركيز على هله الح ي ع وتجييرها لتبر ر سياستل  ثناء 

، اختار نتنياهو تحديدًا الملعب السياسي األنسب لمعار يل. هنال  دار هلا «الجر  الصامد»
رب حفر ات لصد حملتئم وأن الحكومع والجيح لم يستعّدا مسو ًا ووشكل مناسب للتعامل األسبو  ح
 مع األنفاق.

و ي نئايع األسبو  الفائت بد  انت ام عائالت ثكلى، شارل  يل حتى اآلن حوالي نصف عائالت 
، للمحالوع بتشكيل لجنع تح ي  رسميع لفحص مجر ات الحرب. و وم «الجر  الصامد»قتلى 
نين، ووشكل استثنائي وبإشعار قصير، استدعى نتنياهو دليل المراسلين العسكر ين لل اء كّرس الث

حتى تموز  2013قسمًا كبيرًا منل لعرض توار خ ومشاهد: تسع جلسات للكابينت، من تشر ن الثاني 
هله ،  ثيرت  يئا مسألع األنفاق و ي ًا عدد كبير من المداولت التي  جر ت  ي الجيح حول 2014
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المسألع. و اهر ًا بدا الحديث وكأنل مفصول عن سياق األحداث،  ي  وء النشغال ال ليل والحرب 
لدى الجمئور. ولكن يبدو  ن رئيس الحكومع كان يعر  سبب اختياره دعادة دثارة المسألع من جديد. 

ن يصّد الخحر  نتنياهو، كما سب  ليائير لبيد  ن شخصل لات مرة، يركز دائمًا كل جئده من  جل  
السياسي األقرب، وليس وال رورة من  جل صّد الخحر األهم. والحديث مع المراسلين العسكر ين 
سب  بيوم واحد مراسم دحياء اللكرى السنويع ل تلى الحرب  ي غزة. وعندما صعد رئيس الحكومع 

ثنين من اآلواء إلل اء كلمتل  ي المراسم  ي جبل هرتسل يوم الثالثاء، قوحع وغ ب  ظ من جانب ا
الثكلى. وعندما رّد وأنل يتفئم  لمئم، كأخ ثاكل، رد قسم من العائالت واستخفا .  جأة وجد نتنياهو 
نفسل، وهو اللي حّرض على احتجاج جنود الحتياط والعائالت  ي نئايع حرب لبنان الثانيع، ت ر وًا 

ديئود  ولمرت،  ي زنزانتل  ي  ي مو ع سلفل. وواإلمكان ال تراض  ن رئيس الحكومع الساب ، 
 سجن الرملع، ر ى  ي ما جرى نوعًا من العدالع.

«(  حص» أوجل الشول بين الثنين ل تنتئي وال رورة هنا. نتنياهو يواجل بدايع تح ي  جنائي  عفوًا 
يّتسع و تشّعب. وبناء عليل تحوم  وق رئاسع الحكومع سحب م لمع وعض الشيء. ورغم اإلنجازات 

ع التي يستحيع نتنياهو التواهي بئا ي الئدوء األمني النسبي  ي حمى الئزة اإلقليميع ال اسيع الوا ح
 إن التحولت الحادة والرتجالت  ي هله  -والتنسي  المحسن اللي ح  ل مع الدول العربيع المعتدلع 

حسب وصف  األيام  كثر من المعتاد. واألمور تتجلى  ي سياسع الشرلمع التي ت ودها الحكومع،
وز ر الد ا  الساب  موشي يعلون، والمحاولع الفاشلع لتشويح ا تتاح بث التجمع العام وبن رة  هم، 
والموا  ع المتأخرة الواديع حاليًا وشأن التوقيع على اتفاقيع المعونع األمنيع مع الوليات المتحدة. ووعد 

ليرات المؤسسع األمنيع، يوشل نتنياهو عام ت ر وًا من التأجيل والعراقيل الم صودة، عبر تجاهل تح
 على قبول مع م الشروط التي و عئا األميركيون منل البدايع.

والجانب العاحفي لمسألع األنفاق يتجلى  ي احتجاج العائالت الثكلى، لكن الصرا  الح ي ي يتصل 
التي  رسلئا  ومراقب الدولع، اللي ينت ر حتى الشئر الم بل ردود من انت دهم على مسودة الت ر ر

دليئم  ي  يار الفائت. وسو  ينشر الت ر ر النئائي  ي وقت ما بين  ترة األعياد  ي نئايع السنع 
نتنياهو  -الميالديع، ويصعب ت دير ما ستكون عليل عواقول العامع. وحتى اآلن، األحرا  ال العع 

يتشاجرون على كل  -لساب  لبيد و ي الم ابل الوز ر نفتالي بينت ومن األسبو  الفائت  ي ًا الوز ر ا
حر   يل. كما  ن ل ادة الجيح اإلسرائيلي  سواوًا للخال  مع مراقب الدولع، لكن هلا الخال  يدور 

 حاليًا خلف الكواليس، عبر المحامين.
والخ  اللي ينتئجل نتنياهو ليس مفاجئًا.  وًل، وحسب عدد من الوزراء  ي الكابينت،  إنل يتعّل  

 8 الحرب نشبت  ي  2014عابرة عن مشكلع األنفاق  ي مداولت جرت حتى حز ران  بإشارت شول
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تموز( وهلا يمكن دثواتل من دون مصاعب لح ع  ن ينشر مراقب الدولع ما يعر ل بناء على محا ر 
الجتماعات الكاملع. وثانيًا، الجيح نفسل يعتر  وأن استعداده لمواجئع األنفاق كانت خاحئع 

ست ئر اإلصالحات التامع  ي معالجع األمر وعد انتئاء الحرب. لللل، ليس وا حًا وجزئيع، كما 
تمامًا سبب حماس نتنياهو لتسجيل ن اط لصالحل  ي عمليع تدمير األنفاق، التي استمرت ثالثع 
 سابيع بدًل من ثالثع  يام، كما وعد  ي البدايع، وانتئى  ي    ل األحوال بتدمير جزئي لئا    . 

ًا، تحت تصر ل يوجد زعم بديل منح ي جدًا. كان بوسعل ال ول: انشغلت واألمر كثيرًا، ولكن هلا وثالث
جرى  ساسًا  ي المداولت التي  جر تئا مع الجيح  كما حدث  عاًل(. وقد  خفيت األمر عن  ع اء 

ر اتئم الكابينت، ألنني لم  كن  ث  بئم،  ئم مجموعع من مسّربي المعلومات  وهلا ما تثبتل تص
الحاليع(. و عاًل،  إن نجاحنا مع األنفاق لم يكن كاماًل، لكن ان روا كم ت ّدمنا منل للل الحين. وبدًل 

 من دبداء تر ع رئاسي، يصر رئيس الحكومع على الئبوط دلى النف  والتشاجر مع بينت.
يناقض »األنفاق  ونتنياهو قال يوم الثنين دن كالم بينت عن عدم دشرال الكابينت  ي مناقشع خحر

كل آمر سر ع  ي الجيح »ورد بينت  ي اليوم التالي ببيان من و  نسبيًا، لكر  يل وأن «. الح ي ع
قبيل المعركع الم بلع من واجبنا  ن نتعّلم من »وزعم  نل: « يستخلص العبر  ي نئايع كل مناورة

حر  ل دلى داخل الحلوع. و ي ومساء  مس األول شّ  لبيد  ي ًا «.  خحاء الما ي وليس التنّكر لئا
م ابلع مع ال ناة الثانيع قال دن النشغال واألنفاق  ي المجلس الوزاري المصغر قبل الحرب كان 
سححيًا، قصيرًا وتركز  ساسًا  ي األنفاق الد اعيع لحماس وليس  ي الئجوميع، التي كانت تمتد دلى 

«. هنال يعر   ن هلا الكالم غير صحيح كل من كان»دسرائيل. ورد على روايع نتنياهو قائاًل: 
ويصعب تصدي   ن مراقب الدولع، يوسف شابيرا، متحّمس لحسم هلا الخال ، لكن يبدو  ن رئيس 
الحكومع يسئل الحياة على نفسل عندما يعرض النشغال الجزئي واألنفاق  ي الكابينت،  ي الجلسات 

 عم ع للمشكلع.، بوصفئا ن اشات م2014التي ع دت حتى نئايع حز ران 
 غزة ما يًا وحا راً 

 ي هله األثناء يكرر وز ر الد ا    يغدور ليبرمان موقفل وأن المواجئع الم بلع  ي قحا  غزة يجب 
 ن تنتئي وانتصار جار  إلسرائيل وبإس اط سلحع حماس. وقد نشر الصحا ي بن كسبيت  ي 

سرائيلي ل يملل  يع خحع مرتوع  ن الوز ر الجديد  وجئ عندما اكتشف  ن الجيح اإل« معار ف»
لستبدال الحكم  ي غزة و ورا  مر رئاسع األركان بإعداد خحع كئله. وانحواعات ليبرمان هي مسألع 

ي ئر  ن ليبرمان، وكان حينئا وز رًا « الجر  الصامد»تفسير. من مداولت المجلس الوزاري وقت 
اللي يعر ل الجيح للسيحرة على كل قحا  للخارجيع، حمل على يعلون بلر عع  نل جدول األعمال 

غزة موالغ  يل وشكل م صود.  رّد يعلون: المشكلع ل تكمن  ي احتالل ال حا   ي خمسع  و ستع 



 
 
 
 

 

 50 ص             4008 العدد:        1/8/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

نما  ي تحئيره من المخربين واألسلحع، األمر اللي قد يستمر خمسع  و ستع  عوام.   سابيع، وا 
 تحتاج دلى تحديث. وكلمات  خرى، توجد خح  عمالنيع وشكل ما. ربما  نئا

نما بئد  ترسيخ مكانتل لدى  وليبرمان لم يصل دلى وزارة الد ا  من  جل دشعال الشرق األوس ، وا 
الجمئور قبل التنا س مست واًل على منصب رئيس الحكومع. ووعد شئر ن  ي المنصب، لدى  ع اء 

 ي عدد قليل نسبيًا من  هيئع األركان انحوع وأن الوز ر الجديد يترل الجيح يعمل و ركز اهتمامل
المجالت. والمشكلع هي  ن  حد هله المجالت هو استبدال الحكم  ي غزة.  ئل،  ي  ل غياب 
توجيئات سياسيع وا حع مغايرة وشأن ال حا ، يمكن إلسرائيل  ن تنزل  دلى مواجئع جديدة مع 

الثالثع مع قحا  غزة   و الحروب 2006حماس؟ بن رة دلى الوراء، سواء الحرب األخيرة  ي لبنان 
( كلئا نشبت جراء تدهور غير مخح  لل، وليس ألن الحكومع  رادت للل. 2014، 2012، 2008 

سيكتشف  ن نتنياهو ويعلون بلل كل ما  ي وسعئما إلنئاء « الجر  الصامد»ومن يعاين محا ر 
إلسرائيل.  الحرب من دون التورط بر ًا  ي عم  ال حا ، وا تراض  ن ليس  ي للل  ي مكسب

ونتنياهو يتحفظ حاليًا من نيات ليبرمان إلس اط حماس، ألنل غير م تنع  ن هنال بدياًل سلحويًا 
مع وًل هنال.   اًل عن للل، دنل بد  وفحص اقتراح لترتيوات غير مواشرة حو لع األمد مع حماس. 

، رغم معار ع وز ر و ي األسابيع ال ر وع يوشل رئيس الحكومع على دعادة الن اح  ي الكابينت
الد ا ، حول مشرو  الوز ر دسرائيل كاتس إلنشاء ميناء على جز رة اصحناعيع م ابل شواحئ غزة. 

دنل ينوي « هآرتس»وكاتس يستند دلى دشارات ديجابيع تل اها من الجيح. و مس قال الوز ر لي 
إلسرائيل  و لغزة.  ئو دلى  ن يتخل ال رار و نفل. هل هو لحل األصوب سواء »مواصلع حث موادرتل 

 «.سيمنح مخرجا دلى العالم لحوالي مليوني  لسحيني عبر المحا  ع على  من دولع دسرائيل
هو العام اللي حلرت  يل األمم المتحدة من انفجار كارثع دنسانيع  ي ال حا ، وهو ما  2020والعام 

ثير مما سيحدث يتعل  لكر مرات كثيرة  ي مشاورات المستوى السياسي  ي دسرائيل. ولكن الك
والكابينت. وبتركيبتل الحاليع، مع ال ليل من التوازنات والكواوح و ي غياب شخصيات مجربع مثل 
يعلون، ديئود وارال ودان مير دور، يبدو  ن هامح المخاحرة واألخحاء يتسع. ووسبب التغييرات 

األقدم بين رؤساء األلر   األخيرة  ي رئاسع الموساد والشاوال،  إن رئيس األركان آيزنكوت هو
األمنيع. والمسؤوليع على كتفيل هائلع ومثلئا مسؤوليع هيئع األركان، والتي  ثرت على ليبرمان  قال 

والموادرة ال حر ع التي صادقت عليئا دسرائيل سرًا، «(. 1996   ل ما ر يت منل العام »مؤخرًا: 
تساعد  ي كوح التدهور  ي ال حا . لتمو ل رواتب عشرات  لو  مو في حماس  ي ال حا ، قد 

«. الجر  الصامد»وبداهع  ن هله صيغع جديدة من القتراح اللي  حوحل نتنياهو وليبرمان عشيع 
لا  حصنا األ عال وليس األقوال،  إن وز ر الد ا  ي بدي حتى اليوم عزمًا  د دلاعع الجيح  كبر  وا 
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ات  خحأ واستبدَل ملف اسماعيل هنيع مما هو  د حماس. و ثور شل وأن  حد  واط الستخوار 
 وصورة ملتٍح آخر، هو قائد دلاعع الجيح يارون ديكل.

 الجيح والشعب
وكان هلا  سبو  آخر عاصف  ي عالقات الجيح والمجتمع اإلسرائيلي. والحصيلع هله المرات 

على  شملت نشر تو يح من دون اعتلار للحاخام يجئال ليفنشتاين من دعداديع عاليل العسكر ع،
 قوالل  د المثليين، ومرحلع التح ي  الم اد  ي محاكمع  ليئور  زار ا، وتعيين كبير  واط التعليم 
و ي النئايع  ئور رئيس األركان  ي لجنع الخارجيع واألمن، حيث  عرب عن خشيع كبيرة من مّس 

عت دون محتمل بث ع الجمئور والجيح. والتشخيص األخير جوول واستغراب وعض الح ور، ممن ي
لسلاجتئم  ن المشكلع رقم واحد للجيح هي مواجئع حزب ا، حماس وداعح. ولكن آيزنكوت 
يصغي لما يجري  ي المجتمع، ألنل يلحظ جيدًا خحر للل على الجيح، اللي ينجّر مرة تلو  خرى 
 ل لب الخال  السياسي واأليديولوجي. ورغم الميل اإلعالمي إل ئاره كرجل موادئ عنيد، يتبدى

 رئيس األركان والتدر ج كشخص مسلح بخبرة سياسيع ل وأس بئا.
يزن كبيرًا ل واط التعليم انتواه اإلعالم جراء ال وعع الدينيع على  وقد  ثار تعيين العميد تسبيكا  ايرا 
ر سل. و صوات تلمر اليسار، تشول مزاعم اليمين قبل و عع  سابيع على التمييز  د تر يع  واط 

يزن مالح جوي، قاد سرب حائرات من دون حيار وتولى مناصب متنوعع. و ي متدينين. و اير  ا 
ما يل الوعيد كان تلميل المدرسع الدينيع كرني شومرون. ولم تسجل عليل تصر حات  يديولوجيع مثيرة 
للجدل. قادتل العلمانيون الساو ون يصفونل كمّتزن وشجا . وآيزنكوت لم يتوقع  و يخح  لعاصفع 

لكن  ي النئايع ربح.  وًل قص  جنحع الحاخام األكبر العسكري، اللي وقع على كتاب  قوال كر م، 
خنو   يديولوجي قبل تعيينل. وحاليًا عين  او  تعليم جديد ومتدين  أسكت انت ادات المعسكر 

 الديني.
شر يمكن ال تراض  ن آيزنكوت ل يوهم نفسل وانتئاء الحروب الث ا يع  ي الجيح. وهلا األسبو  ن

مركز ليفا، المتعاحف مع التيار الحر دي ال ومي وثي ع حادة  د سالح التعليم. ومما نشر ت ئر 
صورة لكبير ال واط الحالي، العميد   نير وازتسول، كاستغاللي خحير، وكأيديولجي كبير النفول، 

تزام يعمل  ي وحدات الجيح وي  عف قصدًا نفوس الجنود. ول  حد كان يعلم بللل.  مستوى ال
واستثمار الحر ديم ال وميين  ي الصرا  ملهل. قبل عشر سنوات، حينما بد  المعسكر  ي النتعاح 
من  ربع النفصال، خرج حاخامات  ي حملع دعالميع  د دمج النساء كم اتالت  ي الجيح. 
صراعئم  شل وارتفعت نسوع الم اتالت خمسع   عا . ومثل  قوال ليفنشتاين، اللي اتئم رئيس 
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ألركان وال يادة العليا والتنكيل وال واط المتدينين والحاخامات،  إن الت ر ر والم الت تحفح ومشاعر ا
 الم لوميع.

وعمليًا ل يزال للحر ديم ال وميين تأثير كبير، حتى وعد  ن قرر رئيس األركان كوح  جزاء من نشاط 
هزة  خرى، على خلفيع ازدهار  الحاخاميع العسكر ع. وربما  ن سالح التعليم هو ما يحتاج دلى

الحاخاميع العسكر ع  ي الع د األخير.  ي كل األحوال ستحفظ اإلعداديات العسكر ع على مكانتئا 
 وًل وسبب تخر جئا آل  ال ادة والم اتلين. و ي الخلفيع يدور صرا  اقتصادي  ي ًا. عحاءات 

ير دون دوعاد جئات ليبراليع يعتبرونئا  للتعليم ير دها الجيح من جئات خارجل. الحر ديم ال وميون 
 خحرًا على قيم الجيح.

لا كانت هنال عالمات استفئام  ئي ليست وسبب ال وعع الدينيع على ر س كبير  واط التعليم.  وا 
يزن سيحل مكان وازتسول وهو  او  سييرت متكال تخصص و يادة وحدات تكنولوجيع. وليس   ايرا 

واجئع مع الت يوميع يواجئئا جندي اعتيادي، مثلل مثل  زار ا، لئؤلء ال واط خبرة ساو ع  ي م
تشغل الجيح.  ي محلع  يلول يتوقع  ن يح ر الد ا  جنرالت احتياط، يئاجمون مواقف سلم 
ال يادة  د الجندي محل  النار  ي الخليل. آيزنكوت قال  ي الكنيست هلا األسبو  دنل لن يسمح 

من  وامر  تح النار.  يما اتئم يعلون  ي اليوم التالي خلفل ليبرمان بدًل «  خالق العصاوع»وانتئاج 
 ي المحكمع العسكر ع. منل تعيينل يبتعد ليبرمان عن المحكمع، لكن « رئيس عصاوع»وأنل  ئر كي 

م ربل، شارون غال يدير العالقات العامع لعائلع  زار ا، وابن وز ر الد ا  تبّر  وأموال لحملع تمو ل 
 زار ا. وهله  ي ًا رسالع، رغم الشل  ي  ن هلا يساعد  زار ا  ي المحكمع.  سلسلع من  الد ا  عن

المحامين الخبراء، ممن شاهدوا هل األسبو  شئادتل والتح ي  الم اد، ي درون  ن المتئم يزداد 
 تورحًا.

 29/7/2016 ،«هآرتس»
 1/8/2016السفير، بيروت، 
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