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 ": ضلاطة ابءفاع اإلسطائيلية نطح  ننا ا  بداا  جءاط نح  األطض حض  غلة مضقع "ضاي ا  .1
رفضت الحكومة اإلسرائيلية األربعاء التعليق على تقارير إعالمية قالت  : أ ف ب -القدس المحتلة 

أنها طرحت عطاءات لبناء جدار تحت األرض حول قطاع غزة، لمنع وقوع هجمات مصدرها 
 األنفاق.

واي نت" اإلخباري أمس أن وزارة الدفاع طرحت عطاءات لبناء حاجز من اإلسمنت وأورد موقع "
 يمتد تحت األرض لمنع حفر األنفاق إلى داخل إسرائيل.

وقال التقرير أن الجدار سيحتوي على أجهزة استشعار لكشف الحفريات الجديدة وســـــــــيمتد في نهاية 
 كيلومترًا. 60افة المطاف على طول الحدود مع قطاع غزة على مس

ووفق موقع "واي نت"، فإن أعمال الحفر من المقرر أن تبدأ في تشرين األول )أكتوبر( المقبل. 
 مليون يورو(. 467ل )كوسيكلف بناء الجدار بليوني شي

وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع أن "الوزارة لن تعلق على التقرير". كما رفض ناطق باسم مكتب رئيس 
 امين نتنياهو أيضًا التعليق.الوزراء بني

 4/8/2016ابحياة، باء ، 
 

 "إسطائيل"ننديع ءض  نطبية نالقانها مع  حض ض نصطيحا  حض  إيطا   إننا نطيقا  يااي  .2
أمين سر اللجنة التنفيذية ، أن رام هللا، من 3/8/2016ضفا،  -ةضكابة األابا  ابالسنيايذكرت 

ى مساء يوم األربعاء، ما ُنسب إليه بشأن إعطاء لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات نف
حول إيران وحول تطبيع دول عربية  اإللكترونيةتصريحات أو إجراء مقابالت مع عدد من المواقع 

وأكد عريقات في تصريح صحفي مقتضب أنه لم يجر أية مقابلة ولم يتحدث  عالقاتها مع إسرائيل.
بتوخي الدقة قبل نقل أية تصريحات،  اإلعالمل مع أية جهة حول هذه المواضيع، مطالبا وسائ

 واستقاء المعلومات من مصادرها.
أن القيادة الفلسطينية أكد صائب عريقات ، من غزة، أن 2/8/2016ي، اإلبكنطضا 24مضقع  ونشر

تتابع بقلق الهجوم الحاد الذي شنه مسؤولون إيرانيون على الرئيس محمود عباس، مشيرًا إلى أن 
 سطينية ومنظمة التحرير ترفضان مثل هذا التطاول على قيادة الشعب الفلسطيني. الرئاسة الفل
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، إنه "ال يمكن القبول بالتطاول اإليراني على ]موقع إماراتي[ 24وقال عريقات في تصريحات خاصة لـ
نها لن تصمت طوياًل على مثل هذه التصريحات"، مطالبًا الحكومة اإليرانية  القيادة الفلسطينية، وا 

 تقديم االعتذار للرئيس عباس عن تصريحات مسؤوليها. ب
وأضاف أنها "ليست المرة األولى التي يتطاول فيها مسؤولون إيرانيون على شخصيات من السلطة 
الفلسطينية، بيد أنها األولى في توجيه اتهامات شديدة اللهجة للقيادة"، مؤكدًا أن منظمة التحرير 

 ك التصريحات. والرئاسة لن تقف متفرجة أمام تل
وأشار إلى أن لقاء الرئيس عباس برئيسة المجلس الوطني للمقاومة اإليرانية مريم رجوي، في 
العاصمة الفرنسية باريس ال عالقة له بالشأن اإليراني الداخلي، الفتًا إلى أنه لم يجِر تباحث أي من 

 القضايا اإليرانية خالل اللقاء. 
تسعى دومًا إلى نسج عالقات جيدة مع كافة القوى اإلقليمية والعالمية ونوه إلى أن القيادة الفلسطينية 

وحركات التحرر في كافة أنحاء العالم، مضيفًا "ال يعني ذلك تدخل في الشأن اإليراني، ولقاءاتنا 
 تهدف لدعم القضية الفلسطينية وكسب المزيد من األنصار للتحركات الفلسطينية الدولية". 

لقيادة الفلسطينية في حال لم تتلَق اعتذارًا دبلوماسيًا من الحكومة اإليرانية، فإنها أن ا النظر إلىولفت 
بصدد اتخاذ موقف دبلوماسي من شأنه تعكير األجواء بين الجانبين، مما يشكل خطرًا على العالقات 

 أو موعد اتخاذها. اإلجراءاتالمتبادلة، دون أن يحدد ماهية هذه 
 

 طسابة بلطئيس نباس بعث  سا: إيطا بءى فطا ابالسنيايابسايط  .3
الرئيس محمود عباس عبر سفير فلسطين  إلى، يوم الثالثاء، رسالة اإليرانيةبعثت القيادة : بيت لحم

بباريس طلب لقائه، وقام  اإليرانيالسفير  أنوقال الهرفي لوكالة معا  لدى باريس سلمان الهرفي.
الرسالة وصلت الرئيس وسيتم الرد عليها  أنفي وأوضح الهر  بتسليمه رسالة للرئيس محمود عباس.
 قريبا، رافضا الكشف عن مضمونها.

 3/8/2016، ضكابة معًا اإلخباطية

 
 نءي  اننقا  االحنال  طئيس بجاة إنماط ابمسجء األقصى  ابالسنيايةابحكضمة  .4

 إلسرائيلياأدان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اعتقال قوات االحتالل : رام هللا
في القدس المحتلة المهندس بسام  اإلسالميةرئيس لجنة إعمار المسجد األقصى في دائرة األوقاف 

 الحالق وثالثة من موظفي اللجنة.
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هذا االعتقال يأتي ضمن االعتداءات اليومية التي  إنوقال المحمود في بيان صحفي، يوم األربعاء: "
والمسيحية في مدينة  اإلسالميةالمبارك والمقدسات  تشنها قوات االحتالل على المسجد األقصى

عمل لجنة اإلعمار بترميم قبة الصخرة  أثناءالقدس المحتلة". وشدد على أن هذا االعتداء وقع 
المشرفة، بهدف عرقلة ومنع اللجنة من القيام بواجبها تجاه أقدس مقدسات المسلمين، ولبسط السيطرة 

حتالل إلى تييير الوضع الطبيعي والمتعارف عليه بالوضع على الحرم الشريف في إطار سعي اال
القائم والذي احترمه الجميع على مدى مئات السنين ومحاولة استبداله بفرض واقع غريب ومختلف ال 

 يتطابق وال يتفق مع قدسية المسجد األقصى المبارك وعروبة مدينة القدس.
 3/8/2016ضفا،  ،ةضكابة األابا  ابالسنياي

 
 ضيبحثا  أضااع ابقاية ابالسنيايةيسنقدل ابسايط ابمصطي  ابالسنياي ابسايط بداا : .5

يوم الثالثاء، سفير جمهورية مصر دبور  أشرفاستقبل سفير دولة فلسطين لدى لبنان : بيروت
 العربية في لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد.

شعبنا  أبناءضد  اإلسرائيليةاءات الفلسطينية واالعتد األراضيفي  األوضاعوتم خالل اللقاء بحث 
 في منطقتنا العربية. لألوضاعوالمسيحية، وجرى عرض  اإلسالميةومقدساته 

 2/8/2016، ضكابة معًا اإلخباطية

 

 مطيكيةطئاسة األلابمطرحي  ب أضبضيا ابالسنياية بيس  نلى سلم  ابقايةمع  نطيقا :  .6
قال رئيس المفوضية العامة لـ م.ت.ف في واشنطن السفير معن عريقات في : أحمد تنوح -بيت لحم

يات حديث لـيـرفـة تـحـريـر مـعـا إن القضية الفلسطينية ليست على سلم اولويات المرشحين لرئاسة الوال
خالل االنتخابات المقبلة، ألن الحزبين الجمهورّي والديمقراطي ال يريدان  األمريكيةالمتحدة 

 االصطدام مع إسرائيل أو الجماعات المؤيدة إلسرائيل.
العربية والمسلمة، توقع عريقات أن  واألقليات األمريكيون وعن المرشح الذي سيدعمه الفلسطينيون 

زب الديمقراطي هالري كلينتون إذا ما استمر ترامب بتصريحاته يُصب الدعم للمرشحة عن الح
الشديد المسلمين ليسوا قوة مؤثرة في االنتخابات؛  األسفالمعادية للمسلمين، وهذا مجرد توقع، ومع 
 نية.يالالت األقلياتلعدم ارتفاع نسبتهم في االقتراع على عكس 

اطي كالهما يتنافس على كسب ود القوى وأضاف عريقات أّن الحزبين الجمهوري والديموقر 
نما من  اوالجماعات المؤيدة إلسرائيل، وشريحة كبيرة من المؤيدين إلسرائيل ليسو  فقط من اليهود وا 

 .األصوليةالجماعات المسيحية 
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كأساس من  الدولتينوبين لـ معا أّن البرنامج االنتخابّي للحزب الجمهوري ألول مرة لْم يذكر حل 
ن كان أول من أعلن عن سياسة حزبه أنه يجب قيام بالحزب، علمًا أّن جورج بوش اال سياسية أركان

 دولة للفلسطينيين.
 1/8/2016، ضكابة معًا اإلخباطية

 

 ايط ابقنطي مراطيع إناءة إنماط ابقناعضاإلسكا  في غلة يبحث مع ابس ابعامةضليط األرغا   .7
غزة: ناقش وزير األشيال العامة واإلسكان الدكتور مفيد الحساينة، مع السفير القطري محمد 
العمادي، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار غزة، مشاريع اإلعمار التي تنفذها اللجنة في قطاع 

عمادي في مكتبه شكره لدولة قطر، وأميرها تميم غزة. وقدم الحساينة خالل اللقاء الذي جمعه مع ال
بن حمد واألمير الوالد حمد بن خليفة على "جهودهم الكبيرة في دعم أبناء شعبنا الفلسطيني"، مشددا 

 يل في مساندة قضيتنا الفلسطينية.على الدور القطري األص
 4/8/2016، بقءس ابعطبي، باء ا

 

 ابمااي / اضفمدطجيش االحنال  قنل أطبعي  نااًل فلسنيايًا ماذ نرطي  األض : طريءءية اا .8
رام هللا: قالت نادية رشيد القائمة باألعمال باإلنابة لبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى األمم 

لشعبية الفلسطينية في طفاًل فلسطينيًا منذ بداية الهبة ا 40المتحدة إن قوات االحتالل اإلسرائيلي قتلت 
 تشرين األول/ أكتوبر الماضي.

  4/8/2016، ابقءس ابعطبي، باء 
 

 فلسنيايي  مءااي  بابقنل سبعة دإنءامايابة غلة نحكم  .9
قضت محكمة االستئناف في قطاع غزة بإعدام سبعة فلسطينيين شنقًا بعدما ثبتت حكمًا سابقًا : غزة

جبر أمس إن "النيابة  إسماعيلي قطاع غزة المستشار وقال النائب العام ف بالقتل. بإدانتهم
وأضاف جبر  استحصلت على تأييد حكم اإلعدام شنقًا لسبعة مدانين بالقتل أمام محكمة االستئناف".

أن قضايا المدانين السبعة "ال تزال منظورة أمام محكمة النقض )أعلى هيئة قضائية وحكمها غير 
 بح الحكم واجب النفاذ باعتبارها آخر درجات التقاضي".قابل لالستئناف( للبت النهائي ليص

  4/8/2016ابحياة، باء ، 
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  في غلةبجاة االانخابا  نااي ضجضء نكطاط في أسما  سجل ابااخدي   .11
أعرب المدير اإلقليمي للجنة االنتخابات المركزية في قطاع غزة جميل  عبد الهادي عوكل: -غزة 

ت التي صدرت من قبل حركة حماس، والتي ادعت فيها وجود الخالدي عن استيرابه من التصريحا
 اسم في السجل االنتخابي. ألف 25تكرار في 

وقال الخالدي في تصريح خاص لمراسل "الحياة الجديدة":" لقد جاءنا وفد من حركة حماس أمس 
يعترضون على وجود تكرار أسماء في السجل االنتخابي الذي جرى توزيعه على جميع الفصائل 

ؤخرًا بعد التحديث، مقارنة بالسجل القديم. وأضاف، أن اللجنة أكدت لهم عدم وجود تكرار، وأن م
 السجل النهائي لم يصدر بعد، وأنه من الخطأ المقارنة بين سجل قديم وحديث.

 4/8/2016، طام هللا، ابحياة ابجءيءة

 

 ألمة كهطبا  نضبكطم بيس  مابية  حس  خطيرة: .11
ة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي باإلفراج عن المعتقلين على طالب حسن خريش: طولكرم

وقال في بيان له، يوم األربعاء، تعقيبًا على ما يجري في مدينه طولكرم من  خلفية الرأي والتعبير.
أحداث على خلفية انقطاع الكهرباء، إن أبعاد وخلفيات وتداعيات االنقطاع المستمر للكهرباء في 

ن كل األطراف التي على عالقة مباشرة بالموضوع تبّرئ نفسها، وتضع المدينة لم ت تضح بعد، وا 
بأن القضية ليست قضية أموال؛ ألن الحكومة تعهدت بالتعامل مع  خريشةويرى  اللوم على اآلخرين.

 مستحقات المخيمات بطريقتها، وفق تعبيره.
 3/8/2016، ابمطكل ابالسنياي بإلنالم

 
 ابمحلية مءخل إلاها  االاقسامسياسيض : االانخابا   .12

قال سياسيون فلسطينيون، إن إجراء االنتخابات المحلية المقبلة في الضفة اليربية وقطاع : رام هللا
غزة، استحقاق ومدخل إلنهاء االنقسام الداخلي، ويؤسس إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية 

 وانتخابات المجلس الوطني )برلمان منظمة التحرير(. 
ذلك في ندوة نظمها مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية )غير حكومي(، في قاعة بلدية جاء 

، مؤكدين فيها على ضرورة إنجاح األربعاء يومرام هللا، وسط الضفة اليربية،  البيرة القريبة من
 حماس.االنتخابات التي من شأنها التأسيس لمرحلة جديدة، تفضي إلنهاء االنقسام بين حركتي فتح و 
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النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي أيمن دراغمة، قال خالل الندوة: "التوافق على إجراء 
االنتخابات المحلية في الضفة اليربية وقطاع غزة، وموافقة إشراف أمن غزة على سيرها في القطاع، 

 والرجوع للمحاكم هناك لالعتراض والشكاوى، يؤسس للقبول باآلخر".
تمام المصالحة للوصول إلى انتخابات وأضاف دراغم ة: "هذه االنتخابات مدخل إلنهاء االنقسام وا 

 تشريعية ورئاسية وانتخابات للمجلس الوطني".
من جهته، رأى قيس عبد الكريم، النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الديمقراطية، في 

ى مسيرة المصالحة، من خالل مقاربة االنتخابات المحلية "نموذجًا يمهد األجواء لفك االستعصاء عل
 جديدة إلنجاز ما تبقى من اتفاق المصالحة المتعثر.

من جهتها قالت انتصار الوزير، عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح إن "إجراء االنتخابات ال 
يعني أن النظام السياسي الفلسطيني مستقر، هناك حالة انقسام متواصلة، لكن االنتخابات المحلية 

 دخل مهم إلنهاء االنقسام".م
 3/8/2016، فلسني  أض  الي 

 
 مع االحنال  األسطى نباء  ن  رطناا بدء  مااضاا   ناال حماس: ال  .13

حركــة حمــاس حســام بــدران إن عــدم بــدء أي مفاوضــات فّعالــة مــع االحــتالل  النــاطق باســمقــال : غــزة
اإلفــراج عــن كــل معتقلــي يتعلــق بشــرع وضــعته حركــة حمــاس ال يمكــن التنــازل عنــه أو تيييــره، وهــو 

 صفقة وفاء األحرار الذين تم إعادة اعتقالهم في الضفة اليربية المحتلة.
وكشف بدران، في تصريحات له خالل برنـامج تلفزيـوني عبـر مرئيـة األقصـى المحليـة، يـوم األربعـاء، 

 سرى.عن تدخالت خارجية مكثفة في الفترة األخيرة لمحاولة بدء مفاوضات جدية لإلفراج عن األ
وحـــول مـــدى واقعيـــة الشـــرع الحمســـاوي قـــال بـــدران: "الموضـــوع يتعلـــق بـــاإلرادة والقـــدرة علـــى التحمـــل، 
واالحتالل في النهاية ال ُبد له مـن االسـتجابة، ألن عقـد صـفقات ثـم إعـادة اعتقـالهم ُيصـبح أمـرًا بـدون 

 جدوى، وال يمكن أن نسكت عليه".
االنتخابــات أشــعر العديــد مــن األطــراف بالدهشــة،  وقــال بــدران إن قــرار حمــاس بالموافقــة علــى خــوض

 ونحن ال نعد الناس بجنة هللا، وظروفنا غير طبيعية، فنحن تحت االحتالل، وكذلك تحت الحصار.
وجـــدد حـــرص حمـــاس علـــى وجـــود شـــراكة وطنيـــة "ونأمـــل أن تكـــون االنتخابـــات المحليـــة مـــدخال لهـــذه 

حــوارات جديـدة مـع فـتح إن لـم يـتم التأكـد مسـبقا مــن  واسـتدرك: "لكننـا نؤكـد أنـه ال فائـدة مـن الشـراكة".
 إيجابية النتائج".

 3/8/2016، ابمطكل ابالسنياي بإلنالم



 
 
 
 

 

 10 ص             4011 ابعءء:        4/8/2016 األطبعا  ابناطيخ: 

                                    

 األسيط بال  كايء دإاطابهاية يريء  .14
أشــاد نائــب رئــيس المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، إســماعيل هنيــة، باألســير بــالل كايــد الــذي : غــزة

يومــًا؛ رفضــًا الســتمرار اعتقــال االحــتالل لــه رغــم انتهــاء  50يخــوض إضــرابًا مفتوحــًا عــن الطعــام منــذ 
 محكوميته.

وأكد هنية خالل حفل تكريم العاملين في مسلسـل الفـدائي بمدينـة غـزة وقوفـه إلـى جانـب األسـير كايـد، 
 مشيرًا إلى أن قضية األسري وتحريرهم على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية.

القـدس والمقاومـة المشـتعلة فـي منـاطق مختلفـة مـن مـدن الضـفة  وفي شأن آخر، أشاد هنية بانتفاضـة
نمـا مسلسـل مسـتمر منـذ ثـورة  المحتلة. وقال هنية "إن مسلسل الفدائي ليس مجرد مسلسل تلفزيـوني، وا 

 البراق إلى يومنا هذا".
ونّبــه إلــى أن أهــم مــا حققتــه المقاومــة وخاصــة خــالل معركــة العصــف المــأكول هــو الحاضــنة الشــعبية 

 يرة والتأييد الواسع من الشعب الفلسطيني.الكب
 3/8/2016، ابمطكل ابالسنياي بإلنالم

 
 مطكلية فنح نؤكء أهمية إاجاح االانخابا  ابدلءية  .15

ترأس الرئيس محمود عباس، يوم األربعاء، اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح، بمقر الرئاسة : رام هللا
ة الناطق الرسـمي باسـم حركـة فـتح وعضـو لجنتهـا المركزيـة، إن وقال نبيل أبو ردين في مدينة رام هللا.

التـــي عقـــدت مـــؤخرا فـــي  اإلفريقيـــةالـــرئيس عبـــاس أطلـــع المجتمعـــين، علـــى نتـــائج مشـــاركته فـــي القمـــة 
 رواندا، ولقائه القادة ورؤساء الدول المشاركين.

فـــي طـــرح القضـــية وأشـــار أبـــو ردينـــة، إلـــى أن اللجنـــة المركزيـــة أكـــدت دعمهـــا الكامـــل لجهـــود الـــرئيس 
 .الفلسطينية في كافة المحافل اإلقليمية والدولية

وقـــال النـــاطق الرســـمي، إن الـــرئيس أطلـــع أعضـــاء اللجنـــة المركزيـــة علـــى نتـــائج اجتماعـــه مـــع وزيـــر 
 .الخارجية األميركي جون كيري في فرنسا قبل عدة أيام

اعم إلجـراء االنتخابـات المحليـة وفي سياق آخر أكد أبو ردينة، موقف اللجنـة المركزيـة لحركـة فـتح الـد
في موعدها المحدد، كونها استحقاقا قانونيا ووطنيا، ويؤصل لثقافة الديمقراطيـة التـي آمنـا بهـا وسـعينا 

 لتكريسها في الساحة الفلسطينية.
وشدد على ضرورة تهيئة األجواء وتوفير المناخات إلجراء االنتخابات بحريـة وشـفافية، خصوصـا فـي 

لــى أوســع مشــاركة فــي االنتخابــات مــن كافــة شــرائح شــعبنا، قطــاع غــزة، داع يــا إلــى حشــد الطاقــات، وا 
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خصوصــا مــن فئــة الشــباب رافعــي رايــة المســتقبل وعلــم فلســطين فــوق أســوار القــدس المحــررة عاصــمة 
 الدولة المستقلة، والمرأة الفلسطينية حارسة نارنا وبقائنا.

 3/8/2016ابقءس، ابقءس، مضقع صحياة 
 

 االننقاال  ابسياسية بابااة "مؤرط سلدي" يعّكط أجضا  االانخابا  اسنمطاطحماس:  .16
التابعـة للسـلطة الفلسـطينية فـي رام  األمنيـةقالت حركة حمـاس، إن األجهـزة : زينة األخرس -طوباس 

 إجـــراءة االعتقـــاالت واالســـتدعاءات السياســـية التـــي تقـــوم بهـــا مـــع اقتـــراب موعـــد هللا صـــعدت مـــن وتيـــر 
 االنتخابات المحلية.

وشدد القيادي في الحركة، فازع صوافطة، على أن مباركـة حركتـه إلجـراء االنتخابـات والمشـاركة فيهـا 
ـــز األمـــام فـــي طريـــق  إلـــىجـــاء بهـــدف "كســـر الجمـــود فـــي العالقـــات المجتمعيـــة، والتقـــدم خطـــوة  تعزي

 إجــراءاســتكمال العمليــة الديمقراطيــة مــن خــالل  إلــىالديموقراطيــة، والبنــاء علــى هــذه المرحلــة وصــوال 
 االنتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني".

وقال صوافطة خالل حديث مع "قدس برس"، "إن استمرار المالحقات واالعتقاالت السياسية أمر يزيد 
ألجـــواء، ومؤشـــر ســـلبي علـــى نوايـــا األجهـــزة األمنيـــة بخصـــوص العمليـــة مـــن تعقيـــد الصـــورة وتـــوتير ا

 الديمقراطية وشفافية ونزاهة االنتخابات"، وفق تصريحاته.
 3/8/2016قءس دطس، 

 
 دنهم ال أساس بها م  ابصحةبغلة أصءط  أحكامًا بحق ثالثة م  نااصطاا محاكم أجهلة األم  فنح:  .17

مـن فـي قطـاع غـزة، حكمـًا األأدانت حركة فتح، مساء يوم األربعـاء، إصـدار محـاكم أجهـزة  :وفا -غزة
 ثالثة من أبناء فتح في القطاع. لمدة خمسة أعوام على

ـــاء فـــتح وهـــم: وحُ   ـــى أبن ـــراهيمكـــم عل ـــراهيم عبـــد العـــال)42المـــدهون) إب ب ـــد أبـــو 32عامـــًا( وا  عامـــًا( وعائ
  عامًا( لمدة خمسة أعوام، بتهم ال أساس لها من الصحة.33قمر)

ن ونســتنكر وقـال المتحــدث باسـم، حركــة فـتح، فــايز أبـو عيطــة فــي تصـريح: "نحــن فـي حركــة فـتح نــدي
 بشدة الحكم الصادر من محاكم حركة حماس في غزة، بحق ثالثة من أبناء الحركة في القطاع".

واعتبر أبـو عيطـة، أن "هـذه األحكـام تعسـفية وسياسـية وتنـدرج فـي إطـار االعتقـال السياسـي، كمـا أنـه 
نـاء حركـة فـتح، الفـوري عـن أب بـاإلفراجوطالـب  شـعبنا". أبنـاءاستمرار للمناكفات من قبل حماس ضـد 

 وكل المعتقلين السياسيين داخل سجون حماس في غزة.
 3/8/2016ابحياة ابجءيءة، طام هللا، 
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 اسنقابة أماا  سط حطكة فنح في نضبكطم .18
 ( استقاالتهم من مهامهم الرسمية.8-3قّدم أمناء سر حركة فتح في طولكرم، يوم األربعاء ): طولكرم

قة، إن االستقاالت الجماعية جـاءت فـي أعقـاب اعتقـال األجهـزة وقالت مصادر فتحاوية ومحلية متطاب
األمنيــة عـــدًدا مـــن أبنـــاء الحركــة، إضـــافة لتـــردي األوضـــاع األمنيــة فـــي المحافظـــة، ومحاولـــة الـــبعض 

 العبث بالسلم األهلي، وبث الفتنة والتوتر في الشارع.
ادر التنظيمــي ال يعنـــي وأوضــحت ذات المصــادر أن اســتقاالت أمنـــاء ســر فــتح وأعضــاء اإلقلـــيم والكــ

 االنفصال عن الحركة، إنما يتعلق بجانب المهمة الرسمية الموكلة لكل فرد وفقا لمسماه الوظيفي.
وتشــهد مدينــة طــولكرم وضــواحيها، حالــة مــن التــوتر واالحتجــاج علــى خلفيــة اعتقــال األجهــزة األمنيــة 

من حالة تراشق إعالمي بين الحركة  عدًدا من أبناء حركة فتح، على خلفية أزمة الكهرباء، وما لحقها
 والسلطة، إضافة لحاالت إطالق النار المتكررة بالمدينة.

 3/8/2016، ابمطكل ابالسنياي بإلنالم
 

  اإلءاطي االننقا   إاها حنى  اإلاطابمطض  في ذسعءا : مسن .19
أن ، األربعــاء يــومون األســرى والمحــررين كــريم عجــوة أفــاد محــامي هيئــة شــؤ  :علــي ســمودي - جنــين
العـــام للجبهـــة الشـــعبية لتحريـــر فلســـطين األســـير أحمـــد ســـعدات يواصـــل إضـــرابه المفتـــوح عـــن  األمـــين

 50أيام، تضامنا مع األسير بالل كايد المضـرب عـن الطعـام ضـد اعتقالـه اإلداري منـذ  4الطعام منذ 
مــع  ولفــت ســعدات إلــى أن إضــرابه عــن الطعــام "يــأتي فــي إطــار برنــامج عــام إســنادا وتضــامنا يومــا.

األســير بــالل كايــد، واألســيرين البلبــول وكــل األســرى المضــربين"، وأنــه ورفاقــه المضــربين عــن الطعــام 
 سيستمرون في إضرابهم حتى إنهاء االعتقال اإلداري بحق المضربين.

مواصــلة تحركــاتهم التضــامنية المســاندة  إلــىســعدات بصــمود أبنــاء الشــعب الفلســطيني ودعــاهم  وأشــاد
 حتى تحقيق مطالبهم العادلة.لألسرى المضربين 

 3/8/2016ابقءس، ابقءس، مضقع صحياة 
 

 نحذط ابسلنة م  اسنمطاط اننقا  نااصطها "ابرعدية" .21
طالبت الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين فـي مخـيم الدهيشـة فـي بيـت لحـم فـي الضـفة اليربيـة : رام هللا

عـن خمسـة مـن عناصـرها تحتجـزهم منـذ يوم األربعـاء أجهـزة أمـن السـلطة الفلسـطينية بـاإلفراج الفـوري 
  أربعة أيام في سجن أريحا بظروف اعتقال صعبة.
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حــذرت الشــعبية فــي بيــان لهــا، مــن تبعــات هــذا االعتقــال واالعتــداء علــى عناصــرها: محمــود صــالح و 
 عياش، سالم المصري، مارسيل زقوت، وعدي فتحي عياد، بطريقة وحشية. أبوزيادة، محمد 

ال األربعة تم على الجسر في أريحـا بينمـا كـانوا يودعـون زميلـين لهـم مسـافران وحسب البيان فإن اعتق
 إلى األردن، حيث تم االعتداء عليهم بطريقة وحشية، والحقا تم رفض إطالق سراحهم. 

وأكدت الجبهة الشعبية رفضها التام لمحاولة تحويل هذه القضية إلى قضية سياسية، والتي تصب أواًل 
الحـــتالل، وتعـــرض حيـــاة الرفـــاق للخطـــر وذلـــك بعـــد تكـــرار حـــاالت قيـــام االحـــتالل وأخيـــرًا فـــي خدمـــة ا

 باعتقال الشبان بعد خروجهم من معتقالت السلطة.
 3/8/2016، فلسني  أض  الي 

 

 أسطى حماس في "إيرل" يرطنض  دإاطاب مانضح ن  ابنعام .21
ألربعـاء، فـي إضـراب أسيرا، مسـاء ا 135في سجن إيشل، وعددهم  ،دخل أسرى حركة حماس: رام هللا

 مفتوح عن الطعام، في أعقاب نقلهم من السجن.
وفي خبر مكتوب لمكتب إعالم األسرى، تلقى "المركـز الفلسـطيني لإلعـالم" نسـخة عنـه، قـال المكتـب 

 ".2إن األسرى أبليوا مصلحة السجون أنهم يخوضون اإلضراب تحت عنوان "إضراب الكرامة 
ألسرى المضربين عن الطعام "محمـود عيسـى، وجمـال أبـو الهيجـا، وأشار المكتب إلى أن في مقدمة ا

 وجمال الهور، وعثمان بالل، وبالل البرغوثي، ومصطفى األسطل" وجميع أسرى حماس هناك.
وذكــر المكتــب أن وحــدات القمــع التابعــة لمصــلحة الســجون اعتــدت علــى عــدد مــن األســرى فــي ســجن 

 .بالضرب والتفتيش المهين -أثناء نقلهم-إيشل 
 3/8/2016، ابمطكل ابالسنياي بإلنالم

 
 "األقصى"باطض ابسياءة اإلسطائيلية نلى اناياهض اضاب ابليكضء ينابدض   .22

حملة تحريض على دائرة األوقاف األردنية التي  اإلسرائيلية شهد الكنيست: نظير مجلي - تل أبيب
الكثير منهم  لمحتلة وطرحتشرف على المسجد األقصى المبارك وبقية األوقاف في القدس الشرقية ا

 مطلبا من الحكومة أن تسحب اعترافها بهذه الدائرة التي تعتبر إحدى دوائر وزارة األوقاف األردنية.
وكان قد أطلق شرارة هذه المعركة عضو الكنيست الناشط في اقتحامات األقصى يهودا جليك الذي 

تشيلهم لحماية المكان وحفظ  ية التيهاجم حراس المسجد األقصى المبارك ودائرة األوقاف اإلسالم
بعادهم عن المسجد األقصى وتوجه إلى رئيس الوزراء ورئيس حزبه  النظام فيه وطالب بطردهم وا 
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على المسجد األقصى فورا وتقليص صالحيات دائرة  بنيامين نتنياهو بإحالل السيادة اإلسرائيلية
 األوقاف اإلسالمية فيه.

لخارجية تسيبي حوتوبيلي التي اعتبرت حصول دائرة األوقاف وانضمت إلى جليك نائبة وزير ا
ير الدفاع ز ديان و  اإلسالمية على صالحيات إدارة األقصى هو "خطأ تاريخي ارتكبه موشيه

وينبيي تصحيحه اآلن بسحب هذه الصالحيات وفرض  1967اإلسرائيلي في فترة احتالل القدس سنة 
المعقول: أن نكون أصحاب السيادة في القدس ما عدا  منالسيادة اإلسرائيلية عليه. وقالت: "ليس 

 عن هذا المكان الذي يعتبر أقدس األقداس عند اليهود".
 4/8/2016ابرطق األضسط، باء ، 

 
 ساة 12 ددلضغهمسج  األناا  نلى قااض  بابقطا ني  ابثااية ضابثابثة  ابكايس  نصاءق .23

من  األطفاللسجن  األدنىاإلسرائيلي الحد  خفض الكنيست )البرلمان(: أ ف ب -القدس المحتلة 
وفتية  أطفال"، بعد وقوع هجمات على يد إرهابيبارتكاب عمل " إدانتهمسنة، في حال  12 إلى 14

 فلسطينيين.
وأفاد بيان صادر عن الكنيست أمس بأن القانون الجديد "سيسمح للسلطات بسجن قاصر دين 

 أوالقتل غير المتعمد، حتى لو كان عمره  أوالقتل محاولة  أوبارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل 
 ثاء".الثال ةسنة، بالقراءتين الثانية والثالثة ليل 14عمرها اقل من 

 إلىلسن الطفل  األدنىهذا يعني تخفيض الحد  أن اإلسرائيليةوأوضحت متحدثة باسم وزارة العدل 
 ريمة.سنة الرتكابه ج 12سنة. وال يمكن محاكمة طفل عمره اقل من  12

 4/8/2016ابحياة، باء ، 
 

 بجاة "رمغاط" ياع ابقيضء نلى إنمام صاقة نباء  مع حماس نضصيا ابعقيء بيئضط: نداي "ابكادياي "  .24
عارض مستشار رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، : القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

، بشدة، تبني "الكابينيت" )المجلس الوزاري لشؤون الجنود المفقودين واألسرى، العقيد ليئور لوطن
ار" بخصوص عدد األسرى ياإلسرائيلي المصّير للشؤون األمنية والسياسية(، توصيات لجنة "شم

الفلسطينيين والعرب الذين يمكن إلسرائيل شملهم في صفقات تبادل أسرى مستقبلية مع حركة 
 المقاومة اإلسالمية )حماس(.
م األربعاء، إلى أن "لوطن أبلغ نتنياهو موقفه الرافض لتبني توصيات ولفتت صحيفة "هآرتس"، يو 

ار بفعل القيود والعراقيل التي قد تفرضها على إتمام المفاوضات مع حركة حماس الستعادة يلجنة شم
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جثماني الجنديين اإلسرائيليين، شاؤول أورون وهدار غولدن، واإلفراج عن المواطنين اإلسرائيليين 
 تجزين في غزة، وهما أبرا منجيستو، أثيوبي األصل، وهشام السيد من النقب".اآلخرين المح

 3/8/2016، ابعطبي ابجءيء، باء 
 

 "إسطائيل": اناياهض يقانع ابقياءا  ابعطبية ءاخل "الاض "مضقع  .25
جاء في تقرير إخباري أن عالقة رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بفلسطينيي الخط األخضر 

( يشوبها نوع من القطيعة حتى أنه لم يلتق رئيس "القائمة العربية داخل 1948ينيي عام )فلسط
 البرلمان" )الكنيست( منذ أكثر من نصف عام.

ال اإلخباري تال شيلو في تقريره أن الدعوات التي وجهها نتنياهو في اآلونة اوذكر مراسل موقع و 
إلسرائيلي يقابلها شبه قطيعة بينه وبين القيادة األخيرة للمواطنين العرب باالندماج في المجتمع ا

وأضاف أن الدليل على ذلك أن نتنياهو لم يلتق رئيس القائمة العربية  العربية داخل إسرائيل.
 المشتركة في الكنيست أيمن عودة منذ أكثر من ستة شهور.

ف قيادي رسمي ونقل عن عودة أن قيادة الجمهور العربي داخل إسرائيل معنية بااللتقاء بأي طر 
 مؤثر بالدولة، شرع أن تكون لقاءات عمل مثمرة وليست من قبيل االستعراض فقط.

وأكد عودة أنه لم يلتق نتنياهو منذ أشهر عديدة، مشيرا إلى أنه إذا كان األخير جادا بدعوته 
بيد أن  للجمهور العربي لالنخراع أكثر في الدولة، فإنه مطالب بتحديد مواعيد للقاءاته بقياداتهم.

 مكتب نتنياهو لم يرد على مطالب عودة.
 3/8/2016، ابجليطة ا ، ابءضحة

 
 ابعطب نعنطف في ضثيقة طسمية بابنمييل ابعاصطي اءّ  "إسطائيل"بلمطة األضبى..  .26

اعترفت الحكومة اإلسرائيلية وذلك ألول مرة في وثيقة رسمية بوجود : الشرق األوسط - تل أبيب
 ينعكس في شتى مجاالت الحياة وبشكل خاص "48فلسطينيي "ن العرب سياسة تمييز ضد المواطني

 في التعليم واالقتصاد. 
وجاءت هذه الوثيقة الرسمية في إطار قرار الحكومة بالتجاوب النسبي مع مطالب القيادة العربية 

 4المجتمع وذلك بتخصيص موازنة تصل إلى مبلغ  السياسية لسد الهوة الناجمة عن هذا التمييز في
 مليارات دوالر تدفع على خمس سنوات. 
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في إسرائيل تعرضوا  وجاء في الوثيقة التي حصلت "الشرق األوسط" على نسخة منها أن العرب
 – المواصالت العامة - الرفاه – لسياسة تمييز منذ قيام الدولة في مجاالت عدة مثل: التعليم

 السلطات المحلية وغيرها.  - البنى التحتية - التشييل
 4/8/2016طق األضسط، باء ، ابر

 
 سطائيلي جيش اإلاببلضحءا  ابقنابية في ضابمنءياي  اطنااع كديط في نءء ابمجاءا   .27

يستدل من معطيات جيش االحتالل أن هناك ارتفاعا بعدد المجندات  وديع عواودة: -الناصرة 
اآلن يعارضون الخدمة عالوة على ارتفاع عدد المتدينين ممن كانوا حتى  2016للوحدات القتالية في 

 من أجل التفرغ للشعائر والدراسات الدينية.
ارتفاع دراماتيكي  أبرزهاويعتبر الجيش أن زيادة عدد المجندات يبشر بعدة اتجاهات مثيرة وجديدة، 

مامهن، بما يتفق أفي عدد الفتيات المتطوعات للخدمة كمقاتالت، فتح الكثير من المهن العسكرية 
 شهرا، كالرجال. 32متهن إلى مع تمديد فترة خد

 %2.5منذ قرر الجيش فتح الباب أمام تجند الفتيات للوحدات المقاتلة، كانت نسبة المحاربات تساوي 
في  547، و2005في  435من مجمل الفتيات اللواتي تجندن للجيش في حينه، وتراوح عددهن بين 

2012. 
طرأ تحول كبير، حيث  2013يركل. وفي وتم عمليا دمجهن في كتيبة واحدة مختلطة، هي كتيبة ك

محاربة، وبعد سنة تم إنشاء كتيبة أخرى، ووصل عدد الفتيات المحاربات  898وصل عددهن إلى 
 .1365إلى 

، يتوقع 2016، وفي 2047وفي العام الماضي تم إنشاء الكتيبة الثالثة "برادلس"، فقفز عددهن إلى 
 خالل عشر سنوات.  %400اعا بنسبة محاربة، ما يعني ارتف 2100وصول العدد إلى 

 2016كما يتضح أن هناك ارتفاعا في عدد المتدينين الذين سيجندون في الجيش خالل العام الجاري 
 500جندي، وهو أعلى رقم في تاريخ جيش االحتالل ويعني هذا الرقم زيادة  3200وسيصل إلى 

هذه المعطيات خالل زيارة رئيس . وتم كشف 2015جندي متدين عن عدد المجندين المتدينين في 
 إسرائيل رؤوبين ريفلين، إلى قاعدة التجنيد حيث التقى بالمجندين والمجندات الجدد.

 4/8/2016ابقءس ابعطبي، باء ، 
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 1948نحطياها نلى قياءا  فلسنيايي : اإلنالم اإلسطائيلي يراطك ابحكضمة دابيهضءيةابعطبية ابجمعية   .28
، الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة في "سيكوي ظمة "منالقدس العربي: أصدرت  -الناصرة 
إلى ما بينته معطيات البحث األخير لمشروع "مؤشر التمثيل" وبحسبها  اتطرقت فيه دراسة، إسرائيل

فإن اإلعالم اإلسرائيلي العبري يتجاهل عمدا النشاع االجتماعي والمدني للنواب العرب في البرلمان 
 من المقابالت معهم للحديث حول قضايا أمنية فقط. %75ويخصص نحو  اإلسرائيلي )الكنيست(

وتوضح أنه بشكل عام فإن اإلعالم اإلسرائيلي ال يتطرق إلى النواب العرب أو نشاطهم إال بما يتعلق 
 بعملهم وتصريحاتهم ضد االحتالل أو في مجال الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني.

رار اإلعالم اإلسرائيلي منذ سنوات بمشاركة المؤسسة وتأسست هذه الدراسة على خلفية استم
اإلسرائيلية الحاكمة في تحريضها على قيادات فلسطينيي الداخل من خالل مخاطبتهم مباشرة والزعم 

 أن قادتهم منشيلون فقط بقضايا الصراع الكبير ويهملون القضايا المدنية المعيشية والحقوق اليومية.
نافية للواقع بحسب أكثر من دراسة من أجل محاولة سحب البساع من وتتواصل هذه المحاوالت الم

تحت أرجل القيادات السياسية والتشكيك في والئها وسلم أولوياتها بسبب مواقفها الوطنية الملتزمة 
 بالنضال ضد االحتالل لجانب نضالها من أجل تحقيق مساواة بالحقوق المدنية.

 4/8/2016ابقءس ابعطبي، باء ، 
 

 ابسجض  اإلسطائيلية نحءء لياطا  اباضاب بألسطى ابالسنيايي  مصلحة .29
قّررت مصلحة الّسجون اإٍلسرائيلّية، مؤّخًرا، أن تحّدد عدد الّزيارات المسموح للنّواب أن : الطيب غنايم

على القرار  باطالعهميقوموا بها لألسرى الفلسطينّيين، إلى زيارة واحدة فقط، وذلك دون أن تقوم 
 الجديد.

أفادت مصلحة الّسجون اإلسرائيلّية لصحيفة 'هآرتس' الّصادرة صباح اليوم الخميس، أّن هذا القرار و 
 ، مع دخول مديرة مصلحة الّسجون الجديدة، عفرا كلينجير.2015منتهج منذ أواخر عام 

 4/8/2016، 48نطب 
 

 بلصطاع ة "إسطائيل"خءم طؤي ة: نءخل ابطضس بسضطي"أبحاث األم  ابقضمي" .31
دعا "مركز أبحاث األمن القومي"، الذي يعّد أهم محافل التقدير االستراتيجي : صالح النعامي - غزة

، من أجل بناء منظومة عالقات استراتيجية ةفي تل أبيب، إلى استيالل التدخل الروسي في سوري
تي وحّث المركز في تقدير موقف ُنشر في مجلة "اإليجاز االستراتيجي"، ال بين موسكو وتل أبيب.

"، على االنتقال من مرحلة التفاهمات التكتيكية 21صدرت عنه األحد الماضي، اطلعت عليه "عربي
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بين إسرائيل وروسيا، إلى تعاون استراتيجي لضمان تحقيق خارطة المصالح اإلسرائيلية في كل من 
 ولبنان. ةسوري

مع موسكو، من أجل ضمان  ودعا المركز دوائر صنع القرار إلى استنفاد الطاقة الكامنة في العالقة
فرض حل في سوريا يأخذ بعين االعتبار مصالح إسرائيل، ال سيما في منطقة هضبة الجوالن، ومنع 

 إلى نقاع انطالق للعمل ضد إسرائيل في المستقبل. ةتحول مناطق في سوري
دم وأوضح المركز أن التدخل الروسي ساعد على تحقيق أحد أهم أهداف إسرائيل، المتمثلة في ع

، ألن انتصار أحد األطراف قد يفضي إلى تمكينه من المّس ةحسم المواجهات الدائرة حاليا في سوري
 بإسرائيل مستقبال.

 3/8/2016، 21مضقع نطبي 
 

 إجطا ا  االحنال  في "األقصى" ننطف ضاانهاك بحطمنه: ابمسيحيةابهيئة اإلسالمية  .31
لنصرة القدس والمقدسات، إن تعمد سلطات قالت الهيئة اإلسالمية المسيحية : القدس المحتلة

االحتالل الحد من صالحية األوقاف باالعتداء على موظفي المسجد األقصى وحراسه باالعتقال 
والضرب واإلبعاد، وبروز دعوات قديمة جديدة لتتسلم وزارة األديان الصهيونية إدارته، تطرف كبير 

 وانتهاك جسيم لحرمة المسجد والمقدسات. 
ونددت الهيئة، في بيان لها يوم األربعاء، باعتقال سلطات االحتالل عددًا من حراس المسجد 
األقصى، مؤكدًة على مواصلة االحتالل سياسته العنصرية القائمة على إفراغ المسجد المبارك من 
حراسه ومصليه، وفتح أبوابه أمام سوائب المستوطنين والمتطرفين ألداء صلواتهم وطقوسهم 

 مودية، وفق قولها. التل
 3/8/2016، ابمطكل ابالسنياي بإلنالم

 
 ابااة ابغطبية دياهم فناة   في مضانااً  22االحنال  يعنقل  .32

مواطنًا من محافظات الضفة اليربية،  22يوم األربعاء،  اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل  :رام هللا
 تقلت تسعة مواطنين من القدس. وأفاد نادي األسير، بأن سلطات االحتالل اع بينهم فتاة.

واعتقلت أربعة مواطنين من محافظة رام هللا والبيرة، ومن محافظة جنين اعتقل االحتالل ثالثة 
وفي محافظة الخليل اعتقل ، كما جرى اعتقال ثالثة مواطنين من طولكرم بينهم فتاة  مواطنين.
 قل من بلدة تل غرب نابلس.وذكر نادي األسير أن مواطنًا آخر اعت .مواطَنْيناالحتالل 

 3/8/2016ابحياة ابجءيءة، طام هللا، 
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 ي  ااذا نملية دنل أديبي فلسنياي  الحنال  يهءم مالب  ا .33
أقدمت قّوات االحتالل اإلسرائيلّي، بعد منتصف الليلة الماضية، على اقتحام مدينة : الطيب غنايم

يطا جنوب الخليل، وباشرت بهدم منزلي أبناء العّم مخامرة منّفذّي عملّية تل أبيب قبل شهرين، والتي 
 آخرين. 16يلّيين وأصيب قتل فيها أربعة إسرائ

واندلعت مواجهات بين الّشّبان وجيش االحتالل، حين اقتحام وحدة مشاة ليّطا بالّتزامن مع اقتحام 
اآللّيات العسكرّية للبلدة. حيث قام جيش االحتالل بإطالق الياز المسيل للدموع والقنابل الّصوتّية إلى 

 جانب العيارات المّطاطّية.
ئيس بلدّية يطا، موسى مخامرة، باإلعالن في وقت سابق، عن تشكيل لجنة من جهة أخرى، قام ر 

إلعادة إعمار المنازل التي يقوم االحتالل بهدمها في مدينة يّطا، مؤّكًدا أّنه لن يترك العائالت التي 
 تعّرضت منازلها للهدم لوحدها.

 4/8/2016، 48نطب 
 

 حنال  إجهاض جاياهالضجة ابّرهيء اباقيه ننحءث بـ"صاا" ن  محاضبة اال .34
قالت المواطنة هديل عودة زوجة الّشهيد محمد جبارة الفقيه، األربعاء، إّن : حسن الرجوب -الخليل 

مجندات إسرائيليات حاولن إجهاض حملها بجنينها، من خالل ما تعّرضت له من تفتيش قاس 
 وضرب على مختلف أنحاء جسمها وضيط على بطنها.

لة "صفا" إّن عشرات الجنود اإلسرائيليين اقتحموا منزل والدها في قرية وقالت عودة في تصريح لوكا
كفر ثلث بمحافظة قلقيلية حينما كان غائًبا عن المنزل، مبينة أنه كان اقتحاما عنيًفا جّدا ولم يسمحوا 

 لها ولشقيقتيها ووالدتها بارتداء المالبس.
عسكرية تعمدن إيذاءها أثناء عملية التفتيش، عبر ولفتت عودة إلى أّن المجندات الالتي يرافقن القّوة ال

ضربها على ظهرها ودفعها إلى الحائط، ناهيك عن الضيط على بطنها، ومحاولة استفزازها بتبرير 
جهاض جنينها.  عمليات االعتداء عليها وا 

إلى وأّكدت أّنها "ستكون من الصابرين على فقدان زوجها، باعتبار األمر قضاء هللا وقدره"، مشيرة 
 أمنيتها أن تجتمع به في جنان الّنعيم".

 3/8/2016، غلة، ضكابة ابصحافة ابالسنياية )صاا(
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 ضضليط األضقاف اارء ابعابمي  ابعطبي ضاإلسالمي بالسنااقة األقصىباننقا  مءيط ضمضظاي بجاة اإلنماط  .35
الحالق ومراقب اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي مدير لجنة اإلعمار في المسجد األقصى بسام 

العمال عيسى سلهب وبهاء أبو صبيح وسائد أبو سنينة، واقتادتهم إلى مركز توقيف وتحقيق تابع لها 
في البلدة القديمة من القدس المحتلة. وجاء االعتقال عقب طلب قوات االحتالل وقف أعمال الترميم 

هذه األعمال من شأن في مسجد قبة الصخرة األمر الذي رفضه رئيس اللجنة الحالق وأكد أن 
 وصالحية ومسؤولية األوقاف اإلسالمية فقط.

واستنكر الشيخ يوسف ادعيس وزير األوقاف والشؤون الدينية قيام قوات االحتالل باعتقال مدير لجنة 
وثالثة من موظفي اللجنة ومواصلتها سياسة اإلبعاد واالعتقال  األقصىاإلعمار في أوقاف المسجد 

حالل للموظفين والحراس ف ي خطوة متقدمة تهدف إلى إفراغ الساحة من أي وجود في المسجد وا 
الوجود اليهودي فيه وإلتاحة المجال أمام المستوطنين لتدنيسه بحرية رغم كل اإلجراءات العسكرية 

 والحماية من قبل الشرطة والجيش.
لوقف اإلجراءات ووجه ادعيس مناشدة إلى العالمين العربي واإلسالمي ومؤسسات المجتمع الدولي 

العقابية بحق حراس المسجد األقصى وسدنته والتدخل اإلسرائيلي في كل أعمال األوقاف واإلعمار 
متسائال فيما إذا كانت األمة بحاجة ، في المسجد األقصى المبارك التي تعرقلها الشرطة اإلسرائيلية

 كارثة عظمى. إلى حدوث كارثة عظيمة حتى تتجاوب وتطالب بحقوقها وتخلص األقصى من
 4/8/2016ابقءس ابعطبي، باء ، 

 
 صاءطها م  ابالسنيايي  حماطاً  40االحنال  يعطض ديع  .36

في الصحف الفلسطينية عن  إعالناتمؤخرا  اإلسرائيلينشر جيش االحتالل  : )أ ف ب( -المالح
إلى  حمارا للبيع" يقول الفلسطينيون إن الجيش صادرها من البدو في إطار مساعيه لدفعهم 40"

الجيش  إنويقول الفلسطينيون  ميادرة غور األردن، المنطقة الينية باألراضي الزراعية والمياه.
 من المنطقة عبر زيادة عمليات المصادرة وهدم المنشآت والمنازل. إخراجهميريد  اإلسرائيلي

والمسؤولة عن  ئيليةاإلسراالمدنية التابعة لوزارة الدفاع  باإلدارةمى ُيسالموقعة من ما  اإلعالناتوفي 
انه سيتم بيع هذه الحيوانات في  اإلدارة أكدتالفلسطينية المحتلة،  األراضيالجيش في  أنشطةتنسيق 

 .أصحابهامزاد علني في حال لم يطالب بها 
، األردنتجمعا بدويا في غور  26وقال عارف دراغمة، رئيس مجلس قروي وادي المالح الذي يضم 

نهم يفرضون غرامة على المواطن الفلسطيني إا يقومون بمصادرة الحمير، فلوكالة فرانس برس "عندم
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لفي شيكل أيطلب من الفلسطينيين دفع  اإلسرائيليالجيش  أندراغمة  وأوضح تفوق ثمن الحمار".
  ( السترداد الحمار الواحد.دوالر 520 نحو)

 3/8/2016ابغء، نم ا ، 
 

 أسيطاً فلسنيايًا نااًل  34فطض غطاما  نلى  .37
قالت هيئة شؤون األسرى والمحررين الفلسطينيين إن سلطات االحتالل فرضت خالل شهر : وكاالت
طفاًل فلسطينيًا قاصرًا، يقبعون في سجن  34يوليو المنصرم، غرامات مالية باهظة بحق تموز/ 

 .دوالر( 8593شيكل )نحو ألف  33عوفر، وصل مجموعها إلى 
في بيان أمس األربعاء، أن اليرامات ترافقت مع أحكام وأوضحت هيئة شؤون األسرى والمحررين 

شهرًا، وأن عدد القاصرين الجدد  17من األسرى القاصرين، وتراوحت بين شهر و 14صدرت بحق 
 . عاما 18شباًل دون سن  34الذين أدخلوا إلى قسم األشبال في السجن خالل شهر يوليو، وصل إلى 

 4/8/2016ابخليج، ابراطقة، 
 

 فية خال  قمع االحنال  مسيطة نااماية مع األسطى غطب طام هللاإصابة صحا .38
: أصيبت الصحافية رغدة عتمة، بجروح في ساقها، جراء استهدافها بقنبلة حارقة، "وفا" -رام هللا  

وعشرات المواطنين بحاالت اختناق، خالل قمع قوات االحتالل مسيرة سلمية مطالبة بإطالق سراح 
 غرب مدينة رام هللا. "فرعو "األسرى، قرب معسكر 

واعتدى جنود االحتالل على المشاركين في المسيرة، وأطلقوا قنابل الصوت الحارقة والياز، باتجاه 
المواطنين والصحافيين، ما تسبب بإصابة الصحفية رغدة عتمة بجروح بساقها جراء استهدافها بشكل 

لصحافي شادي حاتم لفترة من الوقت فيما احتجزت قوات االحتالل المصور ا مباشر بقنبلة حارقة.
مع األسرى  وكان مئات المواطنين شاركوا في اعتصام في مدينة رام هللا، تضامناً  سراحه. إطالققبل 

 المضربين عن الطعام في سجون االحتالل.
 4/8/2016، طام هللا، األيام

 
 ش نرطا  ابماال نملية اقنحام ضاسعة في مخيم ابااطنة نخللها ناني .39

محمد بالص: ُأصيب فجر أمس شاب بالرصاص الحي خالل مواجهات أعقبت اقتحام قوة -جنين
 من جيش االحتالل لمخيم الفارعة جنوب محافظة طوباس.
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وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من جيش االحتالل، اقتحمت مخيم الفارعة في عملية واسعة 
خاللها مئات الشبان قوات وآليات االحتالل بالحجارة  النطاق تخللتها مواجهات عنيفة رشق

والزجاجات الفارغة، فيما أطلقت قوات االحتالل الرصاص وقنابل الياز، ما أدى إلى إصابة شاب 
 . بعيار ناري 

وأكد عدد من أهالي المخيم، أن قوات االحتالل بدأت باقتحام المخيم في عملية عسكرية واسعة 
األولى، شنت خاللها عمليات دهم وتفتيش لعشرات المنازل، حيث  النطاق، في ساعات الفجر

خضاع عدد منهم لالستجواب  تعمدت إلحاق أكبر ضرر ممكن بمحتوياتها والتنكيل بالقاطنين فيها وا 
 الميداني، وانسحبت في ساعات الصباح دون أن يبلغ عن اعتقاالت في صفوف المواطنين.

ل، فجرا، قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، حيث دهمت وفي سياق متصل، اقتحمت قوات االحتال
وذكر مواطنون من القرية، أن قوات االحتالل دهمت عدة منازل وفتشتها  عددا من منازل المواطنين.

 . ساكنيهاعددًا من واستجوبت 
 4/8/2016، طام هللا، األيام

 
 نصاءق نلى هءم مال  ابنطايطة اإلسطائيلية ابمحكمة ابعليا .41

األربعاء، هدم جزء من منزل عائلة الفتى محمد  قررت المحكمة العليا اإلسرائيلية يوم: بالل ضاهر
 الطرايرة، الذي نفذ عملية طعن في مستوطنة 'كريات أربع' أسفرت عن مقتل فتاة والطرايرة نفسه.

ها وكانت سلطات االحتالل قد أصدرت أمرا بهدم منزل عائلة الطرايرة. وأصدرت المحكمة العليا قرار 
 ، في التماس قدمته عائلة الطرايرة ضد هدم منزلها.يوم األربعاءلدى نظرها، 

وبحسب قرار المحكمة العليا، فإنه سيتم هدم الطابق الثاني من منزل عائلة الطرايرة. واقترحت 
المحكمة أنه في حال عدم إمكان هدم الطابق الثاني من دون هدم المبنى كله، فإنه ينبيي سد نوافذ 

 ب الطابق الثاني باإلسمنت.  وأبوا
واعتقلت سلطات االحتالل شقيقي الطرايرة، وقدمت الئحة اتهام ضدهما، بادعاء أنهما امتدحا العملية 

 التي نفذها شقيقهما، من خالل شبكات التواصل االجتماعي.
 3/8/2016، 48نطب 

 
 ابمقءسي "أدض اجمة".. امضذج بصمضء ابالسنياي في ضجه مخننا  ابنهجيط .41

وال حتى الثالثة ليست المرة األولى وال الثانية : زينة األخرس، فاطمة أبو سبيتان  -القدس المحتلة 
عامًا( بحجة عدم الترخيص؛ بل  67فلسطيني عز الّدين أبو نجمة )المواطن ال التي ُيهدم فيها منزل
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هي المرة السادسة على التوالي، وبعد انتهاء كل عملية هدم منها كان يعاود البناء فوق أرضه التي 
 ورثها عن أجداده.

منطقة "واد الّدم" في بلدة بيت  األربعاء يومصباح  ةواقتحمت آليات االحتالل برفقة القوات الخاص
حنينا، في الوقت الذي كان فيه أبو نجمة يرافق زوجته إلى المستشفى بسبب المرض الشديد، ما 

 اضطرهم إلى العودة أدراجهم لدى سماعهم خبر تأهب االحتالل لهدم منزلهم.
ألرض، وشعرت بأن جزءًا من جسدي يقول أبو نجمة "ما إْن وصلت حتى وجدت المنزل قد ُسّوي با

 قد ُنزع مّني )...(، هم ال يعرفون معنى لإلنسانية".
 3/8/2016، قءس دطس

 
 ضفء قبني نابي ابمسنضى يلضط ابقءس .42

رفيــع المســتوى يــزور القــدس يــوم  مصــرياً  كنسـياً  قالـت مطرانيــة األقبــاع األرثــوذكس فــي مصــر إن وفــداً 
 يب جسدي القديسين موريس وفيرنيا".للمشاركة في احتفالية لـ"تطياألربعاء 

وســتكون هــذه الزيــارة الرابعــة التــي يقــوم بهــا مســؤولون كبــار بالكنيســة القبطيــة المصــرية للقــدس خــالل 
 من مظاهر التطبيع مع االحتالل. بوصفها مظهراً  العامين األخيرين، وهي زيارات تثير جدالً 

 3/8/2016 ،ا ، ابءضحة.ابجليطة
 

 "إسطائيل"في سجض   مصطي أسيط ابقاهطة ننسلم أقءم  .43
تسلم الجانب المصري من سلطات االحتالل اإلسرائيلي أقدم أسير مصري في : أيمن قناوي  -القاهرة 

، عامـاً  13"، وذلك بعد قضائه مدة محكوميتـه الباليـة عاماً  39السجون اإلسرائيلية محمد حسن السيد "
وقال مصدر أمني، إنه كـان  .عاماً  13كثر من بتهمة مشاركته في عملية فدائية مع حركة فتح، منذ أ

من المفترض أن يتم اإلفراج عن األسير السيد قبل نحو شهرين، إال أن سلطات االحتالل أبقت علـى 
 استالمه، وتواصل مع عائلته. اعتقاله بعد انقضاء محكوميته، حتى تمّ 

 4/8/2016 ،ابرطق، ابءضحة
 

 ا  صالة يهضءيةيحملض  أءض  إسطائيليي األطء  يماع ءخض   .44
يـوم األربعـاء، دخـول  ،سـرائيلي أن األردن منـعاإل اإللكترونـي" 0404ذكـر موقـع ": تحرير بالل ضاهر

مجموعـــة كبيـــر مـــن اإلســــرائيليين ألنهـــم كـــانوا يحملـــون أدوات تســــتخدم فـــي صـــالة اليهـــود. وطالبــــت 
ليهوديــة فــي المعبــر لكــي الســلطات األردنيــة فــي المعبــر الحــدودي اإلســرائيليين إبقــاء أدوات التقــديس ا
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للتقريــر اإلســرائيلي، فــإن الســلطات األردنيــة فــي المعبــر  ووفقــاً  ُيســمح بعبــورهم إلــى األراضــي األردنيــة.
 أبليتهم بأن من يرفض إبقاء هذه األدوات في المعبر فإنه لن يحصل على تأشيرة دخول إلى األردن.

 ، بهدف زيارة "ضريح أهرون هكوهين".إلى األردن، يوم األربعاء إسرائيلياً  150وتوجه قرابة 
 3/8/2016 ،48نطب 

 
 "إسطائيل""ابجامعة ابعطبية" نءطج رطكا  أضطضبية ضأمطيكية نلى قائمة ابمقانعة بنعاملها مع  .45

فـي ختـام أعمـال مـؤتمر "ضـباع  ،األربعـاء ، يـومقررت هيئة تابعة لـ"جامعة الدول العربيـة" :األناضول
مقاطعــة العربيــة إلســرائيل"، إدراج مجموعــة مــن الشــركات الدوليــة، بينهــا اتصــال المكاتــب اإلقليميــة لل

 شركات أمريكية وأوروبية، على الئحة المقاطعة والحظر، وذلك لـ"تعاملها مع االحتالل اإلسرائيلي".
وذكر بيان لمندوبية فلسطين في "الجامعة العربيـة"، وصـل "األناضـول" نسـخة منـه، أن "المـؤتمر قـرر 

المتهمـة ببيـع وتـأجير  REMAXالختاميـة حظـر التعامـل مـع الشـركة العقاريـة األمريكيـة  في توصـياته
كمــا قــرر المــؤتمر "حظــر التعامــل مــع  العقــارات فــي المســتوطنات عبــر شــركاتها الفرعيــة اإلســرائيلية".

، وشـركتها DEXIA S.Aوشـركتها األم البلجيكيـة  DEXIA GROUPالمجموعـة المصـرفية األوروبيـة 
، والمتهمة بوجود فرع إسرائيلي لهـا يقـدم القـروض DEXIA CREDIT LOCAL S.Aالفرنسية الفرعية 

وقرر المؤتمر أيضًا أن "تشمل قائمة الحظر والمقاطعة خالل الفتـرة المقبلـة  للمستوطنات اإلسرائيلية".
لوجـود معامـل إسـمنت تابعـة لهـا فـي  HEIDELBERG CEMENTكاًل من شركة اإلسـمنت األلمانيـة 

والمتهمـة بوجـود  GENIE ENERGY LTDتوطنات اإلسـرائيلية، وكـذلك شـركة الـنفط األمريكيـة المسـ
 فرع لها في إسرائيل يقوم باستكشاف البترول في هضبة الجوالن المحتل".

وأشــــارت مندوبيــــة فلســــطين إلــــى "مخاطبــــة مجلــــس الســــفراء العــــرب فــــي واشــــنطن لالتصــــال بالشــــركة 
مــة بتزويــد إســرائيل ببلــدوزرات وجــرارات ُتســتخدم فــي هــدم والمته CATERPILLAR INCاألمريكيــة 

 والمساهمة في بناء جدار الفصل العنصري في الضفة اليربية المحتلة". الفلسطينيينبيوت 
وحذَّر المؤتمر من أن "استمرار الشركة بتزويد إسرائيل بمعداتها سُيلحق الضرر بمصالحها فـي الـدول 

شـــرع فـــي عقودهـــا المبرمـــة مـــع الحكومـــة األمريكيـــة بعـــدم اســـتخدام العربيـــة"، مطالبـــًا الشـــركة بــــ"وضع 
 منتجاتها في األراضي العربية المحتلة التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني".

 G4Sالدنماركيـة  –وكلف المؤتمر المكتب الرئيسي للمقاطعة بــ"متابعة وضـع شـركة األمـن البريطانيـة 
إسـرائيل؛ حيـث تقـوم بتزويـد االحـتالل إسـرائيلي بمـوظفي  ومدى التزامهـا بـإغالق مكاتبهـا وأعمالهـا فـي

 حراسة وتجهيزات أمنية ُتستخدم في دولة فلسطين المحتلة والسجون والمستوطنات اإلسرائيلية".
 4/8/2016 ،ابقءس ابعطبي، باء 
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 ضليط إماطاني: نهطا  نسنغل ابنااقاا  ابالسنياية بنعليل ااضذها اإلقليمي .46
علـــى اســـتقبال الـــرئيس الفلســـطيني  اإلمـــاراتي، وزيـــر الدولـــة للشـــؤون الخارجيـــة ،أنـــور قرقـــاش .علـــق د

محمود عباس، لرئيسة المجلس الوطني للمقاومـة اإليرانيـة، مـريم رجـوي، وقـال علـى "تـويتر": "الحـرب 
ـــرئيس الفلســـطيني لمـــريم رجـــوي، توضـــح مجـــددًا دور طهـــران فـــي  ـــر اســـتقبال ال اإلعالميـــة الجاريـــة إث

 ات الفلسطينية لتعزيز نفوذها اإلقليمي".استيالل التناقض
 4/8/2016 ،ابخليج، ابراطقة

 
 ابنياط ابنقءمي ابكضيني يناام  مع األسطى ابالسنيايي  ضيطفض ابلياطا  ابننديعية .47

الخاوية  األمعاءالفلسطينيين الذين يخوضون معركة  األسرى أعلن التيار التقدمي الكويتي تضامنه مع 
ورفــض التيــار التقــدمي فــي بيــان صــحافي  ".اإلداري ال عتقــعلــى "اال احتجاجــاً بإضــرابهم عــن الطعــام 

 مس الخطوات والزيارات التطبيعية مع الكيان الصهيوني.أ أصدره
وتوجه التيار التقدمي بالتحية واإلكبار إلى "الرفيق األسير أحمد سعدات األمين العـام للجبهـة الشـعبية 

عـــن الطعـــام تضـــامنًا مـــع إضـــراب األســـير بـــالل الكايـــد  نضـــم إلـــى اإلضـــرابالتحريـــر فلســـطين الـــذي 
 المستمر منذ أكثر من خمسين يومًا وال يزال".

 4/8/2016 ،ابسياسة، ابكضي 
 

 االانخابا  ابدلءية.. حجط صغيط في ابمياه ابالسنياية ابطاكءة .48
 ماجد عزام

في تشرين األول/ أكتوبر القادم إلى إضفاء حيوية الفتة أدى قرار إجراء االنتخابات البلدية المقررة 
على الساحة الفلسطينية. القرار نفسه لم يكن مفاجئًا، إال أّن المفاجأة الساّرة جاءت من حركة حماس 
التي وافقت على المشاركة في االنتخابات، وبالتالي إجرائها في الضفة وغزة معًا، بعدما كانت 

 .2012، أي في العام رفضت ذلك قبل أربع سنوات
( بعد االقتتال، وأجريت 2008قرار إجراء االنتخابات لم يكن مفاجئًا؛ ألنها توقفت مرة واحدة فقط )

( في الضفة اليربية فقط، والقرار األخير يمكن وضعه في عدة سياقات 2012قبل أربع سنوات )
ة السياسية بشكل عام، وحصد طبعًا. فالسلطة تريد إضفاء مزيد من الحيوية على المؤسسات والحيا

مزيد من الشرعية لها أمام إسرائيل والمجتمع الدولي، خاصة مع تركيز وزير الدفاع الجديد أفييدور 
ليبرمان على هذه الجزئية وزعمه بافتقاد مؤسسات السلطة للشرعية الديموقراطية، نتيجة لعدم إجراء 

 .االنتخابات الرئاسية والتشريعية لعشر سنوات تقريباً 
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ال يمكن طبعا استبعاد الرغبة في شد عصب حركة فتح وتوحيد صفوفها، وفي الحّد األدنى سعى 
الرئيس عباس لتقديم نفسه كراع أو حكم بين التيارات والشخصيات المتنازعة في الحركة، ومظلة 

خراجه، جامعة لها، وأعتقد أن ثمة سعيا أيضًا لتهميش تيار القيادي السابق محمد دحالن، والسعي إل
نما حتى من المشهد السياسي العام.  ليس فقط من المشهد الفتحاوي، وا 

إلى ذلك، ال يجب تجاهل احتمال تفكير أحد ما في السلطة أن حماس سترفض المشاركة، كما فعلت 
قبل أربع سنوات، وبالتالي ستجري االنتخابات في الضفة فقط، وتكون المنافسة مريحة هادئة دون 

 الفتحاوية حصرًا، حتى مع اختراق من هنا أو من هناك. تشنج على األرض
الموقف الالفت والمفاجئ جاء من حماس طبعًا، وهي قبلت ما كانت رفضته قبل أربع سنوات؛ ألنها 
اعتقدت آنذاك، أو على األقل قيادة الداخل فيها )غزة(، أن األمور تسير لمصلحتها، وال داعي لتقديم 

تنفيذ وثيقة القاهرة للمصالحة وفق شروطها وتصوراتها المتشددة، خاصة أي تنازالت، واإلصرار على 
في سياقها األمني، بينما فهمت قيادة الخارج أن مشروعية الحركة اإلقليمية والدولية مرتبطة أساسًا 
بانخراطها الجّدي في المؤسسات الفلسطينية والمصالحة مع حركة فتح.. والسجال العلني الذي وقع 

اختصر التباينات السابقة. لألسف انتصرت فكرة مقاطعة  2012الدوحة شباع/ فبراير حول إعالن 
االنتخابات البلدية وربطها بالحزمة الكاملة إلنهاء االنقسام، رغم أنها مثلت فرصة مهمة للمضي قدمًا 

ي المدى في المصالحة في ظل األجواء المتفائلة التي أشاعتها الثورات العربية والتي لن تتكرر أقله ف
 المنظور.

الوضع اختلف اآلن، والحركة تشعر أنها في وضع أضعف، وهي وافقت على إجراء االنتخابات في 
الضفة وغزة والمشاركة فيها، لعدة أسباب، منها إضفاء شرعية على الواقع القائم هناك، بما في ذلك 

نها ء االنقسام. ومن األسباب قضية الموظفين الحساسة، والتي باتت بمثابة عائق أمام المصالحة وا 
أيضًا؛ األمل في أن تؤدي االنتخابات إلى رفع الحصار أو على األقل تخفيفه، عبر ضخ مزيد من 

 المساعدات الدولية إلى المجالس البلدية المنتخبة.
قرار إجراء االنتخابات أدى إلى هزة إيجابية، ولو محدودة في الساحة الفلسطينية، ومع إكمال لجنة 

بات المركزية عملها بمهنية وكفاءة. كما هي العادة، بدا الفتا أن الفصائل تكاد تخرج عن االنتخا
طورها لنفي الطابع السياسي عن االنتخابات وتكريس الطابع البلدي والمحلي لها، وهو كالم صحيح 

ئرية طبعا ولكن بشكل نسبي وليس مطلقًا، فاالنتخابات محلية تتداخل فيها العوامل العائلية العشا
المناطقية، ولكن ال يجب أن يتم إغفال الطابع أو البعد السياسي لها، ولو بتقديم فكرة عامة عن 

 المزاج السياسي للشعب الفلسطيني.
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ومع ذلك، فإن البلديات الكبرى الثالث، في الخليل ونابلس وغزة، سيكون التنافس فيها سياسيا 
فسة ستكون مدعومة بوضوح ودون مواربة من بامتياز، وستحضر فيه شخصيات وازنة وقوائم متنا

 حركتي حماس وفتح، مع حضور ما لليسار وغياب للجهاد، كما هو معتاد في السنوات األخيرة.
حركة فتح قالت إنها ستشكل لوائح مختلطة من داخل وخارج الحركة، وستضم حزبين ليسوا من 

لى التفاهم مع عائالت والعشائر. الصف األول غالبًا، مع كفاءات وشخصيات وطنية، مع انفتاح ع
جبار المتعاطفين معه على دعم لوائح الحركة الرسمية،  وثمة قرار بمنع أنصار دحالن من الترشح وا 

 أو مواجهة االتهامات المعروفة بشق صفوف الحركة، والنيل من وحدتها وتماسكها أمام منافسيها.
لعوامل عدة أمنية أساسًا في الضفة،  حماس من جهتها ال تملك هامش الحرية المتاح أمام فتح

وسياسية في غزة نتيجة للواقع المأساوي الذي يعيشه القطاع، وهي ستكون حريصة على تشكيل قوائم 
من شخصيات مستقلة وكفاءات مهنية، وتطلب من جمهورها دعمها أو التصويت لها بشكل واضح 

غزة، إال أنها حماس ستكون حذرة  صريح. ربما يختلف الوضع في البلديات الكبرى، خاصة بلدية
تجاه إيصال شخصيات حزبية أو حتى شخصيات مقربة جدًا منها للمجالس البلدية، خشية مقاطعتها 
أو التضييق عليها من قبل المانحين الدوليين، وحتى مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية 

 المضطرة للتعاطي مع المنظومة المصرفية الدولية.
ومع التأكيد على الطابع المحلي البلدي لالنتخابات، فهو يتحدث كعادته عن تشكيل  أما اليسار،

لوائح موحدة لفصائله الخمسة )الشعبية، الديموقراطية، المبادرة، فدا، والشعب(، وفي ظل التراجع 
الصارخ في شعبيته وجماهيريته كما تبدى في االنتخابات الطالبية، كما في المزاج الشعبي العام 

ذي تظهره االستطالعات )هيمنة لفتح وحماس مع طريق ثالث ال يملؤه أحد(، فإنه إذا ما نجح في ال
إنزال لوائح موحدة خاصة في المجالس البلدية في المدن )ال حضورا قويا في األرياف طبعًا(، فربما 

بان بين يعيد فرض نفسه كالعب مركزي و أساسي في الساحة الفلسطينية وممثاًل ما يشبه بيضة الق
 فتح وحماس.

حركة الجهاد اإلسالمي لم تعلن موقف نهائيا حتى اآلن، وهي تميل لعدم المشاركة. وهذا ما سيحدث 
عام، واعتبرتها آنذاك خدماتية  11التي أجريت قبل  البلديةغالبًا، رغم أنها شاركت في االنتخابات 

ت الرئاسية والتشريعية التي قاطعتها ولمصلحة الناس وال تحمل طابعا سياسي مباشرا، كما االنتخابا
طوال الوقت. ولكن المقاطعة هذه المرة تعود إلى افتقاد الحركة ألطر تنظيمية جدية، خاصة في 
الضفة اليربية، وهي عجزت في السنوات الثالث الماضية حتى عن تشكيل لوائح في االنتخابات 

ضافة إلى الطالبية في جامعات الضفة، بينما فعلت ذلك المبادرة وح تى جبهة النضال الوطني. وا 
 4إلى  3ذلك، ال تريد قيادة الحركة في الخارج انكشاف شعبيتها المتدينة في الداخل والتي تتراوح بين 



 
 
 
 

 

 28 ص             4011 ابعءء:        4/8/2016 األطبعا  ابناطيخ: 

                                    

في المئة تقريبا، وعجزها رغم الظروف المواتية عن تقديم بديل أو خيار ثالث جدي وحقيقي للناس 
 بعيدا عن ثنائية فتح وحماس.

ون االنتخابات البلدية، على أهميتها، أكثر من حجر صيير في مياه االنقسام الراكدة، عموما، لن تك
وبالتأكيد لن تخلق سيرورة تؤدى إلى إجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية المرتبطة عضويًا ومباشرة 

ادة بكل أدوات االنقسام وعوامله، مثل الموظفين، والحكومة، واألمن، والمعابر، والحصار، وا ع
اإلعمار. وللمفارقة، فإن إجراء االنتخابات البلدية في حد ذاته يعّبر نفسيا وسياسيا عن قناعة أو 
ن بدرجات متفاوتة، أقله في  رضى بالواقع الحالي، وأن اإلرادة للمصالحة مفتقدة لدى الطرفين، وا 

ي الحد األدنى إبقاء المدى المنظور، وال بأس بالتالي من العمل على تقطيع الوقت وملء الفراغ، وف
 األمل قائما بتحقيق المصالحة في يوم من األيام.

 3/8/2016، "21مضقع "نطبي 
 

 مضاجهة اناياهض أسدق م  مالحقة دلاضط .49
 فايز أبو شمالة د.

مطاردة المجرم بلفور وزير خارجية بريطانيا السابق، ومالحقته قضائيًا، وتحميل دولته بريطانيا 
نسانية وسياسية عن المآسي التي حلت بالشعب الفلسطيني أمر في غاية مسئولية قانونية وأخال قية وا 

األهمية، وفكرة مدهشة تفتش عن أصل اإلرهاب الصهيوني، وخطوة دبلوماسية فلسطينية رائعة فيما 
لو كانت ضمن السياق السياسي الفلسطيني العام؛ الذي يسعى الستعادة الحق الفلسطيني الميتصب، 

ن زيف القرارات الدولية التي اعتمدت على اإلفرازات الميدانية لوعد بلفور، ويسعى ويسعى للكشف ع
لرفض االتفاقيات العربية والفلسطينية الموقعة مع دولة الصهاينة التي ترعرعت ونمت على الجذر 

 الخبيث لوعد بلفور.
 ها:وكي تكون مالحقة المجرم بلفور جدية ومجدية، ولها قيمة عملية فال بد أن يسبق

أواًل: مواجهة جرائم نتنياهو اليومية قبل المالحقة التاريخية للمجرم بلفور، ويتمثل ذلك بوقف التعاون 
 األمني مع نتنياهو فورًا كأصدق كدليل على جدية المطلب الفلسطيني.

 ثانيًا: ال بد من إلياء اتفاقية أوسلو التي اعتمدت على قرارات دولية تستند على الواقع الذي فرضه
 تطبيق وعد بلفور على األرض الفلسطينية.

من األرض  %78ثالثًا: ال بد من سحب االعتراف الفلسطيني بالدولة اإلسرائيلية التي قامت على 
 الفلسطينية التي كان اسمها فلسطين قبل أن ييتصبها الصهاينة بناًء على وعد بلفور.
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عام، وذلك من خالل المظاهرات  نوفمبر من كل 2رابعًا: يتوجب إحياء ذكرى وعد بلفور في 
الرافضة لنتائج الوعد المشئوم، فكيف تعمد السلطة الفلسطينية إلى إلياء المناسبة من الذاكرة 

 الفلسطينية، وتتوقف عن إحياء الذكرى سنوات، لنطالب الدول العربية بإعداد ملف بشأنها؟
لعربية بالمساعدة في إعداد ملف خامسًا: كان األجدر أن نطالب األمانة العامة لجامعة الدول ا

قانوني لمحاكمة قتلة عائلة دوابشة أمام المحاكم الدولية، والمساعدة في مالحقة اإلرهاب الصهيوني 
حياء تقرير "غولدستون" ومالحقة جرائم جدار الفصل العنصري، والبحث  ضد سكان قطاع غزة، وا 

 عن نتائج التقرير الدولي بهذا الشأن.
ًا بالسلطة أن تفيد الشعب الفلسطيني بدقة عن األسباب التي تمنع مالحقة المجرمين سادسًا: كان حري

الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية، وال سيما بعد مرور عامين على العدوان اإلسرائيلي على 
 قطاع غزة، وعلى التوقيع االحتفالي على قرار االنضمام للمحكمة.

ثائق بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين، والتي أفادت بأن أطفال سابعًا: لماذا ال يصير اعتماد و 
فلسطين يتعرضون للقتل والجرح واإلرهاب من قبل سلطة االحتالل، فمنذ تشرين األول/ أكتوبر 

طفاًل، العديد منهم بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء، كما تم اعتقال  40، قتل أكثر من 2015
ألطفال من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي، وفي القدس المحتلة وحدها، واحتجاز عدد كبير من ا

 عامًا. 11 -7تتراوح أعمارهم بين  136طفال فلسطينيا، بينهم  860اعتقل 
فكرة مقاضاة بريطانيا فكرة رائعة لو جاءت الحقة للمالحظات السابقة، وضمن سياق المواجهة بكافة 

بالماضي فيه تهرب من الحاضر، ليصدق ما قاله رئيس تحرير أشكالها، وما دون ذلك فإن االحتماء 
صحيفة رأي اليوم األستاذ عبد الباري عطوان، حين وصف الرئيس الفلسطيني في هذا الشأن بالتاجر 

 الذي أفلس، فراح يفتش في دفاتره القديمة.
 3/8/2016، فلسني  أض  الي 

 
 ن  أي نسهيال  ننحءث إسطائيل!!!!! .51

 الطباعد. ماهر تيسير  
سرائيل تتحدث وتدعي في إعالمها  2014العدوان الثالث عام  انتهاءمنذ   وأمامعلى قطاع غزة وا 

العالم بمنح العديد من التسهيالت لقطاع غزة في إدخال البضائع وزيادة عدد الشاحنات الواردة عبر 
ل والمرضى معبر كرم أبو سالم وا عطاء التسهيالت في إصدار التصاريح للتجار ورجال األعما

إسرائيلية ال  وفرقعات إعالميةوأكاذيب  ادعاءاتلكن لألسف الشديد كل ذلك عبارة عن  والمواطنين،
 يوجد لها أي أساس أو وجود على أرض الواقع وال تمت لما هو معلن بأي صلة.
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قطاع غزة وذلك بعد العديد من  والخناق علىعن أي تسهيالت تتحدث إسرائيل وهي تشدد الحصار 
إلى "ممنوعين أمنيا"، دون تقديم  وحولتهم فجأةبحق التجار ورجال األعمال  اتخذتهاطوات التي الخ

 أي سبب ودون شفافية ومنطق ومن أهمها:
  ورجل أعمالتاجر  1500سحب ومنع تصاريح ما يزيد عن. 
  سحب ومنع تصاريح مئات التجار ورجال األعمال ممن يحملون بطاقةBMG. 
 لمواد الخام األولية الالزمة للقطاع الصناعي.منع دخول العديد من ا 
  دخال  150عن  ما يزيدوقف شركة من الشركات الكبرى من التعامل بالتجارة الخارجية وا 

 سالم. وبالبضائع عبر معبر كرم أ
 إسرائيل بتحكمها بإدخال مواد البناء ومنع إدخال اإلسمنت إلى العديد من المصانع  استمرار

 ا مصانع البلوك.اإلنشائية وعلى رأسه
وبالمرور على قوائم المنع وسحب التصاريح نجدها لكبار التجار ورجال األعمال والمستوردين الذين 
يوجد لهم حركة نشطة في إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، وتسعى إسرائيل من وراء تلك 

قطاع غزة  اقتصادى اإلجراءات إلى تشديد الحصار و تضيق الخناق على قطاع غزة و القضاء عل
المنهك والمتهالك، وتسبب سحب التصاريح في زيادة معيقات الحركة أمام التجار ورجال األعمال، 

سرائيل و خارج الوطن،  مما أدى إلى عدم تمكنهم من السفر ومتابعة أعمالهم في الضفة اليربية وا 
 استيرادعدم تمكنهم من ويتكبد التجار ورجال األعمال نتيجة لمنع السفر خسائر فادحة نتيجة 

حيث أنه في الكثير من  السفر،البضائع من الخارج بحرية وذلك نتيجة لشراء تلك البضائع دون 
ودون معاينة عينية  االتصالعلية عبر وسائل  االتفاقاألحيان تصل البضائع غير مطابقة لما تم 

 من قبل التاجر.المشترات للبضائع 
 المضايقات،جال األعمال ممن يحملون تصاريح إلى سلسلة من كما ويتعرض العديد من التجار ور 

 واالنتظارأبرزها تفتيشهم على معبر بيت حانون، وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية ومالبسهم 
لساعات طويلة ومقابلة المخابرات وفي الكثير من األحيان حيث يتم سحب التصاريح منهم أو 

كثيرين ممن يحملون تصاريح من الخروج عبر معبر بيت األمر الذي أدى إلى تخوف ال اعتقالهم،
 حانون.
اإلجراءات اإلسرائيلية لتطال موظفي المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة، فسحبت  واتسعت

تصاريح العديد من موظفي المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية العاملة في قطاع غزة، ورفضت 
 إلىكما خضع العديد من هؤالء الموظفين للتحقيقات لدى وصولهم  أمنية، ألسبابتجديد تصاريحهم 

 تمنعهم من السفر. أنمعبر بيت حانون قبل 
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الموافقة على طلبات التصاريح للموظفين المحليين العاملين مع المنظمات  وانخفضت معدالت
خوله بشكل كبير الدولية )األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية( للخروج من قطاع غزة ود

 .2016خالل عام 
الخروج  ال يستطيعون عن أي تسهيالت تتحدث إسرائيل ومئات المرضى ذوو الحاالت الخطرة 
الخروج من  ال يستطيعون للعالج من قطاع غزة، ومئات الطلبة ممن يرغبون بإكمال تعليمهم بالخارج 

من طلبة وطالبات قطاع غزة قطاع غزة، وكيف لنا أن نتحدث عن وطن واحد وال يستطيع أي أحد 
 بجامعات الضفة اليربية. بااللتحاق

هل من المنطق أن يستيرق طلب الحصول على تصريح لدخول الضفة اليربية  أتساءلوهنا أود أن  
 !!!!يوم! 21شهرين ويبقى معلق دون رد، بينما يستيرق الحصول على تأشيرة دخول قارة أوروبا 

لشؤون المدنية حسين الشيخ بضرورة التدخل الفوري والعاجل لوقف كما أود أن أناشد معالي وزير ا
 .والطالب والمواطنينالمهزلة التي تقوم بها إسرائيل بحق التجار ورجال األعمال والمرضى 

 مدير العالقات العامة واإلعالم 
 غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة

 3/8/2016األطبعا ، 
 

 ابمسينطة ]ضليطة ابثقافة اإلسطائيلية[ ميطي  .51
 تسفي برئيل  
إن احتجاج وزيرة الثقافة ميري رييف في محله. فأن تكون صاحب االموال بدون أن تكون صاحب 
الرأي، هو تقريبا ليس يهوديا. وايضا ال يعقل أنه في اتحاد البث العام يكون هناك يساريون 

ن أن يكون للحكومة، ومفداليون بدون الحريديين، وبدون عدد معقول من الشرقيين، وخصوصا بدو 
 أي لرييف، كلمة حول ما سيتم بثه وكيف ومتى سيتم بثه.

يحدث في إسرائيل انقالب، رييف هي أحد قادته. في كل انقالب تكون السيطرة على المذياع 
والتلفاز هي الخطوة األولى والضرورية التي تبشر ببزوغ نظام جديد. صحيح أن الترتيب في إسرائيل 

. فأوال تم االنقالب ومن ثم بدأت السيطرة على وسائل اإلعالم، لكن ذلك ال معكوس بعض الشيء
يقلل من "نوعية" االنقالب. ألنه وقبل اختراع االتحاد اعتادت الحكومة على دس أنفها في ستوديوهات 
المذياع والقناة األولى، وفرضت إلى حد كبير من النجاح المضامين التي تسبب بملل جمهور 

في المقابل تهديد القنوات الخاصة. اآلن تريد رييف تحويل السلطة الجماهيرية إلى المشاهدين. و 
 ذراع رسمية للحكومة، دون أقنعة ودون اعتذارات.
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يبدو أن ذلك جزء من السعي الى "سالم اقليمي" تتحدث عنه الحكومة. ألنه في مصر واألردن  
سيطرة على البث العام. رؤساء الحكومات والسعودية وباقي دول المنطقة المتنورة يقوم النظام بال

يحصلون على ساعات طويلة من البث، وافالم قص االشرطة تعتبر أنباء مهمة، وانتقاد النظام 
والوزراء ووزارات الحكومة يمر برقابة مشددة قبل النشر، لكن ال يمكن االقتراب من القائد األعلى أو 

 من زوجته.
م هو الذي تسيطر عليه الدولة. فحول عنق قنوات الراديو والتلفاز في تركيا مثال، ليس فقط البث العا

الخاصة يوجد حبل دقيق من البالستيك الذي يخنقها ويهدد بقطع رأسها. ومقابل ذلك االنصياع 
المفروض يدفع النظام جميع ديون البث العام وينقل اليه رزمة الدعاية الحكومية ويسمح للمحررين 

ستوى مرتفع من المعيشة. المال يعني السيطرة، وهذا ما يعرفونه هنا وهناك. والمدراء بالحفاظ على م
الدولة هي مصلحة يجب أن تعود باالرباح على اصحابها. وبقي فقط تسويق فكرة أن كل شيء يتم 

 من اجل مصلحة الشعب والدولة. وليس هناك أسهل من ذلك.
، يقضي بأن "المضمون الذي سيقدمه 2014المادة السابعة من قانون البث العام، الذي ُسن في  

االتحاد اإلسرائيلي للبث يكون مستقال وهو موجه لجميع مواطني دولة إسرائيل وسكانها وهو يعكس 
ويوثق كون دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، قيم وارث إسرائيل، ويعطي تعبيرا عادال ومتساويا 

ور اإلسرائيلي". كم من التعددية في جملة واحدة. المادة ومتوازنا للمواقف المتعددة في اوساع الجمه
)الذي تم تعديله عدة مرات( يقضي بأن  1976من قانون اتحاد الراديو والتلفاز المصري من العام  2

القانون يهدف إلى "ضمان خدمة البث العام للشعب والمصالح القومية، في إطار القيم والتقاليد 
مصري... وتأييد النظام االشتراكي الديمقراطي والحفاظ على الوحدة المتجذرة في اوساع الشعب ال

الوطنية، السالم االجتماعي، كرامة اإلنسان وحقوقه ونشر الثقافة حسب الحلم المصري العربي 
القومي". إن التشابه بين هذين الحلمين، باستثناء تأييد االشتراكية، ليس صدفيا. فالدولة فوق كل 

التعددية يجب أن تعمال على خدمتها. الفرق الجوهري بين اسرائيل وبين النموذج شيء والديمقراطية و 
الذي تقلده هو أن مصر على االقل ال تختبئ من وراء ادعاء استقاللية البث العام. ولكن ها هي 

 رييف تفهم التناقض بين البث المستقل وبين التمويل الحكومي.
 هآطنس

  4/8/2016ابغء، نّما ، 
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 نصبة األمم بم نط في إسطائيل سضى ضن  قضمي برعب ضاحء .. حكم دلاضط .52
 الياكيم هعتسني

حكومة جاللتها ترى بعين العطف قيام وطن قومي "في القدس، ال تثير االنفعال جملة الكلمات 
، لباب تصريح بلفور. أما رام هللا بالمقابل فترى فيها جذر مصيبتها "للشعب اليهودي في بالد إسرائيل

، وتطرح الفكرة السخيفة لرفع دعوى دولية ضد بريطانيا على الكتاب الذي كتبه "النكبة" الوطنية،
 ، روتشيلد، قبل نحو مئة سنة.إنجلتراوزير خارجيتها إلى رئيس الحركة الصهيونية في 

يوجد لرام هللا في هذه المحكمة شاهد ادعاء مركزي: وزير في الحكومة البريطانية في حينه، ادفين 
، الذي وقف على رأس المعارضين للتصريح. فكون الرجل يهوديا ال يشكل مشكلة في رام مونتييو

نبتة سياسية "هللا، المعتادة على اليهود المناهضين إلسرائيل. فقد رأى مونتييو في الصهيونية 
ال يوجد شيء كهذا يسمى شعب يهودي، وأنا "، وانه "وثيقة السامية"، وفي تصريح بلفور "ضارة

. كما ان الرجل توقع المستقبل ايضا: اليهود "دعاء بأن فلسطين اليوم مرتبطة باليهودارفض اال
، واضاف "صلة خاصة بفلسطين مثلما بين االنجليز وانجلترا، أو الفرنسيين وفرنسا"سيحصلون على 

من هو ")الحقا ـ  "ولعل المواطنة ايضا ستعطى حصريا على أساس المعيار الديني"بسخرية: 
 (."اليهودي

ستقولون: مع مثل هؤالء اليهود، من يحتاج إلى االغيار؟ غير أن هذه بالذات كانت لحظة نجومية 
عودة "من انعدام نادر للوطنية. فرئيس الوزراء، لويد جورج، وبلفور، قاال وهما وأعيان لعظمة الفعل: 

سفير فرنسا في  . أما"اليهود إلى صهيون هي حدث تاريخي من الدرجة العليا يفترضها أمر الباري 
. وكذا رئيس الواليات "فعل عدل واصالح مظالم الماضي"بريطانيا، بول كمبون، فرأى في التصريح 

 المتحدة، وودرو ولسون، اعطى موافقته ايضا.
وبالتالي سيتعين على رام هللا ان تزيد عدد المتهمين، بل وأكثر من ذلك: فتصريح بلفور يتحدث عن 

، مثلما كان مكتوبا في االصل، كون مونتييو طلب "اعادة اقامة"يس عن الوطن القومي ول "اقامة"
نزع كل صلة تاريخية بين اليهود في عصره وبين بالد إسرائيل. وهنا ايضا جاء الخالص، وهذه المرة 
من عصبة األمم كلها، التي أدرجت الجملة في كتاب االنتداب الذي سلم بالد إسرائيل للبريطانيين، 

 اقتبس كلمة بكلمة. وتصريح بلفور
وها هو التعليل للتفضيل التعديلي الذي حظي به الشعب اليهودي في تصريح بلفور، وال سيما في 

اال يتم أي شيء من شأنه ان يمس بالحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية "هذه الجملة ـ 
رائيل، الشعب اليهودي. اما عرب واحد في بالد إس "شعب"ـ التي ال تعترف إال بـ  "في بالد إسرائيل
، وبناء على ذلك فقد ضمنت لهم حقوق شخصية ـ مدنية ودينية فقط. اما "طائفة"البالد فيسمون 
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. لماذا؟ ألنه "وطن قومي واحد لشعب واحد"الحقوق الوطنية فلم تعط إال للشعب اليهودي، وبليتنا: 
نه في ذات السنة قسم البريطانيون البالد ، وأل"الشعب الفلسطيني"في ذاك الزمن لم يكن اخترع بعد 

دولة التي اقامها العرب النفسهم كل واحدة  22وخصصوا شرقي القدس للعرب المحليين، وألن الـ 
، مثلما وعد تصريح بلفور للشعب اليهودي في بالده "دولة واحدة لشعب )عربي( واحد"منها هي 
 الوحيدة.

نقول عن القدس، التي في شارع بلفور فيها يسكن رئيس دعكم من مونتييو ورام هللا، ولكن ماذا 
وزراء إسرائيل، وهو صاحب رؤيا دولة ثانية، عربية، في داخل الوطن القومي اليهودي الواحد الذي 

 رآه بلفور؟ كيف نتدبر مع هذا التضارب؟
 3/8/2016يديعوت 

 4/8/2016، ابقءس ابعطبي، باء 
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