
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 هنية يدعو إلى اصطفاف وطني لدعم األسرى في معركة الكرامة
 من قيادات فتح أربعةبفصل  وقع قرارا   عباسدوت كوم":  لقدسا"

 "إسرائيل"من  األوروبي لالعتراف بالمستوطنات جزءا   لوبي في البرلمان يقود نائب تشيكي
 2015 أكتوبرمنذ  فلسطينيا   طفال   2,320اعتقل  اإلسرائيلي جيشالعبد الناصر فروانة: 

 المالمقابل  للمخابرات الغربية "حزب هللا"و ةفتح: حماس سلمت معلومات أمنية عن سوري

بيريز أكد أنه فاوض عباس باسم 
.. 67نتنياهو: متفقون على حدود 

 ولم يبق سوى "الرتوش"
 

 4... ص 

 4013 6/8/2016–7 األحد

 6/8/2016 السيييبتيغطيييي هيييذا العيييدد ييييوم 
الييذا احتجبييت فيييه النشييرفة باإل ييافة إلييى 

 .األحداليوم  هذا
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  السلطة:
 5 أمناء سر فتح في ال فة وبحث تطورات الو ع السياسي واالنتخابات عباس يلتقي  2.
 6 توفير الهدوء خالل االنتخابات البلدية في رام هللا ويؤكد أهمية المحافظينعباس يستقبل مجلس   3.
 6 في رام هللا يجتمع بقادف األجهزف األمنية عباس  4.
 6 بحر: قانون اعتقال األطفال يستهدف إرهاب الجيل الفلسطيني الصاعد  5.
 7 عريقات يدعو العالم إلى الكشف عن الحمالت الت ليلية لنتنياهو  6.
 7 على األمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني تعتدااألجهزف األمنية   7.
 8 اليقة تدعو لتشكيل قوائم توافقية وتهيئة األجواء لالنتخاباتالنائب سميرف الح  8.
 8 مخطط استيطاني في محيط القدسالحسيني يحذر من   9.
قامة الميناء  رورف ملحة  10.  9 الخ را: تشديد حصار غزف يعطل اإلنتاج وا 

 
  المقاومة:

 9 هنية يدعو إلى اصطفاف وطني لدعم األسرى في معركة الكرامة  11.

 10 اإلسرائيلي ديدف على العدوستفرض معادلة ج 2حماس: معركة الكرامة   12.

 11 مقابل المال للمخابرات الغربية "حزب هللا"و ةفتح: حماس سلمت معلومات أمنية عن سوري  13.

 11 منذ إعالن موعد االنتخابات وهناك حمالت متصاعدف من قبل أجهزف حماس  د أبناء فتح: فتح  14.

 12 من قيادات فتح أربعةبفصل  وقع قرارا   عباسدوت كوم":  لقدسا"  15.

 12 غزف  بآمال حمد: لجنة رباعية من فتح لإلشراف على انتخابات البلديات واختيار قوائم المرشحين   16.

 13 فتح ميع حمياس في االنتخابات المحلية المقبلة أبو شهال يستبعد تحاليف  17.

 14 حماس: لم ُيعرض علينا تشكيل قوائم انتخابية مشتركة  18.

 14 في ال فة "إسرائيل"مشاركة حماس في االنتخابات البلدية تربك خطط افة اإلسرائيلية: حالص  19.

 15 عدالة ق يتنا أقوى من فيسبوكلصفحته:  إدارف فيسبوكالبطش ردا  على إغالق   20.

 15  اإلسرائيلية سجونالإدارف مصلحة  مع بعد اتفاق عن الطعام إ رابهم يعلقونأسرى حماس   21.

 16 .عن الطعام إ رابهلم يوقف  إذاسية بعقوبات قا سعداتاالحتالل يهدد   22.

 16 استشهاد قسامي بانهيار نفق وسط قطاع غزف  23.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 17 نتنياهو وليبرمان يعار ان خطة إنشاء ميناء بحرا لغزف  24.
 17 معلومات السرية والحساسة بين يديهنتنياهو يجمع كافة ال  25.
 18 المستشار الق ائي يفحص إمكانية التحقيق مع نتنياهو ونجله  26.
 18 لشرطة اإلسرائيلية ال تحقق في الجرائم عندما تكون ال حية فلسطينية": اهآرتس"  27.
 19  بتدريس المنهاج اإلسرائيلي بالقدس ميزانيات للمدارسحويل تشترط ت اإلسرائيلية لقدساشؤون  وزارف  28.
 19 وزارف الدفاع اإلسرائيلية تصدر بيانا الذعا ردا  على أوباما  29.
 20  نتنياهو يتنصل من بيان وزارف الدفاع الذا يهاجم أوباما  30.
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 20 دراسة لي"معهد أبحاث األمن القومي" تستبعد تقارب مصر وتركيا قريبا    31.
 

  :األرضة الشعب
 21 ستنكر توسيع االحتالل قوائم المواد المحظورف على قطاع غزفالخ را ي  32.
 21 2015 أكتوبرمنذ  فلسطينيا   ال  طف 2,320اعتقل  اإلسرائيلي جيشالعبد الناصر فروانة:   33.
 22 وحدف من القوات الخاصة تهاجم األسرى الفلسطينيين في زنازينهم  34.
 22  فلسطيني خالل المواجهات مع الجيش اإلسرائيلي 13نابلس: إصابة   35.
 22 لالستيطان ومصادرف األرا يع مسيرات ال فة المناه ة الجيش اإلسرائيلي يقم  36.
 23 باطلة وفاشلة "األقصى"مفتي القدس: إجراءات االحتالل في   37.
 24 : تأجير أمالك الغائبين سابقة استيطانّية خطيرف"المكتب الوطني للدفاع عن األرض"  38.
 24 ال فة إلىمن قطاع غزف  االحتالل يبعد أسير محررا    39.
 24 في النشاطات االستيطانية بال فة محموما   تصعيدا  شهد  / يوليوتموزشهر : "أريج"  40.
 25 عورتا بدعوى الصالف في مقامات دينيةقرية مئات المستوطنين يقتحمون   41.
 25 / يوليوخالل تموز %92ارتفعت بنسبة  اإلعالمية"مدى": اعتداءات االحتالل  د الحريات   42.
 26 إصابة فلسطينيْين برصاص االحتالل قرب حدود غزف  43.
 26 لفلسطينية في القدس المحتلةتصعد سياسة هدم المنازل ا "إسرائيل": "أوتشا"  44.

 
  : ريا ة

 27 الدورا اللبنانيبمهرجان المؤسسة الفلسطينية للشباب والريا ة الختيار أف ل العب فلسطيني   45.

 27  نيروريو دا جافي  لأللعاب األولمبية الصيفية 31الدورف فلسطين تشارك بستة العبين ب  46.
 

  األردن: 
 27 بنفي الناشطين الفلسطينيين خارج أر هم "إسرائيل": لن نتعاون مع أردنية مصادر حكومية  47.
 28 الكهرباءوشركة  "البوتاس"حملة "غاز العدو احتالل" تقا ي الحكومة واألردن:   48.

 
  لبنان: 

 28 في حافلة واحدف "إسرائيل"بعثة ترفض مرافقة  ريو دا جانيروالمشاركة في أولمبياد  بعثة لبنان  49.
 

  عربية إسالمي:
 29 على الفلسطينيين واألقصى اإلسرائيلية"االتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يستنكر االعتداءات   50.
 29 حاج فلسطيني 1000برنامج  يوف خادم الحرمين يستقبل   51.

 
  دولي:

 30 "إسرائيل"من  لوبي في البرلمان األوروبي لالعتراف بالمستوطنات جزءا   يقود نائب تشيكي  52.
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  حوارات ومقاالت:

 31 حسام شاكر... اتهاالمقاطعة في أوروبا: نمو التجربة وتحدي  53.

 36 ماجد كيالي... استراتيجيات إسرائيلية في خدمة نظام الممانعة!  54.

 38 د. عبد الستار قاسم... خليجيون  د التطبيع  55.

 40 برهوم جرايسي... "هموم" اإلسرائيليين  56.

 42  عاموس هارئيل ... حماس والحرب الداخلية  57.
 

 46 :كاريكاتير
*** 

 
 "الرتوش"ولم يبق سوى  ..67باسم نتنياهو: متفقون على حدود  عباسأكد أنه فاوض  زبيري .1

ن رئيس الوزراء بنيامين أعلن الرئيس اإلسرائيلي السابق شمعون بيريز أ: نظير مجلي - تل أبيب
نتنياهو وافق على تسوية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني على أساس دولتين للشعبين وأنه كلفه 

 للتفاوض على ذلك في حينه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
هذه المحادثات بلغت »وقال بيريز في مقر المعهد الجديد لعلوم التكنولوجيا العالية في يافا إن 

مع تبادل أراض  1967همات حول قضية الحدود بالكامل وفقا لما كان عليه األمر قبل حرب تفا
غالبية »وقال: «. باالتفاق. ودعا إلى استئناف فوري للمفاوضات ثنائية أو إقليمية إلتمام هذا الجهد

 ال يجوز اإلبقاء على»وأضاف: «. القضايا متفق عليها بين الطرفين ولم يبق سوى بعض الرتوش
الوضع القائم حاليا. ويمكن اآلن أن يثبت الطرفان األمور المتفق عليها واالنطالق إلتمام المهمة. 
وأهم قضية في هذا السياق هي قضية الحدود. فالطرفان ال يختلفان على حجم مساحة الدولة 

 . )وال يختلفان على ضرورة إجراء1967الفلسطينية فهي نفس المساحة التي كانت قبل الحرب )
تعديالت حدودية بسبب الوضع الجديد الذي نشأ مع إقامة المستوطنات ولكي تبقى التكتالت 
االستيطانية الثالثة في تخوم إسرائيل ينبغي تبادل أراض متفق عليه بينهما ومن هنا تستمر 

 «.المفاوضات حول بقية القضايا
فاوضات حيث إنها تبشر بإمكانية وأكد بيريس أن مبادرة السالم العربية تصلح أساسا متينا لهذه الم

إسرائيل تطلب تعديالت معينة  تحقيق سالم إقليمي شامل بعد إنجاز الموضوع الفلسطيني. وأضاف:
عليها والفلسطينيون يستطيعون أن يطلبوا لكن المبادرة تعتبر قاعدة مفضلة. وردا على سؤال إن كان 

ار حكومته الحالية خصوصا أن بيريز نفسه هناك احتمال جدي ليتقدم نتنياهو نحو هذا الحل في إط
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كان قد فاوض أبو مازن وكاد ينهي المفاوضات باتفاق وسافر باسم نتنياهو إلى عمان للتوقيع األولي 
نعم هذا حصل وكان ». فأجاب بيريز 2013لكن نتنياهو تراجع وأمره بالعودة إلى البالد في سنة 

ك نية عند نتنياهو لتصحيح هذا الخطأ وليس في بمثابة خطأ فاحش. ولكنني على قناعة بأن هنا
 ثم أضاف أنه يقول ذلك عن معرفة وليس عن تقدير.«. وقت بعيد. فال يوجد أمامه حل آخر

ن  وقال بيريز إنه ال يوجد ولن يكون رئيس وزراء في إسرائيل يستطيع التنازل عن حل الدولتين. وا 
عبر نتنياهو وباراك وأرئيل شارون  1992في سنة كل رؤساء الحكومات اإلسرائيلية منذ إسحق رابين 

يهود أولمرت أيدوا هذا الحل بمن في ذلك نتنياهو. وأشار بيريز إلى شريكه رئيس الوزراء الراحل  وا 
أرئيل شارون الذي قال أنه أول قادة اليمين الذين أدركوا هذه الحقيقة. فانسحب من قطاع غزة 

نسحاب من كل األراضي الفلسطينية إلقامة الدولة وشمالي الضفة الغربية كخطوة أولى لال
الفلسطينية. وقال إنه أجرى محادثات مطولة مع شارون في هذا الموضوع وأنه قال له بكل وضوح 
إنه يرى التسوية على أساس الدولتين. أضاف أن االنسحاب من غزة كان ينبغي أن يكون فرصة 

حويلها إلى نواة ناجحة للدولة الفلسطينية المستقلة ولكن للفلسطينيين يثبتون فيها قدرتهم واستعدادهم لت
حماس منعت ذلك في البداية عندما سيطرت على الشارع ثم عندما نظمت االنقالب. وأعرب بيريز 

مشكلتنا األساس أمنية. وأبو مازن اثبت أنه صادق في نيته التوصل »عن ثقته بالرئيس عباس قائال: 
 «.ف واإلرهاب. ولذلك من الخطأ التشكيك فيهإلى اتفاق سالم ومحاربة التطر 

وانتقد بيريز اإلعالم في إسرائيل الذي ال يطلع جمهوره على الحقائق ليس فقط تجاه أبو مازن بل 
 تجاه األوضاع اإليجابية التي تتم في العالم العربي. 

 6/8/2016الشرق األوسطة لندنة 
 

 الو ع السياسي واالنتخاباتأمناء سر فتح في ال فة وبحث تطورات  عباس يلتقي .2
فادي أبو سعدى: استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمنااء سار أقااليم حركاة فاتح فاي  -رام هللا 

الضافة الغربياة بحضاور عادد مان أعضااء اللجناة المركزياة للحركاة  وذلاك فاي مقار الرئاساة فاي مديناة 
 لتطورات على صعيد الوضع السياسي.ووضع الرئيس عباس أمناء األقاليم في صورة آخر ا رام هللا.

وأكاااد الااارئيس خاااالل اللقااااء  علاااى أهمياااة انتظاااام العملياااة الديمقراطياااة وتاااوفير كااال مقوماااات نجاحهاااا  
وتمكاااين كااال أصاااحاب حاااق االقتاااراع مااان ممارساااة حقهااام فاااي اختياااار ممثلااايهم فاااي الهيئاااات المحلياااة 

خاالل اللقااء  مؤكادا  « البلاديات»حلياة وتطارق الارئيس الفلساطيني إلاى إجاراء االنتخاباات الم المختلفة.
أن توقيتاتها القانونية ضمانة لتعزيز الديمقراطية وتأصايلها فاي المجتماع الفلساطيني الاذي لطالماا بناى 

 مؤسساته عبر صندوق االقتراع.
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وأكااد حرصااه علااى ذلااك ماان أجاال زيااادة الااوعي الااديمقراطي بااين كافااة فئااات المجتمااع لتمتااين نظامااه 
هياكله على أساس االختيار الحر  مع المحافظاة علاى الادور الاوطني لهاا فاي خدماة السياسي وتقوية 

 المجتمع وتطوير الخدمات المقدمة له عبر الهيئات ومن المجالس البلدية والقروية.
 6/8/2016القدس العربية لندنة 

 
 ت البلديةتوفير الهدوء خالل االنتخابا في رام هللا ويؤكد أهمية المحافظينعباس يستقبل مجلس  .3

وم الجمعااة  بمقاار الرئاسااة فااي مدينااة رام هللا  مجلااس ياااسااتقبل الاارئيس محمااود عباااس  مساااء  :رام هللا
المحافظين  بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد هللا  وامين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم  ومستشار 

 .الرئيس لشؤون المحافظات اللواء الحاج اسماعيل جبر

ية توفير الهدوء خاالل االنتخاباات البلدياة لتمكاين الماواطن مان المشااركة بحرياة مان وأكد الرئيس  اهم
 .أجل افراز قيادات قادرة على خدمة المواطن الفلسطيني

 5/8/2016الحياف الجديدفة رام هللاة 

 
 في رام هللا يجتمع بقادف األجهزف األمنية عباس .4

س  فاي مقار الرئاساة بمديناة رام هللا  اجتماعاا  وفا : تارأس الارئيس محماود عبااس  مسااء اما -رام هللا 
لقادة األجهزة األمنية  بحضور رئيس الوزراء رامي الحمد هللا  وأمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم  

 ومساعد القائد األعلى لقوى األمن اللواء الحاج إسماعيل جبر.
محافظااات  والجهااود التااي تبااذلها واسااتمع الاارئيس  لتقااارير قااادة األماان حااول األوضاااع األمنيااة فااي ال

أهمياااة حفاااظ األمااان واألماااان »وأكاااد الااارئيس  علاااى  األجهااازة األمنياااة لتاااوفير األمااان وتطبياااق القاااانون.
للمااواطن  وتطبيااق مباادأ ساايادة القااانون علااى الجميااع دون اسااتثناء  مااع الحفاااظ علااى كرامااة المااواطن 

 «.وحقوقه
 7/8/2016األيامة رام هللاة 

 
 ل األطفال يستهدف إرهاب الجيل الفلسطيني الصاعدبحر: قانون اعتقا .5

ناادد أحمااد بحاار  النائااب األول لاارئيس المجلااس التشااريعي  بااإقرار نالكنيسااتن الصااهيوني  قانونااا  : غاازة
  مؤكادا أن ذلاك يشاكل مخالفاة 14يجيز فرض عقوبة السجن بحق األطفال الفلسطينيين  دون سان الاا

التااي كفلاات حمايااة األطفااال وعاادم الاازجن بهاام فااي أتااون الحااروب صااريحة للمواثيااق واالتفاقيااات الدوليااة 
وقااال بحاار  فااي بيااانل  يااوم الجمعااة  تلقااى نالمركااز الفلسااطيني لإعااالمن نسااخة  منااه: نإن  والصااراعات.
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الصااهاينة يوغلااون أكثاار فااأكثر فااي إصاادار قااوانينهم وتشااريعاتهم العنصاارية  فااي ظاال الصاامت العربااي 
ى أن اسااتباحة حقااوق األطفااال علااى هااذه الشاااكلة يشااكل جريمااة حاارب والتواطااؤ الاادولين  مشااددا  علاا

 وجريمة ضد اإلنسانية  وفق منطوق القوانين والمواثيق الدولية.
سنة الصادر عن نالكنيست الصهيونين يعبر عن فاشية  14وأضاف أن قانون محاكمة األطفال دون 

 االحتالل  وعلى المجتمع الدولي وقف هذه النازية الجديدة.
استغرب بحر نالصمت والالمباالةن التي قوبل بها القانون من جانب المؤسسات الحقوقية والمنظمات و 

 الدولية ونأدعياء الديمقراطية وحقوق اإلنسانن.
خمااااد روح المقاوماااة فاااي نفاااوس  وأكاااد أن هاااذا القاااانون يساااتهدف إرهااااب الجيااال الفلساااطيني الصااااعد وا 

هاذا القاانون بمزياد مان العازم والتحادي وتاأجيل روح المقاوماة  األطفال الفلسطينيين  داعيا  إلى مواجهة
 في نفوس جميع أبناء شعبنا الفلسطيني وتطوير أدوات ووسائل المقاومة ضد االحتالل.
 5/8/2016ة المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عريقات يدعو العالم إلى الكشف عن الحمالت الت ليلية لنتنياهو .6

لتنفيذيااة لمنظمااة التحرياار الفلسااطينية صااائب عريقااات  دول العااالم إلااى دعااا أمااين ساار اللجنااة ا: بتاارا )
بنياامين « اإلسارائيلي»الكشف عن الحقائق الكاملة في الحمالت التضليلية التي يقودها رئيس الاوزراء 

وشاادد عريقااات علااى أن إظهااار أنصاااف الحقااائق وعاادم العااودة إلااى تاااري  الروايااة  لاان يخاادم  نتنياااهو.
لالأخالقيااااة  ومحاوالتااااه البائسااااة فااااي ناااازع اإلنسااااانية عاااان أبناااااء الشااااعب الفلسااااطيني  حملااااة نتنياااااهو ا

 وتصويرهم للعالم كإرهابيين.
وجاءت تصريحات عريقاات فاي أعقااب فياديو نشاره نتنيااهو  اساتخدم خاللاه آلتاه الدعائياة فاي تحميال 

 الشعب الفلسطيني وقيادته كامل المسؤولية عن استمرار الصراع.
 6/8/2016رقةة الخليجة الشا

 
 على األمين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني تعتدااألجهزف األمنية  .7

الجمعااة  علااى األمااين العااام للمجلااس التشااريعي الفلسااطيني  يااوماعتاادت األجهاازة األمنيااة الفلسااطينية  
إبااااراهيم خريشااااة  خااااالل اعتقااااال أحااااد كااااوادر فااااتح فااااي ضاااااحية ذنابااااة بطااااولكرم  وزار رئاااايس جهاااااز 

 ات العامة اللواء ماجد فرج  خريشة لالطمئنان على صحته وتطويق األمر.المخابر 
أن خريشاة تعارض للضارب المبارح »لألنبااء « معاا»وأكد مؤيد شعبان  أمين سر فتح بطولكرم لوكالاة 

والمقصااود ماان قباال أفااراد األجهاازة األمنيااة لينقاال علااى إثرهااا إلااى مستشاافى الزكاااة  دون مباارر واضااح  
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ل جاره بعد سماعه صراخ النساء  أثناء اعتقال األجهزة األمنية ألحاد كاوادر فاتح  سوى أنه ذهب لمنز 
 «.فعند دخوله المنزل تم االعتداء عليه مباشرة

وأشار أمين السر بطولكرم إلى أن األجهزة األمنية ال تطبق تعليمات الرئيس عباس وال االتفااق معاه  
 «.ووقف حملة االعتقاالتالمتعلقة بإنهاء أزمة المعتقلين من كوادر فتح  

 6/8/2016الخليجة الشارقةة 
 

 اليقة تدعو لتشكيل قوائم توافقية وتهيئة األجواء لالنتخاباتالنائب سميرف الح .8
دعااات النائاااب عااان حركاااة نحمااااسن فاااي محافظاااة الخليااال ساااميرة الحاليقاااة  الماااواطنين كافاااة : الخليااال

وطن ويعلون مصلحته علاى أي مصاالح الستخدام حقهم االنتخابي لضمان وصول من يحملون هم ال
وقالاات الحاليقااة فااي تصااريح صااحفي يااوم الساابت  تلقااى نالمركااز الفلسااطيني لإعااالمن نسااخة   أخاارى.

منه: ننهيب بالجميع أن ال يتعاملوا مع مثيري القالقل والفاتن  ونحاثهم علاى العمال علاى تشاكيل قاوائم 
 متطلبات المرحلة الراهنة التي يمر بها شعبنان.توافقية بحسب ما يمليه واقع كل منطقة  بما يتوافق و 

ودعاات إلااى ضاارورة وجااود ضاامانات تحمااي المااواطن الفلسااطيني كااي ال يعاقااب علااى رأيااه ماان خااالل 
اإلدالء بصااوته أو ترشااحه  وذلااك ماان أجاال تااوفير األرضااية الصااالحة إلجااراء االنتخابااات فااي وقتهااا 

لسلطة بتوفير األمن واألمان  وتهيئة األجواء إلجراء وطالبت حاليقة األجهزة األمنية التابعة ل المحدد.
 االنتخابات بعيدا  عن سياسة القمع والتهديد.

 6/8/2016ة المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مخطط استيطاني في محيط القدسالحسيني يحذر من  .9
مااان مخطاااط التوساااع االساااتيطاني فاااي القااارى  محاااافظ القااادس ووزيااار شاااؤونها عااادنان الحسااايني  حاااذر
وقال الحسيني في تصريحات لاه ن يتعارض المواطناون  لدات المحيطة لمدينة القدس والقريبة منها.والب

نهااائين  فااي محاولااة لتهجياار سااكان القاارى والمناااطق المجاااورة للقاادس تمهياادا للساايطرة  إجهااادلعمليااة ن
حفاظ على لكن الحسيني اكد صمود المواطنين ومواجهة نالتغول ن االحتاللي غير المسبوق  لل عليها.

مخطاط االساتعمار واالساتيطان الموجاود فاي محايط مديناة القادس مان  إلاىوممتلكاتهم  الفتا  أراضيهم
فاااراي فاااي المنطقاااة الشااامالية باااين  إلاااىونباااه الحسااايني  شااامالها. إلاااىجنوبهاااا إلاااى شااارقها ومااان شااارقها 

دا  أن قاوات مستوطنة )جبعات زائييف   ومستوطنة )عناتوت  والمساتوطنات فاي الجهاة الشارقية  مؤكا
الفلسااطينية  مشاايرا  لحلقااة فااي منطقااة  األراضااياالحااتالل تغلااق هااذه الفراغااات الشاارقية وتفصاالها عاان 

 المطار في قلنديا ترغب سلطات االحتالل ببناء مستوطنة كبيرة هناك  وترسي  واقع الجدار.
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للهادم   إنذاراتتالل وقال الحسيني:ن دولة االحتالل فوق القانون ال تستمع ألحد وقد قدمت قوات االح
 وحدة سكنية  في الجزء الشمالي المواجه لجدار الفصل العنصري. 25بناية في  11بعد هدم 

 6/8/2016الخليجة الشارقةة 
 

قامة الميناء  رورف ملحة .11  الخ را: تشديد حصار غزف يعطل اإلنتاج وا 

جماااال الخضاااري  إن  قاااال رئااايس ناللجناااة الشاااعبية لمواجهاااة الحصاااارن النائاااب: زيناااة األخااارس -غااازة 
االحاااتالل اإلسااارائيلي يعمااال علاااى تعمياااق الحصاااار علاااى قطااااع غااازة مااان خاااالل توسااايع قاااوائم السااالع 

 الممنوع دخولها إليه تحت مبررات ناالستخدام المزدوجن.

ياوم الساابت  أن االحااتالل يركنااز علااى منااع الساالع المتعلقااة  وباينن الخضااري فااي حديثااه لااا نقاادس باارسن 
 عطيل عجلة اإلنتاج في قطاع غزة.بالقطاع الصناعي لت

وأوضح أن إدراج أي سلعة يأتي بقرار إسرائيلي مباشر  وينعكس على واقع الحيااة واالقتصاادب بحياث 
 ال يستطيع أحد تغيير هذا القرار  ليصبح حقيقة يدفع ثمنها القطاع الخاص الفلسطيني  وفق قوله.

اري  واسااتمرار إغااالق معظاام معااابر قطاااع غاازة وأضاااف نالقيااود اإلساارائيلية علااى حريااة التبااادل التجاا
وفاارض الطااوق البحااري علااى غاازة يااأتي فااي إطااار اسااتمرار وتشااديد الحصااار لمنااع أي آفاااق للتنميااةن  

 مشيرا  إلى أن التصدير متوقف أيضا  بقرار إسرائيلي ندون مبرراتن.

تفاقياات الدولياة وهاو وفي السياق ذاته  رأى أن ميناء غزة يعد حقا للشاعب الفلساطيني نصات علياه اال
ودعااا إلااى عماال فلسااطيني مشااترك وضااغط عربااي  أحااد محااددات إنهاااء الحصااار كليااا .و ضاارورة ملحااة 

سالمي ودولاي فاي سابيل إنشااء المينااءب باعتبااره مكماال  ولايس باديال  عان المعاابر التجارياة  وكاذلك  وا 
 إلنهاء الحصار اإلسرائيلي لقطاع غزة بشكل كلي.

 6/8/2016قدس برسة 

 
 هنية يدعو إلى اصطفاف وطني لدعم األسرى في معركة الكرامة .11

إسماعيل هينة  إلى الوقوف صفًّا واحد ا خلف   دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: غزة
   حتى ينتصروا ويتوقف قمع االحتالل لهم.2األسرى المضربين عن الطعام في معركة )الكرامة 

  بإيجاااد حركااة دبلوماسااية سياسااية للاادول العربيااة تضااغط 8-5م )وطالااب هنيااة فااي خطبااة الجمعااة يااو 
لوضع حد لهذا نالتهورن الصهيوني بحق األسرى  مؤكاد ا أن المقاوماة نساتظل علاى رأس الجبال تملاك 
األوراق الضاااغطة وتحااتفظ بأساارارها ماان أجاال كساار القيااد اللعااين عاان األساارى كمااا فعلاات سااابق ا فااي 

 صفقة وفاء األحرارن.
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ة على أن األسرى نعلى رأس األولويات ودائماا علاى جادول أعماال القياادةن  داعي اا إلاى عقاد وشدد هني
جلسة عاجلة للجمعية العامة لألمم المتحدة التخاذ قرار بحماية األسرى في سجون االحتالل وحقوقهم 

 القانونية واإلنسانية  وعدم السماح لالحتالل باستمرار التفرد بهم.
نية على التمساك بمطلاب إنشااء مينااء بحاري فاي قطااع غازة  مبين اا أن نإنشااء وفي سياق آخر  أكد ه

ميناااء غاازة حااق أصاايل لشااعبنا  واسااتحقاق متعلااق بالمفاوضااات التااي جاارت فااي القاااهرة للتوصاال إلااى 
 اتفاق تهدئة في معركة العصف المأكولن.

موعاادها المقاارر فااي  كمااا دعااا إلااى التمسااك بااإجراء انتخابااات مجااالس الهيئااات المحليااة للبلااديات فااي
 تشرين أول )أكتوبر  المقبل  نبقوة وبمنافسة شريفةن.

وأكااد هنيااة أن حماااس قااررت المشاااركة فااي انتخاباااات البلااديات  مشاادد ا علااى أهميااة هااذه االنتخاباااات 
حااداث تغيياار فااي حالااة الجمااود السياسااي الااذي تعيشااه الحالااة  نإيمان ااا منااا بالشااركة المدنيااة والسياسااية وا 

 ة بعد تعطيل اتفاقيات المصالحة واالنتخابات العامةن.الفلسطيني
ان   ااة إلعااادة االعتبااار للحيويااة الفلسااطينية داخليًّااا وسياسااي    وعاادن أن االنتخابااات المقبلااة نضاارورة ملحن
مشاير ا إلاى أنااه ال ياتم التناافس علااى مصاالح كبارى وعلااى مقاعاد ومناصاب  نإنمااا لنخادم أبنااء شااعبنا  

 كما قال.ونقدم لهم الخدمةن  
 5/8/2016ة المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اإلسرائيلي ستفرض معادلة جديدف على العدو 2حماس: معركة الكرامة  .12

نظمااات حركاااة حمااااس بشااارق غااازة مسااايرة جماهيرياااة حاشااادة  مسااااء الجمعاااةب تضاااامنا ونصااارة : غااازة
ساجون االحاتالل لألسرى في سجون االحتالل. وقال القيادي في الحركة فوزي برهاوم إن األسارى فاي 

 .2هم على موعد مع الحرية قرييا بوفاء األحرار 
وأكاد برهاوم خاالل حديثاه لمراساال نالمركاز الفلساطيني لإعاالمن أناه ماان خاالل معركاة إضاراب الكرامااة 

  ساانفرض علااى العاادو الصااهيوني معادلااة جدياادة  وأن كتائااب القسااام والمقاومااة الفلسااطينية تخااوض 2
  فوفاااء 1نلاان تنكساار إرادة األساارى  وكمااا راهنااتم علااى وفاااء األحاارار وأضاااف  معهاام هااذه المعركااة.

 ستبيض السجون قريبا  وبجب على االحتالل أن يفهم المعادالت بشكل صحيحن. 2األحرار 
وخالل كلمته أمام الجماهير المحتشدة بميدان فلساطين وساط مديناة غازة  قاال القياادي بالحركاة مااهر 

ن يناااال مااان عااازة وكراماااة األسااارى األبطاااال  وظااان أناااه ساااينال مااان صااابرة: نظااان المحتااال أناااه يمكااان أ
 عزيمتهم  فبدأ بالتضييق عليهم بشتى الوسائل  ولكنه واهمن.
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وبعاااث القياااادي بحمااااس رساااالة للعااادو الصاااهيوني باااأن المقاوماااة لااان ترضااا  لاااه نإن أردت أن تطمااائن 
اخل السجونب فال فارق وأضاف أن ناألسرى يتنحدون مع بعضهم د شعبك  فارض  لشروط المقاومةن.

 بين أسرى حماس والجبهة الشعبية  وكلهم يجتمعون في صف واحدن.
 5/8/2016ة المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مقابل المال للمخابرات الغربية "حزب هللا"و ةفتح: حماس سلمت معلومات أمنية عن سوري .13

تساليم المعلوماات األمنياة كافاة هاجمت حركة فتح بقوة حركة حماس واتهمتهاا ب: كفاح زبون - رام هللا
مقابل الماال  عن دمشق وما يسمى حزب هللا إلى المخابرات الغربية قبل أن تحاول العودة إلى طهران

 وذلك بعد أن بدأ مشروع اإلخوان في السقوط.
وقال أسامة القواسمي المتحدث باسام حركاة فاتح فاي بياان مهاجماا القياادي فاي حمااس محماود الزهاار 

المعارضاة اإليرانياة ماريم رجاوي: إن  ه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر لقائاه بزعيماةبعد مهاجمت
الزهاااار يعلااام يقيناااا أن حركتاااه هاااي التاااي باعااات حلفاءهاااا وانقضااات علااايهم وانتقلااات مااان حلاااف طهاااران 

المعادي لهم تماماا فاي ليلاة وضاحاها وأنهاا قامات بتساليم المعلوماات  ودمشق و)حزب هللا  إلى المربع
 نية كافة عن دمشق و)حزب هللا  للمخابرات الغربية وعندما أدركت أن المشروع اإلخواني بدأ فياألم

 السقوط في سوريا ومصر والمنطقة عادت للتسبيح على أعتاب طهران طلبا للمال فقط.
وكان محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس قد وصف لقاء الرئيس الفلسطيني محمود 

را بأناه انصاياع  ازن  بزعيمة المعارضة اإليرانية في الخارج مريمعباس )أبو م رجاوي فاي بااريس ماؤخ 
 ألوامر أسيادهما في المشروع الغربي حسبما نقلت عنه وكالة أنباء فارس اإليرانية.

 7/8/2016الشرق األوسطة لندنة 
 

 د أبناء فتحمنذ إعالن موعد االنتخابات وهناك حمالت متصاعدف من قبل أجهزف حماس  : فتح .14
وفا: طالبت حركة فتح كافة القوى والفصائل في غزة بالوقوف عناد مساؤولياتها الوطنياة أماام -رام هللا 

صدار أحكام باطلة بحق أبنائها وكوادرها.  ما تقوم به حماس من اعتقاالت  وا 
ناه   أمساء أمسوأكد المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في تصريح صحافي موجه إلى حماس  

منااذ إعااالن الحكومااة موعااد االنتخابااات وهناااك حمااالت متصاااعدة ماان قباال أجهاازة حماااس ضااد أبناااء 
حركة فتح من استدعاءات واعتقاالت وأحكام جائرة وتهديد وابتزاز  ومنع لممارسة أي نشاط انتخابي  

 عي.حتى وصل الحد إلى منع كوادر وقيادات فتح تسجيل أية تدوينة على صفحات التواصل االجتما
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وشدد القواسمي على أن حركة فتح اختارت طريق االنتخابات لتكون طريقا  وأساسا  للوحدة ال لتكاريس 
 االنقسام  بينما تصر حماس بفعلها على جعل االنتخابات طريقا  لتعميقه.

  7/8/2016األيامة رام هللاة 
 

 من قيادات فتح أربعةبفصل  وقع قرارا   عباسدوت كوم":  لقدسا" .15
الارئيس محماود عبااس وقاع قارارا  أنمصادر مطلعة لا نالقدسن دوت كاوم  ياوم السابت   أكدت :رام هلل

ماان قيااادات حركااة نفااتحن بساابب عالقااتهم بالعضااو المطاارود ماان اللجنااة المركزيااة  أربعااةيقضااي بفصاال 
 للحركة محمد دحالن.

ي  علاي وعضاوي بكار ونعيماة الشا أباووقالت المصادر إن قرار الفصل يشامل كاال مان الناائبين نجااة 
 خوصة. أبوالمجلس الثوري عدلي صادق وتوفيق 

ويأتي هذا القارار قبال ياومين مان االجتمااع المقارر للمجلاس الثاوري للحركاة والاذي سايبحث جملاة مان 
 فصل من شملهم هذا القرار. إجراءات إتمام إلى إضافةالقضايا المتصلة بالوضع السياسي  

 6/8/2016موقع صحيفة القدسة القدسة 
 

 غزف بإلشراف على انتخابات البلديات واختيار قوائم المرشحين ل من فتح لجنة رباعية :آمال حمد .16
أشرف الهور: أكدت آمال حمد عضو اللجناة المركزياة لحركاة فاتح لاا القادس العرباي  أن لجناة  -غزة 

ليااة رباعياة تضاام أعضاااء ماان اللجنااة المركزيااة للحركااة باادأت عملهااا فااي قطاااع غاازة لإشااراف علااى عم
نها منفتحاة  االنتخابات واختيار قوائم المرشحين. وقالت إن الحركة ستختار مرشحيها من الكفاءات  وا 

 على أي تحالف مع القوى والقوائم األخرى  بما يحقق المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني.
مااع وصااول  وقالاات إن اللجنااة العليااا لإشااراف علااى االنتخابااات البلديااة فااي قطاااع غاازة باادأت أعمالهااا 

 رئيس اللجنة ومفوض التعبئة والتنظيم في القطاع صخر بسيسو من الضفة الغربية.
وأوضااحت أن اللجنااة المركزيااة شااكلت لجانااا فااي كافااة الماادن لإشااراف علااى االنتخابااات  وأن اللجنااة 
المشرفة على االنتخابات في قطاع غزة تضم إلى جانب عضويتها وعضوية بسيسو كال من الادكتور 

وأكااادت أن اللجنااة ستشااارف علاااى ترتيااب اختياااار قاااوائم حركااة فاااتح التاااي  ا األغاااا  وروحااي فتاااوح.زكرياا
وكشافت أن اللجناة  ستشارك في االنتخاباات البلاديات  مان خاالل وضاع االساتراتيجيات الالزماة لاذلك.

 الرباعية ستقوم بتشكيل لجان فرعية في كافة أقاليم الحركة في قطااع غازة  مان أجال البادء فاي عملياة
 اختيار القوائم والتحالفات المقبلة.
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وحااول مااا يااذكر عاان وجااود محاااوالت ماان أجاال الاادخول فااي قااوائم مشااتركة بااين حركتااي فااتح وحماااس 
لخوض االنتخابات البلدية المقبلة  قالت حمد لا القدس العربي  إنه لغاية اللحظة لم تجلس حركة فاتح 

نهامن أجل مناقشة هذه الملفات   اجتماعاات ماع حركاة حمااس خالفاا لماا نشار   أيضاا لام تقعاد أي وا 
لكنهااا أكاادت أن الحركااة منفحتااة علااى أي تحااالف علااى أرضااية أن يكااون هااذا التحااالف يخاادم مصاالحة 

وقالااات إن التحالفاااات التاااي ساااتعقد فاااي المرحلاااة المقبلاااة ساااتحددها طبيعاااة  أبنااااء الشاااعب الفلساااطيني.
لمنااطق ماع مساتقلين وتحالفاات أخارى ماع المنطقة  كاشفة النقاب عن احتماالت للتحالف في بعض ا

 قوائم اليسار.
 6/8/2016القدس العربية لندنة 

 
 أبو شهال يستبعد تحاليف فتح ميع حمياس في االنتخابات المحلية المقبلة .17

قال الدكتور فيصل أبو شهال عضو قيادة حركاة فاتح فاي قطااع غازة إن الحركاة لام تغلاق  حسن جبر:
ة التحااالف مااع التيااار الااوطني فااي االنتخابااات المحليااة المقبلااة لتشااكيل الباااب حتااى اآلن أمااام إمكانياا

واستبعد أبو شهال لا األيام تشكيل قائمة انتخابية  تحالف انتخابي لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
وتااابع:  موحاادة مااع حركااة حماااس  مؤكاادا  أنااه لاام تجاار أي اتصاااالت مااع األخياارة لتشااكيل هااذه القائمااة.

جراء االنتخابات التي تعتمد التمثيل النسبي الكامل سنرى كيف ستدار األمور فاي عادد مان ربما بعد إ
 البلديات والمواقع في مختلف أنحاء الوطن.

وكشاااف أباااو شاااهال النقااااب عااان تواصااال الحركاااة ماااع بعاااض فصاااائل المنظماااة مثااال الجبهتاااين العربياااة 
 ق المواقف معهم في بعض البلديات.والفلسطينية وجبهة النضال الشعبي وجبهة تحرير فلسطين لتنسي

بلدية وهيئة محلية تحتاج إلى دراسة كل اإلمكانيات  416واشار إلى أن االنتخابات التي ستجري في 
فيهااا  األماار الااذي تهااتم بااه حركااة فااتح بشااكل جاااد  مؤكاادا  أن كاال محافظااة يتابعهااا عضااو فااي اللجنااة 

لى جانبه أعضاء من المجلسين الثوري وال  تشريعي لدراسة واقع كل منطقة والتقرير بشأنها.المركزية وا 
وشاادد أبااو شااهال علااى أن عالقااة حركااة فااتح مااع المااواطن مبنيااة علااى خدمااة المااواطن ويرتكااز برنااامل 

 الحركة على رفع الظلم عنه ومواجهة كافة القضايا التي تؤثر على حياته.
النتخابااات قادمااة فااي المجتماااع  وأكااد: فااتح تعلاام أنهااا انتخابااات خدميااة لكنناااا نأماال أن تكااون نموذجااا  

الفلسطيني  الفتا  إلى أن الحركة ستكون حريصة على خدمة المواطن وتاوفير سابل الحيااة الكريماة لاه 
وتسخير كل العالقات في العالمين العرباي واإلساالمي والادولي لخدماة الماواطن ومعالجاة أزماتاه بقادر 

  المستطاع.
  7/8/2016األيامة رام هللاة 
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 م ُيعرض علينا تشكيل قوائم انتخابية مشتركةحماس: ل .18

قالت حركة حماس  إنه لم يعارض عليهاا فكارة تشاكيل قاوائم مشاتركة لالنتخاباات البلدياة  مؤكادة : غزة
 أن الحديث عن ذلك هو تسريبات إعالمية ال أساس لها من الصحة.

لااى الحركااة منااذ وأشااار الناااطق باساام الحركااة سااامي أبااو زهااري فااي تصااريح صااحفي اليااوم الساابت  إ
البدايااة طرحاات فكاارة تشااكيل قااوائم مشااتركة علااى عاادد ماان الفصااائل الفلسااطينية إال أنهااا لاام تتلااق  أي 

 إشارات إيجابية.
وشااادد أباااو زهاااري علاااى موقاااف الحركاااة بضااارورة اساااتمرار التحضااايرات إلجاااراء العملياااة االنتخابياااة فاااي 

 مواعيدها وتهيئة جميع المناخات إلنجاحها.
 6/8/2016ة نفلسطين أون الي

 

 في ال فة "إسرائيل"مشاركة حماس في االنتخابات البلدية تربك خطط افة اإلسرائيلية: حالص .19

أكدت تقارير صحافية إسرائيلية متطابقة أن قرار حركة حماس المشاركة في : أسعد تلحمي –الناصرة 
توبر  المقبال أرباك وخلاط تشرين األول )أك 8االنتخابات البلدية في الضفة الغربية المقرر إجراؤها في 

مااان جدياااد األوراق التاااي ينشاااغل فاااي إعااادادها الجااايش اإلسااارائيلي ووزيااار الااادفاع أفيغااادور ليبرماااان مناااذ 
شااهرين فااي شااأن السياسااة التااي يجااب انتهاجهااا تجاااه الضاافة الغربيااة  وأنااه باادال  ماان اإلنشااغال بااا اليااوم 

زن  مااان الحكااام  أضاااحى إلسااارائيل التاااالي لرحيااال رئااايس السااالطة الفلساااطينية محماااود عبااااس )أباااو ماااا
والسلطة الفلسطينية قلق مشترك من احتمال أن تحقق الحركة اإلساالمية نصارا  كبيارا  فاي االنتخاباات  

 .ليسيطر على رأس بلديات محاذية لبلدات إسرائيلية رؤساء ينادون بالكفاح المسلح ضد إسرائيل

ات مسؤولين أمنيين إسارائيليين لنظارائهم وكتب المعلق العسكري في هآرتس عاموس هارئيل أن تحذير 
في السلطة الفلسطينية من أن فتح والارئيس عبااس قاد يمهزماان فاي االنتخاباات البلدياة القات ال مبااالة 
ال يمكاااان تفساااايرها  أو ربمااااا العتقااااادهم أن الفصااااائل اإلسااااالمية لاااان تشااااارك هااااذه الماااارة أيضااااا  فااااي 

 االنتخابات كما حصل قبل أربع سنوات. 

لمعلق العساكري فاي ياديعوت أحروناوت ألايكس فيشامان أماس  أن اإلعاالن المفااج  للفصاائل وكتب ا
الفلسطينية اليسارية واإلسالمية خوض االنتخابات البلدية باغت  إسارائيل أيضاا   وأن الحكوماة األمنياة 

لم  المصغرة تستنزف ذاتها في موضوع األنفاق التي تحفرها حماس في غزة على الحدود مع إسرائيل 
تشخنص أو أنها تغض الطرف عن أكبر نفق سياسي في الضفة الغربية تحفره الحركة هاذه األياام فاي 
الضاافة الغربيااة يهاادد بسااحب البساااط ماان تحاات كاال الحسااابات اإلساارائيلية فااي الضاافة الغربيااة  نفااق ال 
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و إسرائيل تغط يمكن تدميره بوسائل تكنولوجية... وبينما ضجيل الحفريات يمسم ع في المنطقة كلها تبد
في النوم  لكنها ستصحو بعد أسابيع عندما تارى أن حمااس تساتعد لتسالم مراكاز القاوى البلدياة للضافة 
الغربية في شكل قانوني وديموقراطي  في طريقها للسيطرة على السلطة الفلسطينية  أما نحن فكعادتنا 

 .نكون قد تأخرنا عن القطار

 6/8/2016الحيافة لندنة 
 

 عدالة ق يتنا أقوى من فيسبوكلصفحته:  إدارف فيسبوكعلى إغالق البطش ردا   .21

أغلقااات إدارة موقاااع التواصااال االجتمااااعي ن فيسااابوكن ياااوم )السااابت   صااافحة : إيهااااب العيساااى -غااازة 
 القيادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش.

اعي فيسابوك علااى بإقاادام موقاع التواصال االجتماا السابتوقاال الابطش لااا نقادس بارسن: نفوجئنااا صاباح 
حذف صفحتي الشخصاية لاديهمن  مشاير ا فاي الوقات ذاتاه إلاى أن الصاحف اإلسارائيلية كانات أول مان 

وأضااف: ننحان جازء مان أصاوات المقاوماة فاي فلساطين واألصاوات الرافضاين للتطبياع  عرف باألمر.
دارة )فااايس باااوك  باعتبارهاااا منحاااازة إلسااارائيل ال ترياااد أن تبقاااي أصاااوا ت أو صااافحات ماااع االحاااتالل وا 

 للمقاومة تعبر عنها او أي أصوات معارضة للتطبيع مع االحتاللن.

واعتباار الاابطش أن الهاادف ماان هااذه الخطااوة ماانعهم ماان إيصااال صااوتهم للجمهااور الفلسااطيني والعربااي 
واإلساالمي  مسااتدرك ا باالقول: نلكاان هااذه لايس نهايااة المطاااف والاا )فاايس بااوك  ليسات الوساايلة الوحياادة 

 للعالم اإلسالمي والعربي فهناك وسائل كثيرة ممكن نوصل صوتنا من خاللهان إليصال صوتنا

وأضاف: ننحن أصاحاب قضاية عادلاة وعدالاة قضايانا أقاوى مان الاا )فايس باوك  أو أي مواقاع تحااول 
 حظر المقاومة وعزل قادتهان.

 6/8/2016ة قدس برس
 

 اإلسرائيلية  سجونالحة إدارف مصلمع بعد اتفاق  عن الطعام إ رابهم يعلقونأسرى حماس  .21
قال مركز أسرى فلسطين للدراسات  أماس السابت  إن أسارى حمااس الاذين خاضاوا : رائد الفي - غزة

إضرابا  عن الطعام على مدار اليومين الماضيين علقاوا إضارابهم بعاد اتفااق ماع إدارة مصالحة ساجون 
 االحتالل يقضي باالستجابة لمعظم مطالبهم اإلنسانية العادلة.

أساايرا  ماان حماااس كااانوا أعلنااوا تباعااا   365ر الناااطق اإلعالمااي باساام المركااز رياااض األشااقر  أن وذكاا
الادخول فاي إضاراب مفتاوح عان الطعاام احتجاجاا  علاى عملياة القماع الواساعة التاي تعرضاوا لهاا خاالل 



 
 
 
 

 

 16 ص             4013 العدد:        7/8/2016 األحد التاريخ: 

                                    

فة أسير منهم  واالعتداء على العديد منهم بالضرب  إضا 300األسبوع الماضي  ونقل ما يزيد على 
 إلى عزل رئيس الهيئة القيادية العليا ألسرى الحركة األسير محمد عرمان في سجن هداريم.

وأوضااح أن قااادة اسااتخبارات السااجون تااداعوا إلااى لقاااء مااع قااادة الحركااة داخاال السااجون  حيااث توصاال 
الطرفااان إلااى اتفاااق يقضااي بتعليااق أساارى حماااس إضاارابهم  مقاباال االسااتجابة لمعظاام مطااالبهم التااي 

لاات فااي وقااف كاال أشااكال التفتاايش المهااين والمااذل  ومنهااا التفتاايش العاااري  وتحسااين شااروط حياااة تمث
األساارى فااي سااجن نفحااة  وذلااك بزيااادة التهويااة وتخفيااف االزدحااام. وكااذلك إنهاااء عاازل رئاايس الهيئااة 
القيادية العليا ألسرى حماس  وعودته إلى سجن نفحة في مدة أقصاها ثالثة أشهر  إضافة إلى إعادة 
األسااارى الاااذين تااام نقلهااام إلاااى أمااااكنهم  واالساااتجابة لااابعض المطالاااب الحياتياااة األخااارى مثااال الساااماح 

دخال الكتب لألسرى عن طريق زيارات األهل.  بإضافة قناة فضائية أخرى  وا 
 7/8/2016الخليجة الشارقةة 

 
 عن الطعام إ رابهلم يوقف  إذابعقوبات قاسية  سعداتاالحتالل يهدد  .22

العااام للجبهااة الشااعبية  األمااين  يااوم الساابت  اإلساارائيليةالسااجون  إدارةهااددت  :وديعلااي ساام -جنااين 
عااان  إضااارابهالعااازل االنفااارادي اذا لااام يوقاااف  إلاااىاحماااد ساااعدات بعقوباااات قاساااية تشااامل نقلاااه  األساااير
عالم الكعبي  عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية  مسؤول لجنة األسرى لا  . وأوضحالطعام
وجهااوا تهدياادا مباشاارا  اإلساارائيليةدوت كااوم  أن مسااؤولي االسااتخبارات فااي مصاالحة السااجون  نلقاادسن
 إلاىسعدات القابع في قسم العازل فاي ساجن )ريماون  يقضاي بحرماناه مان كافاة حقوقاه ونقلاه  لألسير

عن الطعام وهو التهديد الذي قابلاه ساعدات بإصاراره علاى خياار  إضرابهالعزل االنفرادي اذا لم يوقف 
 وعدم التراجع مهما كان الثمن. اإلضرابمواصلة 

 6/8/2016موقع صحيفة القدسة القدسة 
 

 استشهاد قسامي بانهيار نفق وسط قطاع غزف .23
أعلنااات كتائاااب القساااام الجنااااح العساااكري لحركاااة نحمااااسن ومصاااادر طبياااة  عااان استشاااهاد أحاااد  :غااازة

ج األمناااي باااين قطااااع غااازة   إثااار انهياااار نفاااق للمقاوماااة قااارب السااايا2016-8-6عناصااارها  السااابت 
 .48واألراضي الفلسطينية المحتلة عام 

عاماا  مان ساكان  23وقالت القسام في بيان صحفي نتزف كتائب القسام المجاهد خالد مثقال الهاور )
 مخيم البريل الذي استشهد إثر انهيار نفق للمقاومةن في منطقة حجر الديك القريبة وسط قطاع غزة.

 القتيل نقلت إلى مستشفى نشهداء األقصىن في وسط القطاع.وقال مصدر طبي إن جثة 
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مقاااتال غااالبيتهم ماان عناصاار القسااام فااي حااوادث انهيااار انفاااق خااالل األشااهر  15واستشااهد أكثاار ماان 
 القليلة الماضية في القطاع.

 6/8/2016ة فلسطين أون الين
 
 نتنياهو وليبرمان يعار ان خطة إنشاء ميناء بحرا لغزف .24

بنيامين نتنياهو ووزير دفاع افيغدور ليبرمان   اإلسرائيليةت: أعلن رئيس الحكومة وكاال -القدس 
معارضتهما لخطة وزير المواصالت يسرائيل كاتس الهادفة إلى إقامة جزيرة منفصلة مع قطاع غزة 

غزة  ألنه ال يمكن ضمان فحص البضائع والناس الذين سيدخلون  إلىوفحص البضائع الداخلة 
 عن القطاع.« جزيرة منفصلة»حتى في حالة إقامة  ويخرجون  وال

إن مسألة الفحص األمني « يسرائيل هيوم»وقال نتنياهو  ردا على سؤال وجهته اليه صحيفة 
 «.أنا أعارض بشدة  ال يمكن ضمان أي فحص فاعل»  فيما قال وزير الحرب ليبرمان «إشكالية»

ياسية رفيعة أن الجيش والشاباك ال يريان لكنه خالفا لموقف نتنياهو وليبرمان  ادنعت جهات س
مشكلة أمنية في إقامة الجزيرة المنفصلة كما تدعي الجهات المهنية في وزارتي الخارجية والمالية أن 

 هذا الحل يعتبر جيدا  من الناحيتين السياسية واالقتصادية.
دفع المشروع  لكنه تم وطلب كاتس من المجلس الوزاري المصغر األمر بإقامة طاقم وزاري للبدء في 

 رفض طلبه.
 7/8/2016األيامة رام هللاة 

 
 نتنياهو يجمع كافة المعلومات السرية والحساسة بين يديه .25

استصدر رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو  أمر طوارئ من لجنة السايبر : بالل ضاهر
صالحيات الحراسة المادية  المفرعة عن لجنة الخارجية واألمن في الكنيست  يقضي بنقل كافة

والمعلوماتية السرية لكافة األجهزة والهيئات والمؤسسات إلى سلطة السايبر  وذلك على الرغم من 
 .عدم سن قانون حتى اآلن لتنظيم نشاط هذه السلطة

وسيستولي نتنياهو بموجب أمر الطوارئ هذا على المعلومات السرية الموجودة بحوزة جهاز األمن 
اباك  والشرطة ومجلس األمن القومي  المسؤول عن لجنة الطاقة الذرية ومفاعل ديمونا العام )الش

أشكلون  وسلطة السكان والهجرة والسجل  –والصناعات األمنية وغيرها  وشركة أنبوب النفط إيالت 
ة الجنائي والمخزون البومتري وسلطة المطارات والبورصة والبنك المركزي ووزارة المالية. وهذه قائم

 .جزئية للهيئات التي بحوزتها معلومات حساسة
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وذكرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' اليوم  الجمعة  أنه ستكون لدى رئيس سلطة السايبر صالحية 
وكان نتنياهو  المسؤول عن هذه السلطة  عين  خزون.طلب أية معلومة أو معطى من هذا الم

 .المقرب منه أفيتار متانيا رئيسا لها
 5/8/2016ة 48عرب 

 
 المستشار الق ائي يفحص إمكانية التحقيق مع نتنياهو ونجله .26

رطة اإلسرائيلينة  المرحلة األولى من التنحقيق في شبهات ضدن رئيس : الطيب غنايم استوفت الشن
الحكومة اإلسرائيلينة بنيامين نتنياهو ونجله يئير  وسلنمت موادن التنحقيق  للمستشار القضائين للحكومة  

 لبالت  بانتظار تعليماته بشأن التنحقيق مع نتنياهو ونجله.أفيحاي مند
وكشفت القناة الثنانية للتلفزيون اإلسرائيلين  في نشرتها اإلخبارينة الرنئيسينة  مساء يوم الجمعة  أنن 
رطة تنتظر توصيات المستشار القضائين للحكومة  مندلبالت  لتباشر التنحقيق مع نتنياهو  تحت  الشن

وء األخضر.طائلة التنح  ذير  في حال منحها الضن
 5/8/2016ة 48عرب 

 
 الشرطة اإلسرائيلية ال تحقق في الجرائم عندما تكون ال حية فلسطينية": هآرتس" .27

وديع عواودة: يمتنع قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة التابع لوزارة القضاء اإلسرائيلية  -الناصرة 
الماضي   أكتوبر طينية الحالية  في مطلع تشرين األول/  منذ اندالع الهبة الشعبية الفلس«ماحاش»

ن أن يشكل هؤالء أي عن التحقيق في شكاوى ضد أفراد شرطة قتلوا شبانا وفتية فلسطينيين  من دو 
ملفات التحقيق بهذه الشكاوى بصورة يظهر منها إهمال بالغ « ماحاش»ويغلق  خطر على أحد.

أمس عددا من األحداث  التي قتل فيها أفراد « تسهآر »ويفضح تقرير نشرته صحيفة  للشكاوى.
هم مقدمون على شرطة فلسطينيين نفذوا عمليات طعن أو حاولوا تنفيذ عمليات كهذه أو اشتمبه بأن

 تنفيذ عمليات طعن.

وتبين من التقرير  أن أفراد الشرطة أقدموا على أعمال القتل هذه بصورة غير مبررة  وفيما لم يكن 
إطالق النار  أو أنهم أطلقوا النار على فلسطيني جريح وال يقوى على القيام بأية هناك ما يستدعي 

 حركة.
 6/8/2016القدس العربية لندنة 
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 بتدريس المنهاج اإلسرائيلي بالقدس ميزانيات للمدارسحويل تشترط ت اإلسرائيلية لقدساشؤون  وزارف .28
دارس في اشترطت وزارة شؤون القدس في الحكومة اإلسرائيلية تحويل ميزانيات إلى م: بالل ضاهر

 القدس المحتلة من أجل تنفيذ أعمال ترميم بأن تمدرس هذه المدارس المنهاج اإلسرائيلي.
وذكرت صحيفة نهآرتسن اليوم األحد  أنه يتوقع أن ترصد هذه الوزارة  التي يتوالها الوزير زئيف 

أعمال ل للمدارس في القدس الشرقية لغرض تنفيذ يكمليون ش 20إلكين  من حزب الليكود  مبلغ 
 ترميم وتطوير المؤسسات التعليمية.  

يشار إلى أن معظم المدارس في القدس المحتلة تمدرس المنهاج الفلسطيني ويتقدم خريجوها 
المتحانات التوجيهي. لكن في السنوات األخيرة  تطرح بعض هذه المدارس على تالميذها تعلم 

 ل تسهيل قبولهم في الجامعات اإلسرائيلية.المنهاج اإلسرائيلي  والتقدم المتحانات البجروت من أج
 7/8/2016ة 48عرب 

 
 على أوباما اإلسرائيلية تصدر بيانا الذعا ردا   دفاعوزارف ال .29

اإلسرائيلينة  يوم الجمعة  بيان ا الذع اللهجة  ردًّا على تصريحات  دفاعأصدرت وزارة ال: الطيب غنايم
ليلة الماضية  إنن 'الجيش واالستخبارات اإلسرائيلينة  الرنئيس األميركين  باراك أوباما  الذي قال ال

'  في إشارة لنجاعة االتنفاق الذي تناول تسوية  يعترفان بأنن إيران ال تمتلك قدرة على التنسلنح الننووين
تن  جاء فيه أنن 'جهاز األمن اإلسرائيلين يؤمن بقيمة  الح الننووين اإليرانين  مع القوى العظمى السن السن

اقينات  إالن أنن ذلك فقط في حالة استنادها على واقع قائم  بينما هي تفتقد إلى أين قيمة  في حال االتنف
 .'خالفت الحقائق على أرض الواقع  بشكل مطلق  االتنفاقات التي تستند عليها

بط وأضاف البيان شديد الننبرة أنن 'اتنفاقات ميون  لم تمنع الحرب العالمينة الثنانية وال المحرقة   بالضن
كما آمنوا حينها  أنن ألمانيا الننازينة بإمكانها أن تكون شريكة التنفاقينة معيننة  وكانوا على خطأ  وألنن 

 .'قادة العالم حينها تجاهلوا التنصريحات المباشرة لهتلر وغيره من قادة ألمانيا الننازينة

ا ا  وأردف بيان وزارة األمن اإلسرائيلينة 'هذه األمور صحيحة أيض  بالننسبة إليران  والتي تقوم هي أيض 
ريح على المأل أنن هدفها هو تدمير دولة إسرائيل  بينما أقرن تقرير نشرته  باإلعالن المباشر والصن
لة لإرهاب  وزارة الخارجينة )األميركينة  هذا العام  أننها تتواجد في المكان األونل  عالميًّا  كممون

  فإنن جهاز األمن  ككلن شعب إسرائيل  وككثر في العالم  يفهم أنن وواصل البيان 'لذلك .'العالمين 
اتنفاقات من هذا القبيل  الذي وقنع بين القوى العظمى وبين إيران  غير مجدية بل مضرنة للصراع غير 

 .'المتساوم الذي يجبن اتنخاذه ضدن دولة إرهاب مثل إيران

 5/8/2016ة 48عرب 
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 دفاع الذا يهاجم أوباما لنتنياهو يتنصل من بيان وزارف ا .31
تنصل مكتب رئيس الحكومة اإلسرائيلية  بنيامين نتنياهو  أمام سفير الواليات المتحدة : رامي حيدر

في إسرائيل  دان شابيرو  من البيان الذي أصدرته وزارة األمن  التي يتوالها أفيغدور ليبرمان  ويشبه 
 تلر.فيه االتفاق النووي مع إيران باتفاق ميون  مع ه

وأوردت صحيفة 'هآرتس' في موقعها اإللكتروني  أن مستشار ا رفيع ا في مكتب نتنياهو اتصل بالسفير 
لم ينسق مع نتنياهو  دفاعاألميركي وأبلغه أن البيان صدر دون علم رئيس الحكومة  وأن وزير ال

 بشأن البيان.  
ومحتواه الذي  دفاع  ببيان وزارة الوبحسب الصحيفة  قال المستشار للسفير األميركي إن نتنياهو فوج

يهاجم الرئيس باراك أوباما  وأنه علم من الصحافة  وحاول المستشار تركيز انتباه السفير على 
 التعقيب الذي أصدره مكتب نتنياهو بعد مدة قصيرة من إصدار البيان.

 6/8/2016ة 48عرب 
 

 كيا قريبا  تستبعد تقارب مصر وتر  "معهد أبحاث األمن القوميلي"دراسة  .31
قالت دراسة إسرائيلية مشتركة أن محاولة االنقالب الفاشلة في تركيا مؤخرا أدت إلى انسداد أفق أي 
تقارب كان متوقعا لها مع مصر  مما يعني أن األزمة القائمة بينهما ما زالت بعيدة عن إيجاد صيغة 

 توافقية لحلها على األقل في الفترة القريبة القادمة.

الثنين من باحثيه اة  التي أصدرها معهد أبحاث األمن القومي التابع لجامعة تل أبيب وعزت الدراس
قبل يومين  السبب في تعذر التوافق بين تركيا ومصر إلى أن االنقالب الفاشل كشف النقاب عن 

 خالفات بعيدة في مواقف الجانبين.

متعلقة بالشق المصري  إن الرئيس وقال أوفير فينتر الباحث اإلسرائيلي في جزئه الخاص بالدراسة ال
التركي رجب طيب أردوغان قد يبدو مهتما في قادم األيام باستقرار نظامه الداخلي أكثر من اهتمامه 

 بتحسين العالقة مع مصر.

وأشار إلى أن حجر الزاوية في الرؤية المصرية تجاه تحسن العالقة مع تركيا يكمن في اعتراف أنقرة 
تاح السيسي  وتخفيف حدة العداء التركي تجاه القاهرة  واستجابة أردوغان بنظام الرئيس عبد الف

لمطالب السيسي بتقييد حرية عمل جماعة اإلخوان المسلمين الناشطة في تركيا  خاصة األنشطة 
 السياسية واإلعالمية.
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م لتحسين العالقات مع مصر أن يفرج نظا -كما يقول الباحث-وعلى الجانب اآلخر  تشترط تركيا 
السيسي عن الرئيس السابق محمد مرسي  وكبار قادة اإلخوان المسلمين  وا عادة النظر في الموقف 

 السياسي المصري من الجماعة.

 5/8/2016الجزيرف نتة الدوحة 
 

 ستنكر توسيع االحتالل قوائم المواد المحظورف على قطاع غزفالخ را ي .32
ئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عن ر عن وكاالت  أن ة 7/8/2016الخليجة الشارقةة ذكرت 

قطاع غزة النائب جمال الخضري  استنكر توسيع سلطات االحتالل قوائم السلع الممنوع دخولها 
لقطاع غزة عبر المعابرب ألن ذلك يعطل عجلة اإلنتاج بالقطاع. وشدد الخضري في تصريح أمس 

االستخدام المزدوج يعطل من عمل  السبت  على أن تركيز االحتالل على منع السلع تحت مزاعم
مباشر  وينعكس على « إسرائيلي»المصانع  موضحا  أن إدراج أين سلعة بقوائم المنع يأتي بقرار 

 واقع الحياة واالقتصاد.
غرفة التجارة والصناعة في قطاع غزة قالت إن   أن 7/8/2016الشرق األوسطة لندنة وأضافت 

 نوع من السلع إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم )كيرم 400إسرائيل تواصل منع إدخال أكثر من 
شالوم  وتواصل كذلك التضييق على التجار من خالل مواصلة سحب تصاريح الخروج من عدد 

اإلسرائيلي عن المناطق  وهو المسؤول« منسق األعمال في المناطق»كبير منهم. وأكد مكتب 
ذات االستخدام المزدوج بعد أن ثبت استخدامها في صنع  أنه يممنع فعال إدخال المواد الخام« المحتلة

نعم ألغي بعضها بسبب سوء »التجار قال:  وفيما يتعلق بتصاريح«. وسائل قتالية مختلفة
 «.االستخدام

 
 2015 أكتوبرمنذ  فلسطينيا   طفال   2,320اعتقل  اإلسرائيلي جيشالعبد الناصر فروانة:  .33

عام ا  منذ 18-11طفال  فلسطيني ا  تتراوح أعمارهم ما بين  2320اعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي 
 منهم يقبعون في السجون. 400أكتوبر من العام الماضي وال يزال نحو  األول من

وقال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون األسرى والمحررين  عبد الناصر فروانة  اليوم 
ناثا   شهد ارتفاع ا مضطرد ا منذ اندالع نانتفاضة القدسن  في السبت نإن اعتقال األطفال  ذكورا وا 

 األول من أكتوبر من العام الماضين.
 6/8/2016الخليجة الشارقةة 
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 وحدف من القوات الخاصة تهاجم األسرى الفلسطينيين في زنازينهم .34
هاجمت قوة كبيرة من الوحدات الخاصة بمصلحة السجون اإلسرائيلية : نظير مجلي - تل أبيب

يشل واعتدت على كثير منهم ونقلتهم إلى سجونا  لمئات من األسرى الفلسطينيين في سجني نفحة وا 
أخرى األمر الذي يتسبب في غليان داخل هذه السجون قد يؤدي إلى انفجار األوضاع من جديد 

 والعودة إلى اإلضراب العام فيها.
مي تضامن ا مع إضراب األسير وجاء هذا الهجوم إثر اتساع نطاق المضربين عن الطعام بشكل يو 
ما 54بالل كايد الذي يعالل في المستشفى بعدما مضى على إضرابه  واحتجا جا على إجراءات  يو 

أمس من أن األوضاع في « مركز أسرى فلسطين للدراسات»إدارة السجون المتشددة. وقد حذر 
ي ظل استمرار الهجمة الشرسة يزال سيد الموقف ف سجون االحتالل تنذر بكارثة حقيقية وأن التوتر ال

 والمسعورة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم.
 6/8/2016ة الشرق األوسطة لندن

 
 فلسطيني خالل المواجهات مع الجيش اإلسرائيلي  13نابلس: إصابة  .35

مواطنا أحدهم حالته حرجة  في مواجهات شديدة مع قوات االحتالل في بلدتي  13أصيب : نابلس
نابلس  شمال الضفة الغربية المحتلة  بينما سجلت إصابة جندي صهيوني في تلك بورين وبيتا  ب
وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  إن ثالثة مواطنين أصيبوا بجروح  أحدهم  المواجهات.

حالته حرجة  خالل المواجهات التي اندلعت في بلدتي بيتا وبورين جنوب نابلس  الفتة إلى أن 
لتابعة لها تقدم لهم اإلسعاف الالزم وتحولهم إلى المستشفيات  باإلضافة إلى تقديم طواقم اإلسعاف ا

 اإلسعاف الميداني لعشر إصابات أخرى.
 إلى ذلك  أقرت قوات االحتالل بإصابة أحد الجنود خالل المواجهات في بلدة بورين  جنوب نابلس.

روح طفيفة في مواجهات اندلعت في بلدة العبري  إن جنديًّا نإسرائيليًّان أصيب بج 0404وقال موقع 
 بورين  بعد اقتحامها من قوات االحتالل مساء اليوم.

 6/8/2016ة المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 لالستيطان ومصادرف األرا يالجيش اإلسرائيلي يقمع مسيرات ال فة المناه ة  .36
م الجمعة  بعد قمع قوات أصيب صحفي بجروح  والعديد من المواطنين بحاالت اختناق  يو : رام هللا

االحتالل الصهيوني  مسيرتين مناهضتين لالستيطان ومصادرة األراضي في نعلين  غرب مدينة رام 
 هللا  وكفر قدوم  بقلقيلية  وسط الضفة المحتلة  وشمالها.
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وقالت اللجنة الشعبية في قرية نعلين  إن المسيرة انطلقت تحت عنوان إحياء الذكرى الثامنة 
  حيث كان 4/8/2008د الطفل يوسف أحمد عميرة  الذي استشهد على أرض القرية في الستشها

على  53عاما  وتضامنا مع األسير بالل كايد المضرب عن الطعام لليوم الاا 17يبلغ من العمر 
التواليب احتجاجا على تحويله لالعتقال اإلداري  بعد قرار اإلفراج عنه بعد قضاء محكوميته البالغة 

 ما ونصف ا.عا 14
وأفادت اللجنة أن قوات االحتالل قمعت المشاركين بالمسيرة  وأطلقت النار والقنابل المسيلة للدموع 
تجاههمب ما أدى إلى إصابة العديد منهم باالختناق  فيما أصيب الصحفي حسن دبوس بجروح بعد 

 استهدافه بقنبلة غاز مسيل للدموع بشكل مباشر.
لى ذلك  أصيب عشرات المو  واطنين  باالختناق  خالل قمع قوات االحتالل  مسيرة قرية كفر قدوم  ا 

 14شرق قلقيلية  األسبوعية المناهضة لالستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 
وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي  في تصريحل له  إن قوات االحتالل  عاما.

بل انطالق المسيرة  تحت غطاء كثيف من قنابل الغاز المسيل للدموع  وقنابل اقتحمت القرية ق
 الصوت والرصاص الحيب ما أدى إلصابة عشرات المواطنين باالختناق جرى عالجهم ميدانيا.

 5/8/2016ة المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 باطلة وفاشلة "األقصى"مفتي القدس: إجراءات االحتالل في  .37
ذر خطيب المسجد األقصى المبارك مفتي القدس والديار الفلسطينية  الشي  محمد ح: القدس المحتلة

حسين  سلطات االحتالل من محاولة السيطرة على المسجد  رافضا أي دور لالحتالل في إدارته أو 
وقال حسين  في خطبة الجمعة في المسجد: نلقد تغول االحتالل في اآلونة األخيرة في  إعماره.

وفاشلة باقتحامات متكررة للمسجد األقصى والتعرض للعاملين في المسجد من سدنة  محاوالت يائسة
وعدن أن اعتقال المشرف العام على إعمار المسجد  وبعض حراسه والعاملين  وحراس ولجنة إعمارن.

 فيه  يأتي ضمن محاوالت السيطرة عليه  وسحب صالحيات األوقاف اإلسالمية.
وات االحتالل في شؤون المسجد وا عماره  مؤكدا أن دائرة ورفض خطيب األقصى أي تدخل لق

 األوقاف اإلسالمية هي صاحبة االختصاص في إدارة شؤونه نيابة عن المسلمين.
وأكد مفتي القدس أن كل ما يمارسه االحتالل ضد العاملين في المسجد األقصى أو دائرة األوقاف 

ضة وفاشلة بفضل ثبات المؤمنين وعزة وضد المرابطين والمرابطات هي إجراءات باطلة ومرفو 
 المسلمين والتفافهم حول مسجدهم المسجد األقصى. 

 5/8/2016ة المركز الفلسطيني لإلعالم
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 : تأجير أمالك الغائبين سابقة استيطانّية خطيرف"المكتب الوطني للدفاع عن األرض" .38
تقرير له اليوم السبت من ب االستيطانحذر المكتب الوطني للدفاع عن األرض الفلسطينية ومقاومة 

 إلىخطورة التوصيات التي قدمتها لجنة تنظيم البؤر االستيطانية وما تسمنى با'لجنة التنسوية' 
البؤرة االستيطانينة  عموناه  المقامة على  شرعنهالمستشار القضائين للحكومة ناإلسرائيلينةن  بهدف 

ة  شمالين رام هللا.  أراضل فلسطينينة خاصن
وبهذه المساحات بالسابقة  الغائبين  أمالكورد في وثيقة التوصيات والتي تقضي بتأجير واعتبر ما 
وتشتمل الوثيقة على  الخطيرة التي تستهدف ابتالع المزيد من أراضي الفلسطينيين. االستيطانية

مقترح تفصيلين إلخالء البؤرة االستيطانينة من مكانها الحالين وا عادة بنائها  بجوار الموقع على أراضل 
ا  والتي تعتبر نأمالك غائبين ن حيث ستقوم الهيئة المسمناة 'القينم على أمالك الغائبين  فلسطينينة أيض 

االستيطانية قسائم أرض تتواجد بالقرب منها  وهي مستوطني البؤرة  بتأجيرفي يهودا والسامرة'  
أراض تعتبر ملك غائبين  هجروا أرضهم فترة الننكسة  وفق ما يدنعيه االحتالل وقضاؤه  وستكون 

 فترة اإليجار لثالث سنوات فقط  قابلة للتمديد  ثالث سنوات كحدن أقصى في كلن مرة.
 7/8/2016ة السبيلة عّمان

 
 ال فة إلىمن قطاع غزف  حررا  االحتالل يبعد أسير م .39

شادي رمضان عبد  األسيرأفرجت سلطات االحتالل يوم الجمعة عن  :عالء المشهراوي -غزة 
عاما في  13عاما  من سكان مخيم النصيرات وسط قطاع غزة  بعدما امضى  40اللطيف البابا )
الناطق باسم مفوضية وقال نشأت الوحيدي   الضفة الغربية. إلىقررت إبعاده  إنهاسجونها  غير 

اإلسرائيلي ارتكبت جريمة  االحتاللاألسرى والمحررين في حركة فتح بقطاع غزة:ن إن سلطات 
بحق األسير المحرر شادي رمضان عبد اللطيف البابا من سكان مخيم النصيرات وسط  إضافية

بعد قضاء  قطاع غزة  أمس الخميس  وذلك بإبعاده عن ذويه إلى الضفة الغربية تحت حجل واهية
 عامان. 13البالغة  االحتاللمدة محكوميته في سجون 

 5/8/2016موقع صحيفة القدسة القدسة 
 

 في النشاطات االستيطانية بال فة محموما   تصعيدا  شهد  / يوليوتموزشهر : "أريج" .41
شهد شهر تموز الماضي تصعيدا واضحا في النشاطات االستيطانية  :نالقدسن دوت كوم -بيت لحم 

فة الغربية بما فيها القدس الشرقية  إضافة لتشديد القيود على مناطق مختلفة ومواصلة بالض
 ن  يوم الجمعة.أريلالتطبيقية ن األبحاثاالقتحامات وأعمال القتل واالعتقال  وفقا لتقرير أصدره معهد 
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ناء ن مصادقة االحتالل على مخططات ونشره عطاءات لبأريلووثقت وحدة مراقبة االستيطان في ن
تتركز في محيط القدس  وذلك على الرغم  إسرائيليةمستوطنات  8وحدة سكينة في  2,500من  أكثر

سرائيلمحادثات السالم بين الفلسطينيين  أحياءمن المساعي الدولية الحثيثة إلعادة   .وا 
بين  الفلسطينية الواقعة األراضيدونم من  600وأشار التقرير أيضا إلى إعالن االحتالل عن مصادرة 

 .إسرائيليةبلدتي صفا وبيت سيرا  غربي محافظة رام هللا والبيرة  وذلك لصالح بناء منطقة صناعية 
 5/8/2016موقع صحيفة القدسة القدسة 

 
 عورتا بدعوى الصالف في مقامات دينيةقرية مئات المستوطنين يقتحمون  .41

كم جنوب شرق  8ية عورتا )اقتحم مئات المستوطنين  فجر يوم الجمعة  قر  سعادة:عماد  -نابلس 
صلوات تلمودية في مقامات دينية  إقامةنابلس  بحماية قوة كبيرة من جيش االحتالل وذلك بحجة 

 وتاريخية موجودة في القرية.
مداخل القرية وفرضت حصارا عليها وانتشرت  أغلقتقوات االحتالل  أنوقال مواطنون من القرية  

طقوسهم الخاصة والصاخبة بشكل  أقامواوطنين  الذين في طرقها بهدف تأمين الحماية للمست
 استفزازي.

 5/8/2016موقع صحيفة القدسة القدسة 
 

 / يوليوخالل تموز %92ارتفعت بنسبة  اإلعالمية"مدى": اعتداءات االحتالل  د الحريات  .42
شهر تموز  أننمدىن  اإلعالميةقال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات  :نالقدسن دوت كوم -رام هللا

في فلسطين في حين  اإلعالميةضد الحريات  اإلسرائيليةشهد ارتفاعا كبيرا في عدد االنتهاكات 
 شهدت االنتهاكات الفلسطينية انخفاضا كبيرا.

شهر تموز  أن إلىفي فلسطين في تقريره الشهري  اإلعالميةالمركز الذي يعنى بالحريات  وأشار
انتهاكا ارتكبتها  30كات موضحا انه رصد ووثق ما مجموعه الماضي شهد انخفاضا في عدد االنتها

درجات  9قدره  إجماليبتراجع  أيخالل تموز   اإلعالميةوفلسطينية ضد الحريات  إسرائيليةجهات 
 انتهاكا. 39مقارنة بشهر حزيران الذي كان شهد ما مجموعه 

موز جاء نتيجة انخفاض التراجع في مجمل عدد االنتهاكات التي سجلت خالل ت أننمدىن  وأوضح
انتهاكات خالل  7إلى انتهاكا في حزيران  27كبير في عدد االنتهاكات الفلسطينية التي هبطت من 

انتهاكا  12التي شهدت ارتفاعا كبيرا وقفزت من  اإلسرائيليةتموز  وذلك على النقيض من االنتهاكات 
 انتهاكا في تموز. 23 إلىفي حزيران 
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خالل تموز  اإلسرائيليةمن تسجيل هذا الصعود الكبير في عدد االنتهاكات وجاء في التقرير نيتزا
مع الذكرى السنوية الثانية  عما كانت عليه في الشهر الذي سبقه   %92)ارتفعت بنسبة  2016

 .2014 على قطاع غزة في الثامن من تموز عام اإلسرائيليللحرب التي شنها جيش االحتالل 
 5/8/2016 موقع صحيفة القدسة القدسة

 
 إصابة فلسطينيْين برصاص االحتالل قرب حدود غزف .43

أصيب شابان فلسطينيان عصر الجمعة برصاص االحتالل اإلسرائيلي في مواجهات قرب : وكاالت
 حدود قطاع غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة لوكالة األناضول إن شابين أصيبا بأعيرة نارية 
اإلسرائيلي تجاه عشرات المتظاهرين على الحدود الشرقية لمخيم البريل لالجئين وسط  أطلقها الجيش

  القطاع.
وأضاف القدرة أن سيارات اإلسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة  مشيرا 

 إلى أن األطباء وصفوا جراح أحدهما بأنها خطيرة واآلخر متوسطة.
 6/8/2016الجزيرف نتة الدوحة 

 
 تصعد سياسة هدم المنازل الفلسطينية في القدس المحتلة "إسرائيل": "أوتشا" .44

صعدت إسرائيل سياسة هدم المنازل الفلسطينية في القدس : برهوم جرايسي - القدس المحتلة
المحتلة  وأكد تقرير لمنظمات األمم المتحدة العاملة في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 

الحتالل صعند من جرائم تدمير بيوت الفلسطينيين في القدس المحتلة  بوتيرة عالية لم   أن ا1967
 تشهدها القدس من قبل.
سجل ذروة في جرائم الهدم  فإن العام الجاري يسجل ذروة اعلى  إذ  2015يذكر أن العام الماضي 

 .%40ارتفع عدد البيوت المدمنرة حتى اآلن بنسبة 
تب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية نأوتشان  أمس  إن قوات وقال التقرير الدوري لمك

طفال  كما نفذت مائة عملية  16فلسطينيا من بينهم  60االحتالل قتلت منذ مطلع العام الحالي 
 تفتيش  جرى خاللها اعتقال عشرات المواطنين.

 6/8/2016الغدة عّمان 
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 الدورا اللبنانيبالختيار أف ل العب فلسطيني مهرجان المؤسسة الفلسطينية للشباب والريا ة  .45
للسنة الثالثة على التوالي  تنظم المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة مهرجانها السنوي الرياضي 

 -2015الختيار أفضل العب كرة قدم فلسطيني في الدوري اللبناني على جائزة الحذاء الذهبي لموسم 
ويعتمد اختيار  ت صحافية ورياضية فلسطينية ولبنانية.  وذلك بمشاركة واسعة من شخصيا2016

تصويت  إلىللمؤسسة إضافة  اإللكترونيأفضل العب على نسبة تصويت الجمهور عبر الموقع 
آب  19مساء الجمعة  سادسةالرياضيين. وسيتم إعالن نتائل التصويت الساعة  والصحافيينالمدربين 

  منه. 18التصويت مفتوح لغاية الخميس  الجاري  في قاعة بلدية صيدا  علما أن باب
وهنا أسماء الالعبين المرشحين: إبراهيم سويدان )األنصار   أحمد ياسين )طرابلس   بسام مرزوق 
)االجتماعي   محمد أبو عتيق )النبي شيت   محمد قاسم )النجمة   مصطفى الحالق )الغازية   

 ى الرابط اآلتي:وسيم عبد الهادي )شباب الساحل . ويمكن التصويت عل
6497iysport.net/?p=-http://www.pal 

 5/8/2016ة المستقبلة بيروت
 

 ريو دا جانيرو في  لأللعاب األولمبية الصيفية 31الدورف فلسطين تشارك بستة العبين ب .46
حو مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية  وتحديد ا تتوجه أنظار العالم ن: فضل عرابي -ريو دي جانيرو 

 31في العالم  حيث يقام حفل افتتاح دورة األلعاب األولمبية الصيفية الا  إستادنحو نماراكانان أشهر 
وكما هو الحال في كل العالم  سيتابع  دولة حول العالم. 200رياضي ورياضية من  12500بمشاركة 

ين في هذا العرس الرياضي األهم على مستوى كل األنشطة الفلسطينيون مشاركة رياضيي فلسط
الرياضية حيث ستشارك فلسطين ومن خالل ستة العبين والعبات في أربع منافسات فردية مختلفة 

 متر في ألعاب القوى للرجال سباق المرثون للسيدات والفروسية. 100هي الجودو والسباحة سباق 
 5/8/2016ة المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 بنفي الناشطين الفلسطينيين خارج أر هم "إسرائيل": لن نتعاون مع أردنية مصادر حكومية .47

قياااام  إمكانياااةماااا تاااردد عااان  فاااي األردن رفضااات مصاااادر حكومياااة مطلعاااة: حمااادان الحااااج -عماااان 
ماان هااؤالء  أيبنفااي  إلساارائيلالسااماح  أو أرضااهناشااط فلسااطيني خااارج  أيساالطات االحااتالل بنفااي 

 الفلسطينية. األراضيخارج  إلىطينيين الناشطين الفلس
فااي مثاال هكااذا قاارارات ولاان  اإلساارائيليةلاان نتعاماال مااع الساالطات  أننااا« الدسااتور»المصااادر لااا وأضااافت

 «.نتعاون مع هذه السلطات مهما كانت مسوغاتها او مبرراتها

http://www.pal-iysport.net/?p=6497
http://www.pal-iysport.net/?p=6497
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 أنم فااي وعاان حقهاا أرضااهمالفلسااطينيين ياادافعون عاان  واألساارىهااؤالء الناشااطين والسااجناء  أنوقالاات 
فهام  أراضايهمنفيهم عان  أو إبعادهمفي  اإلسرائيليولن نكون عونا لالحتالل »تكون لهم دولة مستقلة 

قاماااةيااادافعون عااان حقهااام فاااي الحيااااة  عااانهم ليمارساااوا حيااااتهم  اإلفاااراج األصااالدولاااتهم المساااتقلة وان  وا 
 «.األردن إلىنفيهم يتم  أنال  اإلسرائيليامضوا محكوميتهم في سجون االحتالل  أنالعادية بعد 

الفلسطينية من الناشطين والسياسايين  األراضيلن نتعاون مع االحتالل في تفريغ « المصادر وأشارت
 األسااااارىيتحماااال مسااااؤولياته كاملااااة فاااااي التعاماااال مااااع قضااااية  أنظاااارف وعلااااى االحاااااتالل  أيتحاااات 

 ومعانيها. أحوالهاالفلسطينيين بكل 
 7/8/2016الدستورة عمانة 

 
 الكهرباءوشركة  "البوتاس""غاز العدو احتالل" تقا ي الحكومة وحملة األردن:  .48

أعلنت الحملة الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز ماع الكياان الصاهيوني : أيمن فضيالت – السبيل
)غااااز العااادو احاااتالل  رفاااع قضاااية فاااي المحااااكم النظاميناااة ضاااد الحكوماااة األردنياااة  وشاااركة الكهربااااء 

 اس العربية.الوطنية  وشركة البوت
اتفاقيااة الغاااز مااع االحااتالل الصااهيوني تااأتي دعمااا لإرهاااب الصااهيوني وتمويلااه  أنواعتباارت الحملااة 

خضاااع األردن واقتصاااده ومواطنيااه  بالملياارات  وتعااريض األماان الاوطني لااألردن ومواطنيااه للخطار  وا 
غصابا عانهم  –ماواطنين اليد العليا في ملاف الطاقاة االساتراتيجي  وتحويال ال إعطائهللعدو من خالل 
لين للكيان الصهيوني ومستوطناته وجيشه وحروبه المستقبلية. -ودونا عن إرادتهم  إلى ممطبنعين ومممون

يتارأس  أنفاي مقار حازب الشاعب الاديمقراطي نحشادن  أماسوقررت الحملاة فاي ماؤتمر صاحفي عقدتاه 
 صالح العرموطي. سبقاألالمحاكم والقضاء نقيب المحامين  أمامهيئة المحامين لرفع القضية 
الحملة ستباشر بادءا مان الياوم تشاكيل هيئاة المحاامين لرفاع القضاية   أنوبين العرموطي في المؤتمر 

هيئة المحامين ستستعين بخبراء اقتصاديين ومتخصصاين فاي قضاايا الغااز لتاوفير كافاة  أن إلىالفتا 
 حقوقهم. نييناألردهذه االتفاقية ذل ومهانة وتسلب  أنوالبيانات على  األدلة

 7/8/2016السبيلة عمانة 

 
 في حافلة واحدف "إسرائيل"بعثة ترفض مرافقة  ريو دا جانيروالمشاركة في أولمبياد  بعثة لبنان .49

رفضاات بعثااة لبنااان التوجااه مااع رياضاايي بعثااة إساارائيل فااي حافلااة واحاادة : أ ف ب -ريااو دي جااانيرو 
اب ريو دي جانيرو األولمبية الجمعة  بحسب ما إلى ملعب ماراكانا  لخوض فعاليات حفلة افتتاح ألع

 ذكر رئيس البعثة اللبنانية سليم الحاج نقوال لوكالة فرانس برس.
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كنااا داخاال الحافلااة وفوجئنااا برياضاايين إساارائيليين يهمااون بالصااعود إلااى الحافلااة. تاادخلت »وقااال نقااوال: 
لاى الادخول  فحصال نقااش مااع وطالبات باإغالق بااب الحافلاة. لكان الرياضايين اإلسارائيليين أصاروا ع

تعماد »وأضااف: «. المشرفين على وسائل النقل إلاى أن انتقلات كال بعثاة بمفردهاا إلاى ملعاب ماراكاناا
المخصصاة لناا  علاى رغام تحدياد أرقاام  22الوفد اإلسرائيلي اساتفزازنا وحااولوا إنزالناا مان الحافلاة رقام 

 «.تاححافلة كل بعثة إلى القرية األولمبية قبيل حفلة االفت
لبنان يمتثل للميثاق األولمبي  ولم نرغب في اتخاذ أي خطوة مخالفة لهذا الميثاق  لكن يبدو »وتابع: 

ولطالمااا شااهدت مشاااركة الرياضاايين «. أن الوفااد اإلساارائيلي كااان يرغااب بخلااط السياسااة فااي الرياضااة
 العرب مناكفات مع رياضيين إسرائيليين في األحداث الرياضية الدولية الكبرى.

 7/8/2016الحيافة لندنة 
 

 على الفلسطينيين واألقصى اإلسرائيلية"االتحاد العالمي لعلماء المسلمين" يستنكر االعتداءات  .51

اساتنكر ناالتحااد العاالمي لعلمااء المسالمينن  جارائم االحاتالل الصاهيوني : إيهاب العيساى - إسطنبول
سة االستيطان التي يمارساها االحاتالل بحق الفلسطينيين والمسجد األقصى  كما عبنر عن رفضه لسيا

القره داغي  فاي البياان الختاامي الجتمااع مجلاس أمنائاه  يوأدان األمين العام لالتحاد  عل اإلسرائيلي.
الرابع  في والية قونية وسط تركيا  مسااء الجمعاة  نجارائم االحاتالل الصاهيوني مان اعتاداءات متكاررة 

يف  واإلعاادامات الميدانيااة للمااواطنين الفلسااطينيين  بماان علااى األقصااى والمصاالين  وأهاال القاادس الشاار 
 فيهم األطفال والنساء  وهدم البيوت  واالنتقام من أقارب الشهداء واألسرى والمرابطينن.

العاالمي لعلمااء المسالمين   االتحاادواستضافت والية قونية وسط تركيا  االجتماع الرابع لمجلس أمنااء 
 آب/ أغسطس الجاري. 5 - 3  للفترة ما بين بلدا 25عالما من  63شارك فيه 

 6/8/2016قدس برسة 
 

 حاج فلسطيني 1000برنامج  يوف خادم الحرمين يستقبل  .51
زياد  د.زار نائاب المادير التنفياذي لبرناامل ضايوف خاادم الحارمين الشاريفين للحال  : واس) – الرياض

صالح  جمهورية مصر العربياة  العزيز ال علي الدكان  ورئيس لجنة حجاج فلسطين في البرنامل عبد
حياااث التقياااا نائاااب سااافير خاااادم الحااارمين الشاااريفين لااادى مصااار محماااد حساااين مااادني  ورئااايس القسااام 

 الحميد الحسامي. الجبار عبد الهادي العمري  ومدير الخطوط السعودية عبد القنصلي بالسفارة عبد
مل ضايوف خاادم الحارمين الشاريفين وجاءت الزيارة في إطار الجهاود التاي تباذلها األماناة العاماة لبرناا

حااج  1000للحل الذي تشارف علياه وزارة الشاؤون اإلساالمية والادعوة واإلرشااد  اساتعدادا الستضاافة 
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ماان ذوي شااهداء فلسااطين  وتحاارص األمانااة علااى اإلعااداد والترتيااب المبكاار  وتقااديم أفضاال الخاادمات 
ضايوف مان سافارة خاادم الحارمين الشاريفين للحجاج بدءا بالتنسيق مع المعنيين باستخراج التأشيرات لل

يابا  وتأكيد الحجوزات عبر الخطوط لسعودية.  في مصر  وتوفير تذاكر السفر ذهابا وا 
 7/8/2016عكاظة جدفة 

 
 "إسرائيل"من  لوبي في البرلمان األوروبي لالعتراف بالمستوطنات جزءا   يقود نائب تشيكي .52

األوروبي بيتر ماخ عان تشاكيله مجموعاة ضاغط )لاوبي   أعلن النائب التشيكي في البرلمان: تل أبيب
وعلااى إقناااع غالبيااة  تعماال علااى مساااندة المسااتوطنات اليهوديااة فااي الضاافة الغربيااة والقاادس المحتلااين

البرلمااان األوروبااي باااالعتراف بهااذه المسااتوطنات كجاازء ماان إساارائيل خاضااع لساايادتها ولاايس منطقااة 
وطنات اإلقليمااااي فااااي الضااافة الغربيااااة الااااذي ياااازور وقااااال يوسااااي دجاااان رئاااايس مجلااااس المسااات محتلاااة.

اللااوبي ماان  العاصاامة التشاايكية بااراي هااذه األيااام إن ماااخ تمكاان ماان تجنيااد عشاارة نااواب حتااى اآلن لهااذا
نه واثق من أناه قاادر علاى تجنياد عادد مضااعف مان الناواب األوروبياين المؤيادين للفكارة  عدة دول. وا 

 ة البرلمانية القادمة.مع انتهاء العطلة الصيفية وافتتاح الدور 
هااي ثماارة جهااد ونشاااط هااادئين قااام بهمااا هااو وغيااره ماان قااادة مجلااس « البشاارى»وأكااد دجااان أن هااذه 

 في العالم.  BDSالمستوطنات والمسؤولين ردا على حملة المقاطعة التي تديرها حركة 
يقاال عاان  وكاناات مصااادر فااي الخارجيااة اإلساارائيلية قااد كشاافت أن مجلااس المسااتوطنات قااد دعااا مااا ال

الضااافة الغربياااة والقااادس خاااالل  عضاااوا فاااي البرلماااان األوروباااي قااااموا بزياااارات للمساااتوطنات فاااي 150
صاحافي. وقاد تمات استضاافتهم علاى حسااب  300السنوات الاثالث الماضاية ودعاي معهام أكثار مان 
لهاااام جااااوالت علااااى المسااااتوطنات والمرافااااق التجاريااااة  مجلااااس المسااااتوطنات وجهااااات حكوميااااة ونظماااات

 ية وورش البناء فيها ولقاءات مع المستوطنين ومع العمال الفلسطينيين الذين يعملون فيها.والصناع
هاااذه الجاااوالت تاااؤتي ثمارهاااا الياااوم. فاااالكثيرون مااان هاااؤالء »المساااتوطنات فاااإن  وحساااب رئااايس مجلاااس 

ع مشارو  النواب باتوا يدركون اليوم أن المستوطنات ليست غوال  متوحشا كما يظهرها أعداء إسرائيل بال
التشااايك هاااي صاااديقة تاريخياااة إلسااارائيل »وأضااااف:  «.إنسااااني جباااار يفياااد الفلساااطينيين واإلسااارائيليين

مساهمتها في تسليح التنظيمات الصهيونية عشية قيام إسرائيل معروفة للجميع. لكنهاا الياوم ال تكتفاي 
 «.ستأخذ دورا في مجابهة من يسيء للدولة العبرية بالصداقة مع إسرائيل بل

 7/8/2016ألوسطة لندنة الشرق ا
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 المقاطعة في أوروبا: نمو التجربة وتحدياتها .53
 حسام شاكر
تطورت في البيئات األوروبية ظاهرة المقاطعة ونزع االستثمارات وفرض العقوبات  وهي اختصارا 
نمنعن أو نبي دي إسن  فأخذت تعبر عن ذاتها من خالل تشكيالت وحمالت ومبادرات وجهود 

ضغط على مصالح االحتالل اإلسرائيلي خاصة االقتصادية منها  والدفع باتجاه متنوعة  تسعى لل
 عزله في مجاالت شتى.

وقبل أن تتفاعل ظاهرة المقاطعة ونزع االستثمارات وفرض العقوبات في البيئات األوروبية على 
 ب سبقت مبادرات وحمالت وجهود عدة في هذا الحقل  من قبيل2005النحو الذي طرأ بعد عام 

نداءات لمقاطعة المنتجات والخدمات اإلسرائيلية أو التي تعود لشركات قيل إنها تقدم دعما ما لنظام 
االحتالل واقتصاده. وقد تنوعت تلك الدعوات والحمالت في مستوياتها واتجاهاتها  فمنها ما ركز 

ات   ومنها ما انصب على المنتج1967على منتجات االستيطان في األراضي المحتلة سنة 
والخدمات اإلسرائيلية ككل  واختص بعضها بنشاطات ومنتجات ذات صلة بجيش االحتالل  كما 
اتسعت بعض الجهود والمحاوالت فنادت بمقاطعة منتجات وخدمات أوروبية وعالمية لشركات ينسب 

 إليها الضلوع في اقتصاد االحتالل أو التعامل مع بعض قطاعاته ال سيما األمني والعسكري منها.
 

 "منع" .. نمو المفهوم وتطبيقاته
طرأ نمو نوعي على المفهوم ومجاالته وتطبيقاته  من فكرة المقاطعة بصفة  2005بدءا من عام 

مجردة  إلى الثالثية التي تستجمع أيضا السعي لنزع االستثمارات وفرض العقوبات نمنعن  كما وردت 
مع هذا النمو في المفهوم اتسع مجال العمل في ننداء المقاطعة الفلسطينين في ذلك العام وغيره. و 

ونطاق التحرك  فلم يعد األمر مقتصرا على نداءات تحث على االمتناع عن الشراء  تخاطب عامة 
الجمهور أوالفئات الفرعية المهتمة بقضية فلسطينب بل أصبحت تتوجه إلى مخاطبة أوساط 

اق المخاطبة الجماهيرية الرامية وتجمعات وهياكل مؤسسية في مستويات متعددة  مع توسيع نط
لتكييف السلوك االستهالكي بما يتماشى مع المسؤولية األخالقية نحو حالة احتالل جائر وبما ينمي 
الوعي المدني بعدالة قضية الشعب الفلسطيني. وقد نشأت في غضون ذلك أطر ومجموعات عمل 

كانت المساعي والجهود ذات الصلة مختصة بالمقاطعة ونزع االستثمارات وفرض العقوبات  بعد أن 
تأتي غالبا ضمن االهتمامات العامة المتعددة للمؤسسات والتجمعات. كما تنامى االتجاه لوضع 

 توجهات المقاطعة على سكة اهتمامات مؤسسات المجتمع ككل كل في مجالها.
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ا تجارب وليس من شك في أن جهود المقاطعة في المجتمعات األوروبية أخذت تستلهم في تطوره
عدة  ال سيما منها تجربة الضغط على نظام الفصل العنصري البائد في جنوب أفريقيا  وهو تطور 
يتماشى مع نمو تجارب المجتمع المدني وظهور حركات وتشكيالت تعتمد وسائل عمل ضاغطة  
 كما يباشر بعضها التشبيك المتجاوز للمكان وهو منحى متزايد في الجهود والتحركات الموجهة

 لمقاطعة االحتالل ونزع االستثمارات منه وفرض العقوبات عليه.
والواقع أن مساعي المقاطعة ونزع االستثمارات وفرض العقوبات  تأتي ضمن تعبيرات نظاهرة ما بعد 
التضامنن  التي تقوم على تبني قضية فلسطين والعمل ألجلها بمبادرة ذاتية بما يتجاوز التعاطف 

 عن بمعد. التقليدي أو المساندة
أخذت تجارب المقاطعة ونزع االستثمارات وفرض العقوبات بالتطونر والتمدد في  2005وبدءا من عام 

أوروبا بشكل متضافر في العالمين الواقعي واالفتراضي  معتمدة في تحركاتها على آليات التشبيك 
عات متعددة مثل المدني وتواصل القواعد الجماهيرية في المدن والبلدات  كما تفاعلت في قطا

اتحادات الطلبة والنقابات والجامعات والجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية االستهالكية 
 والصناديق االستثمارية والبلديات.

وتمكنت الظاهرة من إحراز نجاحات واعدة  مثال في سحب استثمارات صناديق تقاعد وتأمين في 
يلي  وفي مجال المقاطعة األكاديمية التي تركزت في دول اسكندنافية وهولندا من الجانب اإلسرائ

بريطانيا  ومن خالل قرارات مجالس بلدية في إيرلندا مثال بمقاطعة نظام االحتالل  وغير ذلك من 
 الخطوات.

مما ينطوي على أهمية خاصةب أن هذه التفاعالت أخذت تنبثق من المجتمع المدني األوروبي بروح 
غالبا  أسوة بالحالة في رقاع متعددة عبر العالم. وبدا أيضا أن ظاهرة  المبادرة وبصفة ال مركزية

المقاطعة ونزع االستثمارات وفرض العقوبات تتحول إلى برامل عمل مفتوحة وملهمة يمكن التفاعل 
معها أو تبنيها أو محاكاتها من جانب المؤسسات والتجمعات واألفراد بمبادرة ذاتية  فسجلت من هذا 

نسبيا في عدد من البيئات األوروبية رغم محاوالت اإلعاقة التي تعترضها  بينما لم  الوجه توسعا
 تنجح في إيجاء موط  قدم لها في بيئات أوروبية أخرى.

وتعمد المساعي إلى تثبيت مواسم سنوية للتحركات  إذ تتحقق حالة من التفاعل العالمي المتزامن مع 
تهيد اإلسرائيلين  التي تقام بصفة متقاربة في النصف الثاني ظاهرة نمنعن عبر فعاليات نأسبوع األربا

من شباط/ فبراير والنصف األول من آذار/ مارس من كل عام في عشرات العواصم والمدن حول 
 أوروبا والعالم.
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ومع هذا النمو واالنتشار الذي أحرزته ظاهرة نمنعنب تعالت تعبيرات القلق الجارف لدى الجانب 
مي منها  وأعلنت حكومة االحتالل في محطات عدة أنها عازمة على كبحها اإلسرائيلي الرس

ومالحقتها  متحدثة عن استراتيجيات وخطط وضعتها لهذا الغرض وتحركات ضاغطة باشرتها في 
هذا الشأن. وقد اتضحت بعض االنعكاسات المترتبة على هذه التوجهات اإلسرائيلية عبر قرارات 

جراءات وحمالت مضادة متع  -ددة شهدتها دول أوروبية  بينما أخذت األوساط اإلسرائيلية الرسمية وا 
وعلى رأسها رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو ذاته ا تتحدث عن نإنجازاتن تم إحرازها في 
تحجيم الظاهرة وهو ما قوبل بمواقف متشككة في درجة مصداقيته أو قدرتها على كبح الظاهرة 

 المتعاظمة ككل.
 

 يات وتحدياتإشكال
تواجه مساعي نمنعن حزمة من اإلشكاليات والصعوبات والتحديات في البيئات األوروبية  تبدأ مع 

 أسئلة الجدوى واألولوية والتحفظات التي تحاصرها أحيانا.
نجازاتها  فقد برزت ظاهرة نمنعن بصفة متزايدة  وأحرزت اهتماما وأصداء متعددة سواء عبر جهودها وا 

لتحذيرات والجهود المناوئة لها ومحاوالت كبحها وتشويهها على نطاق واسع من جانب أم من خالل ا
نظام االحتالل ومنظومته الدعائية ومؤيديه. لكن توجهات نمنعن ذاتها ظلت في بعض األوساط 
المتعاطفة تقليديا مع قضية فلسطين محفوفة بتساؤالت تتعلق بالجدوى واألولوية والكيفيات 

ال تلقى تأييدا أو حماسة بالقدر ذاته  بل إن بعض األصوات والقوى واألحزاب التي  والمسارات  فهي
 عرفت بمواقف إيجابية نسبيا من القضية الفلسطينية أعربت عن معارضتها منهجية نمنعن.

كما تلقى استراتيجيات نمنعن تأييدا جزئيا فقط في بعض أوساط المجتمع المدني األوروبية يتركز على 
 مسارات معيننة ورفضها في مسارات أخرى كالمقاطعة األكاديمية.القبول ب

وينبغي في هذا المقام التفريق بين تحفظات تتعلق بالجدوى من توجهات نمنعن واستراتيجياتها 
وتحركاتها  أو كذلك بموقع نمنعن في سلم األولويات بالمقارنة مع خيارات أخرى بديلة  من جانبب 

الجانب المقابل فكرة المقاطعة وقد ترى فيها نتمييزان وأسلوبا غير مقبول وتحفظات مبدئية تعارض في 
أو تحشد مبررات لرفضها كالقول مثال إنها ستمس غير الضالعين في االنتهاكات أو إنها ال تشجع 

 على التوصل إلى تسوية للصراع.
وفرض  ثمة تحديات من نوع آخر  من قبيل التكيف مع خطاب المقاطعة ونزع االستثمارات

العقوبات  والتوافق مع تعبيراته وتبني ثقافة العمل وأنماط األداء ذات الصلة. فال شك أن االنخراط 
في تشكيالت نمنعن وحمالتها وتحركاتها يتطلب االنسجام مع خطابها وتعبيراته  الذي هو نخطاب 



 
 
 
 

 

 34 ص             4013 العدد:        7/8/2016 األحد التاريخ: 

                                    

وأخالقية فرعين أو ناختصاصين يركز على جوانب محددة من قضية فلسطين بمنطلقات مبدئية 
 وقيمية  وقد ال يكون ذلك ميسرا للجميع بالقدر ذاته.

كما يمتد التحدي إلى ثقافة العمل التي تقوم عليها ظاهرة نمنعن  سواء من جهة كونها منسجمة مع 
بعض أنماط العمل في المجتمع المدني  أو من خالل المنحى الذي قد تتخذه في بعض البلدان 

ب على ذلك حاجة لتكيف األفراد والمجموعات واألطر مع أنماط األوروبية بصفة خاصة. وتترت
األداء التي تنسجم مع استراتيجيات نمنعن والتي قد ال تتطابق غالبا مع ما هو سائد في أطر تقليدية 

 مناصرة للحقوق الفلسطينية.
 

 صعوبات في تمّدد ظاهرف "منع"
بية ككل  فهي من الناحية العملية منحصرة تواجه ظاهرة نمنعن صعوبات في التمدد عبر القارة األورو 

في بلدان محددة  ولم تجد فرصة لتثبيت أقدامها في عدد من البلدان  عالوة على تفاوت في أشكال 
حضورها ومستواه بين أوروبي وآخر. ويعود ذلك ألسباب عدة  منها التفاوت في منسوب نمو 

ية  خاصة بين غرب أوروبا وشرقها  والتباين بين المجتمع المدني وتطوره وخبراته بين البلدان األوروب
تجارب التضامن  وما بعد التضامن  مع قضية فلسطين وقضايا التحرر وحقوق اإلنسان في العالم  

 ويبدو الصدع في ذلك واضحا بين غرب القارة وشرقها أيضا. 
نظام االحتالل أو كما تبرز في هذا الصدد ضغوط ومحاوالت تشويه وا عاقة تقوم بها أوساط مؤيدة ل

حتى الدبلوماسية اإلسرائيلية مباشرة. لكن ذلك ال ينفصم عن البيئة السياسية واإلعالمية في بعض 
البلدان التي تكاد تنغلق على رواية أحادية متحيزة بشكل جارف لمقوالت دعاية االحتالل  ويبدو ذلك 

 وتشيكيا وبولندا مثال.في بعض الدول االشتراكية السابقة على نحو خاصب ومنها المجر 
ال تغيب أيضا خصوصيات معيقة في بعض البلدان األوروبية  تحت وطأة الماضي النازي والذي 
تتخذ منه األصوات المناوئة لظاهرة نمنعن ركيزة لذرائع تسعى لمواجهة الظاهرة ومناوأتها كما يجري 

دعاوى المقاطعة بشعارات اشتهرت في  في ألمانيا والنمسا مثال. وقد دأبت الذرائع المناوئة على تشبيه
العهد النازي لمقاطعة اإلثنية اليهودية المحلية مثل نال تشتروا من عند اليهودن واستدعاء ذلك بشكل 

 تعسفي لتشويه دعاوى نمنعن والتحريض ضدها.
ثمة صعوبات أخرى تتعلق بموارد المعلومات وفرص التحقق  فضمن مساعي التعبئة والتوعية العامة 

توجه ظاهرة نمنعن لمالحقة المنتجات والخدمات والتعاقدات المرتبطة باالحتالل اإلسرائيلي  وهو ما ت
يتطلب ارتكازا إلى موارد معلومات فعالة ودقيقة. لكن واقع العولمة االقتصادية والشركات متعددة 

عا في تراجع الجنسية وتداخل االستثمارات والمساهمات في الشركات وأدوار الوسطاء  ساهمت جمي
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القدرة على تتبع المنشأ  عالوة على تكيف القطاعات اإلنتاجية والخدمية المرتبطة باالحتالل مع 
الواقع باتخاذ تدابير لطمس المنشأ األصلي بما في ذلك عبر عمليات إعادة التصدير واستحداث 

جراءات تبييض منتجات االحتالل من خالل جهة ثالثة وغير ذلك.  شركات وسيطة وا 
من شأن هذه المالبسات أن تشكل مصاعب عملية في وجه ظاهرة نمنعن خاصة وأنها تتفاعل أساسا  
في مستويات محلية ومن خالل ناشطين ومتطوعين وتشكيالت متعددة تفتقر إلى مراكز متخصصة. 
وما يفاقم الصعوبات هي حالة تعميم قوائم غير مدققة وبعضها مبالغ فيها  أو ربما تكون مضللة 

لجمهور لتبديد جهود المقاطعة على وفرة واسعة من العالمات التجارية مثال  التي لم يقع التحقق من ل
 ارتباطها باقتصاد االحتالل.

 
 مع لة الموقف الرسمي الفلسطيني

من المفترض أن تلقى دعوات مقاطعة نظام االحتالل اإلسرائيلي تأييدا  من الرسمية الفلسطينية التي 
هات االستقالل  لكنن واقع التطبيع القائم بين السلطة الفلسطينية ونظام االحتالل في  تتبننى توجن

مجاالت عدة ال تستثني أجهزته األمنية  يمثنِّل معضلة جسيمة في هذا الشأن  عالوة على االفتقار 
 إلى تشجيع ظاهرة نمنعن من مسؤولي السلطة ومؤسساتها.

هود مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية واألطر فعلى العكس من الموقف الشعبي الفلسطيني وج
والتشكيالت الشعبيةب يبدو واضحا  أنن مساعي المقاطعة ونزع االستثمارات وفرض العقوبات ال تلقى 
تشجيعا  ملموسا  من الجانب الفلسطيني الرسمي  بما في ذلك السفارات والبعثات الدبلوماسية 

في أوساط بعض الناشطين في هذا المجال من مواقف الفلسطينية في أوروبا. ويسود االمتعاض 
ه المقاطعة ذاته.  منسوبة إلى السلطة الفلسطينية ورئاستها  تتضمن تحفظات على توجن

وقد بلغ األمر مثال  أن يتسبنب الموقف الرسمي الفلسطيني  من خالل االتحاد الفلسطيني لكرة القدم  
لتعليق عضوية اتحاد كرة  2015ي نهاية أيار/ مايو بتعطيل أكبر موجة تحركات أوروبية وعالمية ف

 القدم اإلسرائيلي في االتحاد الدولي نفيفان  وهو ما أحبط حمالت متضافرة وغير مسبوقة في حجمها.
ال ريب في أنن هذه الشكاوى والمالبسات تمنح انطباعا  متزايدا  بقصور الموقف الرسمي الفلسطيني 

ع على تطوير توج هات نمنعن عموما  رغم إعالن مسؤولين فلسطينيين بدءا  من عام الذي لم يشجنِّ
ه إلى دعمها  وقد بدا أنن اإلرادة السياسية لذلك  2007 عن تبننِّي نالمقاومة الشعبيةن خيارا  أو التوجن

غائبة أو واقعة تحت وطأة الردود اإلسرائيلية العقابية التي قد تترتب على ذلك. ومن شأن هذه 
ي حال أن تشكنِّل كابحا  لتمدند جهود المقاطعة ونزع االستمارات وفرض العقوبات  التحفظات على أ
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عالوة على تأثيرات ذلك المعنوية السلبية على ظاهرة نمنعن التي تدخل في هذه المرحلة طورا  جديدا  
 من التمدد الذي تكتنفه التحديات.

 6/8/2016ة "21موقع "عربي 
 

 نظام الممانعة!استراتيجيات إسرائيلية في خدمة  .54
 ماجد كيالي
ال شكن في أن القضية الفلسطينية تختلف عن القضية السورية  وأن وضعية إسرائيل بالنسبة إلى 
الفلسطينيين غير وضعية السلطة السورية بالنسبة إلى السوريين. هكذا ففي القضية الفلسطينية ثمة 

وهويته  بفعل حركة استعمارية استيطانية شعب اقتملع ثلثاه من أرضه بالقوة وباإلكراه  وحمرم وطنه 
حاللية وأيديولوجية )دينية   فيما القضية السورية تتعلق بشعب يصارع نظاما  استبداديا   عنصرية وا 
وشموليا  احتل مجاله العام والخاص  وصادر حرياته وهيمن على موارده وسيطر على دولته  وحونل 

 « .جملكية)»وراثي  -النظام الجمهوري إلى نظام عائلي 
بيد أن هذا البعض من الذين يأنفون عقد مقارنة كهذه  على خلفية أن العدو الرئيسي إسرائيل  وأن 

أو الخارجي أخطر من الداخلي  يحجبون حقيقة موجعة  ال يريدون أن يروها أو « القومي»العدو 
وا بها  مفادها أن مقارنة كهذه ال تصبن في مصلحة النظام السوري  بل  تدينه  وتدين الساكتين يقرن

عنه. إذ هؤالء يتجاهلون فارقين كبيرين: أولهما  أن إسرائيل عندما تقتل أو تدمر أو تحاصر فهي 
تفعل ذلك بشعب آخر  الفلسطينيين أو اللبنانيين مثال   فيما تحرص على حياة مواطنيها اليهود  

لتهم  وهو أمر يفوت معظم األنظمة وحتى على اليهود في كافة أرجاء المعمورة  ممن تدنعي أنها دو 
العربية  كما يفوت النظام السوري الذي ذهب ضحية بقائه وعناده حوالى نصف مليون  فضال  عن 
تشريد الماليين من السوريين وتدمير ممتلكاتهم وعمرانهم. ثانيهما  أن إسرائيل في استراتيجيتها هذه 

نما تفعل ذلك  ال سيما بوحشية في زمن ال تقتل فلسطينيين  أو غيرهم  من أجل القتل الب حت  وا 
خضاعهم   الحرب  لتأكيد قدرتها على الردع  وإلزاحتهم من مجالها اإلقليمي أو للسيطرة عليهم  وا 
وهذا غير ما تفعله البراميل المتفجرة والصواري  الفراغية )والقصف بالكيماوي  التي يلقيها النظام 

بره بيئات شعبية حاضنة للثورة  وبأبشع مما تفعل أي سلطة السوري بطريقة عشوائية على ما يعت
 استعمارية.

هذا الكالم ال يقلنل البتنة من الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل. فهذه الدولة ساهمت في تشريد ثلثي 
   أي  بإحصائيات اليوم  خمسة أو ستة ماليين  وارتكبت عديد 1948الفلسطينيين عند قيامها )
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قرية  واحتلت مدنا   وما زالت مصرة على حرمانهم الوطن والهوية والحق  400ت نحو المجازر  ودمر 
 في المساواة وتقرير المصير  على رغم كل تقديمات القيادة الفلسطينية.

المعنى من ذلك أن الجريمة جريمة مهما كان حجمها  صغيرا  أو كبيرا   ومثلما أن جرائم إسرائيل ال 
ري  فإن العكس صحيح أيضا . والمشكلة هنا أن بعضهم حين يركنز على تجبن جرائم النظام السو 

« اليسارية»أو بدعوى « القومية»إسرائيل يحاول طمس الجرائم التي ارتكبها النظام السوري  بدعوى 
ومواجهة إسرائيل واالمبريالية العالمية. وهذا يصحن على التغاضي عن األدوار الخطيرة التي لعبها 

ضمنها تصديع وحدة مجتمعات المشرق العربي  على أسس مذهبية  وتخريب دولها  نظام إيران  و 
 من العراق إلى لبنان مرورا  بسورية  باستخدام ميليشياته الطائفية المسلحة.

إنما ينتهل « نظام المقاومة والممانعة»ثمة جانب آخر يفترض تسليط الضوء عليه هنا  وهو أن 
سية والدعائية ذاتها التي اتبعتها إسرائيل في مواجهتها الفلسطينيين  االستراتيجيات العسكرية والسيا

طوال العقود الماضية... ولو أن كل المقارنات ال تصبن في مصلحة النظام السوري  ال من حيث 
مستوى الوحشية  وال العدد  وال من جهة أن إسرائيل كانت توجه بطشها ضد شعب آخر  فيما النظام 

 عبه.السوري يوجهه ضد ش
هكذا  يخوض نظام األسد حربا  وجودية  أو صفرية  ضد أكثرية شعب سورية  مستخدما  كل ما في 

  التي انتهجتها إسرائيل «الضاحية»ترسانته العسكرية من أسلحة  وهو استخدم في ذلك استراتيجية 
ناطق    وبأكثر مما يفعل أي جيش احتالل. وهو  في حصار م2006ضد منطقة بيروت الجنوبية )

  وهذا 2007كثيرة في مدن سورية متعددة  يستخدم أسلوب إسرائيل في حصارها قطاع غزة منذ 
 ينطبق على سياسة االعتقال العشوائي أيضا .

على الصعيد السياسي  ال تعترف إسرائيل بأن للفلسطينيين حقا  في أرضهم ووطنهم  فهذه بمثابة 
على النظام السوري الذي يعتقد ويتصرف بناء على  بالنسبة إليها  وهو ما ينطبق« أرض الميعاد»

  وأن الوطنية تعني الخضوع لألسرة الحاكمة  وأن كل شيء يمكن «سورية األسد إلى األبد»أن هذه 
التفاهم عليه ولكن تحت سقف الوطن  أي تحت سقف االعتراف باألبد األسدي  وهذه هي المقاربة 

شيء يمكن التفاوض عليه على أساس االعتراف بالسردية  اإلسرائيلية نفسها مع الفلسطينيين. فكل
  وأن الفلسطينيين 1948وليس في  1967اإلسرائيلية  وبيهودية الدولة  وباعتبار أن الصراع بدأ في 

 مجرد مقيمين  أو طارئين  وأن ما يتمتعون به من حقوق بمثابة مننة من إسرائيل!
ة للنظام  إذ يحاول تصوير القضية السورية باعتبارها هذا يحصل  أيضا   في االستراتيجية التفاوضي

قضية إنسانية  وقضية صراع ضد اإلرهاب  وهذا ما فعلته إسرائيل طوال مفاوضات مدتها قرابة ربع 
قرن. حتى في المداوالت التفاوضية ليس هناك جدول زمني  وال جدول أعمال  كأن المفاوضات 
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ع التركيز على فكرة محاربة اإلرهاب واألمن أوال   وهي مجرد لعبة  أو دوامة  ال مخرج منها  م
المصطلحات اإلسرائيلية ذاتها. أما على صعيد الدعاية  فيجري الترويل لعدم قدرة السوريين على 
حكم أنفسهم  وعدم جدارتهم بالديموقراطية  وهو ما تروجه إسرائيل بالنسبة إلى الفلسطينيين. فكما أنه 

 ال حقوق للسوريين  ال في الحرية وال في المساواة وال في تقرير المصير.ال حقوق للفلسطينيين  
قليمية ومحلية  مثلها مثل قضية الفلسطينيين   أخيرا   أضحت قضية السوريين بمثابة قضية دولية وا 
وهذا ما اشتغل عليه النظام منذ البدايات. ولعل هذا يفسر القطبة المخفية في الموقف األميركي 

الذي يوظنف خراب المشرق العربي  وضمنه سورية  في أمن إسرائيل على المدى  الالمبالي 
 االستراتيجي.

على أية حال  األجدى بمن يأنف مقاربات كهذه أن يدرك أن الواقع أكثر قسوة ومرارة وخطورة بكثير 
المطلوب  من الكتابة عنه  وأن اإلنكار أو المكابرة ال ينفعان مع موت الضمائر  وأن نقد الواقع هو

 ال نقد توصيفه أو الكتابة عنه.
 7/8/2016ة الحيافة لندن

 

 خليجيون  د التطبيع .55
 د. عبد الستار قاسم
من قال: نإن العرب الخليجيين ال يهتمون بالقضايا العربية  وهم قد غرقوا بنعمة المال الذي تدره 

واقع التواصل االجتماعي ضد براميل النفطن؟!  على الذي يقول هذا أن يتابع حملة الخليجيين على م
التطبيع مع الكيان الصهيوني  استفز أنور عشقي جمهور شعبنا العربي األبي في الخليل عندما زار 
الكيان الصهيوني مع رهط من رجال األعمال السعوديين  واسترسل في تصريحات محببة إلى الكيان 

 الصهيوني وبغيضة للوطنيين الفلسطينيين والعرب.
الجزيرة العربية من نجد والحجاز وعسير وباقي المناطق إلخوتهم الفلسطينيين  وتصدوا انتصر عرب 

ن شعب  لمحاوالت دمل الكيان الصهيوني في األمة العربية على حساب الحق والدم الفلسطينيين. وا 
يان البحرين العظيم واألبي والمقدام ارتعد عندما سمع من األبواق الرسمية بنية رفع المقاطعة عن الك

الصهيوني  وأخذ ينشط عبر مختلف المجاالت للتصدي للنوايا الرسمية واإلبقاء على المقاطعة 
وتشديدها  وقف شعب البحرين دوم ا مع إخوتهم الفلسطينيين  وكان لديهم االستعداد _وما زال_ 

نيون لتقديم التضحيات من أجل فلسطين والمقدسات اإلسالمية في القدس  وطالما مد العرب البحري
 أيديهم للفلسطينيين مقدمين مختلف أنواع المساعدات.
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في الجزيرة العربية انتظم العرب عبر وسائل التواصل االجتماعي للثأر لكرامتهم التي نال منها أنور 
عشقي بزيارته إلى الكيان الصهيوني  وفي ظل السياسة شبه الرسمية للنظام السعودي عبر ملتزمون 

يًّا بوضوح عن آرائهم  وعلقوا بإباء وشمم ضد التطبيع  ال يوجد سياسة سعودية وطنيًّا وقوميًّا ودين
رسمية معلنة حتى اآلن تقضي بالتطبيع مع الكيان الصهيوني  لكن اللقاءات الرسمية التي تعقد 
أحيان ا بين مسؤولين سعوديين وصهاينة )خاصة في الواليات المتحدة   واللقاءات غير الرسمية التي 

نظام الحاكم الطرف عنها تعطي انطباع ا قويًّا بأن نظام الحكم السعودي يتجه نحو تبني يغض ال
 سياسة رسمية تعتمد التطبيع.

ربما يقول بعض كتاب كتيبة المواالة: نإن النظام ديمقراطي  وال يجبر أحد ا على تبني الموقف 
دائم ا ألنظمة الحكم  هم مع نظام  الرسمين  ال شكب فهذا ديدن كتاب المواالة الذين يمتهنون التبرير

الحكم أصاب أو أخطأ  وهم يعلمون أن الجزاء دائم ا جيد ويصب في مصالحهم الشخصية  كتاب 
ا إلى  المواالة هم جيش نالهتيفةن الذي نعرفه نحن في فلسطين  هذا جيش لديه االستعداد دائم 

 .التصفيق للحاكم حتى لو باع الوطن العربي  وليس فلسطين فقط
وصل عدد موقعي عريضة مقاومة التطبيع في الجزيرة العربية حتى آخر اطالع لي إلى نحو 

ا للتوقيع.1,500    ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ما دام نص العريضة منشور ا ومفتوح 
 رسالة شعبنا العربي الملتزم في الجزيرة العربية واضحة لكل األمة  ومفادها أن تفريطهم بنعمة المال
أيسر عليهم من التفريط بقضايا األمة  وهي رسالة تقول للناس جميع ا: إن عروبتهم أقوى بكثير من 

 أقوال كل المشككين في انتمائهم الوطني والتزامهم الديني.
في هذا الوقت الذي يقف فيه أهلنا في الجزيرة العربية وفي البحرين تحاكم السلطة الفلسطينية الدكتور 

ام هللا  بسبب شكوى تقدمت بها سيدة فلسطينية ضده على خلفية مقال وقعته يدعو عادل سمارة من ر 
إلى التطبيع مع الصهاينة  شعبنا في البحرين يدافع عنا ونحن نقتتل بالداخل الفلسطيني بين مناهض 
للصهاينة ومؤيد لهم  وفي الوقت نفسه تدعي بعض وسائل اإلعالم الصهيونية أن زيارة المطبع أنور 

ي سهلتها السلطة الفلسطينية  أنا ال أعلم كيف حدث ذلك  لكنني أتكهن أن السلطة طلبت من عشق
 الصهاينة توفير التسهيالت المناسبة للوفد االقتصادي القادم.

تطبيع بعض الفلسطينيين مع الصهاينة يسيء للقضية الفلسطينية  ويضع كل الفلسطينيين في موقف 
وأمام كل المتضامنين مع القضية الفلسطينية في العالم  من حرج أمام كل العرب والمسلمين  

المتوقع أن يكون الفلسطينيون رأس الحربة في مواجهة الصهاينة في كل نشاط وكل محفل وكل 
مناسبة وكل مؤتمر  ال قدوة سيئة تشجع بعض العرب على السقوط وخيانة القضايا العربية  ولهذا 

يرفعون لواء التحرير والمقاطعة قائلين لهم: مثلما لديكم متساقطون نعتذر إلى كل إخوتنا العرب الذين 
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على أطراف الطريق لدينا متساقطون  والمستقبل في النهاية للقابضين على الجمر ال المنبطحين 
 أمام مغريات الحياة الدنيا.

 6/8/2016ة فلسطين أون الين

 

 "هموم" اإلسرائيليين .56
 برهوم جرايسي

لة الماضية  ذكرى خمس سنوات على اندالع ما وصفت في حينه بانحملة مرنت في األيام القلي
االحتجاجات الشعبية اإلسرائيليةن على غالء المعيشة. تلك الحملة التي حافظت على زخم لثالثة 
أسابيع  قبل أن تضمحل كليا في األسابيع الثالثة التالية. وفشلت كل المحاوالت الستنهاضها الحقا. 

معيشة ارتفعت اآلن بأكثر مما كانت عليه في حينه  إال أن الشارع غارق في سبات. فرغم أن كلفة ال
 ولكن هذا يعني دحرجة األزمة وتأجيل انفجارها  وليس ألمد بعيد.

فقد انفجرت تلك نالحملةن بمبادرة فردية في تل أبيب  احتجاجا على أسعار السكن واإليجارات. ثم 
د الغذائية. وسرعان ما تحولت تلك المبادرة  التي بدأت بخيمة تبعتها االحتجاجات على كلفة الموا

نصبتها صاحبتها وسط أحد الميادين  إلى حملة شملت مئات اآلالف. وانحسار االحتجاجات بداية 
في هذين العنوانين لم يكن صدفة  إذ إن كبار حيتان المال  كانوا وما يزالون يطالبون بأن تحرر 

ر شبه مجاني  ألغراض مشاريع إسكانية  بزعم أن ارتفاع أسعار البيوت حكومتهم أراضي للبناء بسع
ناجم عن أسعار األراضي. في حين طالب مستثمرون كبار بفتح األسواق الستيراد المواد الغذائية 
 لمنافسة االحتكارات التقليدية. بمعنى أن نالحملةن إياها خدمت مصالح حيتان المال في ذات الوقت.

حملة بهذين البندين  طرح أسئلة حول مدى جدية تلك الحملة  ألن أسباب كلفة وحصر عناوين ال
المعيشة عديدة  وأسباب الفقر أوسع بكثير من هذين البندين. والحقا حينما انضمت قوى سياسية 
واجتماعية لقيادة االحتجاجات ولتطرح باقي القضايا األعمق  بدأ التحريض على الحملة من وسائل 

  ما ساهم في تراجع الحشود عن المشاركة في المظاهرات. إضافة إلى أسباب أخرى إعالم مركزية
 ساهمت في هذا التراجع ال مجال للتوسع فيها.

ويمسأل: هل حقا األوضاع االقتصادية االجتماعية تقف على رأس نهمومن اإلسرائيليين؟ فلو عدنا إلى 
اب إيجابيا. لكن على أرض الواقع فإن نتائل استطالعات الرأي التي تظهر تباعا  لوجدنا الجو 

الصورة مختلفة كليا  ومن يحسم في كل واحدة من االنتخابات البرلمانية اإلسرائيلية هو الجانب 
 العسكري  والسياسات اليمينية المتطرفة  ولهذا أسبابه.
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اص لقد اهتمت الصهيونية منذ النكبة  بضمان مستوى معيشي مرتفع لليهود في كيانها  وبشكل خ
في التجمعات السكانية الكبرى  لضمان جذب أعداد يهود أكبر من العالم إلى فلسطين. واستخدمت 
الحكومات كافة األدوات لتطبيق الهدف على أرض الواقع  وبالذات من خالل توزيع موارد يميز 

  وبفجوات هائلة في جميع نواحي الحياة  وبالذات في فرص 48لصالح اليهود وضد فلسطينيي 
 عمل وجهاز التعليم.ال

وتشير كل تقارير الفقر والبطالة إلى أن معدالت الفقر بين اليهود  من دون المتدينين المتزمتين 
نالحريديمن  الذين يعيشون حياة تقشفية إرادية  مشابهة لمعدالت الفقر والبطالة في الدول األوروبية 

. % 50تقفز عن  48فإنها بين فلسطينيي   %8المتطورة. ففي حين أن نسبة الفقر بين أولئك اليهود 
 وفي حين أن نسبة البطالة بين اليهود بالكاد

. وكذا أيضا فيما يخص معدل الفرد من الناتل %21تقفز عن  48  فإنها بين فلسطينيي 3.5% 
ألفا  مقابل أقل من  38ألف دوالر  فإنه لليهودي يقفز عن  34العام  ففي حين أن المعدل العام للفرد 

 .48ألف دوالر للفرد من فلسطينيي  11
ألفا سنويا   25رغم ذلك  فإنه على الرغم من الزيادة المحدودة في أعداد الهجرة إلى إسرائيل  لتتجاوز 

وبالذات من فرنسا في السنوات الثالث األخيرة  بفعل العمليات اإلرهابية من أوروبا  فإن الصهيونية 
من اليهود في العالم يعيشون  %90لعدة أسباب  أبرزها أن تجد صعوبة في استقدام مئات اآلالف  

 في أوطانهم بمستوى معيشي أعلى من إسرائيل.
وواقع الحال ال يعني زوال األزمة  بل على العكس تماما  فإن كل التقارير االقتصادية بعيدة المدى  

الث األخيرة نسبا أقرب يواجه في السنوات الث اإلسرائيليتحذر من المستقبل االقتصادي  فاالقتصاد 
إلى الركود  إضافة إلى أن محركات اقتصادية أساسية تواجه جمودا وحتى تراجعا  خاصة في 
صناعات التقنية العالية. ويضاف إلى هذا  أن تقلبات التركيبة الديمغرافية اليهودية  واالرتفاع الحاد 

ادي  وتزيد أعباء الخزينة العامة. في نسب المتدينين المتزمتين  من شأنها أن تلجم النمو االقتص
إضافة ألسباب أخرى  تؤكد أن األزمات اإلسرائيلية الداخلية  ومهما نجحت الحكومات الحالية في 

 دحرجتها  ستنفجر في وجه المشروع الصهيوني  لربما في غضون سنوات ليست كثيرة.
 6/8/2016ة الغدة عّمان
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 حماس والحرب الداخلية .57
 عاموس هارئيل  

كبيرة  إنسانيةاعتقال محمد حلبي  من سكان جباليا في قطاع غزة  الذي ترأس الفرع المحلي لمنظمة 
 12عملية استخبارية طموحة تابعتها حماس في السنوات الا إغالقباسم نوورلد فيجنن  أدى إلى 

سبع  تمبين . الئحة االتهام التي تم تقديمها أمس ضد حلبي في المحكمة المركزية في بئر الاألخيرة
أن الذراع العسكرية لحماس زرعت حلبي عن قصد  وهو مهندس  في صفوف المنظمة الدولية من 

 والبضائع التي دخلت إلى القطاع  وسرقتها من اجل احتياجات حماس. األموالاجل استغالل 

ستة حزيران الماضي  اعتقد أنه في السنوات ال 15نالشاباكن الذي اعتقل حلبي في معبر إيرز في 
  ومنذ تعيينه لفرع غزة  سرق حلبي عشرات ماليين الدوالرات التي أعطيت للذراع العسكرية األخيرة

سيثير االشتباه  األمرالكشف عن هذه القضية قد يضر بحماس في عدة مجاالت. أوال   ونشطائها.
ألمر الذي المبرر لدى منظمات المساعدة الدولية التي تعمل في غزة تجاه الموظفين المحليين  ا

امرا صعبا.  األموالنقل األموال  مما سيجعل استمرار سرقة  إجراءاتسيؤدي إلى تشديد الرقابة على 
ثانيا  حماس تبنت على مدى السنين صورة المنظمة نظيفة اليدين  وأنها خالفا للسلطة الفلسطينية ال 

في هذه الحالة صحيح أن حلبي  تقوم بخداع السكان وأن المسؤولين فيها ال يأخذون األموال لجيوبهم.
اعترف في التحقيق معه بالسرقة لصالح الذراع العسكرية للمنظمة  لكن نالشاباكن يقول إن لديه 
اعترافا وأدلة حول تحويل األموال وعلى حساب السكان من أجل مساعدة عائالت نشطاء الذراع 

 العسكرية.

في غزة منذ سنوات حول جباية الضرائب من  تقديم الئحة االتهام ينضم إلى االدعاءات التي تسمع
الجمهور لتمويل نشاطات حماس. كانت هذه مسألة محرجة للحركة. وتستطيع إسرائيل أيضا 

ن األونروااستغالل األمر أمام المنظمات الدولية مثل وكالة غوث الالجئين التابعة لألمم المتحدة ن
ا أن تسير بحذر من أجل عدم إحداث أزمة والمطالبة بتشديد الرقابة على حماس. ومع ذلك عليه

شاملة مع المنظمات  حيث أن مئات آالف السكان في غزة يعتاشون منها  األمر الذي قد يؤثر على 
 التهدئة األمنية النسبية.

رغم الكشف األخير  فإن التقديرات لدى األجهزة األمنية تقول إن توجه حماس ليس الحرب في 
عملية الجرف الصامد تتم بشكل بطيء جدا. منذ  أعقابالقطاع في  رأعماالصيف الحالي. إعادة 

انقالب الجنراالت في القاهرة قبل ثالث سنوات  لم تعد حماس تجد التأييد االستراتيجي المصري  
  السعودية وقطر   رغم أن إيرانوهي تجد صعوبة في إقامة عالقات بديلة مع دول أخرى )تركيا  

التجاهات. أيضا القدرات العسكرية ماتزال محدودة  ال سيما في مجال هناك محاوالت في جميع ا
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بين سيناء ورفح توقف تهريب السالح  األنفاقالصواري  قصيرة المدى. منذ دمر المصريون معظم 
  واضطرت حماس إلى االعتماد على صناعة الصواري  المحلية التي إيرانالذي كان يصل من 

بيا. لذلك يحتمل أنه اذا اندلعت مواجهة عسكرية اخرى مع إسرائيل تعتبر قوتها ودقتها محدودة نس
 القريبة  سيكون ذلك بسبب تدهور موضعي وليس مواجهة مخطط لها من أحد األطراف. األشهرفي 

يبدو أنه في الخلفية جدل داخلي في قيادة حماس. قيادة الذراع العسكري  يحيى سنوار  أحد محرري 
صية األكثر فعالية في صفوف الذراع العسكري  وهو على خالف مع صفقة شليط  هو اآلن الشخ

. السنوار األموررئيس المكتب السياسي لحماس  خالد مشعل  الذي يعيش في قطر  في عدد من 
في سوريا   األهلية  التي ضعفت بسبب الحرب إيرانوزمالءه يريدون استئناف العالقة مع 

الضفة الغربية. ويخشى مشعل من أن التقرب من  وتخصيص أموال أكثر لقطاع غزة على حساب
سيصعب على حماس المناورة أمام الدول السنية. مشعل الذي أصله من قرية سلواد قرب رام  إيران

إلى الضفة على أمل زيادة العمليات ضد اإلسرائيليين هناك  األموالهللا  يريد إدخال المزيد من 
واعتقال  2014عن خطة شبيهة لحماس في أيار واضعاف مكانة السلطة الفلسطينية. الكشف 

عشرات األشخاص من الحركة في الضفة الغربية من قبل إسرائيل  أدى إلى تقوية التنسيق األمني 
بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية ودفع رئيس السلطة محمود عباس إلى اتخاذ خط معادي لحماس 

 في ذروة الحرب في غزة  بعد شهرين.

مليون دوالر  30ضي تم التوصل إلى اتفاق  ليست كل تفاصيله معروفة  حول نقل في الشهر الما
من قطر لقطاع غزة من اجل دفع رواتب موظفي الدولة هناك. لن يتم إعطاء األموال مباشرة لحكومة 
حماس  بل سيتم الدفع على كل عامل على حدة. يمكن أن هناك اتفاق حول تجنيد دول اخرى في 

واتب في االشهر القادمة. هذه الخطوة أيضا من المفروض أن تساعد على تهدئة الخليل لدفع الر 
سرائيل توافق على ذلك من خالل صمتها.  الوضع في غزة. وا 

بالمقارنة مع سلوكها عشية اندالع الحرب قبل سنتين  يبدو أن الحكومة واالجهزة االمنية في إسرائيل 
زة على التطورات في الساحة العسكرية. في السنتين تهتمان اكثر بتأثير االزمة االقتصادية في غ

 1000إلى  600االخيرتين وسعت إسرائيل عبور البضائع إلى القطاع. في كرم أبو سالم تمر يوميا 
شاحنة  لكن الحركة الكبيرة في المعبر  في الزاوية الجنوبية للقطاع  أكبر من أن تستوعبها البنية 

لتي تخدم معظم السكان في غالف غزة. قوافل الشاحنات تشكل   ا232التحتية القديمة في شارع 
خطرا على المسافرين اآلخرين  وتتسبب بأزمات مرورية وتعمل على تخريب الشارع نفسه. في الوقت 
الحالي يتضح وجود حل جزئي. مكتب منسق شؤون المناطق بدأ في استخدام معبر ايرز في شمال 

 القطاع  من اجل نقل البضائع. 
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مؤخرا خالف بين منسق شؤون المناطق والشاباك حول سياسة تصاريح الخروج من القطاع. نشأ 
منسق شؤون المناطق زاد عدد الخارجين من رجال االعمال ومن اجل العالج الطبي  في محاولة 
لتقليص اضرار الحصار على غزة. ويتم منح التصاريح بموافقة الشاباك من الناحية األمنية إذ كان 

يتعاون حتى الفترة االخيرة إلى أن اكتشف أن بعض الخارجين  والذين ليس لهم ماض  الشاباك
امني  تم استغاللهم من قبل حماس لنقل الرسائل واحيانا لنقل االموال للنشطاء في شرقي القدس 
والضفة الغربية. لذلك شدد الشاباك من عملية الفحص عند الخروج من القطاع وسحب تصاريح 

مال واعتقل عدد من المشبوهين  االمر الذي دفع الفلسطينيين إلى الشكوى من خروج رجال اع
 التشديد الذي ال لزوم له والذي تحدثت عنه هنا عميرة هاس.

هذه القصة هي عبارة عن تلخيص للتورط اإلسرائيلي الفلسطيني: إسرائيل ال تستطيع الفصل بين 
فة  رغم أنها ربحت مكاسب سياسية كبيرة من حماس في قطاع غزة وبين السلطة الفلسطينية في الض

االنفصال المتواصل في المعسكر الفلسطيني. ولكن حينما تخفف إسرائيل الضائقة والضغط على 
القطاع فانها تعطي حماس ثغرة يتم استغاللها ليس فقط لالعمال االرهابية ضدها  بل السعي من 

 أجل اضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة.

الفلسطينية الداخلية  القصة االكبر تتعلق باالنتخابات للبلديات والمجالس المحلية التي  في الساحة
بلدية  400تشرين االول. من المفروض أن تتم االنتخابات بالتوازي في أكثر من  18ستجرى في 

. االنتخابات  ومجلس في ارجاء الضفة والقطاع. يبدو أن عباس قد جر اليها دون تفكير كافل
ية والبرلمانية لم تتم في المناطق منذ أكثر من عشر سنوات  إذ فاجأت حماس في حينه الرئاس

 . 2006السلطة وفازت في انتخابات المجلس التشريعي في كانون األول 

أجريت االنتخابات الوهمية للبلديات في الضفة. وقررت حماس عدم المشاركة فيها   2012وفي 
رة  حيث قيل إن فتح خسرت أمام نفسها في بعض المدن. ومنذ وكانت فتح ال تحظى بالشعبية الكبي

ذلك الحين مرنت أربع سنوات وعباس الذي اعتقد كما يبدو أن حماس لن تشارك هذه المرة أيضا  
قرر المراهنة واالعالن عن انتخابات جديدة. لكن حماس فاجأت وأعلنت عن موافقتها. يبدو أن 

ئم مشتركة مع سياسيين ال ينتمون لها بالضرورة  لكن حماس في الضفة ستفضل الترشح في قوا
 يكفي أنها ستشكل تهديدا حقيقيا على مكانة السلطة الفلسطينية.

معظم قادة السلطة الفلسطينية يظهرون الثقة بأنهم سيفوزون في االنتخابات. إال أن األجهزة األمنية 
اإلسرائيليون نظراءهم في السلطة  اإلسرائيلية أقل ثقة من ذلك. في عدة لقاءات تمت مؤخرا حذر

الفلسطينية من أن معسكر عباس قد يهزم. تستطيع حماس استغالل االنتخابات لزيادة تأثيرها 
 السياسي في الضفة وزعزعة مكانة السلطة وزعيمها المسن.
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نظريا  استطاعت إسرائيل وضع عقبات بيروقراطية كبيرة على اجراء االنتخابات. ولكن هذه الخطوة 
يضا تحمل المخاطر. التدخل اإلسرائيلي في العملية الديمقراطية لدى الفلسطينيين لن يجد التشجيع أ

 في المجتمع الدولي.

يبدو أن دخول حماس إلى االنتخابات أثار التساؤل في اوساط قادة السلطة حول صحة الخطوة  
اآلمال على استئناف  لكن االمر لم يغير من اهتمام عباس نفسه. فالرئيس الفلسطيني ال يعلق

المحادثات السياسية مع حكومة نتنياهو. وعلى سلم اولوياته مقارعة إسرائيل في الساحة الدولية  
المبادرة الفرنسية التي قد تتدحرج إلى مجلس االمن بعد االنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة في 

تى ذلك الحين يهتم أبو مازن بعدد من تشرين الثاني القادم  قد تعطيه الورقة االساسية. لكن ح
المبادرات الغريبة ضد إسرائيل ومنها تسميم اآلبار في الضفة واالعالن المفاج  حول نية السلطة 
تقديم دعوى ضد بريطانيا بسبب اضرار وعد بلفور. كل ذلك جعل إسرائيل تفكر في حملة مضادة  

االكبر لنفسه. وفي الخلفية يستمر صراع الوراثة لكن في الوقت الحالي يبدو الزعيم الفلسطيني العدو 
في السلطة  الذي كان حتى قبل سنة من وراء الكواليس بسبب الحظر الذي فرضه عباس. إن حقبة 
أبو مازن والجيل القديم قد انتهت. لكن الخبراء في االستخبارات اإلسرائيلية والفلسطينية ال يمكنهم 

 على الرئاسة. معرفة من سينتصر من بين المتنافسين

تراجع منسوب االرهاب  رغم العمليات الدموية بين الفينة واالخرى  يسمح أيضا بالتعاطي مع هذه 
االمور. جميع هذه التطورات يشاهدها وزير األمن الجديد  أفيغدور ليبرمان  الذي يبدو أمام االجهزة 

للتأثير. غياب االستقرار االمنية والعسكرية كمن يبحث عن أجندة ملحة في المناطق مع رافعة 
السياسي والحراك الذي ال يتوقف من مكتب نتنياهو يضع استمرار والية نتنياهو الحالية موضع 
الشك. على ليبرمان أن يترك بصمته  وهو يهتم بما يحدث في المناطق أكثر من اهتمامه بالمسائل 

ة  وماذا ستكون نتيجة خطوة االمنية االخرى. والسؤال هو هل سيقرر بنفسه هز السفينة المتصدع
 كهذه.

 5/8/2016  هآرتس

 6/8/2016الغدة عّمان 
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