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 لصالحها "برنامج األمم المتحدة اإلنمائي"حماس تنفي اتهامات االحتالل بتسريب أموال  .1
هتهامدا  اليدهيون ة أن اال، أن حركة حماس أكدد  9/8/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، غزة، ذكر 

هي "ادعاءا  باطلة ال ها ليالح (UNDP)حول هتسريبا  مال ة من برنامج األمم المهتحدة اإلنمائي 
وقدال النداطا الرسدمي باسدم الحركدة، الددكهتور سدامي أبدو  هدري،  دي هتيدري   أساس لها من اليدحة".

(، أن هدذ  االهتهامدا  8-9يحفي مكهتوب هتلقى "المرك  الفلسطيني لإلعالم" نسخة منه يوم الثالثداء  
"هتدتهتي  دي سد اخ مخطدر ئسدرائيلي لهتشدديد الخنددا والحيدار علدى قطداال قد ة عبدر مالحقدة الم سسددا  

وحدددذر أبددو  هدددري االحددهتالل اليدددهيوني مدددن  اإلقاث ددة الدول دددة العاملددة  دددي القطدداال والهت دددييا عليهددا".
ه  دي مواجهدة هدذ  الممارسدا  االسهتمرار  ي هذ  الس اسة، داعً ا المجهتمع الدولي ئلى هتحمدل مسد ول اهت

 اليهيون ة "الهتي س كون لها عواقب خطيرة  ي حال اسهتمرارها"، كما قال.
، أن رويهتددر ( و أ ف ب، نشددر  مددن القدددس المحهتلددة ونقدداًل عددن  10/8/2016الحياااة، لناادن، وكاندد  
همهتده بالعمدل أعلن  أمس أنها اعهتقل  موظفًا  ي برنامج األمدم المهتحددة اإلنمدائي  دي قد ة، واهت ئسرائيل

 .لميلحة حركة حماس، وهتنفيذ مهام أمن ة باسهتغالل عمله
المسدد ح ة الدول ددة، أعلندد  السددلطا  اإلسددرائيل ة اعهتقددال  "وورلددد  دديجن"وبعددد اعهتقددال مدددير  ددرال منظمددة 

هتمدو   يوليدو( الما دي.  16المهندس وحيد البرش الذي  عمل  ي برنامج األمم المهتحددة اإلنمدائي  دي 
 «.حماس»ي بئر السبع أمس ئلى البرش هتهمة العمل لميلحة ووجه  محكمة  

 عمدل مهندسدًا  ددي "سدنة(  38 دي ب دان ئن البددرش   "شدين بيد "وقدال جهدا  األمدن الدداخلي اإلسددرائيلي 
، وشغل منيدب المسد ول عدن هددم المندا ل المهت دررة 2003برنامج األمم المهتحدة اإلنمائي منذ العام 

خالء أنقا ها خلف ة االشهتبا  بتنه  سهتغل عمله  ي برنامج األمم المهتحدة "عهتقل على . وأ اف أنه ا "وا 
 ."اإلنمائي للق ام بمهام أمن ة لميلحة حماس

و عدددم الجهدددا  أن البدددرش شدددارض العدددام الما دددي  دددي بنددداء مرسدددى لميدددلحة الجندددا  العسدددكري لحركدددة 
ا ل  دي قطداال قد ة،  دي مشداريع هتدرم م المند 2015حماس  ي القطاال. كما اهتهمه بتنده عمدل  دي العدام 

ئال أنده قدام بهتف ديل منددا ل هتابعدة لعنايدر حمداس بعددد أن هتلقدى طلبدًا خايدًا مددن حمداس بهدذا الشددتن. 
وأ دداف أن البددرش كددان يبلددن حمدداس عنددد اكهتشدداف أسددلحة أو  هتحددا  أنفدداخ  ددي المنددا ل الهتددي هتمولهددا 

 و تخذون األسلحة. األمم المهتحدة، مشيرًا ئلى أن عناير حماس كانوا  سهتولون على موقع العمل
ذا الهتحقيا ئ دا ة ئلدى الهتحقيدا  دي ق د ة  مددير  درال وورلدد  ديجن  دي قد ة( هأن  "شين بي "واعهتبر 

محمد الحلبي  سلر ال وء على ك ف ة ق ام حركة حماس باسهتغالل أمدوال المسداعدا  اإلنسدان ة الهتدي 
 هتقدمها منظما  خيرية دول ة ئلى سكان قطاال ق ة.

 



 
 
 
 

 

 5 ص             4016 العدد:        10/8/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 تهيئتها إلنجاح العملية الديموقراطية تم   الظروف جميع: عباس .2
محمدود عبداس ئن جم دع الظدروف هتمد  هتهيئهتهدا إلنجدا   رئ س السلطة الفلسدطين ةو ا: قال  -رام هللا 

العمل ة الد موقراط ة الفلسطين ة، من حيث الشفا  ة والن اهة والح اد ة ليخهتار المواطن الفلسدطيني مدن 
خدالل االجهتمداال  ،وأكدد عبداس الغرب ة وقطاال قد ة علدى حدد سدواء. مثله بكل حرية ون اهة  ي ال فة 

أن عقددددد  الددددذي عقددددد  المجلددددس االسهتشدددداري لحركددددة " ددددهت "، مسدددداء أمددددس، بمقددددر الرئاسددددة  ددددي رام هللا،
 االنهتخابا  المحل ة  ي موعدها المقرر الهت ام يجب الو اء به أمام المواطن الفلسطيني.

لفرنسدد ة لعقددد مدد هتمر دولددي للسددالم يهدددف ئلددى حددل الق دد ة الهتتكيددد علددى دعددم المبددادرة ا عبدداسوجدددد 
 .1967الفلسطين ة عبر ئقامة الدولة الفلسطين ة المسهتقلة وعايمهتها القدس على حدود العام 

 10/8/2016 ،األيام، رام هللا
 

 عميرة يحذر من حسم موضوع القدس تحت سياسة األمر الواقع .3
ة الهتحرير، حنا عميرة، من حسم مو وال القدس و رض حذر ع و اللجنة الهتنفيذ ة لمنظم :وكاال ال

وقال عميرة  ي هتيريحا ، أمس الثالثاء: "ئن كشف سدلطا   أمر واقع  يها، بعيدًا عن المفاو ا .
وحدددة اسددهت طان ة جديدددة  ددي القدددس يهدددف لفددرض أمددر واقددع جديددد، وحسددم  2000االحددهتالل عددن بندداء 

أ دداف، "ئن سددلطا  االحددهتالل هتددد ع بدداألمور نحددو و  مو ددوال هتهويددد القدددس بعيدددًا عددن المفاو ددا ".
األسوأ بهتشج عها لالسهت طان، والهدم وعمل ا  االعهتقدال والهتنكيدل بحدا الفلسدطينيين العد ل، ولفد  ئلدى 

وحدددة اسدهت طان ة  ددي  770أن هدذا المخطدر الجديددد جداء بعددد أسدبوعين مددن اإلعدالن عدن مخطددر بنداء 
 لعرب ة، وهتهويدًا للمدينة المقدسة، اسهتباقا أل ة مفاو ا .القدس المحهتلة، ورأى   ه هتهديدًا للقدس ا

 10/8/2016 ،الخليج، الشارقة
 

 مخططات بناء حي استيطاني جديد في القدس تدينالخارجية الفلسطينية  .4
ن الحكومدة اإلسدرائيل ة هتوايدل أو ارة الخارج دة الفلسدطين ة  : أعلن وكاال ال ،الرأي – القدس المحهتلة
لسددددالم الدول ددددة واإلقل م ددددة، واسددددهتههتارها بجم ددددع يدددد ن اإلدانددددا  الدول ددددة لالسددددهت طان، هتحددددديها إلرادة ا

هذ  الحكومدة  أن لها،  ي ب ان ،وأ ا   والهتحذيرا  األمم ة من مخاطر  على مسهتقبل حل الدولهتين.
ال مين ددة المهتطر ددة، هتيددعد مددن هجمهتهددا االسددهت طان ة الهتهويد ددة  ددي ال ددفة الغرب ددة المحهتلددة عامددة و ددي 

يندددة القدددددس ومح طهددددا بشدددكل خدددداط،  ددددي مسدددعى منهددددا لقطددددع أي هتوايدددل بددددين المدينددددة المقدسددددة مد
 ومح طها الفلسطيني، ولربر الهتجمعا  االسهت طان ة بع ها ببعض على حساب أرض دولة  لسطين.
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كما دان  الو ارة بتشد العبارا  المخططا  اإلسرائيل ة، الرام ة لبناء حي اسدهت طاني جديدد   دم أكثدر 
 وحدة سكن ة  ي القدس. 2,500من 

 10/8/2016 ،الرأي، عم ان
 

 التربية والتعليم العالي في غزة ورام هللا مناكفات بين أركان وزارةال استمرار ":جامعة األقصى" .5
و ارة الهترب دة والهتعلد م العدالي  دي رام  ، أنعدون   داي  أبدو، نقاًل عن 10/8/2016 ،األيام، رام هللا نشر 

ارًا  ق ي بسحب اعهترا ها رسم ًا بشهادا  جامعة األقيى بغد ة، مطالبدة الطلبدة هللا أيدر  أمس، قر 
وقالدد : "ئندده لددن يددهتمكن  الجدددد  ددي هددذ  الجامعددة بعدددم الهتسددجيل  يهددا ونقددل الهتسددجيل لجامعددا  أخددرى.

أيدددحاب هدددذ  الشدددهادا  مدددن العمدددل، أو مهتابعدددة دراسدددهتهم، كونهدددا لدددن هتعهتدددرف بعدددد اليدددوم بدددتي شدددهادة 
وأ ددا   الددو ارة  ددي ب ددان هتسددلم  "األ ددام" نسددخة  لجامعددة هتخددط الملهتحقددين الجدددد".يددادرة عددن هددذ  ا

مندده، "أي قددرارا  يددادرة بحقهددم أسدداهتذة الجامعددة بغدد ة، كتنهددا لددم هتكددن، م كدددة مددن جديددد علددى حقددوخ 
 العاملين الشرع ة  ي الجامعة".

لهتددهور نهتيجدة السدهتمرار ُيذكر أن أ مة رئاسة جامعة األقيى  ي قطاال ق ة، كان  هتهتجه دائمدًا نحدو ا
المناكفا  بين أركان الو ارة  ي ق ة ورام هللا، وذلض على خلف ة رئاسة الجامعة، خاية بعد أن عيَّن  
الو ارة  ي ق ة محمدد ر وان قائمًا بتعمال رئد س الجامعدة، بعدد اسدهتقالة رئد س الجامعدة السدابا علدي 

رة الهترب ة والهتعل م، األمر الذي هترهتدب عل ده ، دون الرجوال لو ا2015 / أقسطسأبو  هري  ي مطلع آب
وأ  ددًا  .5/11/2015أكاد م ددًا  دي الجامعددة عدددد مددنهم مدن مجلددس األمندداء  ددي  11قطدع الددو ارة رواهتددب 

 .أكاد ميين  عملون بالجامعة 3بعد ئقدام و ارة الهترب ة والهتعل م العالي  ي ق ة على نقل 
مددير عدام العالقدا  الدول دة والعامدة  ، ئلى أنق ةمن ، 9/8/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالموأشار 

 ي مكهتددوب ويددل المركدد  اكددد  ددي هتيددري  يددحأ ددي و ارة الهترب ددة والهتعلدد م بغدد ة، معهتيددم الميندداوي، 
أن قرار رام هللا حبر علدى ورخ، وال ق مدة لده، ولدن يهتدتثر  9/8الفلسطيني لإلعالم نسخة عنه، الثالثاء 

وقدال:  دًا كبيرًا من الطلبة سجلوا  ي الجامعة، والهتحقوا بتقسامها كاّ دًة.به الطلبة، والدليل أن هناض عد
ئن "هددذ  ل سدد  المددرة األولددى الهتددي هتهدددد بهددا و ارة الهتعلدد م  ددي رام هللا بسددحب االعهتمدداد مددن الجامعددة"، 

 م كدًا أن الخال ا  القائمة س اس ة، وال عالقة للجامعة بها.
 

 ولملمتها ة فتحإلى حين جهوزية حرك البلدية تالطيراوي يدعو إلى تأجيل االنتخابا .6
جمال الطيراوي، اللجنة المرك ية لحركة  هت ، إلعادة النظر بإجراء  الق ادي  ي حركة  هت دعا : نابلس

االنهتخابددا  المحل ددة، المقددرر عقدددها  ددي الثددامن مددن هتشددرين األول/ أكهتددوبر المقبددل، ئلددى حددين جهو يددة 
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 ي هتيري  له، يوم الثالثاء، ئن "الو ع الدذي هتمدر بده الحركدة مدن  وقال الطيراوي  حركهته و"لملمهتها".
هتخبر  دي هدذ  المرحلدة، ال  سدم  لهدا بالمشداركة  دي االنهتخابدا ، دون اللجدوء ئلدى حدوار  شدمل الكدل 

 الفهتحاوي، للنهوض بالحركة، وقطع الطريا على المهتربيين والمهتآمرين".
ل وهتددداريف " دددهت " ئلدددى لملمدددة الجدددرا ، وهتوحيدددد ودعدددا مدددن ويدددفهم بدددالغيورين والحرييدددين علدددى مسدددهتقب

 اليف، والعودة بالحركة ئلى الواجهة.
وطالب الطيراوي ق ادة وكوادر " هت " والق ادا  الوطن ة والمجهتمع دة إلعدالء يدوهتهم بالمطالبدة بهتتجيدل 

 االنهتخابا ؛ "حريا منهم على المشروال الفلسطيني ومسهتقبل وهتاريف الحركة"، على حد ويفه.
 9/8/2016، كز الفلسطيني لإلعالمالمر   

 
 مشعل يثني على شهداء أنفاق المقاومة .7

أثنى رئ س المكهتب الس اسي لحركة المقاومة اإلسالم ة "حماس" خالد مشعل، على شهداء أنفاخ 
المقاومة الذين  غويون  ي باطن األرض لحما ة شعبهم، وي رعون الرعب  ي قلوب جنود االحهتالل 

 وقادهته.
خالل كلمة له  ي حفل هتكريم الشهيد القسامي خالد الهور عبر الهاهتف مساء أمس،  ي وأشاد مشعل 

مخ م البريج وسر مدينة ق ة، بجهاد الشهيد الهور الذي أهتم حفظ القرآن الكريم قبل أ ام من 
 اسهتشهاد .

لسب  عامًا( من مخ م البريج ا 32و    كهتائب الشهيد ع  الدين القسام الشهيد خالد مثقال الهور  
 الما ي، والذي ق ى ئثر انه ار أحد أنفاخ المقاومة.  

وشدد مشعل  ي كلمهته على الهتمسض بطريا الجهاد ئذا ال ر عة  ي الدن ا واألخرة وال هتحرير لألوطان 
وال عودة للقدس واألقيى وال مسهتقبل ألهل  لسطين ئال بالجهاد، مشيرًا ئلى أننا نقف أمام عالم ظالم 

 قوي.ال  حهترم ئال ال
وأكد مشعل على حرط حركة حماس على رعا ة المقاومة وخدمة الشعب الفلسطيني والسعي ئلى 

 الهتخلط من االحهتالل البغ ض وطرد  من  لسطين.
ودعا مشعل ئلى هدم االنقسام وهترهتيب البي  الفلسطيني على أسس د مقراط ة بدءًا باالنهتخابا  

ر، ألن شعبنا ال  قبل أن  كون ئال هتح  ق ادة منهتخبة البلد ة والهتشريع ة والرئاس ة ومنظمة الهتحري
 هتوحد الوطن جم عًا.

 10/8/2016موقع حركة حماس، غزة، 
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 حماس: سندافع عن موعد االنتخابات وماضون بالتجهيز لها .8
قالدد  حركددة حمدداس، ئنهددا ما دد ة  ددي الهتجهيدد  لالنهتخابددا ،  ددمن الموعددد الددذي حددهتدده لجنددة : قدد ة

 مشددة، "على أنها مهتمّسكة بهذا الحا، وسهتدا ع عنه".االنهتخابا  المرك ية، 
وعددددّد الندددداطا باسددددم الحركددددة حددددا م قاسددددم،  ددددي هتيددددري م خدددداّطم لددددد"المرك  الفلسددددطيني لإلعددددالم": أن 
"االنهتخابدددا  الفلسددددطين ة علددددى مخهتلدددف مسددددهتو اهتها حددددا مدددن حقددددوخ الشددددعب الفلسدددطيني، ومددددن قيددددر 

 المسمو  ألي جهة ميادرة هذا الحا".
حن هنا ن ع كل مكونا  الشعب الفلسطيني مدن  يدائل وم سسدا  أهل دة وحقوق دة أمدام وأ اف: "ن

 مس ول اهتها، ب رورة منع السلطة من الهتالعب بالعمل ة االنهتخاب ة أو الهتتثير على نهتائجها".
وكاند  العديددد مدن هتيددريحا  ق دادا  السددلطة وحركدة  ددهت ، هتحددث  حددول ئمكان دة هتتجيددل االنهتخابددا ، 

اه ية األخيرة لها، ناه ض عن حالة االنقسام الهتدي هتشدهدها سداحهتها   دهت (، ئال أّن النداطا نظرًا لعدم ج
 باسم حماس حّذر من ئمكان ة الهتالعب باالنهتخابا  ومييرها.

 9/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 يعقوائم انتخابية وطنية تضم الجم في الضفة سُتشكل : الحركةماس في لجنة االنتخاباتحممثل  .9
مداس  دي لجندة االنهتخابدا  المرك يدة الفلسدطين ة، حسدين حقدال ممثدل حركدة : خلدون مظلوم -رام هللا 

أبو كو ض، ئن حركهته   ي ال فة الغرب ة لن هتقوم بهتشكيل قدوائم انهتخاب دة باسدم الحركدة لخدوض قمدار 
مدع مرشدحين  وأ اف أبو كو ض، أن حركة حمداس علدى اسدهتعداد للهتحدالف االنهتخابا  البلد ة المقبلة.

 من كا ة الفيائل الفلسطين ة ومن الكفاءا  والمهنيين إلنجا  االنهتخابا  المحل ة.
"حماس هتنظر ئلى االنهتخابا  والمجلس المحل دة مدن جاندب أنهدا أن وأو    ي حديث لد "قدس برس" 

خدماهت ددددة"، مشدددددًدا علددددى أن واقددددع ال ددددفة يهتطلددددب مشدددداركة واسددددعة يهتددددا   يهددددا المجددددال للشخيدددد ا  
وأكد أن حركهته "لن هتشدكل قائمدة باسدمها  دي االنهتخابدا  المحل دة وال  كاد م ة وذا  السمعة الطيبة.األ

م د ًفا: "لدن نحدرط علدى رئاسدة المجدالس المحل دة، وعلدى  هتحرط علدى ئيجداد منايدب لعنايدرها".
ارض ظهور اسم حماس بل نريد قوائم مهن ة، ونطمئن الجم ع أننا نريد الكدل مدن كا دة الفيدائل أن  شد

  ي االنهتخابا  هتوطئة إلنهاء االنقسام".
وكشف النقاب عن وجود "مفاو ا  واهتياال "  ي مواقع مهتعددة بال فة مع كا ة الفيدائل؛ وبينهدا 

وقددال: "المندداطا الهتددي لددن هتددنج  حمدداس  ددي الويددول لهتوا ددا مددع  حركددة  ددهت ، لهتشددكيل قددوائم مهن ددة.
 وطن ة ول س باسم حماس". اوينبعنالفيائل  يها، سهتشكل قوائم من شخي ا  مهن ة 
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حمددداس "هتعمدددل  دددي ال دددفة علدددى يدددف   سددداخن م دددطرب مدددن خدددالل س اسدددة االعهتقددداال  أن وذكدددر 
 والمالحقا  الهتي يهتعرض لها عنايرها"، مطالًبا بهتو ير أجواء د مقراط ة لالنهتخابا ".

ثنيهددا عدددن مسددهتدرًكا: "ولكددن كددل ممارسدددا  االحددهتالل بحددا حركدددة حمدداس وق اداهتهددا وعنايدددرها، لددن يُ 
  ممارسة حقها الشرعي".

 9/8/2016قدس برس، 
 
 غزة: قوى اليسار تقاطع دعوة السفير القطري لحضور عشاء .11

قاطعدد  قددوى ال سددار  ددي قطدداال قدد ة متدبددة عشدداء أقامهددا السددفير القطددري لدددى السددلطة  حسددن جبددر:
لهتدبس  دي قطداال الوطن ة ورئ س لجنة ئعمار قطاال ق ة محمد العمادي ر  دًا لددور قطدر الس اسدي الم

ولددم  ح ددر المدددعوون مددن الجبههتددين الشددعب ة والد مقراط ددة وحدد ب الشددعب متدبددة عشدداء أقامهددا  قدد ة.
العمادي لممثلي القوى الوطن ة واإلسالم ة بعد أن اجروا مشاورا  داخل ة اهتفقوا خاللهدا علدى مقاطعدة 

عدددوة القطاعدددا  المخهتلفدددة : السدددفير القطدددري اعهتددداد علدددى د"األ دددام"وقالددد  ميدددادر مهتعدددددة لدددد  الددددعوة.
 للمجهتمع الفلسطيني لح ور مآدب عشاء  ق مها  ي الفندخ الذي  ق م به  ي المدينة.

وحسددب الميددادر ذاهتهددا ال  طددر  العمددادي خددالل اللقدداءا  أ ددة ق ددا ا أو مواقددف س اسدد ة بددل يرحددب 
 بالح ور ويدعوهم لهتناول طعام العشاء.

هتدوينددة علددى يددفحهته الخايددة علددى  ددي الشددعب  وقددال وليددد العددوض ع ددو المكهتددب الس اسددي لحدد ب
وأ داف: اليدوم هتلقيندا دعدوة للعشداء  الف س بوض: شكرا سفير دولدة قطدر، لدن نلبدي دعدوة حفدل العشداء.

 ق مها سفير دولة قطر السيد محمد العمادي  ي  ندخ المو نب ض، نحدن والر داخ  دي قدوى ال سدار آثرندا 
ي لد س مدن المقبدول أن هتقهتيدر دعدوا  سد ادهته للفيدائل االعهتذار وعدم هتلب ة الدعوة، مدن وجهدة نظدر 

نمددائي و قددا لخطهتدده   قددر علددى والئددم الغددداء والعشدداء، بينمددا  قددوم سدد ادهته بلعددب دور س اسددي ملهتددبس وا 
 الخاية.. طبعا ال ننسى هتقديرنا وشكرًا لكل من  قدم الدعم لشعبنا، لكن األيول أيول.
 10/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 ثي: كندا تعيق مشاركتنا في المنتدى االجتماعي العالميالبرغو مصطفى  .11

أكد األمين العام لحركة المبادرة الوطن ة الفلسطين ة، النائب ميطفى البرقوثي، أن السلطا  : رام هللا
الكند ة لم هتمنحه وعشرا  الفلسطينيين، الهتتشيرا  الال مة لدخول كندا؛ للمشداركة  دي أعمدال المنهتددى 

 مي الذي ينطلا اليوم الثالثاء،  ي مدينة مونهتريال الكند ة.االجهتماعي العال
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وقال البرقوثي  دي ب دانم لده، هتلقدى "المركد  الفلسدطيني لإلعدالم" نسدخًة منده، ئنده هتلقدى دعدوة للمشداركة 
 دددي أعمدددال المنهتددددى البرلمددداني العدددالمي مدددن أع ددداء البرلمدددان الكنددددي، وأحددد اب كند دددة، ئاّل أن عددددم 

 حال دون مشاركهته، رقم هتدخل العديد من الم سسا  الكند ة.حيوله على الهتتشيرة 
وقال: "ي سفنا أن مئا  المشاركين مدن الددول العرب دة واأل ريق دة ودول أخدرى قدد حرمدوا مدن المشداركة 
 ددي أهددم منهتدددى اجهتمدداعي للمجهتمددع المدددني العددالمي؛ بسددبب ر ددض أو هتددتخير مددنحهم هتتشدديرا  الدددخول 

 قهم الطب عي  ي حرية المشاركة والهتعبير".لكندا؛ ما  عني حرمانهم من ح
ورأى أن عدم من  الهتتشيرا  وا  عاف المشاركة  ي المنهتددى االجهتمداعي العدالمي   دّر بيدورة كنددا 

 وبما كان مهتوقعا من حكومهتها الجديدة.
 9/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غزة قساميين في حادث سير مؤسف جنوب قطاع ثالثةوفاة  .12

ئب الشهيد ع  الدين القسام الجنا  العسكري لحركة المقاومة اإلسدالم ة "حمداس"، ئلدى العدال     كهتا
 من مجاهديها والذين هتو وا  ي حادث سير م سف جنوب قطاال ق ة. ثالثة

 18عامددًا( وأحمددد الشددريف   22وقالدد  الكهتائددب  ددي ب ددان عسددكري ئن الشددهداء عدد  الدددين السددلطان  
يدوم اإلثندين   -بدإذن هللا هتعدالى–امًا( وجم عهم من ر د  لقدوا ربهدم شدهداء ع 18عامًا( وأحمد الحولي  

 م  ي حادث سير م سف.8/8/2016هد الموا ا 1437ذو القعدة  05
وأ ا   الكهتائب "ل م دوا ئلدى ربهدم بعدد ح داة مباركدة حا لدة بالعطداء والجهداد والهت دح ة والربدا   دي 

 ار وال ن كي على هللا أحدًا".سبيل هللا، نحسبهم من الشهداء األبرار األطه
 8/8/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 إصابة ثمانية مقاومين جراء انهيار نفق شرق غزة .13

ساعة مهتتخرة من مساء يوم الثالثداء، جدراء انه دار نفدا بأييب ثمان ة مقاومين : مظلوم خلدون -ق ة 
قاومة شرخ مدينة ق ة انهار  ي وقال  ميادر  لسطين ة لد "قدس برس"، ئن نفًقا للم شرخ مدينة ق ة.

 ساعة مهتتخرة من مساء اليوم على عدد من المقاومين، مشيرة ئلى انهتشال ثمان ة منهم ميابين".
وأو   أشرف القدرة، الناطا باسم و ارة اليحة الفلسطين ة بغ ة،  ي هتيدري  مكهتدوب لده، أن ثمان دة 

ء هتعر دددهم لحددددادث عر دددي شددددرخ مدددواطنين  لسددددطينيين أيددديبوا بجددددرا  بدددين مهتوسددددطة وطف فدددة جددددرا
 الشجاع ة ئلى الشرخ من مدينة ق ة.



 
 
 
 

 

 11 ص             4016 العدد:        10/8/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

و شددار ئلددى أن عدددًدا مددن المقدداومين ق ددوا وأيدديبوا مدد خًرا خددالل عملهددم  ددي األنفدداخ، حيددث هتعهتبددرهم 
  يائل المقاومة "شهداء ق وا  ي مهام جهاد ة".

 9/8/2016قدس برس، 
 
 نا  تها سكياالحتالل يعتقل فتاة فلسطينية في الخليل بدعوى حياز  .14

، ظهددر يددوم الثالثدداء،  هتدداة  لسددطين ة مددن اإلسددرائيلياعهتقددل جدد ش االحددهتالل : ئيهدداب الع سددى -الخليددل 
 الخليل  جنوب القدس المحهتلة( بدعوى ح ا هتها سكين ومحاولهتها هتنفيذ عمل ة طعن.

ة اقهتربد  وذكر موقع يح فة معاريف العبرية، أن جنود االحهتالل رشوا قا  الفلفل على  هتاة  لسطين 
القد مددة بالخليددل بدددعوى ح ا هتهددا   ددي البلدددة اإلبددراه ممددن حدداج  "أبددو الددريش" العسددكري، قددرب المسددجد 

وأشار ئلى أن جنود االحهتالل اعهتقلوا الفهتاة على الحاج   سكين ومحاولهتها طعن الجنود على الحاج .
 ونقلوها لجهة مجهولة من أجل الهتحقيا معها.

 9/8/2016قدس برس، 
 
 يحمي أوروبا من "الخطر اإلسالمي" يةعربدول مع  "إسرائيل" ولد: تعاون دوري غ .15

نقل  يح فة " سرائيل هيوم"  ي عددها اليادر الثالثاء، عن وكيل و ارة : النعامي يال -ق ة 
الخارج ة اإلسرائيل ة دوري قولد قوله، ئن الهتعاون بين ئسرائيل والدول العرب ة أسهم  ي منع ه منة 

اد ة اإلسالم ة على الكثير من المناطا  ي المح ر، "ما كان  مكن أن  فاقم من حالة الحركا  الجه
 االسهتقرار  ي اإلقل م والعالم"، و ا قوله.

وامهتد  قولد الهتعاون مع الحكام العرب "المعهتدلين"، مشيرا ئلى أنه  حول دون حدوث ا طرابا  
من  رط ن و  الم يد من الماليين نحو  وهتحوال  هتف ي ئلى عدم اسهتقرار المنطقة، وبالهتالي هتقلط

 أوروبا.
وشدد قولد على أن الهتعاون العربي اإلسرائيل أحبر الكثير من الهتطورا  الهتي  مكن أن هتو ر 
 الظروف أمام هتعاظم الخطر األيولي ما ينعكس ئيجابا على العالم، وعلى وجه الخيوط أوروبا.

األردن ومير هتكمن  ي ئسهامه  ي هتحسين وأشار قولد ئلى أن أهم ة الهتعاون بشكل خاط مع 
البيئة اإلقل م ة والدول ة، مشددا على الدور الذي لعبه قرار رئ س الو راء اإلسرائيلي بن امين نهتن اهو 
ببناء جدران على طول الحدود مع األردن ومير، على اعهتبار أنه خطوة اسهتباق ة لمواجهة ئمكان ة 

 هتد ا الالجئين مسهتقبال.
 9/8/2016، 21موقع عربي 
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 وفرض السيادة الكاملة على الضفة "أوسلو"مع الفلسطينيين يبدأ من إلغاء  المستقبليالحل فيغلين:  .16
رأى الع و السابا  ي الكن س  اإلسرائيلي موش ه   غلين أن الحل المسهتقبلي لليراال اإلسرائيلي مع 

الكاملة على ال فة الغرب ة، دون الفلسطينيين ينبغي أن يبدأ من ئلغاء اهتفاقا  أوسلو و رض الس ادة 
سرائيل ة.  الحاجة ئلى حلول هتدعو إلقامة دولهتين  لسطين ة وا 

ونقل  الكاهتبة اإلسرائيل ة  ي يح فة "مكور ريشون" سارة هعهتيني كوهين عن   غلين قوله ئن 
وق  الهدف الوحيد إلسرائيل ينبغي أن  كون "ئقامة دولة يهود ة على كامل أرا يها"، ومع مرور ال

  إن العالم سوف يهتفهم ذلض ويدعم هذا الحل.
وهتوقع   غلين أن هتنفذ ئسرائيل عمل ة عسكرية جديدة على قرار السور الواقي الهتي قام  بها  ي 

، على أن يهتبعها ئ الة الجدار الفايل هتمهيدا لفرض الس ادة على كامل 2002ال فة الغرب ة عام 
ية القادمة هتجا  الفلسطينيين باهت  مستلة وق ، وهي حهتم ة ال فة الغرب ة، ورج  أن العمل ة العسكر 

 .2014و رورية، ولن هتكون شبيهة بحرب الجرف اليامد  ي ق ة عام 
 9/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يعلن عن افتتاح خمسة مراكز للشرطة في أحياء القدس سرائيليةاإللشرطة اقائد عام  .17

 ي القدس يورام هل في، الثالثاء، عن خطة لهتكثيف  سرائيل ةأعلن القائد العام لشرطة اإل: رامي حيدر
وجود عناير الشرطة  ي أح اء القدس المحهتلة العرب ة، عن طريا ا هتهتا  خمس مراك  لها  ي هذ  

 األح اء.
ومن المخطر ا هتهتا  المراك  الخمسة  ي الع ساو ة وسلوان وجبل المكبر ويور باهر وراس 

 من مخطر كامل إلعادة نشر عناير األمن  ي مدينة القدس، والهتي  العامود، وهتتهتي هذ  الخطوة
 شرطي جديد للعمل  ي المدينة.   1.200هتبلن هتكلفهتها نحو مل ار ش كل ويهتم هتجنيد 

 9/8/2016، 48عرب 
 
 ضابط عربي بالجيش بشبهة سرقة صواريخ وقنابل عتقلتالشرطة اإلسرائيلية  .18

 ة بالهتعاون مع الشرطة العسكرّية،  ابًطا عربً ا برهتبة ر  عة اعهتقل  الشرطة اإلسرائيل: أحمد دراوشة
 ي الج ش اإلسرائيلي،  شغل منيب قائد كهتيبة، من سّكان قرية ال را ير، بشبهة سرقة عشرا  

 القنابل واليواريف من مخ ن سّري  ي ئحدى المعسكرا  بالقرب من بئر السبع، جنوبّي البالد.
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م الثالثاء، ئنه هتم اعهتقال سائقه العسكري أ  ا، وهو عربي من وقال  الشرطة  ي ب ان، يدر يو 
طمرة، باإل ا ة ئلى والد السائا. ومن بين اليواريف الهتي هتم  سرقهتها، ياروخ من طرا  

 ، المعّد لمهاجمة مبانم وهتدميرها بدّقة عال ة خالل المعارض."مهتادور"
 9/8/2016، 48عرب 

 
 إقامة كنيس ومغطس ديني  لليهود"جبل المكبر" بغرض  أراض  منتناقش: مصادرة  القدسبلدية  .19

مهتر  1,200ميادرة بالقدس، بلدّ ة االحهتالل لالهّتخط ر والبناء الهّتابعة : سهتناقش لجنة الطيب قنا م
القابعة  ي قلب  "نوف هتسيون "مرّبع، من قلب الحّي الفلسطينّي، جبل المكّبر، ليال  مسهتوطنة 

 ء كن س ومغطس دينّي  م كفا ( لليهود المسهتوطنين  ي الحّي.الحّي العربّي، وذلض ألجل بنا
 ي عددها الّيادر يبا  يوم األربعاء، ئلى أّن ع وة بلدّ ة االحهتالل  "هآرهتس"وأشار  يح فة 

، لورا  يرهتون، قد هتلّق  معلوما  مفادها أّن الميادرة سهتهتّم بغرض ئقامة كن س "ميرهتس"عن ح ب 
 ء أّن األرض هتابعة لملكّ ة خاّية، ئاّل أّن المالكين.ومغطس دينّي لليهود، باّدعا

 10/8/2016، 48عرب 
 
صابة  بدون طيار شمال األراضي المحتلة إسرائيليةتحطم طائرة  .21  48من فلسطينيي  25وا 

سقط  ظهر أمس الثالثاء، طائرة من دون ط ار، من اليناعا  : برهوم جرا سي - النايرة
"، على بي  متهول  ي قرية  لفة، قرب مدينة أم الفحم، وسر 1ارون الحرب ة اإلسرائيل ة من طرا  "ه

مهتفاوهتة، منها حاال  االخهتناخ، ومن  بإيابا شخيا  25 ئيابة، وأسفر الحادث عن 48مناطا 
 طفال. 13بينهم 

يابةوأدى سقو  الطائرة  ي احهتراخ من ل  أهله، والمهتواجدين يد ة  ي المكان. واشهتكى األهالي  وا 
 المهت ررين.  إلنقاذعلى مخهتلف هتسم اهتها  اإلنقاذيول طواقم من هتتخر و 

 10/8/2016، الغد، عم ان
 
 : ليبرمان تعل م بقسوة واعتذر ألول مرة في حياته السياسةاإلسرائيليةالصحف  .21

القامة "اعهتبر معلقون أن و ير الد اال اإلسرائيلي أ  غدور ليبرمان، ياحب نظرية : حلمي موسى
، هتعلم بقسوة واعهتذر ألول مرة  ي ح اهته الس اس ة. وأشار المراسل الس اسي لد "القوم ة المنهتيبة

باراض رابيد ئلى أن ليبرمان الذي يهتباهى بتنه ال  غير مواقفه على مر السنين، ا طر  "هآرهتس"
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 لهتغيير موقفه بتسرال مما كان يهتوقع.  قد هتراجع علنًا عن المقارنة الهتي عقدها مع اهتفاق ة ميونيف وألول
 . " عهتذر"مرة  ي السنوا  السبع األخيرة منذ هتول ه منايب عل ا  سهتخدم كلمة 

أن ئسرائيل  قد  احهترامها أمام  "معاريف"كهتب بن كسبي   ي  "الذيل والكلب"و ي مقالة بعنوان 
أميركا. وأشار ئلى أن ليبرمان والمح طين به كانوا  تملون أن األميركيين لم  قرأوا ولم  سمعوا شيئًا 

 عن البالغ، لكن ب ان االعهتذار يثب  أنهم أدركوا أن أملهم خاب. 
أمير هت فون أن ليبرمان ا طر الكهتشاف أميركا من جديد.  "واال"واعهتبر المراسل الس اسي لموقع 

م يجًا من الهتو   ، "وكهتب أنه بعد لف ودوران ا طر ليبرمان ئلى ئيدار ب انه الثاني الذي كان 
 . "سائل اإلعالمئبداء األسف واهتهام و 

، أن "محا ولكن ل س حك ماً "أل كس   شمان  كهتب هتح  عنوان  "يد عو "أما المعلا العسكري  ي 
أوباما قال ما سمعه من قادة ئسرائيليين عن الهت ام ئيران بهتنفيذ الهت اماهتها بشتن هتخييب اليورانيوم 

 حاول  رض عقوبا  على  وهتفك ض المفاعل البلوهتوني، واسهتخدم ذلض  ي مواجهة للكونغرس الذي
ئيران. ولكن ليبرمان لم  فهم أن عل ه هتجنب الهتنا ال مع أميركا خيويًا وأنه قدم قائمة طويلة 

 من "بطلبا  عسكرية منها. وهذا ما قاد ئلى اعهتبار مواقف ليبرمان ودوا عه مجرد لغ  محّير: 
 ." ي وجهها طلب هذا القدر الكبير من اإلدارة األميرك ة، ال  مكنه أن يبيا 

 10/8/2016السفير، بيروت، 
 
 احتاللي لنشر مئات كاميرات التصوير وربطها بغرفة عمليات الشرطة مشروعالقدس:  .22

: قرر  شرطة االحهتالل اإلسرائيل ة هتوس ع منظومة كاميرا  المراقبة المنهتشرة  ي وكاال -القدس 
المشروال كا ة  و شمل هذا  الشرطة، القدس القد مة "داخل األسوار" والمرهتبطة مباشرة بغر ة عمل ا

أرجاء المدينة المحهتلة ئ ا ة ألج اء من القدس الغرب ة حيث سيهتم نشر مئا  الكاميرا  الجديدة 
 .اإللكهترونيوربطها بغر ة عمل ا  الشرطة، حسب ما أورد  أمس موقع "يد عو  احرونو " 

ها ة العام الم الدي الحالي، هتعمل كاميرا جديدة حهتى ن 193ويهت من مشروال الهتوسعة الجديد هتركيب 
ساعة وهتنقل يورها ئلى مقر عمل ا  شرطة االحهتالل  ي مرك  "المسكوب ة" الذي  24على مدى 

كاميرا أخرى  60هتركيب  أ  او شمل المخطر  س حيل على يورة مفيلة عما يجري  ي المدينة.
حهتى  األخرى بها هي لوحا  هتسجيل الس ارا ، سيهتم هتركي أرقاممخهتية ومهتخيية  ي هتسجيل 

وسيهتم نشر ج ء من هذ  الكاميرا   ي القدس الغرب ة،   ما سيهتم هتركيب قالبيهتها  نها ة العام الجاري.
 الفلسطين ة سلوان، الطور، وادي الجو ، الع سو ة  ي القدس المحهتلة. األح اء ي 

 10/8/2016األيام، رام هللا، 
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 أمسيوم  مستوطن ا اقتحموا األقصى 165: عمر الكسواني .23
مسهتوطنا ئسرائيل ا، يوم الثالثاء، المسجد األقيى وسر حراسة مشددة من  165اقهتحم : رامي حيدر

 قبل شرطة االحهتالل معظمهم من األطفال، بحسب مدير المسجد األقيى الشيف عمر الكسواني.
اء على مسهتوطنا المسجد األقيى يوم الثالث 165وقال الكسواني  ي هتيري  لألنا ول "اقهتحم نحو 

 هترهتين يباح ة ومسائ ة". وأ اف أن "االقهتحام جاء على شكل مجموعا  شارض  يها أطفال 
 المسهتوطنين  ي خطوة عن  لنا أن هناض هتعبئة عامة لعمل ا  االقهتحام".

وأو   أن "مسار الهتيعيد على األقيى با  مقلقا، سواء  ي شكل االقهتحاما  ومسهتواها، وشكل 
 ألوقاف خالل األ ام الما  ة سواء باالعهتقال أو اإلبعاد عن المسجد".االعهتداءا  على موظفي ا

 9/8/2016، 48عرب 
 
 ستخدم القوة المفرطة مع المواطنينتمركز حقوقي: األجهزة األمنية بالضفة  .24

طالب مرك  حقوقي  لسطيني الن ابة العامة بالهتحقيا  ي األحداث الهتي وقع   ي عدد من مدن 
هتخدم   يها األجه ة األمن ة القوة المفرطة، والوقوف على هتجاو ا  قوا  ال فة الغرب ة الهتي اس

 األمن ومحاسبة المس ولين.
كما طالب المرك  الفلسطيني لحقوخ اإلنسان  ي ب ان له رئ س الو راء رامي الحمد هللا الذي  شغل 

لقانون وكرامة  ي نفس الوق  منيب و ير الداخل ة بالق ام بواجباهته ل مان احهترام قوا  األمن ل
 المواطن، و رض القانون  ي حدود المعايير الدول ة السهتخدام القوة.

وأكد المرك  أنه يهتابع بقلا الهتطورا   ي المدينهتين جنين وطولكرم، مشدًدا على  رورة االلهت ام 
ة ومهما كان  الهتهم الموجه األحوالبالمعايير القانون ة والدول ة  ي الهتعامل مع المواطنين  ي كل 

 لهم، و طالب الن ابة العامة بمهتابعة ملف المعهتقلين والهتتكد من االلهت ام باإلجراءا  القانون ة. 
 9/8/2016، فلسطين أون الين

 
 الهيئة اإلسالمية المسيحية تحذر: مخطط استيطاني كبير ينهش غرب القدس .25

المخطر االسهت طاني الكبير المس ح ة لنيرة القدس والمقدسا ، أن  اإلسالم ةاعهتبر  الهيئة رام هللا: 
جنوب قرب القدس المحهتلة، هو  األنفاخال يهتون"، على طرخ  أشجاروالذي  حمل اسم "موقع 

الواقع  األمرلفرض  األرا يالهتهويد ة القائمة على االسهت طان وميادرة  اإلسرائيل ةاسهتمرار للس اسة 
  ي القدس المحهتلة.
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 أخطراالسهت الء على األرا ي بحد ذاهته  عهتبر من  نأالعام للهيئة حنا ع سى على  األمينوأكد 
المسيرة الس اس ة وما را قها  االنهتهاكا  اإلسرائيل ة لحقوخ المواطنين الفلسطينيين وأرا يهم، ولم هت دّ  

من اهتفاق ا  ئلى و ع حد لميادرة األرا ي ووقف االسهت طان، بل على العكس هتمامًا قام  
أن جم ع دول العالم دون  ئلىالئ ة على األرا ي الفلسطين ة. مشيرًا ئسرائيل بهتكثيف س اساهتها االسهت 

الفلسطين ة المحهتلة قير شرعي وقير قانوني، و قا  األرا ي ي  اإلسرائيلياسهتثناء هتعهتبر االسهت طان 
 .اإلنسانيلقواعد القانون الدولي 

 10/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 ةطيني بالغارات الروسية على سوريالجئ فلس ": استشهادمجموعة العمل" .26

وأ اد   السورية. ئدلبالجئ  لسطيني بغارا  الطيران الروسي الهتي اسهتهد   مدينة  : اسهتشهددمشا
مجموعة العمل من أجل  لسطينيي سورية، أن الالجئ الفلسطيني باسل ع ام، المبعد من األرا ي 

 هتهد   أمس مدينة ئدلب. الهترك ة ئلى سورية ق ى بغارا  الطيران الروسي الهتي اس
 9/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
ضراب صحفي عن الطعام مواجهات واعتقاالت في المظاهرة المناصرة لألسير كايد بعسقال  .27 ن وا 

 تضامنا  معه  
 ي وقفة احهتجاج ة  واشاركالمواطنين  عشرا ، أنَّ 9/8/2016، 48موقع عرب: ذكر رامي حيدر

بعة العل ا للجماهير العرب ة، مساء يوم الثالثاء، أمام مسهتشفى برا يالي  ي ئليها لجنة المهتادع  
مدينة عسقالن، حيث يرقد األسير بالل كايد، هت امًنا ونيرًة له، مطالبين بهتحرير  ووقف اعهتقاله 

 اإلداري.
لي واندلع  مواجها  بين المهتظاهرين نيرة لكايد من جهة، وبين الشرطة وقط ع من ال مين اإلسرائي

المهتطرف من جهة أخرى، بعد أن قام نشطاء ال مين برشا المهتظاهرين بالحجارة، لهتقوم الشرطة 
 باالعهتداء على المهتظاهرين بعدها بذريعة  ض المواجها ، وهتعهتقل ثالثة من المهت امنين مع كايد. 

الطعام عمر ن ال مسهتمر  ي ئ رابه المفهتو  عن اليحفي  ، أنَّ 10/8/2016الحياة، لندن، وأ ا   
يومًا. وأو ح  أن  وجها  عاني من  54عام منذ طهت امنًا مع األسير بالل كايد الم رب عن ال

 ه ال شديد بعد مرور أسبوال على ئ رابه. 
ونقل محامي "نادي األسير" أحمد الي اد عن اليحا ي ن ال الذي  ار  أمس  ي سجن عو ر 

ريًا وعاملو  بوحش ة، واحهتج و  داخل عربة نقل العسكري قرب رام هللا أن الجنود "هددو  بإطعامه قس



 
 
 
 

 

 17 ص             4016 العدد:        10/8/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

لساعا  حهتى كاد يخهتنا". وأ اف أن ن ال مسهتمر  ي ئ رابه الذي بدأ قبل سهتة أ ام احهتجاجًا على 
 يومًا. 54اعهتقاله ئداريًا وهت امنًا مع كايد الم رب عن الطعام منذ 

رام هللا هت امنًا مع ن ال. واعهتيم عشرا  اليحا يين أول من أمس أمام مقر األمم المهتحدة  ي 
وسلم  نقابة اليحا يين منسا مكهتب األمم المهتحدة لعمل ة السالم  ي الشرخ األوسر باسم الخالدي 

 رسالة هت من  معلوما  عن الو ع اليحي لن ال وظروف اعهتقاله.
 
 إقرار مجموعة من الفعاليات التضامنية في غزة: لجنة األسرى للقوى الوطنية واإلسالمية .28

  لجنة األسرى للقوى الوطن ة واإلسالم ة  ي قطاال ق ة مجموعة من الفعال ا  اإلسناد ة لألسرى أقر 
 الم ربين عن الطعام.

وأكد  اللجنة خالل اجهتماال عقدهته بمقر الجبهة العرب ة الفلسطين ة  ي مدينة ق ة،  رورة االرهتقاء 
 ي كا ة الفعال ا  اإلسناد ة لألسير  بالعمل اإلسنادي لألسرى واسهتنهاض الطاقا  والمشاركة الفاعلة

 كايد وكا ة األسرى الم ربين عن الطعام.
وقال  اللجنة ئنها هتعهت م هتنظ م  يارا  ئلى مقرا  الم سسا  والمنظما  الدول ة واإلنسان ة والحقوق ة 
ة واإلعالم ة ولقاء ممثليها وهتسل م مذكرا  قير هتقليد ة حول أو اال األسرى، ئلى جانب هتنظ م وقف

ئسناد ة قدا  ي ديوان بي  اللواء األسير   اد الشوبكي بحي الدرج، شرخ مدينة ق ة، إلسناد األسرى 
 الم ربين.

 10/8/2016األيام، رام هللا، 
 
زا بالضفة الغربية تجعل تنقل الفلسطيني مغامرة 69"أوتشا":  .29  حاج 

حاج ا داخل ا أق م   ي  57 حاج ا من بينها 69يوجد  ي ال فة الغرب ة نحو : كفا   بون  -نابلس 
 H2منطقة  حاج ا  ي 17عما ال فة الغرب ة بعيدا عن الخر األخ ر. وهذا المعطى  شمل أ  ا 

حاج ا من بين هذ  الحواج  الثابهتة  39 ي الخليل الهتي أق م   يها نقا  اسهت طان ئسرائيل ة. و عد 
 نقا   حط أخيرة قبل الدخول ئلى ئسرائيل.

 ق م الج ش اإلسرائيلي على امهتداد شوارال ال فة الغرب ة المئا  من الحواج   وباإل ا ة ئلى ذلض
حاج ا و قا إلحيائ ة  456الفجائ ة المهتنقلة  حواج  ط ارة( ويل عددها  ي أوقا  الهتوهتر ئلى 
حكام القب ة األمن ة على ئمكهتب األمم المهتحدة للش ون اإلنسان ة. أما مهمة هتلض الحواج   ل س  

لى المدن المخهتلفة وحسب بل ولهتتمين  أو هتفهت ش الفلسطينيين المغادرين مدن ال فة والعائدين من وا 
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عبور آمن للمسهتوطنين الذين  حظون بشوارال خاية أ  ا  ي "دولة المسهتوطنين" كما  حلو للبعض 
 عليها. أن  طلا

 10/8/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 ووضع الشباب أكثر قتامة والظروف قاسية جدا  "األونروا": البطالة في غزة األعلى في العالم  .31

أن األو اال االجهتماع ة االقهتياد ة  ي قطاال ق ة الذي  األونروا "القدس العربي": أعلن  –ق ة 
هتحاير  ئسرائيل منذ عشر سنوا  باهت  "قاس ة للغا ة"، وأن معدال  البطالة أيبح  األعلى على 

 كان والب ائع ال هت ال مسهتمرة.مسهتوى العالم، وأن القيود المفرو ة على الس
األونروا أن ئيجاد عمل  ي قطاال ق ة  و ي أحدث هتقرير حول الحالة العامة  ي قطاال ق ة، أكد 

 "ل س بالمشروال السهل"، ال هتا ئلى أن األو اال االجهتماع ة واالقهتياد ة هناض "قاس ة للغا ة".
من أعلى المعدال   ي العالم. وذكر   وأشار  الوكالة ئلى أن معدال  البطالة  ي ق ة هتعهتبر واحدة

وبحسب الجها  المرك ي لإلحياء الفلسطيني  إن معدل البطالة  2016أنه  ي الربع األول من عام 
 للنساء، والو ع بالنسبة للشباب "أكثر قهتامة". %62.6لرجال و %41.2 قف عند 

عهتبر حلما بعيد المنال". وأكد الهتقرير الجديد أن حيول الشباب على  رية عمل إلعالة أسرهم " 
 ي  %80وقال  ئن هذا األمر ينطبا بشكل خاط على الفهت ا ، الذي سجل معدل البطالة بينهن بد

 .2016الربع األول من عام 
 10/8/2016، لندن، القدس العربي 

 
 يوم على االحتجاز 300عن تسليم جثمان الشهيد بهاء عليان بعد أكثر من  تتراجع "إسرائيل" .31

"القدس العربي": قال  الحملة الوطن ة السهترداد جثامين الشهداء ئنه واسهتمرارا لس اسة  – رام هللا
سلطا  االحهتالل بالهتالعب واالسهتخفاف  ي مشاعر أهالي الشهداء هتراجع  سلطا  االحهتالل عن 

يوم على احهتجا    300برم حول هتسل م جثمان الشهيد بهاء عل ان بعد مرور أكثر من أاالهتفاخ الذي 
 . 2015 أكهتوبرهتشرين األول/  13منذ 

شهيدًا منذ بدا ة هتشرين  15والجدير بالذكر أن سلطا  االحهتالل ما  ال  هتوايل احهتجا  جثامين 
 . الما ي / أكهتوبراألول

 10/8/2016، لندن، القدس العربي
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 تهدم خمسة منازل في الضفة االحتاللقوات  .32
خمسة منا ل  ي ال فة الغرب ة المحهتلة، بع ها  أمساإلسرائيل ة هدم  قوا  االحهتالل : ب.ف.أ

 لسطين ًا، نيفهم من األطفال، بحسب منظمة  27ممول من االهتحاد األوروبي، ما أدى ئلى هتشريد 
 قير حكوم ة ئسرائيل ة.

وهدم  الجرا ا  اإلسرائيل ة يبا  أمس خمسة منا ل جاه ة الينع، على بع ها شعار االهتحاد 
  قوا  األمن السكان بالقوة عندما كانوا  حاولون معار ة هدم منا لهم . وأجل  األوروبي األ رخ اللون 

 ي قرية أم الخير  ي منطقة الخليل. وقال  منظمة "بيهتسيلم" الحقوق ة اإلسرائيل ة ئن "ثالثة من هذ  
 المنا ل هتم هتمويلها من االهتحاد األوروبي".

 10/8/2016الحياة، لندن، 
 
 أمر اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري  1,099در أص االحتاللمركز حقوقي:  .33

أ اد مرك  "أسرى  لسطين للدراسا "، بتن أعداد األسرى : ئيهاب الع سى، خلدون مظلوم -رام هللا 
طفاًل وثالث نساء، واثنان من  12أسير؛ بينهم  700اإلداريين  ي سجون االحهتالل ويل  ئلى 

 أع اء البرلمان الفلسطيني.
ن االعهتقال اإلداري لم ئ طا اإلعالمي للمرك ، رياض األشقر،  ي ب ان له اليوم الثالثاء،وقال النا

 عد يهتوقف على الشبان والناشطين والق ادا ؛ كما كان سابًقا، واهتسع ل شمل شرائ  جديدة ومناطا لم 
الُقّير  ما مبيًنا أن االحهتالل با   سهتهدف  ئة النساء واألطفال  هتكن مدرجة على قائمة االسهتهداف.

 .48عاًما( وسكان القدس والداخل الفلسطيني المحهتل عام  18دون الد 
قرار اعهتقال ئداري؛  1099وأو   أن محاكم االحهتالل "اليورية"، أيدر  منذ بدا ة العام الحالي 

 هتجديد لقرارا  سابقة. 694من بينها 
 9/8/2016، قدس برس 

 
 لى "األونروا" في لبنانع االعتداءاتمؤسسة حقوقية فلسطينية تدين  .34

أدان  الم سسة الفلسطين ة لحقوخ اإلنسان "شاهد"  ي لبنان، : محمود قد  ه، سل م هتا  -بيرو  
 الهتي اسهتهد   مراك  هتابعة لوكالة "األونروا"  ي لبنان. االعهتداءا 

األونروا  ورأ  "شاهد"،  ي ب ان لها اليوم الثالثاء، أن "اإلجراءا  الهتقل ي ة للخدما  الهتي بدأ 
 ي شهتى مجاال  خدماهتها سواء اليح ة والهتعل م ة واإلقاث ة، ور ض  2016بهتطب قها مطلع العام 
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قير  اجهتماع ةئدارة األونروا الهتراجع عنها بعد احهتجاجا  الالجئين السلم ة، ساهم   ي ئيجاد بيئة 
 مواهت ة، قد  يدر عنها بعض األعمال العن فة".

المهتكررة على مراك  األونروا وموظفيها، وطالب  باالبهتعاد عن  عهتداءا لالوأكد  الم سسة ئدانهتها 
 الوسائل العن فة للهتعبير عن المطالب اإلنسان ة.

ودع  الم سسة، "األونروا" ئلى االسهتمرار بهتقد م خدماهتها لالجئين وهتحسينها ئلى األ  ل، كي 
 ال .هتخفف من  جوة الحاجا  لدى الالجئين وبالهتالي الهتخلط من المشك

وطالب  الم سسة الدول المانحة باالسهتمرار بدعم األونروا و يادة هتقد ماهتها، كي هتسهتمر بهتقد م 
 الخدما  األساس ة وال رورية لالجئين. 

 9/8/2016قدس برس، 
 
 تضامنية مع األسرى في سجون االحتالل فعالية: عم ان .35

ًا هت امنًا ودعمًا لألسيرين بالل كايد نظم ح ب الوحدة الشعب ة الد مقراطي األردني مهرجانًا جماهيري
 وأحمد سعدا ، واألسرى الم ربين عن الطعام  ي سجون االحهتالل اليهيوني.

وألقى كل من الدكهتور سعيد ذ اب أمين عام ح ب الوحدة الشعب ة، وهتهاني الشخشير رئ سة اهتحاد 
الل، كلما  أكد  على المرأة األردن ة، والناشر حسني اليعوب، وأبو محمد الكايد عم األسير ب

الوقوف والهت امن الكامل مع األسرى  ي سجون االحهتالل اليهيوني الذين  سطرون معركة بطول ة 
  ي وجه المحهتل اليهيوني.

 10/8/2016، السبيل، عم ان
 
 نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب هللا يتهم السعودية بأنها "شريكة في جرائم إسرائيل" .36

 س المجلس الهتنفيذي  ي ح ب هللا نبيل قاووخ، السعود ة بتنها "شريكة  ي جرائم اهتهم نائب رئ: لندن
طالهتها"، معهتبرا أن "القناال سقر عنها".2006ئسرائيل  ي هتمو / يوليو   ،  ي المجا ر وقرار الحرب وا 

، ئن "الس اسا  2006وقال قاووخ، خالل احهتفال أقامه الح ب  ي عيهتا، بمناسبة ذكرى حرب هتمو  
ود ة باهت  هتشكل عبئا ثق ال على شعوب المنطقة، وعارا ومذلة للعروبة،  النظام السعودي السع

بعالقاهته مع ئسرائيل  ينع مذلة للعروبة"، مسهتدركا بتن "المقاومة هتينع مجدا وانهتيارا وكرامة لكل 
لذي  شارض العرب، وأبطالها اليوم هم الهتيجان على الر وس وحماة بق ة الكرامة العرب ة"،  ي الوق  ا

   ه ح ب هللا  ي دعم النظام السوري.
 9/8/2016، "21موقع "عربي 
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 وزير إسرائيلي  سابق: سُنسافر للسعودية قريب ا والتسوية بيننا وبين الرياض باتت قريبة   .37

خالل  يارة الجنرال السعودّي  ي االحهت ا ، أنور عشقي، مع و دم سعوديّم   هير أندراوس:–النايرة 
ل، يرّ  النائب ع ساوي  ريج، وهو من ح ب  ميريهتس(، المحسوب على ما ُ ّسمى ئلى ئسرائي

بال سار اليهيونّي، يرّ   ي مقابلةم مع اإلذاعة اإلسرائيلّ ة الرسمّ ة باللغة العبرّية بتّن الهتح يرا  
الو د س  م لهترهتيب و دم لرّد ال يارة ئلى السعودّ ة هتجري على قدمم وساخم  ي ئسرائيل، ال هًتا ئلى أّن 

اإلسرائيلّي وشخي ا  أخرى. وقال  ريج ئّن الو د السعودي الذي الهتقى ”  سار”نواب كن س  من الد
قبل أكثر من أسبوعين نواًبا من المعار ة اإلسرائيلّ ة أعرب عن رقبهته  ي هتوطيد العالقا  مع 

 ئسرائيل، على حّد هتعبير .
، ”جيرو ال م بوس “ في الس اخ عينه، نقل  يح فة  ويبدو أّن هتيري  النائب  ريج لم  ت   من  راغ،

اإلسرائيلّ ة، عن الو ير اإلسرائيلي السابا  ي الش ون االجهتماع ة ميخائيل ملكيئور، والذي شغل 
أ ً ا منيب نائب و ير الخارجّ ة، نقل  عنه قوله ئّنه س مكن لإلسرائيليين السفر ئلى المملكة 

ء هللا، و ا هتعبير . وبحسب ما ذكرهته اليح فة  ي هتقريرها،  إّن العرب ة السعودّ ة، قريًبا ئن شا
وهتحدثها بالعربّ ة، معلاًل ذلض بتّنها مراد ة بالنسبة لهم  ي العبرية ” ئن شاء هللا“ملكيئور اسهتخدم عبارة 

 ”.بإذن هللا“ما معنا  عربً ا 
وكان  هتقارير أ اد  بتّن الو ير اإلسرائيلي السابا الهتقى و ًدا سعودً ا برئاسة الجنرال السعودي 
المهتقاعد أنور عشقي، م خًرا، وكشف أّن الهتسو ة بين ئسرائيل والمملكة العربّ ة السعود ة باهت  قريبة، 

 على حّد هتعبير . 
المعسكر “، الذي ُ ّسمى اليوم ”ل واحدةئسرائي“وقال ملكيئور، وهو ع و الكن س  السابا مع ح ب 

والو ير السابا لش ون الشهتا ، ئّن لقاء  مع السعوديين رّك  على الق ا ا الدينّ ة ” اليهيونيّ 
 المهتعلقة بالدبلوماسّ ة بين البلدين، بحسب هتعبير .

وا ئّنه لم وحول الملف الفلسطينّي، قال: شهد االجهتماال ئدانة لينة جًدا لممارسا  حركة حماس، وقال
  كن الوق  المناسب لمثل هذا االجهتماال، لكن المجهتمعين لم يدينوا الحركة حًقا، بحسب هتوي فه. 

وأو   المس ول اإلسرائيلّي أ ً ا أّن اللقاء رّك  على ئيجاد وسيلة لهتمهيد أر  ة مناسبة الهتفاقا  
سرائيل، وااللهتفاف على الق    ة الفلسطين ة، و ا قوله.مباشرة بين المملكة العرب ة السعود ة وا 

 9/8/2016، رأي اليوم، لندن
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 : حركة المقاطعة تتسبب بتراجع العالقة مع األميركيين األنغليكانيين"إسرائيل" .38
العالم يهتعامل مع ئسرائيل كدولة "منبوذة"، هذا ما أقر  به وكيلة و ارة الش ون : يال  النعامي

ل، قبل أن هت كد حدوث هتراجع كبير  ي العالقا  مع االسهتراهتيج ة اإلسرائيل ة، س ما  اكنين جي
المس حيين األنغل كانيين، الذين  مثلون أكثر شرائ  المجهتمع األميركي قربًا من الك ان اليهيوني 
وهتبن ًا لمواقفه. وقال  جيل قبل يومين، ئن هتحوال  كبيرة طرأ  على هتوجها  المس حيين 

 جع وهتيرة هتبنيهم لألجندة اإلسرائيل ة. األنغل كانيين من ئسرائيل، مشيرة ئلى هترا
ورسم  جيل يورة قاهتمة عن مسهتقبل العالقة مع اإلنغل كانيين قائلة "لقد خسرنا العالقة مع جيل 
األلف ة السعيدة  أهم مرهتك ا  عقيدة األنغل كانيين(، وها هي دولة ئسرائيل واليهود يخسرون العالقة 

 مع الجيل الثاني من األنغل كانيين". 
ونقل موقع "واال"، يوم االثنين، عن جيل، قولها ئن الهتحوال  الهتي طرأ  على هتوجها  األنغل كانيين 

 هي "نهتاج أنشطة ن ال الشرع ة الهتي هتمارس  د ئسرائيل داخل الوال ا  المهتحدة". 
ار و  ما  شكل نسفًا لم اعم رئ س الو راء اإلسرائيلي، بن امين نهتن اهو، الذي أعلن قبل أسبوال انهتي

(، أو ح  جيل أن هتدهور مكانة ئسرائيل و شلها  ي BDSئسرائيل على حركة المقاطعة الدول ة  
ئقناال العالم بروايهتها، يرجع بشكل أساس ئلى أنشطة هذ  الحركة. واسهتدرك  جيل قائلة: "يهتوجب 

 ة ، بل يهتوجب أن نطلا عليها حركة ن ال الشرعBDSعلينا أن نهتوقف عن هتسم ة هذ  الحركة باسم 
 عن حا ئسرائيل  ي الوجود"، على حد هتعبيرها.

ومما ال شض   ه أن اإلقرار اإلسرائيلي بهتراجع العالقة مع األنغل كانيين  ي الوال ا  المهتحدة  عد 
هتحواًل ذا داللة خاية. ألن هذ  الشريحة من األميركيين لعب  دورًا كبيرًا  ي دعم ميال  ئسرائيل 

أ  ًا  ي دعم المشاريع االسهت طان ة والهتهويد ة  ي ال فة الغرب ة   ي الوال ا  المهتحدة، وساهم 
 والقدس. 

وكشف هتحقيا بثهته قناة الهتلف ة اإلسرائيل ة الثان ة قبل عامين، أن أنغل كانيين أميركيين جمعوا مئا  
د ة الماليين من الدوالرا  سنو ًا لدعم المشاريع االسهت طان ة، ئلى جانب هتمويل عمل الجمع ا  اليهو 

المس ولة عن هتنفيذ األنشطة الهتهويد ة داخل المدينة. وحسب ما جاء  ي الهتحقيا،  إن األنغل كانيين 
 حريون سنو ًا على هتنظ م عدد كبير من الم هتمرا   ي أرجاء الوال ا  المهتحدة لحشد الهتتييد 

 إلسرائيل ولجمع الهتبرعا  لها.
 10/8/2016، العربي الجديد، لندن
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 في حلب... وانهياراتها "حرب األيام الستة"اء انتصارات عشرة أسباب ور  .39
ومعار ة  ئسالم ةالهتي خا هتها  يائل سورية  "حرب األ ام السهتة"أسفر  : حميدي ابراه م-لندن 

نقطة وموقعًا للقوا  النظام ة وحلفائها جنوب حلب وجنوبها الغربي و ض  25عن الس طرة على 
 أسبواليمة االقهتياد ة للبالد، وانقالب مي ان القوى خالل الحيار عن األح اء الشرق ة  ي العا

 بانه ار معنو ا  موالي النظام وارهتفاال معنو ا  المعار ين.
ح ب "وهتحشد القوا  النظام ة وحلفا ها آالف المقاهتلين السوريين والميل ش ا  العرب ة واألسيو ة ومن 

هد ها  أندم الفيائل المعار ة الهتي أعلن  والحرس الثوري السهتعادة المبادرة  ي حلب ووقف هتق "هللا
 ألف 200الغرب ة الهتي هت م مليون و األح اءالنهائي للمعركة هو الس طرة على كامل المدينة بما  يها 

لفًا  ي األح اء الشرق ة، ما يجعل معركة حلب مييرية هتحدد اهتجاها  أ 250 ئلى ئ ا ةشخط، 
ذمسهتقبل سورية.  حلفا ها هتقدمًا  ي بلدة كنسبا االسهتراهتيج ة  ي ريف حقق  القوا  النظام ة و  وا 

جسر الشغور  أوانهتيار  ي الغوطهتين الغرب ة والشرق ة لدمشا  ئلىالالذق ة، يهتردد احهتمال سعيها 
 والالذق ة. ئدلببين 

 "قر ة العمل ا  العسكرية"وو ا ق اديين  ي  يائل ئسالم ة ومعهتدلة مدرجة على قائمة الدعم  ي 
لة االسهتخبارا  األميرك ة  سي أي ا ه( جنوب هترك ا ومس ولين وديبلوماسيين قربيين برئاسة وكا

 ي األ ام الما  ة،  مكن ذكر عشرة أسباب  "الح اة"ليهم ئونشطاء مدنيين  ي حلب وريفها هتحدث  
 :"انقالب حلب"لد 
قر ة "ول، العدد ال خم: شارض  ي الهجوم بين ثمان ة وعشرة آالف معارض  ي هتحالفين: األ -1

حركة "بينها  "قر ة العمل ا  العسكرية"الهتي هت م  يائل معهتدلة مدرجة على  "عمل ا   هت  حلب
هتجمع يقور جبل "و  "13الفرقة "و  "لواء السلطان مراد"و  "الجبهة الشام ة"و  "نور الدين  نكي

 ."الفرقة الوسطى"و  "ال او ة
مقاهتل و  2500 بحواليسابقًا(  "جبهة النيرة"  "جبهة  هت  الشام"الذي   م  "ج ش الفهت "الثاني، 

 "أجناد الشام"و  " يلا الشام"و  "ج ش السنة"مقاهتل و  2500حوالى  "حركة أحرار الشام اإلسالم ة"
جند "الهتحالف الذي  س طر على كامل محا ظة ئدلب منذ رب ع العام الما ي. ولم  شارض هتنظ م 

 سهتعد لهجوم على حماة  "األقيى" أنأنباء من وسر  "داعش"المحسوب على هتنظ م  "األقيى
الج ش الهتركسهتاني "للهتعو ض على عدم مشاركهته  ي معارض حلب الهتي شارض  يها عناير من 

 اليين(. -اآلسيوي  اوقور  "اإلسالمي
كيلومهترًا من العامرية جنوب حلب و  22بطول  "الجبهة القهتال ة"اهتساال ساحة المعارض: امهتد   -2
 ئلىالمدخل الشمالي الغربي للمدينة، ئ ا ة  ئلىوالحمدان ة جنوب قربي المدينة  "1070مشروال "
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مخ م حندرا . وجرى هتقس م المعارض  ي مراحل بدأ  بالس طرة على هتالل ومناطا اسهتراهتيج ة و 
المرحلة الثان ة  ي مدرسة المد ع ة والراموسة بالهت امن مع هجوم آخر  ئلىثم الهتقدم  "1070مشروال "

 خل األح اء الشرق ة المحايرة.من دا
 "قوا  سورية الد موقراط ة": منذ س طرة القوا  النظام ة وحلفائها بدعم من "ح اة أو مو " -3

 ئلىوالشيف مقيود على معبر الكاسهتيلو  األشر  ةالعرب ة  ي منطقة السكن الشبابي  ي  -الكرد ة 
لدى  أن ئذع الفيائل بتنها مخنوقة، هتمو   يوليو(، شعر  جم  17األح اء الشرق ة  ي حلب  ي 

معظمها مقاهتلين داخل المناطا المحايرة، وكان هناض  غر على جم ع الفيائل وق اداهتها 
س طر النظام وحلفا   على حلب،  ان  ئذا أنوحلفائها ب رورة  عل شيء. وكان هناض اعهتقاد 

 أنهامعار ة نهائ ًا، أي المعار ة انهته ... ألنه بعد حلب سهُتع ل ئدلب وهتحاير ثم هتنهتهي ال
 ."مو  أومعركة ح اة "
شرخ  أو شن مقاهتلو المعار ة هجومًا من طرف معبر الكاسهتيلو  أن: كان  الهتوقعا  "المفاجتة" -4

مقاهتلي المعار ة اخهتاروا المعركة األيعب،  ي جنوب قربي حلب، حيث  أنحلب. لكن المفاجتة 
 بر كهتلة للقواعد العسكرية.معظم القواعد العسكرية للنظام وحلفائه وأك

 اإلسالم ة: للمرة األولى كان هناض هتنسيا كبير بين الفيائل واإلسالميينوحدة بين المعهتدلين  -5
جبهة "قرار  أنوأميركا والغرب. وال شض  ي  اإلقل م ةوالمعهتدلة. الفيائل المحسوبة على الدول 

يائل العمل مع الهتنظ م الجديد باسم سهل على جم ع الف "القاعدة"االبهتعاد عن هتنظ م  "النيرة
 ي معرة النعمان وهتعرض عنايرها  "النيرة"الهتي حارب   "13الفرقة ". مثاًل، "جبهة  هت  الشام"

، و ا "ألننا نسينا خال اهتنا لنقاهتل عن مشروال وطني"جنب  ئلى، قاهتل  جنبًا "الجبهة"للخطف من 
 الق اديين. أحدقول 

 ي هذ  المعركة كان هناض هامش أكبر السهتقالل ة القرار المحلي  أناسهتقالل ة القرار: الوا    -6
 أوسعهامشًا  أعطى أوباماباراض  ئدارةقرب نها ة  أنواإلقل مي والفيائل السورية، وال شض  ي 
ذلض القدرة الهتنظ م ة والمعنو ا  القهتال ة للمعار ين  ئلىلالعبين المحليين واالقل ميين.   اف 

 .اإلسالميينخيويًا 
المعار ة قبل حوالى  ئلىوذخائر ويل   أسلحة أندعم عسكري كمًا نوعًا: هناض معلوما   -7

هناض ذخائر جديدة ومعدا  عسكرية جديدة  أنمن بدا ة المعركة. وكان وا حًا  أ امعشرة  أو أسبوال
وجود  وق اد ة عن الفيائل. وكان وا حاً  هتنظ م ةمثل طائرا  االسهتطالال. وكان وا حًا وجود قدرة 

 أردوقاندور هتركي  ي العمل ة. وهناض من ربر موعد الهجوم بتنه سبا لقاء رئ س هترك ا رجب طيب 
 (.أقسطسآب   9بالرئ س  الد مير بوهتين  ي 
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الروس ة  -األميركي: كان  هذ  الهتوقعا  مرهتبطة أ  ًا بالمحادثا  األميرك ة  "الفيهتو"ق اب الد  -8
اهتفاخ للهتعاون العسكري يهت من وقف الطيران السوري  ئلى ي جنيف األسبوال الما ي للهتويل 

والروسي  ي محاربة اإلرهابيين و  األميركيواسهتهداف المعار ة المعهتدلة مقابل هتعاون الطيران 
بعد ئعالن موسكو  هت   ئذ. لكن األمور بدأ  هتتخذ منحى آخر األسبوال الما ي. "جبهة النيرة"
خد عة "جون كيري عن  األميركيهتلين، هتحدث و ير الخارج ة ثالثة ورابعة للمقا "معابر ئنسان ة"

 ."روس ة
قوا  الد اال "ق اب الهتنسيا  ي محور النظام: خاض آالف من القوا  النظام ة وحلفائها بينهم  -9

يران ة وأ غان ةالفلسطيني وميل ش ا  عراق ة  "لواء القدس"اللبناني و "ح ب هللا"السورية و  "الوطني  وا 
ذلض مشاركة الطيران السوري من قاذ ا  ومروح ا   ئلى،   اف "اإليرانيحرس الثوري ال"بإشراف 

الهتنسيا بين  أنوالطيران الروسي المهتمرك   ي قاعدة الالذق ة  ي حم م م قرب البالد. لكن يبدو 
الحلفاء لم  كن  ي المسهتوى المطلوب وان الج ش النظامي لم  كن  ي مسهتوى هتوقعا  حلفائه وانهار 

 رعة.بس
قموض الطيران الروسي: ال ي ال قير وا   بالهتحديد دور الطيران الروسي  ي المعارض.  -10

أن حيول  ئلى،   اف "األرض المحروقة"يح   انه قدم الغطاء الجوي، لكنه لم يهتبع منهج 
دور الطيران الروسي ولم  أ عفا األرضحرب شوارال وهتداخل المعارض بين المعار ة والنظام على 

 أنانه امر عمل اهتي. لوحظ  أمكان هذا قرار من موسكو لل غر على دمشا وطهران  ئذاما   عرف
الغارا  الروس ة رك   على ئدلب وخيويًا مدينة سراقب حيث أسقط  مروح ة روس ة قبل معركة 

لل غر على مقاهتلي  أملهتدمير س ارا  مخففة  أمسراقب  أهلكان هذا لمعاقبة  ئذاحلب، لكن لم ما 
 لالنسحاب من معركة حلب.ئدلب 

 "منعطفًا، لكنها ل س  نها ة المطاف"معركة حلب كان   ئن قول ق اديون معار ون وديبلوماسيون 
أكبر خسارة  أنهاوانها أظهر  حدود قدرة الهتدخل الروسي ومدى  عف الج ش النظامي خيويًا 

باهت  هتحظى بشعب ة  "لشامجبهة  هت  ا" أن سبهتمبر(، مع مالحظة  أيلولمنذ هتدخل روس ا  ي نها ة 
 - األميرك ةوقدرة ق اد ة أكثر وبا  اسهل على باقي الفيائل العمل معها ما عقد المحادثا  

 ع ل المعهتدلين عن المهتطر ين... ول س دمجهم. ئلىالروس ة المسهتمرة  ي جنيف الهتي هترمي 
 10/8/2016، الحياة، لندن
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 المالكمان المجروحان .41
هتثنائ ة  عاًل. ال ال ائر عادي وال ياحب الدار. والمرحلة حرجة. اسهتقبله  ي اليورة اس: قسان شربل

قير األباطرة  ي سان بطرسبورغ.  ي المكان الذي شهد بعض خطر الحرب  د السلطنة 
 العثمان ة. يهتظاهر الهتاريف بالنوم المديد، لكنه ال  كف عن دس المل   ي جرو  المهتحاربين.

 بهان وكم  فهترقان.اليورة اسهتثنائ ة. كم يهتشا
، كان  الد مير بوهتين ولد قبل عامين  ي سان 1954 ي  ئسطنبولحين ولد رجب طيب أردوقان  ي 

 بطرسبورغ. ئنها قية رجلين هتحمل أ  ًا بيما  مدينهتين.
ولد بوهتين  ي عائلة  قيرة. نجا والدا  من حيار ليننغراد. جذور  عاد ة جدًا. و كن ودًا عم قًا لجد  

  عمل طباخًا لدى  الد مير لينين وجو ف سهتالين. الذي كان
كان  نهتائجه المدرس ة سيئة. لكنه أحب باكرًا الريا ا  الهتي هتو ر  رط الد اال عن النفس. أهتقن 

.  ي هذا الوق ، كان أردوقان مولعًا بكرة القدم، "الح ام األسود"السامبو وذهب  ي الجودو ئلى 
 لمساعدة عائلهته الفقيرة. ئسطنبوللبطيف  ي شوارال وكاد  حهترف لوال ا طرار  ئلى ب ع ا

. ان وى هتح  "كي جي بي"سلض بوهتين طريا الشبيبة الشيوع ة وهتحقا حلمه باالن واء  ي قلعة الد
. ان وى هتح  "ئخوان ة"عباءة يوري اندروبوف. سلض أردوقان طريا المسجد واعهتنا ئسالمًا بنكهة 

لى ئخفاء مقايد . هتمي  الثاني بحماسهته والبو  بمشاعر . عباءة نجم الدين اربكان. هتدرب األول ع
. ذهب  1998ارهتدى األول ث اب الجاسوس ولبس الثاني ث اب الخطيب والداع ة. كان ذلض  ي 

مساجدنا ثكناهتنا، قبابنا خوذاهتنا، مآذننا "الخطابة بتردوقان بعيدًا. اسهتعار من شاعر ب ع أب ا : 
 هته جمهورية أهتاهتورض بالسجن عشرة أشهر.. عاقب"حرابنا، والميلون جنودنا

رثين  رجالن من بلدين  فيلهما نهر من الدم هتد ا على امهتداد مئا  السنين. رجالن من قاموسين وا 
 يجمعهما جوال عميا ئلى اإلمساض بالسلطة والقرار وهتطو ع المخالفين.

ن ا الشرق ة وي عم أنه رجالن مجروحان. كان الكولونيل بوهتين  ع ش باسم مسهتعار  ي درسدن  ي ألما
مهترجم. كان  وظ فهته الفعل ة ايط اد جواس س واسهتقطاب جواس س.  جتًة انهار جدار برلين. أحرخ 
ما  ي حو هته من األوراخ وعاد ئلى روس ا. وهناض س شهد انه ار االهتحاد السو  اهتي ولن  غفر أبدًا 

 لمن هتسبب أو احهتفل.
هتورض وجنراالهته ال هتشبهه وال  ط قها. س طل على الجنراال  مجرو  أ  ًا. علمان ة أهتا ئسطنبولو هتى 

آهت ًا من يناديا االقهتراال. سيرقط معهم وس كمن وسيناور. محاولة االنقالب األخيرة كان  هد ة من 
السماء. أعطهته  رية هتيف ة الحسابا . انهتقل من هتقل م األظا ر ئلى قطع األيابع. مجرو  أ  ًا 
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  شهترطون عل ه هتغيير قاموسه ورقيهته وقراءهته للعالم. كتنهم ينسون أن  ألنه  قرال الباب األوروبي
 مدا ع السلطنة دو  ذا  يوم على مشارف  يينا.

هتعلم بوهتين أش اء كثيرة. الكهتابة بالحبر السري. والهتخلط من معارض أو  "كي جي بي" ي معهد الد 
يل. ناور كثيرًا حهتى جاء  ساعة منشا. و ن الهت ليل واهتهام الخيم بما ل س   ه. أسهتاذ  ي الهت ل

هتدخله العسكري  ي سورية. ال أحد  عرف حهتى الساعة رأ ه الحق قي بمسهتقبل الرئ س بشار األسد. 
مالكم خبيث. الكم أميركا والغرب وأوروبا وها هو  فهت  أبوابه للمالكم الهتركي الذي ندم على  ربة 

 الطائرة.
ديد. قد ال  كون بريئًا من انقالب حلب الذي حسن موقعه المالكم الهتركي ال هتعو   القدرة على الهتس

يد قي " ي موعد البارحة. لكن الق ير ل س طيب القلب.  عرف أن ال ائر الذي يهتحدث اليوم عن 
، وهو اليوم  ير على رحيله. ئنها عواطف "يد قي بشار"هتحدث طو اًل  ي السابا عن  "بوهتين

 قام.المالكمين المجروحين. كل قرام آخر  انهت
خرج أردوقان مجروحًا من محاولة االنقالب. يهتالعب اآلن بمالم  هترك ا العلمان ة المسهتقرة منذ 
عقود. يهتبرم بقبعهتها األطلس ة وأنان ة االهتحاد األوروبي ويو ال الشكوض  ي يدخ الحليف األميركي. 

 "الرب ع اإلخواني"و نهتائجه  ي اإلقل م ل س  باهرة. ئيران هتق م على حدود بالد   ي أكثر من جهة. 
 هتبخر.

لدى بوهتين ما  كسبه من ق ب المالكم الهتركي. لكن الق ير  عرف قية الحسابا  الطويلة. لن 
. حين  سهتكمل جمع األوراخ سيذهب السهتثمارها  ي هتحسين شرو  الرقط مع األبد الكم ئلى 

 لرقط.أميركا. وربما اسهتنهتج أردوقان نفسه أن ال خ ار أمامه قير هتحسين شرو  ا
كان  اليورة اسهتثنائ ة  عاًل. هتابعها كثيرون. أقلب الظن أن اسم األسد هتردد كثيرًا  ي اللقاء بين 

 يد قه الحالي ويد قه السابا.
 10/8/2016الحياة، لندن، 

 
دا  بالصوت والصورة .41 سرائيل ُمجس   الجهل بفلسطين وا 

 حسين أبو النمل 
، بعدما أقر  "قانون ُمكا حة اإلرهاب الموسع"ه كاماًل ، واسم"قانون ُمكا حة اإلرهاب"أيب  نا ذًا 

. لهتناوله، اسهت ا   2/9/2015، وكان ُأق ر باألولى  ي 16/6/2016الكن س  بقراءة ثالثة وأخيرة  ي 
مساء يوم ئقرار  اللواء أبو أحمد   اد، نائب األمين العام للجبهة الشعب ة لهتحرير  "الم ادين"  ائ ة 

  ًا باألمر. لسطين، بيفهته معن



 
 
 
 

 

 28 ص             4016 العدد:        10/8/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

عهتني أمام  لم أهتخّيل يومًا أن أجد هتكث فًا وهتفسيرًا النحطا  ال سار الفلسطيني  ي ُمقابلة هتلف يون ة، و   
أ مة أخالق ة حول حقي بإشهار ما هتبيَّنهته كباحث، ألنه قد يجر  مشاعر عشرا  آالف،  حوا يومًا 

ئشهار ما هتبيَّنهته أو أن الهت امي بق  ة  . كن  أمام"الجبهة الشعب ة"ما،  ي شكل أو آخر، هتح  را ة 
 أو أخالخ ل س ئال  عمًا  ائفًا!

د ث مع س ال  ألبي أحمد   اد عن أخطار القانون،  شر د  عن الس ال باسهتعراض  "الم ادين"بدأ الح 
د أربعة أمثلة حيرًا وخطت، هي:  ، "قانون اإلرهاب"، "قانون برا ر"، "قانون حا العودة"معار ه،  عدَّ

 !"الفيائل ئلىقانون االنهتماء "و
قانون ". أ  ًا ل س من "حا العودة"ال  "العودة"أخطت بجم ع األمثلة األربعة،  اسم األول قانون 

الذي أقر  الكن س  بقراءة أولى، و حهتاج لُ يب  نا ذًا ئلى قراءهتين  "ب غن -ُمخطر برا ر "بل  "برا ر
بهته ح  . هتوهم ثالثة بوجود قانون سابقًا اسمه 2013أواخر  ثان ة وثالثة لم هتحيال، ألن الحكومة س 

، ثم 2/9/2015نفسه، الذي ُأقر بقراءة أولى  ي  "قانون ُمكا حة اإلرهاب"، وهو "قانون اإلرهاب"
 "قانون اإلرهاب"، ومن هنا هتوهم اللواء وجود قانونين: 16/6/2016يار نا ذًا بعدما ُأقر بثالثة  ي 

 !"قانون االنهتماء الى الفيائل"أ  ًا، ال يوجد . "قانون ُمكا حة اإلرهاب"و
مها عن قوانين ُعنددديريددة! األهددم، أنه   عني هذا أن أبو أحمد   اد أخطت باألمثلة األربعة الهتي قدددَّ

الذي ال يدد ال يدهتدوالى  ديواًل، ولم  مر وقد   "قانددون يهود ة الدولة"نسي األكثر  اش ة وحداثة منها، 
 سا  اللواء النائب!كاف بعد لين

األبشع  ي هذ  "اسهتغرخ الع دُّ الخطت للقوانين دق قهتين ظ ن ْنهُته مدخل جواب ال يف الذي أكمل: 
اللحظة، وأنا قايد ذكر هذا المثل. ُينيب هذا الك ان مرجع ة  ي ما يهتعلا بمناه ة االسهتعمار، 

اآلن ئسرائيل كمس ول ة مباشرة،   ما  حسب القرارا  األخيرة المهتعلقة بهتشكيل هذ  الهيئة الهتي أخذهتها
يهتعلا بالهتيويهتا  الهتي حيل  لميلحة هذا الك ان، ويبدو أن بعض األنظمة العرب ة يوهت  
لميلحة هذا الك ان، ولميلحة أن  كون هو المس ول عن هذ  الهيئة، وهذ  اللجنة المعن ة بهتيف ة 

 !"ئل ُأخرى ُمهتعلقة بحقوخ اإلنساناالسهتعمار، أو  ي ما يهتعلا بمناه ة االسهتعمار، عدا مسا
هذا ما أخطت به أبو أحمد   اد ل ْيُم   ُمنهتظرًا س ااًل ثان ًا وهو لم ُيجب عن األول! لم ُ علا رجل 

، كمال خلف، على اسهتطراد    حة ال يلة لها بس ال أو حق قة، وخرج نحو شتن آخر "الم ادين"
، حيث هتبيَّن باليو  واليورة أن اللواء، "لكن س ا"ليهتلقى خطًت آخر! هذا ما يار لمناسبة قرار 

 "قانون مكا حة اإلرهاب الموسع"نائب أمين عام الشعب ة، ال  عرف شيئًا عن ئسرائيل، بما   ه 
 المهتداول منذ عام، و سهتهدف الجبهة الشعب ة أكثر من قيرها!
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رئ سة  14/6/2016ي       ذلض أن أبو أحمد ال  سمع األخبار حهتى! مثاًل، انهُتخب  ئسرائيل  
، جعلها 16/6/2016الهتابعة للجمع ة العامة لألمم المهتحدة، لكنه بعد يومين  قر،  "اللجنة القانون ة"

األبشع ]...[ ُينيب هذا "! كان ُمثيرًا للرثاء وهو ُ شدد: "لجنة هتيف ة االسهتعمار"هُتنهتخب رئ سة لد?
! لو ي َّ ذلض، وكان "بهتيف ة االسهتعمارالك ان مرجع ة  ي ما يهتعلا بمناه ة االسهتعمار ]...[ 

األبشع،  البشاعة األبشع من أن هُتيدخ، أن نائب أمين عام الجبهة الشعب ة، اللواء، الذي ُ علن ليل 
 نهار حرب وجود على ئسرائيل، يجهل كل ًا حهتى ما هتنشر  الجرائد عنها!

 ي  " لسطين اليوم"اًل، حوار  مع هو القاعدة. مث "الم ادين"ُنشير ئلى أن هتدني أداء أبو أحمد على 
، حيث أخطت ببديه ة مكان اسهتشهاد خالد أبو ع شة وهتاريف اسهتشهاد محمد "شاهد ع ان"برنامج 

ال ماني، و عمه خوض معركة الكرامة، بل سقو  شهداء للشعب ة  يها! أخطت بشعار حركة القوميين 
! أوحى ق ادهته "ليفر و وخ الهتوريرهتح  ا"العرب:  وخ اليفر وهتح  الهتورير،  ذكر لمرهتين أنه 

الشمالي الذي انهتقل  "البقاال"، وهو من كان طيلة ذلض الوق   ي 1982ُمواجهة اجهت ا  بيرو   ي 
البقاال ُمنفردًا! لعل أبو أحمد ُ فسر  ي  ئلىئل ه من ييدا مع ُمرا قه أبو سالم  قر، لكنه ويل 

 !1968، و شل محاولة ئعادهته  ي 1967د نكسة مذكراهته ُمالبسا  ذلض كله، كما ُمغادرهته القدس بع
دليل  عف ول س دليل قوة ]...[ شاهدنا كلنا شجاعة الفهت ا  هتسهتخدم "ُيخدرنا بتن ئجراءا  ئسرائيل 

السكين  د جندي مدجج بالسال  وهتذهب بعمل ة اسهتشهاد ة وكذلض الشباب ]...[ القوانين لم هتنعكس 
! ئذا كان هذا ما  عله   هت ة بالسكين واللحم "لشباب أو الفهت ا سلبًا على أبطال وأبناء شعبنا ]...[ ا

هْتر ه ا/ ل ْو أ نَّ   ي ه ذ ي الُجُموال  "الحي،  تين قوا  وسال  اللواء م ن هذا، وهل  ْسن اُء هت ْر  ُع س  ان   اْلح  ك 
اال    ، أم ال لواء، وال من  ح نون!"رج 

ن العام أحمد سعادا  الذي أير على هتوج ه بمن  يهم األمي"ل س الم سف الهتح ة باسم األسرى 
بلغة أبو أحمد، بل اسهتح ار األسرى وسعادا   ي الُمقابلة مرة واحدة لهتح ة  "الهتح ة ئلى الم ادين

ْبسه "الم ادين" ! أل س لألسرى وسعادا ، أمين عام الشعب ة، م ْن هّم يبعثه ونداءم ُ طلقه من ح 
 ؟"م ادينال"االنفرادي لشعبه وهتنظ مه قير هتح ة 

ن سي أن سعادا   ح ة ئرهاب دولة كونه ُخطف من سجنه الفلسطيني، وأن أحد بنود القانون 
مَّم لمنع ئطالخ سراحه ئال بقرار كن س ، كونه قاد انهتقام الجبهة الشعب ة القهت ال ئسرائيل  الجديد ُمي 

ري حينها! نسي أبو علي ميطفى، الذي كان ُ فهترض أن يهتوال  أبو أحمد بيفهته المس ول العسك
كر أن بالل كايد، كادر الشعب ة الذي اسهتنفد  هترة هتوق فه، ور    ئسرائيل هتحرير ، بدأ ئ رابًا  أ  ا ذ 

. منعًا لظن بتن الوق  لم  سم ، أقطع بتن المقابلة "الم ادين"عن الطعام قبل يوم  قر على لقاء 
د  على لغو ُمسهتهلض ل س   ه ما هو جدي أو ُمفيد.  ُبدّ 
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الخارج! كيف ويل  ئلىيادقًا أبو أحمد وهو ُ عمم: ال ُ سم  ألي ق ادي من الجبهة بالسفر ل س 
بلغاريا ممثاًل للشعب ة  ي لجنة الهتحقيا باقهت ال عمر النايف؟ أم ثمة ممنوال  ئلىعمر شحادة 

، عمر موسكو، ُمناسب للهتحقيا باقهت ال النايف! كيف يار هذا ةومسمو ! األهم هل عمر شحاد
ه الفادحة عالقة، والشهود هت سير وملو  و كريا و هد أح اء! ربما لوال سوء ئدارة أمر ُمطالبة وق يهت

 ئسرائيل بالشهيد النايف لكان اآلن ح ًا، وشهود ذلض أح اء  ح نون!
قانون "، هتم بموجب 26/2/2016، والنايف  ي 27/8/2001  ع م أبو أحمد أن اقهت ال أبو علي  ي 

، أي بعد اقهت الهما!  عني أ  ا أن أبو علي اقهتيل 16/6/2016يدر  ي  الذي "مكا حة اإلرهاب
مهته هتبريرًا القهت ال  ئلىألنه مارس بعد عدودهته   لسطين ما هُتينفه ئسرائيل ئرهابًا، ولو ي َّ ذلض، لقدَّ

مكهتددب له سبب اسهتراهتيجي، مما كان سُ ظددهر  هتحقدديددقددًا باقهتيدددال أبدددو علي، وهو ما لم يدددفعله ال
 الس اسي. من يدد عم هتددحقدديدقًا  لُ ظهر القرار ومن قام به والنهتائج والمحا ر!

ُمالحقة  ئلىُ قرر أبو أحمد أن ئسرائيل ق هت ل  عمر النايف. ئذا كان واثقًا  لماذا لم يداُل عبر الم ادين 
قهتل ئسرائيل ًا واحدًا ئسرائيل كُممارسة إلرهاب الدولة؟ يبقى مدعاة للهتتمل أن النايف ع و الشعب ة 

ُطورد  ي أوروبا، بينما سا  بتمان  ي أوروبا وقيرها القائد العسكري سابقًا الذي ُ فهترض أنه مس ول 
 عن قهتل كثر من اإلسرائيليين!

الواقع كما "را عة شعار  "الم ادين"بعد هتذكيرم بتنه لو ن ف ع  نظرية قوبل  لن ف ع  ياحبها، أخهتم بتن 
هل  لسطين على ق اس  يوف هتنهتقيهم ألسباب قير م هن ة،  ئو ة؟ هل الم ادين  ، أمام س ال:"هو

 ي خدمة  لسطين أم العكس؟! يبقى ُمح  نًا أن ما قدمنا  ل س ئال مثاًل ُمهتكررًا، أسوأ  حين يجهتمع 
، أو أنه "funded"و? "founded"خواء  يف ئلى هشاشة ُم يف أو ُم  فة، ال هتعرف الفرخ بين 

 مًا من و ير يهودي  ي حكومة رام هللا!لم  كن يو 
خ اراهتها، بل الم هن ة والمساءلة عن ُكلفة مواجهة ئسرائيل بسقف هابر؟ أي  "الم ادين"ال ُأسائل 

مع هذا الجهل؟ كيف يار من ال  ملض أ ة كفاءة ظاهرة، لواًء ونائبًا  "الشعب ة"لدُمسهتقبل لفلسطين و 
الهتحرير، وقاد  يومًا ُحكماء و رسان وُنبالء! طبعًا ل س األمر  ألمين عام هتنظ م هو الثداني  ي منظمة
 أمر جهل بل  ي أن كلفهته من دم. كفى.

 10/8/2016، الحياة، لندن
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 في نصرة الحركة األسيرة الفلسطينية .42
 نبيل السهلي
 شّكل  الحملة الهت امن ة مع األسير الفلسطيني، بالل كايد، حدثا مهمًا  ي هتاريف ن ال الحركة
األسيرة  د السجان اإلسرائيلي، ومواجهة قراراهته الظالمة، خيويًا ق  ة االعهتقال اإلداري، عبر 
ئ رابا  جماع ة داخل المعهتقال  واعهتياما  شعب ة  ي مدن  لسطين ة وأخرى عرب ة وعالم ة، 

 مثل باريس ونابولي.
، 1948لألرا ي الفلسطين ة عام  بدأ هتاريف الحركة األسيرة الفلسطين ة، منذ بدء االحهتالل اإلسرائيلي

وهتعهتبر ق  ة األسرى من أكبر الق ا ا اإلنسان ة والس اس ة والقانون ة  ي العير الحديث، خيويًا 
أن مئا  اآلالف من أبناء الشعب الفلسطيني دخلوا السجون على مدار سني اليراال الطويلة مع 

، 1987فلسطين ة األولى الهتي انطلق  عام االحهتالل والحركة اليهيون ة، وكان  سنوا  االنهتفا ة ال
، من أيعب المراحل الهتاريخ ة، حيث اعهتقل  2000وسنوا  االنهتفا ة الثان ة الهتي انطلق  عام 

 ئسرائيل  ي أثناء االنهتفا هتين عشرا  اآلالف من الفلسطينيين.
  ة الفلسطين ة هتبوأ  ق  ة األسرى الفلسطينيين ومعركة األمعاء الخاو ة مكانة مهمة  ي ئطار الق

، نظرًا ئلى أنها طاول  عددًا كبيرًا من الفلسطينيين، و ي شكل أساسي  ي ال فة الغرب ة 1967منذ 
وقطاال ق ة. وسهتبقى هتلض الق  ة مهتال مًة مع وجود االحهتالل اإلسرائيلي الجاثم على أرا ي 

رى الفلسطينيين من خالل الفلسطينيين بقوة السال  واإلرهاب المنظم. و مكن هتلمس أهم ة ق  ة األس
ألف  لسطيني بين األعوام  800المعط ا  والحقائا الماثلة، حيث اعهتقل الج ش اإلسرائيلي نحو 

أسير  لسطيني حال ًا  ي سجون االحهتالل،  7000 ي ال فة الغرب ة والقطاال. وثمة  1967-2016
سجنًا ومرك   22رى  ي طفل، حيث هتحهتج  سلطا  االحهتالل األس 400أسيرة، وأكثر من  70بينهم 

 ي المائة من األسرى للهتعذيب القاسي واإلساءة من المحققين والج ش  95هتوقيف. وقد هتعّرض 
اإلسرائيلي. و شمل الهتعذيب ينو ًا مخهتلفة، مثل ال رب واالعهتداء، بشكل وحشي وهمجي، على 

 ا ة ئلى ئجبارهم على خلع األسرى  ي أثناء اعهتقالهم، وقبل نقلهم ئلى مراك  الهتحقيا والهتوقيف، باإل
مالبسهم، وهتركهم ساعا  طويلة  ي البرد القارس، وهم مكبلو األيدي واألرجل، وحرمانهم من 

 اسهتعمال المراح ض، ناه ض عن منع  يارا  ذويهم. 
و ي ئطار عدوان ئسرائيل المسهتمر على الشعب الفلسطيني  ي وطنه وخارجه،  كان  عمل ة اعهتقال 

هم بمثابة حرب ئسرائيل ة معلنة، ما  لنا نشهد  يولها يوم ًا، على الفلسطينيين، الفلسطينيين وأسر 
للحد من حركة الشباب المقاوم. وبالهتالي، الكفا  المشروال لهتلض الشريحة من الشعب الفلسطيني  د 
االحهتالل اإلسرائيلي ومعالمها االحهتالل ة، و ي مقدمهتها النشا  االسهت طاني  ي عما األرا ي 
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طين ة. وقد هتو ح  هتلض الس اسة اإلسرائيل ة، منذ انطالقة الهبة الفلسطين ة  ي بدا ة شهر الفلس
 أكهتوبر/ هتشرين األول من العام المنيرم.

و مكن الج م أنه بعد ان مام  لسطين ئلى المحكمة الجنائ ة الدول ة، با  بمقدور الفلسطينيين 
مي حرب، ومالحقة دولة ئسرائيل ومس وليها مقا اة مس ولين كثيرين  ي ئسرائيل، باعهتبارهم مجر 

بسبب ارهتكابهم أعمااًل  د اإلنسان ة، وجرائم حرب بحا الشعب الفلسطيني وبحا األسرى 
خيويًا، ومن ثم ن ال الغطاء القانوني عن دولة االحهتالل  ي هتعاملها مع األسرى، وو عها  ي 

 مواجهة المجهتمع الدولي. 
ساس لمحكمة العدل الدول ة  هت  المجال أمام طلب ئيدار  هتاوى كما أن االن مام ئلى النظام األ

قانون ة، وخوض معارض قانون ة دول ة مع دولة االحهتالل، محورها مو وال األسرى والمعهتقلين، 
ئ ا ة ئلى ئهتاحة المجال لر ع دعاوى قانون ة أمام المحاكم الداخل ة للدول الهتي قبل  بفهت  واليهتها 

ا ا. وثمة س اسا  ئسرائيل ة ئ اء ق  ة األسرى هتعّ   الهتوجه المذكور، منها الق ائ ة أمام هذ  الق 
االعهتقال اإلداري،   اًل عن اعهتقال الفلسطينيين ونقلهم ئلى السجون اإلسرائيل ة الهتي هتقع داخل 

، ئذ  عهتبر هذا،  ي حد ذاهته، ئجراًء قير قانوني، ومخالفًا ألبسر قواعد 1948األرا ي المحهتلة  ي 
نون الدولي. و ي هذا الس اخ، هتنط اهتفاق ة جنيف الرابعة الخاية بالسكان المحميين، هتح  القا

عنوان البند الرابع، على وجوب ق اء السكان الذين هتهتم ئدانهتهم  هترة محكوميهتهم  ي األرا ي 
 المحهتلة.

ر مة  هناض عوامل قد هتعّ   من يمود األسرى  ي مواجهة الجالد اإلسرائيلي، ويواًل ئلى هتحقيا
من المطالب،  ي مقدمهتها وقف االعهتقال اإلداري المنا ي للقوانين والشرائع الدول ة. ومن هتلض العوامل 
 رورة وحدة الحركة األسيرة، بعيدًا عن الهتعيب ة الح ب ة والفيائل ة، ألن السجان اإلسرائيلي ال 

لمعنو ة ألهم شريحة من شرائ   مي  بين أسير وآخر  ي أثناء  هترة الهتعذيب، ئنما  حاول قهتل الرو  ا
 الشعب الفلسطيني، بعيدًا عن االنهتماء الفيائلي لألسير.

ومن العوامل المهمة األخرى هتبني القوى والفيائل والقوى المجهتمع ة الفاعلة خطابًا موحدًا ئ اء ق  ة 
  الهت امن األسرى، باعهتبارها من الثواب  الفلسطين ة الوطن ة. وبهذا،  مكن االسهتفادة من  عال ا

الفلسطين ة والعرب ة والدول ة مع الحركة األسيرة، وال غر على المنظما  الدول ة ذا  اليلة، بغ ة 
 ئرقام الم سسة اإلسرائيل ة االني اال للقرارا  الدول ة الخاية باألسرى الفلسطينيين.

 10/8/2016، العربي الجديد، لندن
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 لسيادة!"تيران" وصنافير".. أعمال السيادة في نزع ا .43
 عبدهللا األشعل
درج  النظم المسهتبدة  ي العالم الثالث على الد ع بسواهتر قانون ة ألعمالها قير القانون ة، مهتجاهلًة 
هتمامًا  لسفة الحيانة الهتي هتهتمهّتع بها أعمالها. ذلض أّن أعمال الس ادة والحيانة من رقابة الق اء، 

ي لألعمال الداخل ة هي الذرائع الثالث الهتي يهتسهتر ونطاخ الش ون الداخل ة  ي مواجهة الطابع الدول
بها المسهتبدون  ى العالم الثالث، حهتى  فلهتوا بتعمالهم قير القانون ة، موهمين شعوبهم أّنها أقط ة 

 قانون ة معهترف بها  ي الدول الد مقراط ة. 
ة قانون ة وس ادة اسهتخدام هذ  الميطلحا   ي النظم الد مقراط ة  كون له س اخ واحد، هو أّن الدول

القانون  وخ الجم ع، ثم أّنها هتقّرر  لليال  العام، ول س لإل ال  من الرقابة الق ائ ة الهتي هتشكل 
 ال مان اليلب اللهت ام السلطة بالقانون. ولذلض،  اخ نطاقها مفسحًة المجال لسلطة الق اء. 

لمعاني  ي ق  ةم شهيرة، اهتهم أن هتسهتظهر هذ  ا 2006وقد أهت   لمحكمة اللوردا   ي بريطان ا عام 
 يها د كهتاهتور هتشيلي السابا، الجنرال بينوش ه، بارهتكاب جرائم  د شعبه و د أجانب،  نشر  مقااًل 

(  دا ع Justice between Lex Lata and Lex Ferendaحينذاض  ي "األهرام" عن الق  ة بعنوان 
هتع بالحيانة، وال سلطان للق اء بينوش ه بتّنه ع و  ي مجلس الشيوخ  ي هتشيلي، وأّنه يهتم

البريطانى عل ه، كما د ع بتّن جرائمه ارهتكبها، وهو  ي حما ة الدسهتور، ورئ س للدولة  ي هتشيلي 
بيفهتها من أعمال الس ادة،  قّرر  المحكمة أّن الحيانة هتقّرر  لحسن أداء الوظ فة، ول س  منحًة 

الشعب، وال هتكون الحيانة وأعمال الس ادة للرئ س، لكي  مارس الس ادة لهتحقيا ميال  الدولة و 
ذريعًة وقطاًء الرهتكاب الجرائم، بل شّدد  المحكمة على أّن رئ س الدولة الذي يرهتكب الجرائم  د 

، و حهتمي بتعمال الس ادة،  كون عقابه Raison d’Etatشعبه، باسم الحيانة ومنطا الدولة 
ثم ئّن اإل ال  من الق اء باسم أعمال الس ادة م اعفًا، ألّنه  كون الحامي للشعب، ول س قاهتله، 
 هو ئ ال  من العدالة، وهذ  جريمٌة دول ة أخرى. 

كما أكد  المحكمة البريطان ة أّن حيانة بينوش ه، بيفهته ع وًا  ي مجلس الشيوخ، كان  ثمن 
ذا االهتفاخ االهتفاخ بين الدكهتاهتور العسكري والحكم الد مقراطي، وال هتسري ئال داخل هتشيلى، بل ئّن ه

مو وعه باطل، وهو اإل ال  من العقاب على جرائم الجنرال الذي جّندهته المخابرا  األميرك ة للق ام 
، وظل بينوش ه 1973بانقالبم عسكريّم على الرئ س الد مقراطي الشيوعي، سلفادور ألليندي، عام 

ئلى  23/8ج ش بعشرين يومًا  ، بعد أن رّقا  ألليندي قائدًا عامًا لل1990عامًا حهتى عام  17حاكمًا 
ل حاكم على انهتهاكا  حقوخ اإلنسان  10/12/1998(. وقبض على بينوش ه  ي لندن  ي 11/9/1973
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الخطيرة، وأطلا سراحه لظروفم يح ة، لكنه حوكم  ي هتشيلي، وهتو ي  ي أثناء المحاكمة  ي 
 اهتهام.  300، والهتهم المعّلقة عل ه ال هتقل عن حوالي 10/12/2006
 
 مصر فيال : أعمال السيادة أو 

يدور  ي مير جدل حول أعمال الس ادة بشتن ج يرهتي هتيران وينا ير،  قد عمد  حكوما  
شاعة أّن السلطة، أي الفرال الهتنفيذي، وهو  العير الجمهوري ئلى ئقفال القانون، وهتتم م الق اء، وا 

ومنح  لنفسها الحّا  ي أن  الحكومة، هي األدرى بميلحة الوطن، وأّن الشعب قايٌر وال ي به به،
هتهتحّدث باسمه، هتح  شعارم لطيف اسمه "أعمال الس ادة"، هتتس ًا بالدولة الحق ق ة ذا  النظام 
الد مقراطي،   كون الهتنا ل عن الج ر من أعمال س ادةم، ال رقابة للق اء عليها، وال رقابة للبرلمان 

ح  ذريعة أعمال الس ادة الهتي  سهتخدمها من باب أولى، وال رقابة ألحد،     ع الوطن وس ادهته هت
 بع هم بيال ةم و جور ُ حسدون عل ه. 

يناير، وأّن ما  حدث من هتنا ل عن أرض مير  25ونسي الجم ع أّن الشعب أوقف هذ  المه لة  ي 
. واألدهى 2014من دسهتور  151بقرارم يويف بالس ادي، هو انهتهاض يريٌ  للفقرة األخيرة من المادة 

كان الهتنا ل خطيئًة س اس ًة، ال  شفع  يها االسهتفهتاء الباطل،  إّن ئسقا  الجنس ة الميرية  أّنه، ئذا
عن الج يرهتين بهتلض اليورة خطيئة وطن ة، وقهر لهذا الشعب على الهتسل م بالخطيئة، وهو ئذا سّلم 

ق  ة لن خو ًا،  سوف هتلعن األج ال القادمة هذا الجيل وعمله، وهتسهترّد ما  ّ عه من حقوقه.  ال
بالعودة عن الخطيئة واالسهتغفار هلل، واالعهتذار للشعب  هتنهتهيأمام الق اء، وال البرلمان، لكنها  هتنهتهي

ال اعهتبر الهتنا ل هتفريطًا مهتعمدًا ال  مكن هتمرير .   والوطن، وا 
والهتنا ل هو أي انهتقاطم من عناير األرض الميرية، يوم أقسم الرئ س ورئ س الو راء والو راء 

النواب والنواب والق اة على احهترام الدسهتور والقانون، ووحدة أرا ي الدولة وسالمهتها، وقد ورئ س 
هتوّلى ه الء جم عًا السلطة، ومير هتحهت ن ج رها، و يّرون على انهت اعها من ح ن أمها، ثم 
ير  ون لباس السهتر، ويلّحون  ي هذا السلوض المسهتهجن بهتحّدي محكمة الق اء اإلداري الذي كان 

مواجهة   يا، وجاء حام ًا  د محاوال  نهب الج يرهتين، وشهادة م الدم لقطعةم من الوطن بح
ال يف، النهت اعها من أح انه. ومن حسن الحظ أّن هذا الحكم البل ن قطعة من األدب القانوني،  ي 

، وأّن منا  هتعل م من ال يهتعلم، أّن أعمال الس ادة ل س  قايرًة على الحكومة، وأّنها ل س  قدرا مقدوراً 
حيانة العمل هو اسهتهداف الميلحة العامة. ومن حسن الحظ أ  ًا، أّن رسالهتي  ى جامعة باريس 
هتعالج،  ي أحد أقسامها، أعمال الس ادة  ي مجلس الدولة الميري، كما هتخيط  يها أ  ا الدكهتور 

سرائيل.   محمد أحمد عط ة، قا ي ق  ة اهتفاق ة الغا  بين مير وا 
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ن كان   ي الغالب مرهتبطًة بتعمال الحكومة، وهي هتسمى بالفعل Act of State  أعمال الس ادة ( وا 
(، ئال أّن الحكومة يجب أن هتعمل  ي نظام ACTE de GOUVERNEMENTكذلض باللغة الفرنس ة  

 د مقراطي حق قي، وأن  كون مو وال العمل ميلحة عل ا  ي سلطةم هتحظى بميداق ةم كا  ة. 
الشعب   كون لطرف أجنبي، وعن أرض ميرية،  إّن ذلض ي رال األشواض بينونظرًا ألّن الهتنا ل 

الميري وشعب الدولة األخرى، الهتي لم هتطالب بشيء، وأّن الحكومة الميرية هتطّوع ، وهتجّرأ  
على ئسقا  جنس ة الج ر الميرية، وهتجاهد إللباسها الثوب والجنس ة السعود ة، والسعود ة منها 

هي قراراٌ  ليال  الوطن، وهتهّتخذها الحكومة وك اًل عن شعب انهتخبها، وأّنه براء.  تعمال الس ادة 
أوكل للق اء رقابة هذ  القرارا ، وبحث ميداقيهتها، وعند الل وم يهتم اللجوء ئلى الشعب، باالسهتفهتاء، 

 وهو األييل ياحب الس ادة على السلطة بكّل مكّوناهتها، وعلى أر ه. 
خدش حا الوطن، وس ادة الشعب، وهتحهتمي باسم أعمال الس ادة، وعندما هتنفرد السلطة بقرارا  هت

 حدث الهتناقض بين س ادة السلطة وس ادة الشعب، أو هو انحراف بالسلطة  ي ممارسة الس ادة عن 
ال لما  س ادة الشعب. وبالطبع، ال  مكن االطمئنان ئلى أّن أّي برلمانم  ي أي دولة هو الشعب، وا 

لد مقراط ة على اسهتفهتاء الشعب، على الرقم من الميداق ة الهائلة أيّر  الدساهتير  ي الدول ا
 لبرلماناهتها. 

س ادة الشعب  وخ س ادة الحكومة، وس ادة الوطن وقدس ة أر ه  د م اعم ئسقا  الجنس ة والهتنا ل، 
 هي العايم النهائي من هذ  األساطير. 

 
 ثانيا: الفهم الخاطئ للحصانة والشؤون الداخلية

من  حهتمون بجرائمهم وراء الحيانة والش ون الداخل ة أشخاط حّينوا عملهم على  والمح ن أنّ 
حساب الدولة،  ر عوا شعارًا قريبًا، هو أّن الحكومة حّرة  ى الهتعامل مع شعبها،  هترهتكب جرائم هت ّور 
ئرادهته، وهتسومه سوء العذاب، وهتهتفنن  ي ارهتكاب جرائم حقوخ اإلنسان، وحجهتها أّنها من الش ون 

 25بالن األهم ة، بعد  وال الغشاوة بثورة  1998الداخل ة، وأظن أّن اسهتح ار حكم اللوردا  عام 
يناير  ي مير الهتي كان  وهجًا روح ًا حّرر النفوس، حهتى لو ظل أعدا ها يهتخبطون  ى الظلما  

 القهتالال اإل مان بالوطن وحريهته من القلوب. 
الوطني والهتاريف والقانون والجغرا  ا ووثائا الدولة جم عًا   ي ق  ة "ينا ير" و"هتيران" اسهتقّر ال مير

على أن الج يرهتين ميريهتان، و وجئ الجم ع بموقفم قريب من  2016أبريل/ ن سان  9حهتى يوم 
السلطة، بتّنها كان  سعود ة، على الرقم من وثائا األجه ة الهتي هتربينا  يها، ومن دون مطالبةم من 

رى مطالبًة، وهتيّد  لها السلطة والشعب من ورائها، ال أن نرى المشهد السعود ة، وكّنا نود أن ن
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المخ ي ألم الدن ا الذي  ّ ع هيبهتها، وأخشى أن يهتم الهتحك م بين الشعب والسلطة، وهو ما حدث  ي 
حكم محكمة الق اء اإلداري الذي  يل بينهما،  إذا السلطة كبر عليها، أن ينهتير الحا  ي 

، ولم هتنهتدبها السعود ة لذلض، حهتى يار الناس يهتندرون ميرية الج يرهتين،  هت جادل على قير أساسم
  ي العالم كله، أهي حكومة سعود ة بلباس ميري، أم أّن  ي األمر أمرًا؟ 

على كل حال، ل س أمام الحكومة ئال أن هتنياال لحكم الق اء، وهتلملم المو وال، ألّنه ال  مكن 
ذا أرقم الناس، اليوم،  س ّن قدًا لناظر  قريب. على الحكومة أن هتمرير ، وا  وف  سهتردون حقهم قدًا، وا 

 هتدرض أنها ارهتكب  خمس خطا ا س اس ة، وثالث خطا ا قانون ة. 
أما الس اس ة،  تّولها: أن الحكومة الميرية ظّن  أّن الشعب قد أرهقهته ئجراءاهتها،  تراد  أن هتمّرر 

ما يفقًة خاسرة، والخطيئة الثان ة أّنه الحكومة ظن   أن نخبة الشعب قد اسهتسلم  خو ًا أو طمعًا، وا 
ر ى بذهب السلطان، أّي سلطان. والخطيئة الثالثة، أن الحكومة لم هتدرض أّن شباب ما بعد يناير ال 
يثقون  ي أحد، وسقط  أمامهم المقّدسا ، بسبب اإلمعان  ي هتفرير الم سسا   ي حا أنفسهم. 

سا بالقدر الكا ي مع السعود ة على يلب المسرح ة، وأنها والخطيئة الرابعة أّن الحكومة لم هتن
اخهتار  م لفًا قب ا، ومخرجا أقبى، وكذلض الممثلين،  هم يرقيون، وهم عرا ا، ويرى الناس عوراهتهم 
 ي  من العولمة. الخطيئة الخامسة، أّن السلطة ظّن  أّن الج ر عربون هتحالف أبدّي مادام  

 راجحة،  و ع  نفسها بحسابا م خاطئةم  ي المو ع الخطت. ئسرائيل  ي نظرها هي الكفة ال
والمخرج الوحيد هو ر ى الشعب، وكرامة مير والميريين، وهتحّرر الناس  ي جمهورية الخوف، 
وبدا ة الطريا نحو الهت ح ة بكّل من  ّلل ياحب القرار، أو امهتنع عن الني حة، و شل  ي 

 مهمهته قير الوطن ة. 
ة،  هي ثالث: األولى، أّن السلطة الميرية أرهق  الق اء، لكن الشباب يراهن أما الخطا ا القانون 

عل ه، على الرقم من الثقوب السوداء الهتي أحدثهتها السلطة، خيويًا  ي ق  ةم هتمثل الج ء اليلب 
عند كل الشعب، بمن  يهم الق اء والج ش والشرطة الذين يهتم رهان السلطة عليهم، وهم أدوا  

  الشعب وحماهته.
الثان ة أّن السلطة قّدم  مبررا م واه ة، وسجل  على نفسها  ي الهتاريف ما ال هتر ا  سلطٌة عاقلة، 
سمح  لعدد من شباب المحامين به يمهتها  ي أولى المواجها  القانون ة، بعد أن قمع  السلطة 

ًا ظاهرًا الشباب المحهتج على الهتنا ل عن ج ر هتخيه، ثم ارهتكن  ئلى كهتابا  أحد حوارييها ئ الس
 مح نًا،  د عنا بكهتابنا الدامن دعمًا لحكم محكمة الق اء اإلداري. 

والثالثة، أّن السلطة أسقط  الجنس ة الميرية عن الج يرهتين، وهي ملض الشعب كّله  ي اقهتياب 
 ظاهر للسلطة،  كيف هتبّرر السلطة هذا العمل، بتّنه من أعمال الس ادة؟ 
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 ة.ئّنه بحا، من أعمال ن ال الس اد
 7/8/2016، العربي الجديد، لندن

 
 الطريق الطويل إلقامة العائق في حدود القطاع .44

 عاموس هرئيل
بال بر، هتحدث رئ س هيئة االركان، قادي آي نكو ،  أشهرشبا  من هذا العام، أي قبل سهتة  9 ي 

أنباء  "هآرهتس"الهتي سبق  خطابه نشر   ي  األساب ع ي المرك  مهتعدد المجاال   ي هرهتسل ا.  ي 
عن ئعمار أنفاخ حماس الهجوم ة  ي حدود قطاال ق ة. وهتحدث  قنوا  الهتلفا  عن السكان  ي 
قالف ق ة و ي  منها المناطا البعيدة عدة كيلومهترا  عن حدود القطاال حيث  سمع السكان  ي 

هتهدئة   الليل  جيجا ويخشون من أن حماس هتقوم بحفر األنفاخ هتح  منا لهم. وطلب آي نكو 
مئة  حوالي. وقال ئن الج ش اإلسرائيلي يبذل جهود  من أجل الكشف عن األنفاخ الهجوم ة. النفوس

أداة هندس ة هتم نشرها على طول الجدار  ي س اخ البحث وعالج خطر األنفاخ، و ع  كتولو ة 
 .2016أولى  ي خطة الج ش اإلسرائيلي لعام 

ين دخال ئلى مناطا ئسرائيل هتح  منذ ذلض الخطاب أعلن الج ش اإلسرائيلي عن الكشف عن نفق
الحدود. ورقم الهتمش ر الذي هتشارض   ه عشرا  الوسائل الهندس ة، ئال أن حماس هتمهتنع عن اليدام 

 المباشر مع ئسرائيل.
 ي منهتيف شهر ن سان الما ي و ي أعقاب الكشف عن أحد األنفاخ، أعلن رئ س الحكومة 

، حيث هتسهتثمر الدولة  ي ذلض "لمواجهة خطر األنفاخ طور  هتكنولوج ا"بن امين نهتن اهو ئن ئسرائيل 
نوعا من الد اال والقدرة على  ننشئ. ئن اسهتعدادنا  ي هذا المو وال منهجي جدا. نحن "أموال طائلة

 ."األخطار، األمر الذي هو قير موجود  ي أي مكان آخرد وقد قمنا بفحط هذا األمر ئحبا 
عالن، ورقم أن ئسرائيل هتكثر من ويف األنفاخ على أنه هتقريبا على هذا اإل أشهر أربعةرقم مرور 

ميدر قلا  ي القطاال، هناض شيئان لم  حدثا بعد وهما أن الحل الد اعي  ي حدود ق ة لم  حيل 
بعد على المي ان ة والمشروال بشكل عام لم ينطلا بشكل كامل. هتتخير هتنفيذ الخطة يثير الجدل 

عض الجها  الهتي هتههتم بذلض، الهتي هت عم أنه يجب البدء  ي الداخلي  ي األجه ة األمن ة وانهتقاد ب
 خالل سنة ونيف. ئنها  العائا، و مكن  ئقامة

لم يهتم نشرها، واألجه ة األمن ة هتحاول اإلبقاء  لألنفاخالهتفاييل الكاملة للحل الهندسي الهتكنولوجي 
ألرض بعما كبير على قموض المعركة، ولو بشكل ج ئي. الحل  عهتمد على جدار يهتم حفر  هتح  ا

ئلى ذلض يهتم و ع مجسا  مخهتلفة،  ئ ا ةقرب جدار الفيل، بشكل ُ مكن من منع حفر األنفاخ. 
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د  2005 ي  األخيرةئلى ئعادة بناء ج ء من الجدار الذي هتم هتحسينه  ي المرة  أ  اواألمر س حهتاج 
 الميدان.ئلى هتع ي  أدوا  الرقابة والمهتابعة  ي  ئ ا ة،  ي أعقاب االنفيال. 2006

، أن هتكلفة "هآرهتس" ي كانون الثاني كان  هتقديرا  المخهتيين  ي و ارة الد اال، من خالل نقاش مع 
مل ار ش كل. و ي النقاش الذي هتم  ي هتشرين الثاني من العام الما ي بين  2.7المشروال سهتكون 

دان هرئيل، والذي سبا مدير عام و ارة المال ة، شاي بابد، ومدير عام و ارة الد اال السابا، الجنرال 
الهتوق ع على الهتفاهما  بين الو ارهتين حول حجم مي ان ة األمن  ي السنوا  الخمس المقبلة، هتم 
االهتفاخ على أن معظم المي ان ة لبناء الجدار لن هتكون من مي ان ة الد اال بل من ميادر خارج ة يهتم 

 هتخي يها لذلض.
مليون  600ئلى  اإلشارةببرء. وحهتى اآلن هتم   ولكن  ي الوق  الحالي يهتقدم مو وال المي ان ة

ش كل من أجل المشروال، نيفها من مي ان ة الج ش ونيفها اآلخر من ميادر و ارة الد اال. و ي 
األسبوال القادم  فهترض أن هتناقش الحكومة مي ان ة السنهتين وبعد ذلض بتسبوال سيهتم عر ها على 

 الكن س  للميادقة عليها.
العائا على طول  ئقامةحهتى اآلن هتفاهم بين و ارهتي المال ة والد اال حول ، ال يوجد مفاجئبشكل 

الجدار، األمر الذي اعهتبر  رئ س األركان أولو ة قيوى والذي أكثر من الحديث عنه قادة الدولة ومن 
 منهم رئ س الحكومة وو ير الد اال الحالي ليبرمان، وسلفه موش ه  علون، حيث قيل ئنه هام جدا. 

مليون ش كل  600المشروال خيط له مبلن "ئن  "هآرهتس"أمس ليح فة  أمن ةميادر وقد قال  
 ."حهتى نها ة السنة. و  ما بعد سيهتم االهتفاخ مع و ارة المال ة حول مبلن المي ان ة اإل ا  ة المطلوبة

ي هذا ال هتعهتقد أن هناض ئمكان ة كبيرة الندالال مواجهة أخرى  ي القطاال   اإلسرائيل ةاألجه ة األمن ة 
الييف. وحسب الهتقديرا   إن حماس هتمهتنع حهتى اآلن عن الق ام بمواجهة بمبادرة منها، ألن القطاال 

 .2014بعد من أ رار المواجهة األخيرة  ي الجرف اليامد  ي  ئعمار لم يهتم 
الهجوم ة، الهتي سيهتم اسهتغاللها من اجل القهتل  ي حا رة أو موقع  األنفاخئن عمل ة من خالل 

رب الجدار وخطف جنود ومواطنين، هي السيناريو المقلا جدا بالنسبة إلسرائيل.  ي ظل عسكري ق
هذا الو ع سهتكون أولو ة عل ا السهتكمال المشروال الد اعي، الذي س سهتمر بنا   حسب الهتقديرا  

 أقوالالمخهتلفة على مدى سنة أو سنة ونيف، هذا ئذا جرى العمل بالسرعة المطلوبة. وحسب 
 هذا المشروال سيو ر ألول مرة حل د اعي ناجع لمشكلة األنفاخ. الخبراء  إن

ئن اسهتكمال العائا سُ يعب على حماس اسهتخدام هذا السال  الهجومي األساسي، مثلما حدث  ي 
نشر القبة الحديد ة الهتي منع  الكثير من أ رار اليواريف الفلسطين ة. و ي الوق  الحالي، الج ش 
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ليها ئ ي البحث عن ئبرة  ي كومة قش د األنفاخ القائمة د من اجل الويول واألجه ة األمن ة ينشغالن 
 وهتدميرها بطريقة ال هت من بال رورة منعها من العمل بشكل دائم.

هتوجد للدولة قدرة مبرهن عليها على العمل  ي ئقامة الجدران والعوائا، كما بين بناء الجدار  ي 
 لمبلن المطلوب للمشروال.الحدود مع مير. ومبدئ ا هناض ن ة لهتخي ط ا

األمر الذي  غيب حال ا هو مالءمة الوق  مع المي ان ة، أي قرار س اسي مع العمل المنظم لو ارة 
الد اال من أجل اسهتكمال المشروال.  ي هذ  األثناء و ي ظل ق اب قرار البدء بالمشروال بشكل كامل، 

  إن الثغرة الهتح  أر  ة حول قطاال ق ة سهتسهتمر.
 9/8/2016هآرتس

 10/8/2016، القدس العربي، لندن
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