
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 هنية يلتقي السفير النرويجي بغزة ويدعوه للرقابة على االنتخابات
 حماس تدعو المجتمع الدولي للتصدي للهجمة اإلسرائيلية على المؤسسات اإلغاثية بغزة

 د نشطاء األمم المتحدة في خدمة مصالحهاجن   ت  بان كي مون: تشكو حماس إلى  "إسرائيل"
 والدفاع عن "إسرائيل"جيش لحاالت الطوارئ الجهوزية قوات  أولوياتهايزنكوت يعلن عن خطة تتصدر سلم آ

ني ة"العالقات مع الدول  تل أبيب: حملة دبلوماسي ة م كث فة لتوثيق  الم عتدلة واإلفريقي ة واألوروبي ة "الس 

الحسيني: ثلث سكان القدس يعيشون 
هوية  14,500وسحب ... خارج الجدار
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  :أخبار الزيتونة
 5 من نشرة "فلسطين اليوم" 4,000مركز الزيتونة يحتفل بصدور العدد رقم   2.

 
  السلطة:

 5 للقاء نتنياهو بحضور عربي ودولي مريكيا  أ رحا  عباس يرفض مقت": القدس"صحيفة   3.

 6 : االنتخابات المحلية ستثبت بأننا قادرون على إجراء انتخابات شفافة ونزيهةعباس  4.

 6 األمناالستيطان في مجلس  إلدانةمشروع جديد  :صالح رأفت  5.

 6 االستيطانضغوط عربية ودولية لمنع التوجه لمجلس األمن بشأن المالكي:   6.

 7 عشراوي: السياسات اإلسرائيلية تتطلب تدابير دولية جدية على األرض  7.

 7 ن يوسفحس نائباالحتالل يثبت االعتقال اإلداري بحق ال  8.

 7 الحمد هللا: اتفاق الحكومة واتحاد المعلمين يكفل حقوق جميع العاملين في سلك التربية  9.
 8 دون موافقة رسمية مسبقة مرفوض "إسرائيل""النقل والمواصالت": تواصل البعض في غزة مع   10.
 8 مطالبة باتخاذ خطوات فورية لمنع مزيد من التدهور في عمل "األونروا"  11.
 9 قرار "إسرائيل" إغالق ملف التحقيق في قضية الشهيد زياد أبو عينتدين الخارجية الفلسطينية   12.

 
  المقاومة:

 9  ر النرويجي بغزة ويدعوه للرقابة على االنتخاباتهنية يلتقي السفي  13.

 9 المماَرس من قيادة اإلقليم" العنادباستقالة جماعية لقيادة فتح في "خزاعة" احتجاجا  على ما وصفوه "  14.

 10 المؤسسات اإلغاثية بغزة حماس تدعو المجتمع الدولي للتصدي للهجمة اإلسرائيلية على  15.

 11  في تخريب االنتخابات إمعانفتح: اعتداء حماس على اتحاد المرأة   16.

 11  قراطية" تعلن خوض انتخابات المجالس المحلية بقائمة تحالف موحدةو "القوى الديم  17.

 12 يعلقون إضرابهم عن الطعام "الشعبية"ات ومجموعة من قيادة سعد  18.

 13  فتح تنظ م اعتصامات تضامنية مع األسرى في سجون االحتاللحركة لبنان:   19.
 

  :اإلسرائيليالكيان 
 13 ألمم المتحدة في خدمة مصالحهاد نشطاء اجن   ت  بان كي مون: تشكو حماس إلى  "إسرائيل"  20.
 14 قانون يحظر التسجيالت الصوتية نتنياهو يعتزم سن    21.
 14 بنهاية آب/ أغسطس عاما   يعلنون إضرابا   "إسرائيل"في رؤساء السلطات المحلية   22.
 14 والدفاع عن "إسرائيل"جيش لحاالت الطوارئ الجهوزية قوات  أولوياتهاتتصدر سلم  يزنكوت يعلن عن خطةآ  23.
 15 خارج البالد يزورون دوال   "إسرائيل"من مواطني  %78اإلحصاء اإلسرائيلي:   24.
 15 جنرال إسرائيلي يحذر من خطورة االنفصال عن الضفة  25.

 
  :األرض، الشعب

 16  محافظة سلفيت دونما  في 30االحتالل يقتلع مئات أشجار الزيتون ويجرف أكثر من   26.
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 16  األقصىالمسجد االحتالل يمنع أعمال صيانة داخل   27.

 17  فة الغربيةحملة اعتقاالت في الض االحتالل يشن    28.

 17 استشهاد مواطن م سن دهسه مستوطن جنوب نابلس  29.

 17 مقدسيون: خطة االحتالل في القدس تهدف لتعزيز سيطرته على شطرها الشرقي  30.

 18 ي فهمي والبعثة اللبنانية"حملة المقاطعة" تثمن موقف الالعبة السعودية جود  31.

 18 جيب لجيش االحتالل يدهس فتى جنوب جنين  32.

 19 هملفالشرطة اإلسرائيلية لعقب إغالق  أبو عين تؤكد مواصلة اإلجراءات القانونيةالوزير عائلة   33.

 19 العنصرية ضد األسرى وينكل بالمضربين عن الطعام تهاسد سيصع   االحتالل ي    34.

 20 أسيرا  مضربا  إلى "عوفر" 20نقل عن الطعام و تدهور الوضع الصحي ألربعة أسرى مضربين : نادي األسير  35.

 20 ةمنظمات أهلية تستنكر تحريض االحتالل على المنظمات الدولي  36.
 

  : مصر
 21 مع القاهرة االستراتيجيةإسرائيلي: على تل أبيب استغالل الوضع لتوثيق العالقات  دراساتمركز   37.
 21 "إسرائيل"مع  "التطبيع"نقابة الممثلين بمصر تحقق مع اثنين من أعضائها بدعوى   38.

 
  األردن: 

 22 شهرا  على األسير األردني الحويطي 14حكم بالسجن   39.
 

  لبنان: 
 22 التعويض عن تلويث شواطئ لبنان "إسرائيل"ألمم المتحدة اه بإلزام أمين عام وزير البيئة اللبناني ينو     40.

 
  عربي، إسالمي:

 22 بعد إغالق األردن حدوده "إسرائيل"نرسل الجرحى إلى  سؤول طبي بالمعارضة السورية:م  41.

ني ة"تل أبيب: حملة دبلوماسي ة م كث فة لتوثيق العالقات مع الدول   42.  24 الم عتدلة واإلفريقي ة واألوروبي ة "الس 
 

  دولي:
 24 من مغبة إقدامها على هدم بيوت قرية سوسيا "إسرائيلـ"ل "صارمة"ت أمريكية وأوروبية تحذيرا  43.
 25 "اللينو"عين الحلوة بدعوة من مخيم سفيرة النروج تزور   44.
 25 تؤكد شفافية عملها بغزة "ئيبرنامج األمم المتحدة اإلنما".. الب رشلـ" ردًّا على اتهام االحتالل  45.
 26 في حرب غزة "كليا  "تدفع تعويضات لفلسطينيين تهدمت منازلهم  "أونروا"  46.
 27 شركة "جوجل" تحذف فلسطين من خرائطها.. ونشطاء: إجحاف لمحوها  47.

 
  : مختارات

 28 ميزو يكشف ثروات مشاهير الدعاة والمشايخ المصريون":"  48.
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  :تقارير

 28 حملة إسرائيلية على المنظمات الدولية إلكمال خنق قطاع غزةتقرير:   49.
 

  حوارات ومقاالت:
 31 دنان أبو عامرع... الفتور يخي م على عالقة مصر والسلطة الفلسطيني ة  50.
 34 معين الطاهر... بين فلسطين والممانعة ومقاومة التطبيع  51.
 37 فهمي هويدي... سعوديون ضد التطبيع  52.
 38 دانييل ليفي... نتانياهو ال يشمل حقوق الفلسطينيين "سالم"  53.
 41 تسفي برئيل... االحتالل هو الدولة  54.

 
 42 :كاريكاتير

*** 
 

 1967هوية منذ  14,500وسحب ... الحسيني: ثلث سكان القدس يعيشون خارج الجدار .1
ن ثلااا    إ10/8 قاااال و يااار لااا ون الظااادس وم افحهاااا عااادنان ال سااايني  ياااوم ا ربعاااا  :وفاااا – رام هللا

وأضاا  ال سايني خابل برناام   سكان الظادس يعيلاون خاارل الرادار فاي بلادتي كفار عظا. ولاعفاط.
والمعلوماا  الفلساطينيا  ا نباا مبالر ما  ال كوماا الايي يظدماف تلف ياون فلساطين بالتعااون ما  وكالاا 

 وياا تاام  ه 14,500"وفاا"  ومكتا. النااطل الرسامي باسام ال كوماا ويظدماف امعبماي خمايس مااخو  أن 
وباااين أن عااادد الساااكان  ضااامن ماااا يعااار  باااالتهرير الهااااد . 1967سااا بها مااان الماااواطنين مناااي عاااام 

عادد امسارائيليين  أنمن عدد ساكان المديناا  فاي  اين  %38  أي ما يعادل ألفا   350 و نالمظدسيين 
 آال  بمن فيهم المستوطنون. 510 و نيظدر 

علاا  أن  الظديمااا ال ديثااا  ملااددا   امساارائيليايريا  صااار ضاامن االسااترات إلاا وتاااب : الظاادس تتعاار  
 الظيادة وال كوما تدعمان صمود المظدسيين والم سسا  الفلسطينيا في الظدس.

بساااب.  %50ل  ال يصااار  منهاااا ساااو  كملياااون لاااي 25ولفااا  إلااا  أن المي انياااا السااانويا للاااو ارة تبلااا  
وقاال إن الادول العربياا  لموا ناا بلاكل كامال.وان ياتم دفا  ا املكالياالضائظا الماليا  آمب أن تنتهي 

 أنف في قما سر  قدم  فلسطين برنامرا   إل  لم تِ  بااللت اما  التي خصصتها لدعم الظدس  مليرا  
في الظادس ت تاال إلا  تطاوير ودعام بتكلفاا نصا  ملياار دوالر  علا   قطاعا   13ت ديد    وتم  متكامب  

 مليون دوالر فظط. 36أن ما وصل الظدس كان  إالتدف  ا موال خبل ثب  سنوا    أن
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غابلأن الردار ع ل الظدس عن ضوا يها  وتسب. في وق  ال ركا التراريا  ال سيني إل وألار   وا 
ل  أن اللرنا الوطنيا للظدس التي يرأساها إ النحر   الفتا  1,400 أصلم ل في البلدة الظديما من  200

والر  صاا ا. الم اااب  الظديماااا ولماارة وا ااادة  لااادعم آال  د 3الاارئيس م ماااود عباااس  قااارر  مااان  
 . أرضهمورودهم وتثبيتهم عل  

 10/8/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 من نشرة "فلسطين اليوم" 4,000بصدور العدد رقم  يحتفلمركز الزيتونة  .2
مااان نلااارة فلساااطين الياااوم   4,000بصااادور العااادد رقااام  9/8/2016 الثبثاااا  ياااوما تفااال مركااا  ال يتوناااا 

  ويلااف فااي  فاال أقاايم فااي مظاار المركاا  ب ضااور رمياا  العاااملين 24/7/2016والاايي صاادر يااوم ا  ااد 
 فيف.

صال  فريل عمل النلرة م مد وفي كلما لف بهيه المناسبا  لكر مدير عام مرك  ال يتونا د. م سن 
م ورهاودهم المبيولاا مصادار النلارة هاتفي قسم ا رلاي  والمعلوماا  ورميا  العااملين  ملايدا  ب نراا  

االنتباه إل  المكانا وا هميا التي باتا  ت تلهاا نلارة فلساطين الياوم فاي د.م سن  دون انظطاع. ولف 
 توثيل تطورا  الظضيا الفلسطينيا  وفي خدما البا ثين والمتخصصين في هيا المرال.

لمعلومااا  بتظطياا  قالاا. ال لااو   قساام ا رلااي  وا موحفااووفااي نهايااا ال فاال قااام د. م ساان صااال   و 
مان النلارة فاي الظادس م اررة  إن لاا  هللا  5,000وسط فر ا بامنرا   وعل  أمل إصدار العادد رقام 

 تعال .
  لاام 2/5/2016فااي  ثاااني علااروتراادر املااارة إلاا  أن نلاارة "فلسااطين اليااوم"  التااي دخلاا  عامهااا ال

 ت تر. عن الصدور في ما عدا أيام ا عياد.
 11/8/2016زيتونة للدراسات واالستشارات، مركز ال

 
 للقاء نتنياهو بحضور عربي ودولي مريكيا  أ عباس يرفض مقترحا  ": القدس"صحيفة  .3

م ماااود  السااالطا الفلساااطينيا قالااا  مصاااادر مطلعاااا لاااا"الظدس"  إن رئااايس :خاااا  "الظااادس" –رام هللا 
وروساايا  وا ردنومصاار  "ساارائيلإ"لعظااد ارتماااع يضاام الساالطا و أمريكيااا   مظتر ااا   عباااس رفاا  ماا خرا  
لااار  أو  بهااد  تظرياا. ورهااا  النحاار واسااتئنا  المفاوضااا  المتوقفااا. واممااارا واليابااان والسااعوديا 

علا  مباادرة السابم الفرنسايا  واضا ا   التفافاا   ا مريكايالمصادر إل  أن الرئيس عباس اعتبر االقتارا  
خبر كيري باالرف  المطلال للطلا. الايي "لان تظبلاف أوكيلف عل  مبادرة السبم العربيا مليرة إل  أنف 

 مصر وال السعوديا وفيف التفا  واض  عل  مبادرة السبم العربيا وم اولا لتطبيظها من الخل ".
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الارئيس عبااس  اين التظااه  إقنااعراون كياري  ااول  ا مريكايالمصادر أن و يار الخاررياا  وأوض  
ظا  م  نتنياهو في مصر فرد الرئيس عباس بعدم الممانعا في العاصما الفرنسيا باريس بعظد ل م خرا  

لريطا أن يوافل نتنياهو عل  المطال. الفلسطينيا قبل عظد االرتماع وهاي "وقا  فاوري لبساتيطان  
 .أوسلو"سر  أمن  وا خيرةعن الدفعا الرابعا  وامفرال

 10/8/2016 ،القدس، القدس
 

 درون على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة: االنتخابات المحلية ستثبت بأننا قاعباس .4
"وفاااا": اساااتظبل الااارئيس م ماااود عبااااس  مساااا  أماااس  فاااي مظااار الرئاساااا  ممثلاااي المنحماااا  اللاااعبيا  

وأكد الرئيس  أهمياا إرارا  االنتخاباا  الم لياا  ب ضور عدد من أعضا  اللرنا المرك يا ل ركا فت .
قراطيااا  وا عطااا  و ليااف السااتمرار العمليااا الديمفااي موعاادها المظاارر  كاساات ظال قااانوني يراا. ال فاااح ع

وألااار الاارئيس  إلاا  أن هاايه  أبنااا  اللااع. الفلسااطيني ال اال فااي اختيااار ممثلاايهم بكاال  ريااا ون اهااا.
االنتخابا  ستثب  بأننا قاادرون علا  إرارا  انتخاباا  لافافا ون يهاا تضااهي االنتخاباا  التاي ترار  

   إررا  االنتخابا  العاما وانتخابا  المرلس الوطني.في الدول المتظدما  وبما يع   قدرتنا عل
 11/8/2016 ،األيام، رام هللا

 
 األمناالستيطان في مجلس  إلدانةمشروع جديد  :صالح رأفت .5

سااايظدم  رديااادا   قاااال عضاااو اللرناااا التنفييياااا لمنحماااا الت ريااار صاااال  رأفااا  إن هنااااف ملاااروعا   :رام هللا
"صاو  فلسااطين"  مياعاااوضا  رأفا  فااي  ادي  أو  االسااتيطان. مداناالمرلاس ا مان نهايااا هايا اللااهر 

للتصااوي  عليااف اللااهر المظباال   االسااتيطان ساايظدم خاابل اللااهر الراااري  تمهياادا   إداناااملااروع قاارار  أن
نف سيتم دعوة الرمعيا العاماا لممام  الظرار ف نف في  ال استخدم  الواليا  المت دة "الفيتو" ضد  أ م كدا  

 الدولي مدانا االستيطان. ا منمن ارل السبم للخرول بظرار يوا ي قوة قرار مرلس المت دة لبت اد 
 10/8/2016القدس، القدس 

  
 االستيطانضغوط عربية ودولية لمنع التوجه لمجلس األمن بشأن  .6

عربياا ودولياا مان أرال عادم التوراف  كل  مس ول فلسطيني ياوم ا ربعاا  أن هنااف ضا وطا   :رام هللا
وقاااال و يااار الخاررياااا  امسااارائيلي فاااي الوقااا  ال اااالي. االساااتيطانا مااان الااادولي بلاااأن إلااا  مرلاااس 

الفلسطيني في السالطا الفلساطينيا رياا  الماالكي فاي تصاري ا  مياعاا "صاو  فلساطين" الرساميا  
وأضاااا  الماااالكي أن "الفرنسااايين ال  إن الحااارو  الدولياااا تعيااال أي ت ااارف فاااي داخااال مرلاااس ا مااان.
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داخااال مرلاااس ا مااان يسااابل ارتمااااع الرمعياااا العاماااا لممااام المت ااادة المظااارر فاااي ي بااايون أي ت ااارف 
بااريس فاي يونياو  إلا سبتمبر المظبل  نها تفكر بعظد ارتماع و اري ثان لتلف المرموعاا التاي دعيا  

 الماضي من أرل الخرول بأفكار قد تطر  في داخل مرلس ا من ضمن ملروع".
نمااا وألااار الااو ير الفلسااطيني إلاا  أن "ه ناااف العديااد ماان الاادول  ليساا  فرنسااا وبعاا  الاادول العربيااا وا 

 دول أخر  تعتظد أن ا وضاع اآلن غير مناسبا وير. علينا االنتحار".
 10/8/2016 ،القدس، القدس

 
 عشراوي: السياسات اإلسرائيلية تتطلب تدابير دولية جدية على األرض .7

ريار الفلساطينيا  ناان علاراوي  ياوم ا ربعاا   مان  ير  عضو اللرنا التنفيييا لمنحما الت  :رام هللا
التصعيد امسرائيلي االستف ا ي الرنوني بالظدس وم يطها  وفي عدة مناطل مختلفا من أراضي دولا 

في  أن هاايا التمااادي واممعااان فااي االنتهاكااا   مااا هااو إال اوأكااد  علااراوي فااي بيااان صاا  فلسااطين.
ووصاااف   لتاااي لااام يترااااو  ردهاااا عباااارا  امداناااا والتندياااد.اساااتهتار واضااا  وصاااري  باااامرادة الدولياااا ا

علراوي هيه السياسيا  االستعماريا الخطيرة باالستف ا يا والهداما  وقال : "بدال من مكافئاا إسارائيل 
ومعاملتها معاملا استثنائيا  ير. مسا لا دولا اال تبل وم اسابتها ومعاقبتهاا عوضاا عان تلاريعها 

 عل  انتهاكاتها". عل  عصيانها ومكافأتها 
 11/8/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حسن يوسف نائباالحتالل يثبت االعتقال اإلداري بحق ال .8

رفض  م كما اال تبل امسرائيلي االستئنا  اليي قدمف م امي الظياادي فاي  ركاا  مااس  :رام هللا
ونظاال بيااان لمكتاا. إعاابم ا ساار  عاان  وساا .والنائاا. فااي المرلااس التلااريعي ا سااير اللااي   ساان ي

االعتظاااال  عائلاااا اللاااي  قولهاااا  إن م كماااا اال اااتبل رفضااا  االساااتئنا  الااايي قدماااف الم اااامي ضاااد  
 امداري لف وثبت  ال كم ب ظف بالسرن امداري لمدة ستا ألهر.

 10/8/2016 ،فلسطين أون الين
 

 ق جميع العاملين في سلك التربيةالحمد هللا: اتفاق الحكومة واتحاد المعلمين يكفل حقو .9
رام هللا: قااااال رئاااايس الااااو را  رامااااي ال مااااد هللا: "إن االتفاقيااااا التااااي راااار  توقيعهااااا ماااا  االت اااااد العااااام 
للمعلمين  تكفل  ظول رمي  العااملين فاي سالف التربياا والتعلايم   يا  ياتم مان خبلهاا  دفا  ماا تبظا  
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عمال خابل أسابوعين  ومسااواة امدارياين مان أصال من مست ظا  ماليا للمعلمين من عابوة طبيعاا ال
 ".2017-01-1معلم بالمعلمين من  ي  عبوة طبيعا العمل ابتدا   من 

را  يلف خبل م تمر ص افي لرئيس الو را   في رام هللا  أمس  عظ. توقي  ال كوماا ممثلاا باو ير 
ممثب  با مين العام بسائد ار يظا    التربيا والتعليم صبري صيدم  اتفاقيا م  االت اد العام للمعلمين 

ب ضاااور عضاااو اللرناااا التنفييياااا لمنحماااا الت ريااار ومسااا ول ملااا  المنحماااا  اللاااعبيا فاااي المنحماااا 
  يد. أبو  ورئيس ديوان الموحفين العام موس  إسماعيلم مود 

 11/8/2016 ،األيام، رام هللا
 

 ون موافقة رسمية مسبقة مرفوضد "إسرائيل""النقل والمواصالت": تواصل البعض في غزة مع  .11
أعرب  و ارة النظل والمواصاب  عان رفضاها وبلاكل قااط  أي ترااو ا  لبلتفاا  علا  دور  :رام هللا 

الرها  الرسميا من خبل التواصل اللخصي للبع  في قطاع غ ة م  الرانا. امسارائيلي  والتفارد 
 فراد م ددين.بأخي موافظا  خاصا لت ظيل أهدا  فرديا م صورة برها  أو أ

في: التواصال ما  الرانا. امسارائيلي مان خابل أفاراد أو رمعياا  معيناا اوقال  الو ارة في بياان صا 
دون موافظا مسبظا وتنسيل رسمي م  الرها  الرسميا هو أمر مرفو  كليا  مليرة إلا  أنهاا عظاد  

قلاا  تاتم فاي هايا سلسلا ارتماعا  ولظا ا  م  الرانا. اآلخار لهايا ال ار   وهنااف مراساب  ومنا
ونوهاا  إلاا  أنهااا سااتظوم قريبااا ب دخااال  الراناا.  وبالتعاااون والتنساايل ماا  الرهااا  الرسااميا المختصااا.

عدد من اللا نا  وفل ا ولويا   وضمن ا عاداد الم اددة مان الرانا. اآلخار  م كادة علا  عملهاا 
لااااا نا   والمعاااادا  الااااد و.  ورهودهااااا ال ثيثااااا والمتواصاااالا  لتلبيااااا  ارااااا كافااااا الظطاعااااا  ماااان ال

الهندسيا  والررارا  ال راعيا التي تخدم االقتصاد الفلسطيني في قطاع غ ة  وتساِرع مان عرلاا إعاادة 
 امعمار  وتع   من صمود الظطاع امنلائي والصناعي وال راعي في قطاع غ ة. 

 10/8/2016 نوكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 رية لمنع مزيد من التدهور في عمل "األونروا"مطالبة باتخاذ خطوات فو  .11
 ير مادير عاام دائارة لا ون البرئاين بمنحماا الت ريار الفلساطينيا  مسا ول ملا  المخيماا   :رام هللا
الوكالاا عان ارتفااع  إعابن  أ مد  نون  من تفاقم ا  ما الماليا لموناروا علا  ضاو  ا ونرواووكالا 

مليااون دوالر  والاايي ساايعر   96.8 إلاا مليااون دوالر  74ياديااا ماان العراا  المااالي فااي مي انيتهااا االعت
خابل ارتماااع لر سااا  اللراان اللااعبيا  عظااد ياوم ا ربعااا   فااي   وأكااد  نااون بعا  برامرهااا للتوقا .

الماليا التي تعااني منهاا ا وناروا يتطلا. تاوفير  ا  مامظر دائرة ل ون البرئين برام هللا  أن معالرا 
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ا لسااد العراا  فااي مي انيتهااا  وتااأمين مصااادر ثابتااا ودائمااا لموا نتهااا االعتياديااا ماان لاابكا أمااان مالياا
 المت دة  باعتبارها ا د  منحماتها لضمان استمرار عملها واستظرار وضعها المالي. ا ممخبل 

 10/8/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 إغالق ملف التحقيق في قضية الشهيد زياد أبو عين قرار "إسرائيل"تدين الخارجية الفلسطينية  .12
ملا  الت ظياال  لغابإ  "إساارائيلقارار "الخاررياا الفلساطينيا إن و ارة فاادي أباو ساعد : قالاا   -رام هللا 

فااي قضااايا اللااهيد الاااو ير  ياااد أباااو عاااين إراارا  لااايس بال رياا. علااا  اال ااتبل وم سسااااتف المختلفاااا. 
من مسلسااال إغااابل ملفاااا  الت ظيااال فاااي رااارائم قاااوا  اال اااتبل وأدانااا  الظااارار  وأكاااد  أناااف ياااأتي ضااا

ومسااااتوطنيف ب اااال الفلسااااطينيين  وتعكااااس هاااايه السياسااااا مساااااعي اال ااااتبل الدائمااااا مخفااااا  ررائمااااف 
ومراااا ره  وت كاااد علااا  اساااتهتار إسااارائيل وم سسااااتها االظانونيااااي بالااادم الفلساااطيني و ظيظاااا استلااارا  

  تبل وم سساتف المختلفا. العنصريا والتطر  في أركان دولا اال
 11/8/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 هنية يلتقي السفير النرويجي بغزة ويدعوه للرقابة على االنتخابات .13

  السافير ا ربعاا  التظ  إسماعيل هنيا نائا. رئايس المكتا. السياساي ل ركاا  مااس  مساا  ياوم: غ ة
عااااف آخاااار التطااااورا  السياساااايا وقضاااايا النرويرااااي لااااد  الساااالطا الفلسااااطينيا "بيتاااار هااااان "  وب اااا  م

يختاار مان خبلهااا  ديمظراطيااوأكاد هنياا علا  أهميااا االنتخاباا  كوسايلا  االنتخاباا  الم لياا الظادماا.
 الناخ. ممثليف في مختل  المستويا .

ودعا النروي  للملاركا في الرقابا عل  االنتخابا  لضمان ن اهتها  عادًّا أن النظطا ا هم هي ا ترام 
ئ  االنتخابا  وعدم تكرار ما  د  سابظا   وكيلف الوقو  ضد امررا ا  ا منيا "امسرائيليا" فاي نتا

 م اولا التأثير عل  نتائ  االنتخابا  ومب ظا المرل ين ومن يظومون بالدعايا.
 10/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
المماَرس من قيادة " العنادبصفوه "و  استقالة جماعية لقيادة فتح في "خزاعة" احتجاجا  على ما .14

 اإلقليم
تظد م عدد من قيادا   ركا فت  في منطظا خ اعا لرل م افحا خاانيونس باساتظالا رماعياا  : خ اعا

ا ترارا  عل  ما وصفوه با"العناد المماَرس من قيادة امقليم في  ركا فت   وتعسفيا الظرار  هوا  في 
ي حاال أرااوا  ملاا ونا داخاال  ركااا فاات   وانلااظاقا  وخبفااا  تااأتي هاايه االسااتظالا فاا نفااس يعظااو.".
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كبيرة طف  عل  السط   وبلكل أكثر وضو ا  بعد إقرار موعد االنتخابا  البلديا في الضفا الم تلاا 
نرا ها.  وقطاع غ ة  وموافظا  ركا  ماس عل  الملاركا فيها وا 

رريلاا  أ مااد راتا. قادي   مارااد  وا عضاا  المساتظيلون هاام: ناهاد صاب ي أبااو رريلاا  مهناا سااليم أباو
 يوس  الظرا  فادي كمال أبو ريدة  وسلو  رابر أبو  ر.

وقال المستظيلون في بيان لهم نلروه عبر مواق  التواصل االرتماعي  إن ماا أفر تاف اختياارا  امقلايم 
ت   مسم  لرناا املارا  ماا هاي إال تصافيا  ساابا  لخصايا تادف  ضاريبتها الظاعادة الرماهيرياا 

ويار  المسااتظيلون أن الظاوائم هااي اختيااارن ينبا  ماان ممارساا ال اال مان الظاعاادة الفت اويااا   ل ركاا فاات .
ولااايس تسااالطا  مااان أ اااد  وأهااال مكاااا أدري بلاااعابها  كماااا قاااالوا  ملاااددين علااا  أن ديكتاتورياااا الظااارار 

 واالنفراد بف ال يخدم مصل ا أ د.
 "  وقااالوا: "اللااع. والخبيااا والكااادر الفت اااوي وعب اار المسااتظيلون عاان رفضااهم لمااا وصاافوه بااا"اممب ا

ن االلتفااا  وممارسااا المراوغااا فااي اختيااار ماان  ولرنااا المنطظااا هااي صااا با الكلمااا فااي االختيااار  وا 
 يمثلنا عبر قنوا  أخر  ال يمثلنا  وهيا  لٌّ  وليس من ا  من أ د".

 10/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 للتصدي للهجمة اإلسرائيلية على المؤسسات اإلغاثية بغزة حماس تدعو المجتمع الدولي .15
 اير   ركااا " مااس"  مسااا  ياوم ا ربعااا   مان أن مب ظااا إسارائيل للم سسااا  : مارااد م ماد-غا ة 

الدوليااا وامغاثيااا العاملااا فااي قطاااع غاا ة  واعتظااال العاااملين فيهااا  ينااير بااا"نتائ  كارثيااا وخطياارة" علاا  
 .2014ظطاع  ررا  ال ر. امسرائيليا ا خيرة  صي  العام سير عمليا إعادة إعمار ال

وقااااال المت ااااد  باساااام ال ركااااا  عبااااد اللطياااا  الظااااانوع  فااااي تصااااري  نلااااره علاااا  صااااف تف فااااي موقاااا  
الدولياا وامغاثياا العاملاا فاي غا ة  سايترت. علياف  للم سساا "فيسبوف"  إن "استمرار مب ظا إسرائيل 

الم سسا  في إعادة إعمار الظطاع  وتظديم المساعدا  امنساانيا نتائ  كارثيا وخطيرة عل  دور هيه 
 سنوا ". 10للفلسطينيين الم اصرين مني 

وأضا  أن "اال تبل يب ل الم سسا  الدوليا والعاملين فيهاا بيريعاا ادعاا ا  كايباا ال أسااس لهاا 
عان صامتها وت مال  ودعاا "الظاانوع" المرتما  الادولي والم سساا  ال ظوقياا إلا  الخارول من الصا ا".

 المس وليا إ ا  الممارسا  امسرائيليا ضد الم سسا  الدوليا ب  ة.
 10/8/2016وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 
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 في تخريب االنتخابات إمعانفتح: اعتداء حماس على اتحاد المرأة  .16
 ركااا فاات  أداناا    ماان رام هللا  أن 10/8/2016وكالــة األنبــاء والمعلومــات الفلســطينية، وفــا، يكار  

يوم ا ربعا   قيام عناصر مسال ا مان  ركاا  مااس بفا  ارتمااع االت ااد العاام للمارأة بظاوة الساب  
 في غ ة  معتبرة هيا العمل تخري. مظصود النتخابا  المرالس الم ليا والبلديا.

  ناار   ركااا أساااما الظواساامي علاا  هاايا االعتاادا  بااالظول: إننااا فااي  ركااا فااتالوعظاا. المت ااد  باساام 
تصاعدا في اعتدا ا   ماس وتراو اتها المظصودة ب ل كاوادر وقياادا   ركاا فات   ساوا  كاان يلاف 
صادار ا  كاام الباطلاا ب ال أبناا  ال ركاا   من خبل استمرار االستدعا ا  والت ظيل واالعتظااال  وا 

 أو ممارسا االبت ا  السياسي للمواطنين ول ايا  انتخابيا.
نهاا  االنظساام  وأضا  الظواسمي إننا  في  ركاا فات  نساع  لرعال االنتخاباا  البلدياا طريظاا للو ادة وا 

 بينما تصر  ماس عل  رعلها طريظا لتعميل االنظسام من خبل ممارساتها المرفوضا.
الناطل باسم  ركا فت  في قطاع غ ة من غ ة  أن  ،10/8/2016، رام هللا، الحياة الجديدةوأضاف  

يه امررا ا  تظيد  ريا  ركا فت  وهياكلها من ممارسا  ظها في الترهي  إن ه قال فاي  أبو عيطا
والت ضير للعمليا االنتخابيا  معتبرا  أنها تعد انتهاكا  لظانون االنتخابا  ولميثال اللر  اليي وقع  

ولدد  عليف  ماس  والظاضي ب ريا ممارسا النلاطا  االنتخابيا لكافا الظوائم وا   ا. السياسيا.
تصري  ص في  عل  أن مثل هيه الممارسا  من لأنها التأثير عل  نتائ  االنتخابا   وتعكير  في

 ا روا  التي تسع  الفصائل الفلسطينيا لتوفيرها من أرل إررائها في موعدها.
 

 رام هللا: خمس قوى يسارية تعلن اعتزامها خوض االنتخابات المحلية بقائمة "تحالف ديموقراطي" .17
: أعلنااا  خمساااا فصاااائل وقاااو  يسااااريا  أماااس  اعت امهاااا خاااو  االنتخاباااا  "ا ياااام" –ة رام هللا  غااا  

 الم ليا الظادما في الضفا ال ربيا  بما فيها الظدس  وقطاع غ ة بظائما ت ال  ديموقراطي مو دة.
والظااو  الخمااس هااي: الربهااا اللااعبيا لت رياار فلسااطين  الربهااا الديموقراطيااا لت رياار فلسااطين   اا . 

 لفلسطيني   ركا المبادرة الوطنيا الفلسطينيا  االت اد الديموقراطي الفلسطيني/فدا. اللع. ا
وراااا  امعااابن فاااي بياااان باسااام الظاااو  تااابه قااايس عباااد الكاااريم أباااو ليلااا  نائااا. ا ماااين العاااام للربهاااا 

 الديموقراطيا  خبل م تمر ص افي عظد أمس في رام هللا.
  ديموقراطياا مسااتظلا  تتمتاا  بالكفااا ة والن اهااا والااو ن وأوضا  البيااان أن الظائمااا تتلااكل ماان لخصاايا

 االرتماعي  وهي لريف رئيس في تلكيلها وصوغ برنامرها.
وأكد  الظو  ضرورة إررا  االنتخابا  في موعدها الم دد  وضمان ن اهتها وصون ال ريا  وسبما 

 العمليا االنتخابيا.
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هاايا سااو  يلااكل قااوة دفاا  مهمااا لتراااو   الااا وقااال بيااان الفصااائل: ت كااد الظااو  الخمااس أن مسااعاها 
االستظطا. الثنائي التي تفسد ال ياة السياسيا الفلساطينيا  ولفات  الطريال بالتاالي ن او إنهاا  االنظساام 
عادة بنا  الو دة الوطنيا في إطار منحما الت رير الفلسطينيا تع ي ا  لمكانتها كممثل لرعي  المدمر وا 

 و يد للعبنا الفلسطيني.
 : إن قائمااااا الت ااااال  الااااديموقراطي  إي تلتاااا م التعبياااار عاااان ر   وتطلعااااا  الفئااااا  الكاد ااااا وأضااااا

والمضااطهدة والمهملااا فااي المرتماا   سااو  تعماال علاا  تع ياا  دور الماارأة واللاابا. فااي عمليااا صاان  
 الظرار في الهيئا  الم ليا المنتخبا. 

 ريار ووثيظاا اللار  التاي وقعتهاا الظاو  وهي تتعهد االلت ام بدقا بظرارا  المرلس المرك ي لمنحما الت
ماان مواقاا  الترلااي  المضاامونا للماارأة  وكاايلف  %30السياساايا كافااا بلااأن ضاامان نساابا ال تظاال عاان 

 توسي  نطال التمثيل اللبابي بين مرل يها.
وفي غ ة قاال طابل أباو حريفاا عضاو المكتا. السياساي للربهاا الديموقراطياا إن التياار الاديموقراطي 

ل هااايا االسااام أنهااا  تلاااكيل اللراااان علااا  مساااتو  الم افحاااا  بماااا يلااامل إدارة ال ملاااا الااايي ساااي م
االنتخابياااا والعمااال فاااي المنااااطل المختلفاااا منوهاااا إلااا  أن اللراااان المختصاااا عظاااد  ارتماعاتهاااا علااا  

 مستو  الم افحا  ووضع  خطط العمل وبدأ  في تنفييها عل  ا ر  بدايا ا سبوع الظادم.
 اادي  لااا ا يااام أن التيااار الااديموقراطي ساايخو  االنتخابااا  فااي كافااا البلااديا   وأكااد أبااو حريفااا فااي

بلدياا وهيئاا م لياا ملايرا إلا  أن التياار سايخو   25والهيئا  الم ليا في قطاع غ ة والباال  عاددها 
بنااف معلومااا  للمرلاا ين واللخصاايا   وأعلاان أن التيااار باادأ فااي إعااداد االنتخابااا  عباار قااوائم كاملااا.

 تخو  انتخابا  البلديا.التي س
 11/8/2016، األيام، رام هللا

 
 يعلقون إضرابهم عن الطعام "الشعبية"سعدات ومجموعة من قيادة  .18

الظدس: صر  مصدر مس ول في قيادة منحما فرع السرون أماس  باأن ا ماين العاام للربهاا اللاعبي ا 
الطعاام مناي أساابي  قارروا أ مد ساعدا  ومرموعاا مان قياادة الربهاا والايين يخوضاون امضارا. عان 

تعلياال إضااارابهم عااان الطعااام ليفسااا وا المراااال لدفعااا رديااادة مااان قيااادة الربهاااا لبنضااامام ل ضااارا.  
ودفعااا قديمااا ماان أساار  الربهاااا كاناا  قااد أضاارب  فااي الساااابل وعلظاا  إضاارابها  وتعااود ماارة أخااار  

حما فرع السرون  واليي وأكد المصدر أن هيه الخطوة را   بنا   عل  قرار من قيادة من ل ضرا..
من خبلف يلت م ا مين العام وقادة الربها في تفاصيلف  ويلف في إطار البرنام  التكتيكي التصاعدي 
الاايي يتااي  المرااال  ساار  الربهااا رميعااا  االلت ااال فااي امضاارا. علاا  دفعااا   وأيضااا  عااودة أساار  
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أخار   ويلاف بهاد  تلاكيل ضا ط آخرين كانوا قد خاضوا امضرا. سابظا  إل  خو  امضرا. مارة 
متواصال علا  مصاال ا السارون  وصااوال  ل ضارا. الرماااعي اللاامل فااي  اال اسااتمرار الرفيال باابل 

ونااوه المصاادر المساا ول بااأن قيااادة منحمااا فاارع الساارون ستوضاا  اليااوم  ماان خاابل  كايااد فااي ا ساار.
 التي ستدخل امضرا.. بياٍن صادر عنها  تفاصيل البرنام  النضالي الرديد  والدفعا  الرديدة

 11/8/2016األيام، رام هللا، 
 

 فتح تنظ م اعتصامات تضامنية مع األسرى في سجون االحتاللحركة لبنان:  .19
  اعتصاااما  تضااامنيا ماا  ا ساار  فااي ا ربعااا نحماا   ركااا فاات  فااي مخيمااا  لبنااان يااوم  :بياارو 

 وأبناا ن اللاعبيا وا  ا ا. اللبنانياا   بملاركا الفصاائل الفلساطينيا واللرااامسرائيليسرون اال تبل 
ما  ا سار   تضاامنيا   ففي مخيم برل البرارنا في بيرو   نحم  فات  اعتصااما   لعبنا في المخيما .

 بملاااركا  الاادة ماان أبنااا  المخاايم. كمااا نحماا   ركااا فاات  فااي مخاايم البااداوي لاامال لبنااان اعتصاااما  
 م  ا سر . تضامنا   رماهيريا  

 10/8/2016علومات الفلسطينية، وفا، وكالة األنباء والم
 

 د نشطاء األمم المتحدة في خدمة مصالحهاجن   ت  كي مون:  بانتشكو حماس إلى  "إسرائيل" .21
توره  ال كوما امسرائيليا بلكو  إل  ا مين العام لممم المت دة بان : ا وسط اللرل- تل أبي.

 غ ة تدعي فيها أن  ماس بات كي مون ضد أره ة التخابر في  كوما  ركا  ماس في قطاع 
تكثر في اآلونا ا خيرة من سل. أموال وبضائ  مورها إل  م سسا  إنسانيا ورمعيا  خيريا 

 وتسخيرها لمصال  ال ركا الفئويا أو مصال  قادتها الماديا الفرديا. 
و  إل  وكان ناطل بلسان المندو. امسرائيلي الدائم في ا مم المت دة داني دنون اليي نظل اللك

المت دة من أرل ت صيل  ا مين العام قد صر  بأنف في الوق  اليي تصارع فيف م سسا  ا مم
أموال ومواد دعم للفلسطينيين وتبيل رهودا خارقا  ت  ال تيه. ا موال فظط لبرئين السوريين في 

إل  سمعا  ب صا ما تظوم  ماس بممارساتها هيه وتسي  العالم و ت  ي ح  البرئون الفلسطينيون
الم سسا  الدوليا وا مم المت دة التي تساندها. ويصب  أصع. فأصع. ترنيد ا موال للسكان 

 الفلسطينيين.
 11/8/2016الشرق الوسط، لندن، 
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 قانون يحظر التسجيالت الصوتية نتنياهو يعتزم سن   .21
ع قانون ي حر عل  يعت م رئيس ال كوما امسرائيلي ا بنيامين نتنياهو  طر  ملرو : الطي. غنايم

المواطنين تسريل مكالما هاتفي ا خبل  ديثهم م  طر  ثاٍن  ما من لأنف المس  بالص  افا وتظييد 
وتي ا.  الت  ظيظا  فيها  التي تعتمد بلكل رئيس عل  الت سريب  الص 

ر ف هيا  وكلف  الظناة العالرة للتلف يون امسرائيلي   مسا  أمس ا ربعا   أن  نتنياهو قد طر  مظت
 خبل رلسا و اري ا تناول  مكانا امثيوبي ين في إسرائيل  خبل ا سبوع الماضي.

ادرة صبا  اليوم الخميس  هيا الظانون عل  أن ف  "هآرتس"ووصف  ص يفا  م اولا لنتنياهو في "الص 
 ."استب. المواطنين من آخر موطن قو ة لديهم. ما هو مسمو  للدولا  ي حر عل  مواطنيها

 10/8/2016، 48رب ع
 

 بنهاية آب/ أغسطس عاما   يعلنون إضرابا   "إسرائيل"في  المحليةرؤساء السلطات  .22
أعلن مرك  السلطا  الم ليا في إسرائيل يوم ا ربعا   عن إضرا. عام ولامل في : ببل ضاهر

ري  السلطا  الم ليا في نهايا لهر آ./ أغسطس ال الي  وهدد بعدم افتتا  العام الدراسي بتا
1/9/2016. 

وقال ر سا  سلطا  م ليا  خبل م تمر ص افي في مظر ال كم الم لي في تل أبي.  إن 
 امضرا. يأتي ا ترارا عل  مضمون الموا نا العاما ال كوميا وقانون التسويا .

وأوض  المت دثون في الم تمر الص افي أن قانون التسويا  يلمل سلسلا من الضربا  االقتصاديا 
ل. وأكدوا أن التظليصا  المظتر ا ستل ل يكصا  في مي انيا  ال كم الم لي  بمبل  ملياري لوالتظلي

 ضررا بالخدما  ا ساسيا التي تظدمها السلطا  الم ليا للمواطنين.
 10/8/2016، 48عرب 

 
 ل"والدفاع عن "إسرائيجيش لحاالت الطوارئ الجهوزية قوات  أولوياتهاتتصدر سلم  خطةيزنكوت يعلن عن آ .23

ريش الدفاع الرنرال غادي اي نكو  اللروع في تطبيل خطا متعددة السنوا   أركانرئيس  أعلن
رهو يا قوا  ريش الدفاع ل اال  الطوار  وقدراتها عل  ت ظيل هدفها  أولوياتهاتتصدر سلم 

 المتمثل بالدفاع عن الدولا. 
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وتسلم الميرر رنرال كوبي براف قبل حهر اليوم  أقيم الرنرال اي نكو  خبل مراسم  أقوالرا   
خبلها قيادة سب  البر خلفا للميرر رنرال غاي تسور اليي قرر اعت ال الخدما العسكريا بعد س  

 وثبثين سنا.
 10/8/2016اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 

 
 خارج البالد يزورون دوال   "إسرائيل" مواطنيمن  %78اإلحصاء اإلسرائيلي:  .24

  دائرة ام صا  المرك يا في إسرائيل  في لهر كانون الثاني  ت  تمو  هيه السنا وفل معطيا
 %14.9 إسرائيلي الببد  وهيه قف ة نسبتها 3,623,800ي ُسرل  يروة كل ا وقا  إي غادر 2016ا

 .2015مظارنا بالفترة ياتها من عام 
هم في طريظهم إل  خارل الببد إسرائيلي و  3,350,400سافر عبر مطار بن غوريون مني بد  السنا 

  ويروة كل ا وقا . %15قف ة نسبتها  -
  وهو عدد غير مسبول  2016إسرائيلي الببد في عام  6.65بمور. هيه الوتيرة  من المتوق  م ادرة 

 مليون نسما في الدولا. 8.5من  %78ويلكل 
مرتين  36,000مرة وا دة و  795,000إسرائيلي  من بينهم  831,000غادر الببد في لهر تمو  فظط 

إسرائيلي   1,379,000 أو أكثر. سافر في لهري   يران وتمو  إل  خارل الببد ما ال يظل  عن
 ويلكل هيا رقم يروة.

إسرائيلي عبر المعابر ال دوديا إل  الدول الرارة وطريل ا ردن إل  السعوديا ودول  234,600خرل 
 مظارنا بالعام الماضي. %9.3نسبتف  الخلي   ويلكل هيا ارتفاعا

 .%44.9قف ة نسبتها  -مواطن إسرائيلي  99,200خرل إل  سينا  
 10/8/2016، المصدر، إسرائيل

 
 جنرال إسرائيلي يحذر من خطورة االنفصال عن الضفة .25

عاما  11مظال نلرتف ص يفا "إسرائيل اليوم"  إن مرور في  قال الرنرال امسرائيلي غرلون هكوهين
ل  تطبيل خطا االنفصال أ ادي الران. عن قطاع غ ة  واالنس ا. امسرائيلي منف في صي  ع

  يتطل. استخب  العديد من الدروس والعبر خليا تكراره في الضفا ال ربيا  رغم أن التاري  2005
 ال يعيد نفسف بالضرورة بصورة متطابظا.

ا  امستراتيريا  أن انس ا. إسرائيل السادا  للدراس-وأضا  هكوهين  وهو با   في مرك  بي ن
من قطاع غ ة في إطار تلف الخطا عمل عل  تدعيم م اعم  ركا  ماس ومبادئها الظائلا إن  ريا 
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الفلسطينيين يتم ت صيلها عبر المظاوما المسل ا  وليس عبر السياسا التي ينتهرها رئيس السلطا 
باالنس ا. من الضفا ال ربيا كفيلا  واستطرد "إن أي خطوة لبيها الفلسطينيا م مود عباس.

 بت ويل مناطل غوش دان وتل أبي. ومطار بن غوريون إل  أهدا  مفضلا للمنحما  المعاديا".
وعبر عن قناعتف بأن عل  صناع الظرار امسرائيلي التأمل المسبل في أي إمكانيا للظيام بخطوة 

 االنس ا. من الضفا ال ربيا.
 10/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 محافظة سلفيت دونما  في 30الزيتون ويجرف أكثر من  أشجاراالحتالل يقتلع مئات  .26

اقتلع  سلطا  اال تبل امسرائيلي أمس المئا  من ألرار ال يتون  فادي أبو سعد : –رام هللا 
المثمرة  ويلف خبل عمليا ترري   كثر من ثبثين دونما  من أراضي بلدة اسكاكا إل  اللرل من 

ودون سابل  مفارئافحا سلفي  في لمال غر. الضفا ال ربيا. ورا   أعمال الترري  بلكل م 
إنيار  ص ا. ا راضي ت   يريعا أنها أراضي دولا وتم  مصادرتها. واستهدف  عل  ورف 
الخصو  أراضي منطظا البياضا  ويعتظد أنف لصال  توسعا مستوطنتي نفيف  نانيا ور اليم اللتين 

 .ريا اسكاكا وعل  مظربا من الرها الرنوبيا ل ار   عترة العسكريتظعان لرل ق
وه. أص ا. ا راضي في م اولا للدفاع عن أرضهم و يتونهم إال أن ريش اال تبل منعهم بالظوة 

وهيا الترري  ليس ا ول من نوعف في المنطظا  فم افحا  من الوصول وواصل عمليا  الترري .
ن بمستويا  مختلفا مستوطنا وب 24سلفي  ت يطها  التالي عمليا  ترري  أراضيها ال تتوق  وا 

 .للمستوطنا ب را النمو الطبيعي 
 11/8/2016ي، لندن، القدس العرب 

 
 األقصىالمسجد االحتالل يمنع أعمال صيانة داخل  .27

 لهد المسرد ا قص  في البلدة الظديما من الظدس الم تلا توترا لديدا   فادي أبو سعد : –رام هللا 
بعد اقت اما  متواصلا للمستوطنين وت    راسا لرطا اال تبل وقواتها الخاصا. وتم االقت ام 

 بالت امن م  اقت ام آخر من قبل طواقم سلطا اآلثار امسرائيليا.
وقال  دائرة ا وقا  امسبميا في الظدس إن طاقما من سلطا آثار اال تبل اقت م ا قص  وهدد 

هم مكانكم هنا م ق . وكان  راس المسرد ومصلون قد أ بطوا م اوال   راس المسرد وقالوا ل
لمستوطنين بأدا  طظوس وصلوا  تلموديا في المسرد وسط صي ا  وهتافا  التكبير اال تراريا 

 من المصلين.
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واستأنف  طواقم تابعا للرنا امعمار في ا قص  أعمال الصيانا والترميم في مصل  قبا الصخرة 
ا قص  علما  أن لرطا اال تبل أوقفتها في ا يام السابظا واعتظل  رئيس اللرنا داخل المسرد 

وعددا من العاملين عل  خلفيا هيه ا عمال. وعاد  ا وقا  امسبميا لتعلن أن لرطا اال تبل 
 أوقف  استكمال ا عمال لصيانا الكهربا  داخل مصل  ا قص  الظديم في المسرد.

 11/8/2016، ي، لندنالقدس العرب 
 

 حملة اعتقاالت في الضفة الغربية االحتالل يشن   .28
ف ا ال ربي ا الم تل ا  اعتظل  خبلها : الطي. غنايم  12لن   قو ا  اال تبل  ملا اقت اما  في الض 

ففي مخي م رنين اعتظل  قو ا  اال تبل لاب ين من  ركا الرهاد امسبمي .  فلسطينيًّا بيرائ  أمني ا.
وفي بلدة الر ام  لمالي  رام  لا.  ثال  في مدينا نابلس. وفل ما صر    بف مواق  عبري ا.واعتظل 

وفي بي  ل م رر  اعتظال ثبثا لب ان  وا د في بي   هللا  قال ريش اال تبل إن ف اعتظل لابًّا.
ار وآخر في بلدة دار صب .  فر 

ف ا ال ربي ا فظد اعتظل ريش اال تبل  نالط في  ماس في مدينا الخليل  وآخر في أم ا في رنو. الض 
 صوري . وفي بلدة بني نعيم رر  اعتظال لابين.

 11/8/2016، 48عرب 

 
 استشهاد مواطن م سن دهسه مستوطن جنوب نابلس .29

استلهد أمس راعي أغنام ُمسن  بعد حهر أمس  بعد دهسف من قبل درارا ناريا يظودها : نابلس
 دوما رنو. نابلس. مستوطن إسرائيلي  بالظر. من بلدة

عاماي من قريا تلفي   38وأفاد  مصادر أمنيا فلسطينيا  بأن المواطن موس  م مود سلمان ا
 رنوبا  توفي عل  الفور  إثر دهسف من قبل درارا ناريا إسرائيليا  بالظر. من مفترل دوما.

 وصولف.ونظل سلمان إل  مستلف  النرا  الرامعي بمدينا نابلس  لكنف فارل ال ياة فور 
 11/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 مقدسيون: خطة االحتالل في القدس تهدف لتعزيز سيطرته على شطرها الشرقي .31

يوم ا ربعا   أن سلطا  اال تبل امسرائيلي  تهد  من خطتها  أكد مظدسيون ":وفا" – الظدس
يطرتها عل  لطر في مدينا الظدس الم تلا  إل  تع ي  س يإنلا  خمسا مراك  لرطياا الرديدة

 المدينا اللرقي.
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ورأ  النالطا المظدسيا فاطما م يسن  أن هد  الخطا الرديدة وهو " رع الخو  والهل  في 
 صفو  المواطنين".

ر خالد عموري  إن اال تبل يظتط  من الرسم المظدسي الر   تلو  بدوره  قال ا سير المظدسي الم ر 
إمكانياتف الماديا  مت صنا بظضا  حالم وعنصري مت ي  الر   بمنهريا وعنصريا موحفا بيلف كل 

لف  واضعا أمام عينيف هدفا واض ا  وهو تهويد ما يمكن تهويده من الظدس وطرد سكانها ا صليين 
 بلت  الوسائل.

من مخطط  امسرائيليعنف لرطا اال تبل  أعلن الظدس  ما  إقليممن رانبها  أدان   ركا "فت " 
 الفلسطينيا لرقي الظدس. ا  يا في  منلا  خمسا مراك 

مراك  لرطا ل كوما اال تبل في مدينا  إنلا وقال أمين سر ال ركا في الظدس عدنان غي   إن 
الظدس يهد  إل  تظطي  أوصالها وع لها عن م يطها أكثر فأكثر  وتضييل الخنال والمب ظا  

 .ا ع لب ل لعبنا 
 10/8/2016، )وفا( وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية

 
 "حملة المقاطعة" تثمن موقف الالعبة السعودية جودي فهمي والبعثة اللبنانية .31

فلسطين"  الموق  الوطني من العبا الرودو السعوديا رودي فهمي  -ثم ن   ملا "المظاطعا: رام هللا
أولمبياد ريو  عل  موقفها البطولي الرري  برفضها مبار ة البعبا "امسرائيليا" ريلي كوهين ضمن

 رانيرو في البرا يل.
كما ألاد  ال ملا في بيان لها بموق  البعثا اللبنانيا الملرِ   التي رفض  صعود أعضا  من 

 البعثا "امسرائيليا" ل افلتهم.
يأتي يلف ضمن مناهضا التطبي  بين الرياضيين العر. والمسلمين م  الرياضيين "امسرائيليين" كون 

 م يمثل اعترافا  رسميا  بدولا الكيان الم تص. لمر  الفلسطينيا.قبول اللع. أمامه
وطالب   ملا المظاطعا بتعميم هيه الثظافا الوطنيا عل  كافا البعبين الملاركين في كافا ا لعا. 

 والبطوال  التي من لأنها  دو  لظا ا  م  رياضيين من دولا اال تبل.
 10/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 جيب لجيش االحتالل يدهس فتى جنوب جنين .32

سناي عل   16ا وم ا ربعا   الفت  إسبم سباعنايدهس ري. عسكري إسرائيلي مسا   ":وفا" -رنين
 أ د الطرل الرئيسيا رنو. رنين.
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عل  الطريل العام الرابط  عسكريا   ووفل مصادر أمنيا ف ن رنود دوريا إسرائيليا كان  تنص.  ار ا  
وه لت ظيل عاطيا وقريا صانور وقريا مسليا رنو. رنين  دهسوا الفت  الميكور  ثم أخضبين بلدة قب

 ميداني لينتهي ا مر ب خب  سبيلف.
 10/8/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 هملفالشرطة اإلسرائيلية لعقب إغالق  أبو عين تؤكد مواصلة اإلجراءات القانونيةالوزير عائلة  .33

قال طارل أبو عين نرل و ير ل ون االستيطان والردار  ياد أبو عين  إن العائلا ": وفا" -م هللارا
تواصل  م  الم امين المكلفين بمتابعا قضيا استلهاد والده  من أرل طل. استئنا  فت  المل   

 كما.واستنفاي كل امررا ا  الظانونيا  لتظديم رنود اال تبل اليين تسببوا باستلهاده للم 
را  يلف عظ. إغبل قسم الت ظيل م  ررال لرطا اال تبل اما شي  يوم ا ربعا   مل  الت ظيل 
في قضيا استلهاد أبو عين  اليي قض  نتيرا العتدا  لرطا اال تبل عليف  خبل ملاركتف في 

فايا   ب عم عدم ك2014فعاليا ضد االستيطان  ومصادرة ا راضي في قريا "ترمسعيا" نهايا عام 
 ا دلا.

 ي  را   هيه الخطوة من ران. قسم الت ظيل في اللرطا امسرائيليا دون أن يتم الت ظيل م  أو 
 .بمظتلف  اليي اعتد  بالضر. عل  الو ير أبو عين  وتسب. امسرائيلياالستماع مفادة اللرطي 

عمل عل  إغبل المل  وألار أبو عين خبل  دي  لا"وفا"  إل  أن اال تبل ومني استلهاد والده  
بعد أن أرر  ت ظيظا مظتضبا داخل الريش  دون الرروع إل  اللرطا امسرائيليا  وخلصوا إل  أن 

 سب. الوفاة هي امصابا بسكتف قلبيا  وقالوا إن الرندي تصر  في إطار "الدفاع عن النفس".
امين إفادا  لمواطنين كلهود ن أن العائلا طالب  بعدها إعادة فت  الظضيا  وأخي  بواسطا الم وبي  

 عيان  كانوا في الموق  ل حا استلهاد والده.
 10/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 العنصرية ضد األسرى وينكل بالمضربين عن الطعام تهد سياسصع   االحتالل ي   .34

الفلسطينيين  با سر  لا  نك ِ صعد  ال كوما امسرائيليا سياستها العظابيا مُ : ررايسي برهوم-الناصرة
المضربين عن الطعام في معتظب  ا سر امسرائيليا  وقال  رها  فلسطينيا  ظوقيا أمس  إن 
سلطا  اال تبل تصع د من تنكيلها لمسر  المضربين عن الطعام  إي بدأ  تظدم لهم الما  الساخن 

 داخل غر  السرون.بدال من البارد  وتمن  عنهم  يارا  الم امين  وتواصل التضييل عل   ركتهم 
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وقال رئيس هيئا ل ون ا سر  والم ررين عيس  قراق   إن  كوما اال تبل تسع  ال  تصفيا 
التعسفيا والظانونيا ب ل  امررا ا قضيا ا سر  سياسيا ووطنيا  من خبل اتخايها مرموعا من 

الدولي عنهم بالتعامل المعتظلين  وتكريس سياسا ترريد ا سر  من مكانتهم الظانونيا ورف  ال طا  
رهابيين.  معهم كمررمين وا 

 11/8/2016الغد، عم ان، 
 

أسيرا  مضربا  إلى  20نقل عن الطعام و تدهور الوضع الصحي ألربعة أسرى مضربين : نادي األسير .35
 "عوفر"
ا يام: أفاد نادي ا سير أمس  بأن الوض  الص ي  ربعا أسر  مضربين عن الطعام بدأ  –رام هللا 

هور في حل ا ترا هم في ال نا ين  ورف  نظلهم للمستلفيا   في الوق  اليي أقدم  فيف إدارة يتد
سرن في  عن الطعام سرون اال تبل عل  نظل علرين أسيرا  إل  أقسام ت تر  فيها أسر  مضربين

"عوفر"  وفر  إررا ا  تعسفيا غير مسبوقا في سيال الض ط عل  ا سر   لكسر امضرا. 
 اعد اال ترارا  المساندة للمضربين.ولمن  تص

 11/8/2016، رام هللا، األيام 
 

 منظمات أهلية تستنكر تحريض االحتالل على المنظمات الدولية .36
استنكر  لبكا المنحما  ا هليا الفلسطينيا في بيان صادر يوم ا ربعا  بلدة : م مود مرادلا

ب ل المنحما  امنسانيا الدوليا العاملا في  ملا الت ري  التي تلنها سلطا  اال تبل امسرائيلي 
التداعيا  الخطيرة "و ير  اللبكا من  قطاع غ ة وتظييد عملها واعتظال عدد من العاملين فيها.

ل ملا الت ري  ب ل هيه الم سسا   وبخاصا تعميل ا  ما امنسانيا المتدهورة في قطاع غ ة  
ال يائي إل  نس. غير مسبوقا من  ي  االرتفاع  ي  وصل  نس. البطالا والفظر وانعدام ا من 

  ."عل  المستو  العالمي
وتطال. اللبكا ا مم المت دة والم سسا  الدوليا المختلفا بالعمل الردي من أرل موارها هيه 
امررا ا  واالنتهاكا  امسرائيليا  كما تطال. الم سسا  الدوليا والمان ين من أرل تكثي  رهودها 

  ما امنسانيا المترديا  في قطاع غ ة و يادة دعمها للملاري  والبرام  التي من للتخفي  من ا
 لأنها النهو  بواق  قطاع غ ة وتنميتف.

 10/8/2016، 48عرب 
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 مع القاهرة االستراتيجيةإسرائيلي: على تل أبيب استغالل الوضع لتوثيق العالقات  دراساتمركز  .37
يدة صادرة عن مرك  أب ا  ا من الظومي  امسرائيلي  أن  رأ  دراسا رد  هير أندراوس:–الناصرة 

ُم اولا االنظب. في تركيا بعثر  ا ورال وس ب  العبقا  بين أنظرة والظاهرة إل  الخل   الفتا  إل  
ألم  أردوغان إل  تدخل السيسي الم تمل في الم امرة التي استهدف  ” الر يرة“أن ف في لظا  لف م  
ن بين م اولا إسظاطف ورباطا رأش الرئيس المصري السابل مرسي اليي انتخ. نحام  كمف  وقار 

 مثلف بطريظا ديمظراطيا.
لفت  الدراسا امسرائيلي ا إل  أن ف مني عد ة ألهر تبيل السعوديا رهودها للصل  بين مصر وتركيا و 

كلٌّ منهما  وت اول إيراد صي ا تمكنهما من الظبول ببعضهما عل   الهما  وبالتالي أْن تدف 
 وا مني ا واالقتصادي ا الملتركا. االستراتيرياالمصال  

ووفظ ا لها  ف ن  تأثير السعوديا من ورا  الكواليس أمكن ملاهدتف في االسترابا المصريا الظياسيا 
سرائيل في نفس وق  إعبن إسرائيل وتركيا عن نيتهما عدم  عل  توقي  اتفال التطبي  بين تركيا وا 

  اولا االنظب. الفاللا بعرقلا تطبيل اتفال التطبي  بينهما.السما  لم
وخُلص  الدراسا إل  الظول إن ف سيكون عل  إسرائيل أْن تأخي بال سبان التوتر المتنامي بين مصر 
وتركيا ويلف عل  ورف الخصو  عل  ضو  ا هميا الكبر  التي توليها إسرائيل لتع ي  اللراكا 

موارها قطاع غ ة وسينا  بموا اة التوس   المظابل المتوق   في العمليا  م  مصر في  االستراتيريا
 التركي ا في قطاع غ  ة في أعظا. اتفال التطبي .

 10/8/2016، رأي اليوم، لندن
 

 "إسرائيل"مع  "التطبيع"نقابة الممثلين بمصر تحقق مع اثنين من أعضائها بدعوى  .38
الممثلين المصريين ألر   كي  ا ربعا   أن النظابا  الظاهرة/ أ مد خليفا/ ا ناضول: أعلن نظي.

 م  إسرائيل. "التطبي "تعت م فت  ت ظيل م  الممثلين خالد أبو النرا وبسما  للت ظيل في اتهامهما با
وقال  كي في تصري ا  نظلتها ص   م ليا اليوم  إنف قرر استدعا  الممثلا بسما  والممثل خالد 

هورهما م  ممثلين إسرائيليين في مسلسل أمريكي ُيعر   اليا  ب  د  بعد ح“أبو النرا  للت ظيل 
 ”.Fox“تعرضف لبكا  اليي  ”الطاغيا“أو ”” Tyrant  في إلارة إل  مسلسل ”الظنوا  ا مريكيا

ولم ي دد نظي. الممثلين موعد بد  الت ظيل  أو طبيعا العظوبا التي يمكن توقيعها عليهما  في  ال 
  .ثبت  ص ا االتهاما

 10/8/2016، رأي اليوم، لندن
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 شهرا  على األسير األردني الحويطي 14حكم بالسجن  .39
 26المهندس ثائر م مد ال ويطي ا ا ردنيأصدر  م كما "سالم" الصهيونيا  كما عل  ا سير 

ادع   ليكل  سبا. أمنيا كما 4,000لهرا   وغراما ماليا بظيما  14عاماي بالسرن الفعلي لمدة 
  س. ما يكر والده الدكتور م مد ال ويطي. الم كما 

  ويظب   اليا في سرن 2015/ 12/ 23واعتظل  قوا  اال تبل الصهيوني ا سير ال ويطي بتاري  
 مردو.

 فدا ي-االمصدر: فريل دعم ا سر  امعبمي 
 10/8/2016، السبيل، عم ان

 
التعويض عن تلويث شواطئ  "إسرائيل" ألمم المتحدةاه بإلزام أمين عام وزير البيئة اللبناني ينو    .41

 لبنان
 يا و ير البيئا اللبناني م مد الملنول أمس  ا مين العام لممم المت دة بان كي ": ال ياة" –بيرو  

مون عل  مواقفف من موضوع إل ام إسرائيل ت مل المس وليا عن أضرار التلو  النفطي اليي ل ل 
ل امها دف  تعوي  بظيما 2006باللواطئ اللبنانيا نتيرا عدوان تمو    مليون دوالر. 856,4  وا 

وتوق  الملنول عند أهميا ما ورد في التظرير العالر لممين العام عن تنفيي قرار الرمعيا العاما 
 ول البظعا النفطيا عل  اللواطئ اللبنانيا   ي  ورد في فظرتف السابعا  70/194لممم المت دة الرقم 

ت  اآلن المس وليا عن دف  التعويضا   لييكر في فظرتف العالرة أن لم تت مل   إسرائيلأن 
 .2014مليون دوالر في عام  856,4الدراسا  تبين أن قيما ا ضرار التي تكبدها لبنان بل   

و ت   2006ولكر الملنول رمي  الدول التي ساعد   كوما لبنان ممثلا بو ارة البيئا  مني العام 
امسرائيلي في  العدوانالنات  من البظعا النفطيا عل  اللواطئ اللبنانيا ررا   تاريخف  لمعالرا التلو 

والتي سم    2015 ر. تمو   وآخر هيه الملاري  الهبا المظدما من االت اد ا وروبي في العام 
بتل يم أعمال التخل  السليم بيئيا  من المخلفا  النفطيا المخ نا في مصفاتي النفط في ال هراني 

 داوي ومعملي الريا واليول.والب
 11/8/2016، الحياة، لندن

 
 بعد إغالق األردن حدوده "إسرائيل"نرسل الجرحى إلى  مسؤول طبي بالمعارضة السورية: .41

أفاد مس ول طبي في المعارضا السوريا أن السلطا  : درعا  عمان/ م مد مستو  لي  الرنيدي
يوما  أمام دخول الرر   السوريين مما تسب. في  40ا ردنيا ت لل معابرها ال دوديا مني أكثر من 
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اعتبر  ال كوما  وفاة عدد منهم  واالضطرار إل  إرسال بعضهم مسرائيل لتلظي العبل  فيما
 ا ردنيا أن إدخال ال اال  امنسانيا "أمر يعود إل  تظدير الظوا  المسل ا".

د" السوري  المخت   ياصنا  مدير "مكت. امخب  المو   وفي تصري ا  لمناضول  قال رمال الص 
في إسعا  الرر   إل  الملافي الميدانيا وال دود ا ردنيا إن "إغبل السطا  ا ردنيا للمعابر 

ملافي يوم ا فاقم من الض ط عل  ال 40ال دوديا أمام الرر   السوريين واليي مض  عليف أكثر من 
 الميدانيا والكوادر الطبيا رنوبي سوريا  وتسب. بوفاة عدد من الرر  ".

ياصنا إل  أن "بع  الملافي الميدانيا في مدينا درعا وريفها ارنوبي سورياي  تضطر  ولف  الص 
مرسال بع  الرر   اليين ُيعانون من ررو  خطيرة إل  إسرائيل  لتلظ ي العبل في ملافيها 

 د االنتها  من مر لا العبل يتم إعادتهم إل  سوريا".ال دوديا  وعن
وأوض  أن يلف "ُيلك ل ملكلا كبيرة  لد  الملافي الميدانيا في درعا  لطول مسافا الطريل  ت  

 الوصول إل  السيال ال دودي امسرائيلي".
ن اسمف مصدر في معبر الظنيطرة ارنوبي سورياي م  إسرائيل  قال لمناضول مفضب  عدم الكل  ع

 سبا. أمنيا  إن "إغبل ا ردن لل دود في ورف الرر    أربرهم عل  التورف إل  إسرائيل وتلظي 
العبل فيها بسب. قلا اممكانا  الطبيا في حل الظص  المتواصل من قوا  النحام السوري عل  

 المنطظا".
ن طريظهم إل  الملافي ووفل المصدر نفسف  قام  تل أبي. "بتعيين وسطا  م ليين لنظل الرر   ع

 امسرائيليا  ويلف عبر معبر مدينا الظنيطرة المراورة لدرعا".
وبي ن أن "نظل الرر   إل  إسرائيل توارهف صعوبا  تتمثل في ساعا  االنتحار الطويلا   ت  

ومن االنتحار  ت  صدور  امسرائيليااالتصال بالوسيط اليي يظوم بدوره باالتصال بالسلطا  
 ".الموافظا

وفيما لم ين  أو ي كد ما قالف المس ول الطبي في المعارضا السوريا  اعتبر و ير امعبم ا ردني  
الناطل الرسمي باسم ال كوما م مد المومني  في تصري ا  لمناضول أن عمليا إدخال ال اال  

وقال  لمسل ا"."يعود إل  تظدير الظوا  ا امنسانيا للرر   السوريين العالظين عل  ال دود هو أمر
المومني: " دودنا مناطل عسكريا م لظا  وال اال  امنسانيا تُترف للتظدير الميداني للظوا  

 المسل ا".
 5/8/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 



 
 
 
 

 

 24 ص             4017 العدد:        11/8/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

ني ة"تل أبيب: حملة دبلوماسي ة م كث فة لتوثيق العالقات مع الدول  .42 الم عتدلة واإلفريقي ة  "الس 
 واألوروبي ة

 "فاينانليال تايم “اقتبس  وسائل امعبم العبري ا ما نلرتف ص يفا   هير أندراوس:–الناصرة 
البريطانيا  التي أك د   نظب  عن مصادر سياسي ا رفيعا الُمستو  في تل أبي.  عل  أن  كوما 
رئيس الو را  بنيامين نتنياهو اليميني ا بدأ   ملا دبلوماسيا  ي  تب   عن ملاركا مصال  

 م  دوٍل عربي ٍا وأفريظي ٍا وأوروبي ٍا. ريااستراتي
وألار  الص يفا  إل  أن ف وسط مخاو  الدول امسبمي ا  التي أصب   مصنفا  إسرائيلي ا بالدول 
ا في حل الصراعا  في سوري ا  الُسني ا الُمعتدلا  من نفوي الرمهوري ا امسبمي ا في إيران  خصوص 

ري م ادثاٍ  سري ٍا م  الظو  العربي ا فيما يتعل ل بالظضايا ا مني ا  والعرال واليمن  ف ن  إسرائيل ُتر
 عل   د  تعبير المصادر.

ونظل  الص يفا البريطانيا عن د. دوري غولد المدير الع ام لو ارة الخارريا امسرائيلي قولف  إن  
ي. تظوم بتظديم الدول العربي ا تر  اللرل ا وسط من نفس المنحور مثل إسرائيل  كما أن  تل أب

خبرتها للدول ا وروبي ا في مكاف ا امرها. بعد سلسلا من هرما  تنحيم داعش امرهابي  في 
 أوروبا  بينما تظوم بتطبي  عبقاتها م  بع  دول المنطظا.

وأضاف  الص يفا  نظب  عن المصادر امسرائيلي ا الرفيعا  أضاف  قائلا  إن  بع  دول الخلي  
تصاالٍ  سري ٍا م  الران. امسرائيلي  بسب. مخاوفها من ال ض. اللعبي   ُميك رة  في ُت اول إررا  ا

الوق  عينف أن  د. غولد التظ  م خر ا م  اللوا  السعودي المتظاعد أنور علظي م  أكاديميين وررال 
يارتف للظدس أعمال  موض ا أن  علظي ال يملف دور ا رسمي ا في المملكا العربي ا السعودي ا  إال  أن    

 الم تلا أدار  الر وس في المنطظا  عل   د  وصفها.
 10/8/2016، رأي اليوم، لندن

 
 من مغبة إقدامها على هدم بيوت قرية سوسيا "إسرائيلـ"ل "صارمة"تحذيرات أمريكية وأوروبية  .43

ين : تلظ   المس ولون امسرائيليون في مكت. رئيس ال كوما امسرائيليا  بنياموكاال -الظدس 
نتنياهو  وفي و ارتي الخارريا والدفاع امسرائيلي تين  رسائل من الظيادة ا مريكيا ومن االت اد 
ا وروبي  ت ير فيها من امقدام عل  هدم بيو  قريا سوسيا  رنو. الخليل  منيرة برد فعل صارم 

 وراد.
تس أمس  خبل وُأرسل  رسائل الت يير ا وروبيا وا مريكيا  وفل ما را  في ص يفا هآر 

ا سبوعين ا خيرين إل  المس ولين امسرائيليين  م  التلديد والتأكيد عل  أن هيه الخطوة ُستبق  
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برد فعل غير تظليدي  إي الم  البي  ا بي  أنف في  ال  صول الهدم ف ن الواليا  المت دة 
 ‹.ا مريكيا سترد بأقس  لكل ممكن

عا للظيادا  امسرائيليا  رسالا واض ا مفادها أن لندن لن ونظل  مصادر بريطانيا دبلوماسيا رفي
 تكون قادرة عل  مساعدة إسرائيل أمام العالم  كما تفعل اليوم.

  ‹خبل هيه المر لا›أنف ال نيا لديها بامقدام عل  الهدم  ا وروبيوأبل   اسرائيل والنطن واالت اد 
ليا التي تنحر هيه ا يام في التماس تظدم  بف عل   د تعبيرها  عا يا  امررا  إل  الم كما الع

اليهوديا االستيطانيا اليمينيا  التي تطال. ب خب  سكان قريا سوسيا  ب عم أنهم ‹ رغافيم›رمعيا 
 يسكنون عل  أراٍ  ليس  تابعا لهم!.

 11/8/2016، األيام، رام هللا
 

 "اللينو"عين الحلوة بدعوة من مخيم سفيرة النروج تزور  .44
في  امصب يفيرة النرول في لبنان  ليني ليند  مخيم عين ال لوة بدعوة من مس ول التيار  ار  س

المخيم  وتفظد   أ يا  ركا فت  العميد م مود عبد ال ميد عيس  اللينو  ورال  برفظتف في عدد من 
ق  سول الخضار. كما التظ  ممثلين عن لران الظواط  والمبادرة اللعبيا واطلع  منهم عل  الوا

المخيم لرها النظ  في الخدما  ا ساسيا وعل  بع  الملكب  التي يعانون  أبنا اليي يعيلف 
 إل البطالا وحاهرة الهررة وغيرها. كما استمع  منهم  وأ مامنها مثل ملكلا البيو  اآليلا للسظوط 

 بع  ا فكار والتصورا  بهيا الخصو . 
عين سيظومون بف  ولكنهم سيضعون ما لاهدوه وقال اللينو ليس هناف  ت  اآلن من ملروع م

 ."ملروع سيظدمونف للمخيم أيوسرلوه عن قر. بعين االعتبار في 
 11/8/2016، المستقبل، بيروت

 
 تؤكد شفافية عملها بغزة "األمم المتحدة اإلنمائيبرنامج ".. الب رشلـ" اتهام االحتاللردًّا على  .45

ي أنف يعمل ضمن برام  لفافا في قطاع غ ة  وأن UNDPا أكد برنام  ا مم المت دة امنمائي: غ ة
 رمي  طواقمف تخض  لمراقبا وم اسبا فيما يخ  العمل اليي ي د ونف.

ويأتي بيان البرنام  ا ممي ردًّا عل  االتهاما  التي ت دث   ولها قوا  اال تبل ب ل "و يد عبد 
 يي خلفف العدوان ا خير عل  الظطاع.هللا الُبرش"  أ د المتعاقدين معها في إ الا الركام ال

عاماي وهو من سكان بلدة رباليا لمال قطاع غ ة  اتهاما با"االمتثال  38وورف اال تبل للُبرش ا
  وامر من  ركا  ماس"  وفل ما را  في الئ ا االتهام.
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نمائي ال وقال الناطل الرسمي باسم البرنام  امنمائي في بيان لف إن "برنام  ا مم المت دة ام
يتسام  مطلظا تراه أي خطأ ي صل في برامرف أو ملاريعف  وينحر بعين االعتبار لبدعا  
"امسرائيلي" تراه المتعاقد م  البرنام  االُبرشي  واليي كان يظدم خدما  مهنيا فظط ضمن ملروع 

 إ الا الركام".
  والتي أنتر  مليونْي طن 2014وأوض  أن برنام  إ الا الركام أطلل لبسترابا لتبعا   ر. عام 

 رسما غير منفرر. 2761من الركام  ومن خبلف أ ال البرنام  أكثر من مليون طن بامضافا إل  
وقال البيان "إن االدعا ا  المتعلظا بالسيد و يد البرش من قبل السلطا  امسرائيليا تلير إل  نظل 

  إ التها  أي بمظدار سب  لا نا  طن من الركام من أصل  والي مليون طن من الركام تم 300
 أل  لا نا م ملا بالركام". 26من أصل ما يظار. 

وأضا  "البرنام  ا ممي امنمائي يود أن يطمئن لركا ه ومموليف والمستفيدين منف  أنف يملف 
إررا ا  ملددة للتأكيد عل  أن الركام اليي يتم إ التف وط نف يستخدم في ا غرا  المخطط لها  

عادة تدويره تم نظلف إل  أماكن ومواق  م ددة بطل. وموافظا من و ارة وأن ا لركام اليي تم  إ التف وا 
وفي السيال ياتف  أك د الت امف بمعايير اللفافيا والم اسبا  ملير ا في  ا ل ال العاما وامسكان".

هام  في  ين الوق  ياتف إل  قيامف بمرارعا داخليا للحرو  وامررا ا  التي ت يط بهيا االت
 "يتواصل التعاون م  الرها  المعنيا في هيه المسألا"   س. البيان.

وأكد المهنيا التي يتمت   بها فريل البرنام  امنمائي  خاصا في المراال  المعظدة مثل ملروع إ الا 
 الركام   ي  يتعر  المدنيون والموحفون إل  الخطر في  ال لم يتم أخي إررا ا  السبما واتباع

وعد  أن برنام  إ الا الركام "نلاط أساسي للتمكين من أرل إعادة إعمار غ ة  امررا ا  المناسبا.
وطال. البرنام  اال تبل بمن  ا سير الُبرش رمي   ظوقف الظانونيا بما في  بعد ال ر. ا خيرة".

 يلف  صولف عل  م اكما عادلا.
 10/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في حرب غزة "كليا  "تدفع تعويضات لفلسطينيين تهدمت منازلهم  "أونروا" .46

أعلن  وكالا غو  وتل يل البرئين الفلسطينيين اأونرواي اليوم ا ربعا   تو ي   –ا ناضول -غ ة 
عائلا فلسطينيا من أص ا. البيو  المهدما كليا  ررا  ال ر. امسرائيليا  189تعويضا  ماليا عل  
 .2014غ ة  صي  ا خيرة عل  قطاع 
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مليون  2.2تم صر  مبل  “وقال المت د  باسم اأونرواي عدنان أبو  سنا  في تصري  ص في: 
عائلا فلسطينيا معادة إعمار مساكنها المهدما كليا  في الظطاع رر ا  ال ر.  189دوالر أمريكي لا 

 ”.ا خيرة
المرموع الكلي “نسخا منف: وأضا  أبو  سنا في التصري  المكتو. اليي اطلع  ا ناضول عل  

عائلا   1288للعائب  التي تتلظ  الدفعا  وا موال معادة بنا  مساكنها المهدما كليا   وصل إل  
 ”.عائلا عاد  إل  مساكنها المعاد بنا ها بلكل كامل 201منهم 

 2320  أسفر  عن قتل 2014ولن   إسرائيل  ربا  عل  قطاع غ ة  في الساب  من يوليو/تمو  
أل   160أل  و دة سكنيا  بلكل كلي  فيما بل  عدد الو دا  المهدما ر ئيا   12فلسطينيا   وهدم 

 و دة غير صال ا للسكن. 6600و دة  منها 
 10/8/2016، رأي اليوم، لندن

 
 شركة "جوجل" تحذف فلسطين من خرائطها.. ونشطاء: إجحاف لمحوها .47

 رورل إ الامن ال ض. اللديد  بعد قرار لركا  لهد  سا ا  التواصل االرتماعي  الا: الظاهرة
فلسطين من خرائطها دون إلعار مسبل خاصا وكان  متواردة في النسخا الظديما قبل الت دي   

 ممثلا بالضفا ال ربيا وقطاع غ ة.
مر اليي ووضع  لركا "رورل" خبل ت ديثها الرديد اسم إسرائيل عل  الخريطا بلكل كامل  ا 

النلطا  عل  مواق  التواصل االرتماعي  دون رد واض  من اللركا لتبرير ما  أثار غض. وكافا
 قام  بف.

ودلن النلطا  هالتارين أ دهما بالل ا العربيا ت   اسم "رورل ت ي  خرائط فلسطين " وا خر 
" و حي الهالتارين بتفاعل كبير عل   ElQudslsPalestinesCapitalبالل ا امنرلي يا بعنوان " 

 "فيس بوف" و "تويتر"  رعلهم تصدرا قائما الهالتارا  عل  موق  "تويتر". موقعي
بدوره أدان منتد  امعبميين الفلسطينيين ما وصفف با"الرريما" التي نفيتها لركا "رورل" ب ي  

 اسم فلسطين من خرائطها  مطالبا  بالترار  الفوري عن الظرار واالعتيار لللع. الفلسطيني.
أن ما قام بف م رف الب   "رورل"  يأتي ضمن المخطط امسرائيلي الرامي إل   واعتبر المنتد 

ل ا  فلسطين بصورة نهائيا  وم و اسمها من أي  ترسي  اسم "إسرائيل" كدولا لمريال الظادما وا 
 خارطا.
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 وأضا  المنتد  في بيان ص في  "الظرار يهد  إل  م اولا ت يي  التاري  والر رافيا والواق  بأ ظيا
مب ا اللع. الفلسطيني بأرضف ووطنف  مستريبا  لض ط  اللوبي الصهيوني  وم اولا فاللا  وا 

 رديدة للعب  في ياكرة ا ريال الفلسطينيا والعربيا وياكرة العالم".
 11/8/2016، موقع رصد، القاهرة

 
 ميزو يكشف ثروات مشاهير الدعاة والمشايخ": المصريون" .48

أن ملاهير الدعاة في مصر -اللهير باللي  مي و -عبدهللا نصر  عم م مد : أ مد عادل لعبان
ا ما قال أنف ر   من ثروا  بع  الدعاة  الرنيها  يتظاضون مبيين  وقال "مي و"  والملاي .عارض 

 إخواننافي تدوينا عبر  سابف با"فيس بوف": "فين ال هد والصبر علي الفظر اللي بت مروا بف الناس يا 
 [. 109ْم َعَلْيِف ِمْن َأْرٍر ِإْن َأْرِرَي ِإال  َعَل  َر.ِ  اْلَعاَلِميَني .. ]سورة اللعرا  اَوَما َأْسَأُلكُ 

مليون رنيف  8وأضا : "الدكتور علي رمعا: من أين لف هيا افيب في  ي سوميد في أكتوبر بمبل  
لم: من أين لف غير باقي ممتلكاتف اللي بالمبييني"  س. قولف. وأضا : "الدكتور أ مد عمر ها

مليون رنيف وباقي ممتلكاتف اللي بالمبيين وهل يرو  لف  12هيا اقصر في السا ل اللمالي بمبل  
وحيفاي"  س.  عمف. وأرد : "خالد الرندي: امن أين لف قصر  18رات. من  18 عل أن ت صل 

 مود سعد وبظيا بمارينا وفيب في الترم  والر ا. ومصن  الرلود اللي ملارف فيف خيري رمضان وم
الممتلكا  اللي بالمبييني"  س.  عمف. واترف "مي و" لل دي  عن الدعاة الردد  ي  قال: "عمرو 

سيارا  أقلهم سيارة بورش و......ي" .. مضيف ا: "مع  مسعود:  4فيب و 3من أين لف اعدد  خالد:
سني: من أين لف اقصر سيارة ومبيين أنتر  بهم فيلمي" واستدرف: "مصطفي  2من أين لف فيب و

 12وسيارا  ومبيين ي " .. مضيف ا: "م مد  سان: من أين لف اكمباوند في أكتوبر وم رعا و
: "أكمل الليستف وال كفايا؟"  س. م اعمف.  سيارةي" .. متسائب 

 9/8/2016، المصريون، القاهرة
 

 حملة إسرائيلية على المنظمات الدولية إلكمال خنق قطاع غزةتقرير:  .49

فرر  سلطا  اال تبل امسرائيلي قضيتين في أسبوع وا د ضد فلسطينيين : ة اا ضيا  خليلغ  
اثنين يعمبن في منحما  دوليا في قطاع غ ة  ب عم ترييرهما أمواال  وملاري  من منحمتيهما 

 لصال   ركا المظاوما امسبميا ا ماسي  ويراعها العسكريا "كتائ. الظسام". 
هام مدير مكت. منحما "وورلد فيرن" في غ ة  م مد ال لبي  المعتظل  اليا   بدأ  ال كايا م  ات

بتريير أموال طائلا من مي انيا الم سسا لصال  " ماس". لكن  المنحما وعائلا ال لبي وال ركا 
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الفلسطينيا نف  االتهاما  رملا  وتفصيب . وت كد "وورلد فيرن"  التي أوقف  عملها م قتا  في غ ة 
يا االتهاما   أن المبال  التي تت د  عنها إسرائيل أكبر بكثير من مي انيا الم سسا عل  خلف

 المخصصا للظطاع  ما يعني أن  إسرائيل بال   كثيرا  في االتهاما  المورها للمهندس الفلسطيني. 
  وبعد أيام من إثارة قضيا ال لبي  اعتظل  السلطا  امسرائيليا المهندس الفلسطيني و يد البرش

ي  واتهمتف باستخدام صب ياتف في عمليا  UNDPاليي يعمل في برنام  ا مم المت دة للتنميا ا
 الترميم والبنا  لصال   ركا  ماس  وهو ما نفتف أيضا  عائلتف وال ركا.

ويلير السلوف امسرائيلي المفارئ إل  أن  اال تبل يسع  لت ري  المنحما  الدوليا ضد فروعها 
اع غ ة  في خطوة تهد  إل  تفري  الظطاع منها  وخلل م يد من الض ط االقتصادي العاملا في قط

وامنساني في غ ة الم اصرة  التي تعمل فيها علرا  المنحما  الدوليا  المعنيا بامغاثا والل ون 
سبميا. وهناف خليا من ورود تورف إسرائيلي يهد  إل   امنسانيا  ومن بينها م سسا  عربيا وا 

" االتهاما  ب ظها  وما يمثلف يلف من تهديد فعلي لبرام  الخدما  التي تظدمها فروع تلف "فبركا
 المنحما  لما ي يد عن مليون فلسطيني في غ ة  يعانون الفظر والبطالا وحروفا  اقتصاديا صعبا.

باطلا وال ويظول الناطل باسم  ركا " ماس"   ا م قاسم  لا"العربي الرديد"  إن  الروايا امسرائيليا 
أساس لها من الص ا  مضيفا  أن هيا السلوف هو استمرار لسياسا دولا اال تبل الراميا إل  تلويف 
صورة المظاوما وقطاع غ ة  ومليرا  إل  أن  هيه االتهاما  م اولا لتبرير ال صار الحالم عل  قطاع 

رفضف التعاطي م  غ ة و يادة خنل الظطاع  ال سيما م  استمرار صمود اللع. الفلسطيني و 
 الطرو ا  امسرائيليا.

ولتوقي  ال ملا عل  المنحما  الدوليا دالال  مهما  إي يلير قاسم إل  أنف "مني بدايا االستيطان 
الصهيوني في فلسطين  تواصل اإسرائيلي ت يي  الروايا  التاريخيا وت وير الوقائ  عل  ا ر  

ه السياسا تواصل  طيلا الفترا  السابظا  مترافظا م  ميراد موطن قدم للمستوطنين"  مضيفا  أن هي
"لعارا  ال أساس لها  مثل أر  بب لع. للع. بب أر "  إي اعتبر قاسم أن ا مر يتعلل 

 با"منهريا صهيونيا متأصلا". 
في هيا امطار  يوض  الناطل باسم " ماس" أن ف خبل ال رو. المتكررة عل  الظطاع تم تلفيل 

ايي. لتلويف ال ظيظا في ما يتعلل بالررائم والمرا ر التي ارتكبها اال تبل هناف  الفتا  رملا من ا ك
إل  أن  روايا "تمويل  ماس" مصدرها رها  "اللاباف" امسرائيلي  المعرو  بعدائف لللع. 

ررامف ب ظف  وسياساتف في ت يي  الروايا  والوقائ    ت  تلف المتعلظا باللأن الدا خلي الفلسطيني وا 
 في دولا اال تبل.
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ويلدد الناطل باسم " ماس" عل  أنف لموارها هيه السياسا  ال بد من تلكيل ربها وطنيا رامعا  
من أرل التصدي لل صار الحالم عل  غ ة  وأن تظ  الم سسا  ال ظوقيا وامعبميا والدبلوماسيا 

الدبلوماسيا الفلسطينيا  خل   ل اللع. في الظطاع بالعيش الكريم ورف  ال صار عنف  داعيا  
 الرسميا للت رف في هيا امطار وموارها الهرما امعبميا اللرسا عل  اللع. ومظاومتف. 

في هيا السيال  يظول مدير مرك  أب ا  المستظبل  إبراهيم المدهون  إن االعتظاال  امسرائيليا 
اسي أكثر من كونف أمنيا   ا خيرة ب ل اثنين من العاملين في الم سسا  الدوليا هو إررا  سي

ويهد  إل  تلديد الخنال عل  قطاع غ ة الم اصر إسرائيليا  مني علر سنوا . ويوض  المدهون 
لا"العربي الرديد"  أن  هيا امررا  ا خير يهد  لتلديد الخنال عل  الظطاع اقتصاديا  وخلل فروة 

 ي ت مل طابعا  إنسانيا .بينف وبين الم سسا  الدوليا العاملا فيف  ال سيما تلف الت
ويلير المدهون إل  ورود استرابا سريعا من قبل بع  الم سسا  لوق  عملها في الظطاع أو 
 ر. التمويل في حل قدرة السلطا  امسرائيليا عل  اختبل "الفبركا " امعبميا  و الا التعاطي 

ايا امسرائيليا. وينب ف المدهون السري  معها  وعدم ت رف "منحما الت رير الفلسطينيا" لتكيي. الرو 
إل  أن التضييل امسرائيلي عل  هيه الم سسا  التي تظدم المساعدا  الماليا وتوفر قو  الناس 
اليومي سي دي  في النهايا  إل  انفرار سيدف  الرمي  ثمنف  إيا استمر  إسرائيل باستهدا  العاملين 

ود خطا إسرائيليا تهد  للتضييل عل  الم سسا  في الم سسا  الدوليا امنسانيا ب  ة. ويرر  ور
الدوليا امنسانيا ورعلها ورقا بيد اال تبل من خبل اعتظال لخصين يعمبن م  الم سسا  
الدوليا  بامضافا إل  إمكانيا أن تلهد الفترة المظبلا م يدا  من االعتظاال  ت   يريعا دعم المظاوما 

 الفلسطينيا.
الم امي والخبير الظانوني  صب  عبد العاطي  بظولف إن االدعا ا  موق  مماثل يعب ر عنف 

امسرائيليا بت ويل المنحما  الدوليا لمموال لصال   ركا " ماس"  باطلا ال أساس لها من 
 الص ا  وتستخدم من أرل تلديد ال صار امسرائيلي المفرو  عل  الظطاع مني علر سنوا . 

لرديد"  أن  فلل سياسا ال صار امسرائيلي المفرو  عل  الظطاع ويوض  عبد العاطي  لا"العربي ا
أد  لتورف إسرائيل ن و وق  التمويل الب م للملاري  الدوليا اليي تنفيها الم سسا  والمنحما  
الدوليا من أرل ت ويل غ ة لسرن كبير  كر   من فر  العظوبا  عل  اللع. الفلسطيني. 

مميا العاملا في الظطاع  تخض  لنحام رقابا دوليا مفرو  ويضي  أن الم سسا  الدوليا وا 
عليها بامضافا إل  الرقابا الداخليا عل  العاملين فيها  ما يضمن اللفافيا وعدم هدر ا موال. 
ويرر  الخبير الظانوني أن تلهد الفترة المظبلا اتساعا  في  مب  االعتظاال  ب ل العاملين في 
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 ملا امسرائيليا المتواصلا الهادفا لتلديد الخنال عل  اللع. الفلسطيني الم سسا  الدوليا  عبر ال
فلال كل م اوال  التضامن العالمي معف.  وا 

متوسطي ل ظول امنسان"  رامي عبده  أن  -ي السيال نفسف  ير  رئيس المرصد "ا ورو ف
ليميا  تعني أنها عا ما الخطوا  امسرائيليا ا خيرة  المتمثلا باستهدا  الم سسا  الخيريا وامق

عل  التضييل عل  سكان الظطاع الم اصر  عبر استهدا  م سسا  العون امنساني. ويظول عبده 
لا"العربي الرديد"  إن  طريظا إخرال اال تبل لهيه االتهاما  والمبال ا الواض ا في  يثياتها يمكن 

منحما  العمل الخيري  ا مر أن تكون لها آثار واض ا  إي إن إسرائيل تستهد  بلكل أساسي 
 اليي سيمس بلكل روهري بعص. ال ياة ا خير لن و مليوني مواطن في غ ة  وفل قولف. 

 11/8/2016، العربي الجديد، لندن
 

 الفتور يخي م على عالقة مصر والسلطة الفلسطيني ة .51
 عدنان أبو عامر

ن أ والها  في ضو  خبفا  سياسي ا ال يبدو أن  العبقا  بين السلطا الفلسطيني ا ومصر تمر  بأ س
بينهما لم تعد سري ا  سوا  بسب. عدم تلر   السلطا الفلسطيني ا للمبادرة المصري ا للسبم م  
إسرائيل  أم بسب. رف  السلطا الفلسطينيا للدعم المصري  للظيادي  الفت اوي  م م د د بن  فضب  

 عن استمرار  الا الظطيعا بين مصر و ماس.
المصري ا بعدا  واض ا  علني ا  عظ. الطل. اليي تظد م  بف السلطا -خي فتور العبقا  الفلسطيني اوقد أ

الفلسطيني ا إل  مصر في أواخر تم و /يوليو لعظد قم ا عربي ا في الظاهرة  لمناقلا مل   االستيطان 
ف إل  تظديم المل   إل  مرلس ا من الدولي     لكن  الظاهرة  رفض  امسرائيلي   وت ديد موعد التور 

 الطل. الفلسطيني  من دون توضي  ا سبا.  ولم يتم عظد الظما التي طلبتها السلطا الفلسطينيا.
وكت. الضابط امسرائيلي  السابل في المخابرا  امسرائيلي ا يوني بن منا يم  مظاال  عل  موق  المعهد 

ف أن  العبقا بين السلطا الفلسطيني ا ومصر تم و /يوليو  يكر في 28ا ورلليمي  لل ون الدولا  في 
تت رف ن و ا سوأ   ن  عباس رف  مبادرة السبم المصري ا  بينما تسع  مصر إل  تمهيد الطريل 

 أمام د بن ليخل  عب اس.
الردير باليكر أن عبقا عباس م  د بن وصل  إل  الظطيعا عظ. فصل ا خير من  ركا فت  

  لكن د بن با  الخيار المفضل للسيسي  اليي مارس 2011أيار بض ط من عباس في مايو/
  لمصال ا د بن  تمهيدا معادة د بن 2015ض وطا كبيرة عل  عباس في نوفمبر/تلرين ثاني 

 إل  السا ا الفلسطينيا من رديد  عل   سا. عباس.
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ها في مايو/أيار الماضي بن منا يم اعتبر أن  مبادرة الرئيس المصري  عبد الفت ا  السيسي التي أعلن
سا  الدولي ا  وتع ي  مظاطعتها  تضر  باستراتيري ا عب اس اليي يسع  إل  استدرال إسرائيل إل  الم س 
عالمي ا . الردير باليكر أن المبادرة المصريا تدعو الفلسطينيين وامسرائيليين للعودة إل  طاولا 

عباس عل  المستو  الدولي  الستصدار المفاوضا   دون لروط مسبظا  مما يتسب. بوق  رهود 
 قرارا  من ا مم المت دة ومرلس ا من الدولي ضد إسرائيل  وهو ما يتعار  م  المبادرة المصريا.
-لكن  أمين سر  المرلس الثوري  ل ركا فت  أمين مظبول قال لا"المونيتور" إن  "العبقا الفلسطيني ا

أي ار/مايو إل  الظاهرة نار ا   9خيرة للرئيس عب اس في المصري ا قوي ا ومتينا  وكان  ال يارة ا 
ناقش فيها م  السيسي كل  الظضايا يا  االهتمام الملترف المتعلظا بالظضيا الفلسطينيا  م  العلم أن ف 
ال تعار  بين المبادرتين المصري ا والفرنسي ا  والمصري ون يدعمون انعظاد الم تمر الدولي   وما يظال 

ا". عن دعم مصر  د بن هو كبم ص افا  وال أساس لف من الص  
 ت  كتابا هيه السطور ما  ال  رهود انعظاد الم تمر الدولي للسبم بين الفلسطينيين وامسرائيليين 
لم تسفر عن ت ديد موعد دقيل  م  ورود  الا من اللد والري. بين الفلسطينيين اليين ي يدونف  

ظاد م تمر إقليمي ب ضور عدد من الدول العربيا وامقليميا  دون وامسرائيليين اليين يفضلون انع
 ورود غطا  دولي للم تمر.

يمكن اعتبار هيا التصري  اليي ت د   بف مظبول لا"المونيتور"  ديثا  دبلوماسي ا   وينم  عن  ر  عل  
ل رنا التنفييي ا لمنح ما عدم  يادة الم يد من الفتور في عبقا رام هللا م  الظاهرة  لكن  البيان ا خير ل

آ./أغسطس  كان أكثر وضو ا   ين أعلن دعمف المبادرة الفرنسي ا  من  7الت رير الفلسطيني ا في 
 دون التطرل البت ا إل  المبادرة المصري ا  وهو إلارة واض ا إل  عدم تبن يها من قبل الفلسطيني ين.

ادرتف للسبم بين الفلسطيني ين وامسرائيلي ين  تردر املارة إل  أن  السيسي أصدر في أي ار/مايو مب
لها  التي تطال. بعودة الرانبين إل  المفاوضا  من دون لروط مسبظا  وهو ما يرعل إسرائيل تفض 
عل  المبادرة الفرنسي ا التي تدعو إل  عظد م تمر دولي  للسبم  وتعيد الظضي ا الفلسطيني ا إل  ا مم 

 ائيل  وي ي ده الفلسطيني ون.المت  دة  وهو ما ترفضف إسر 
قال أستاي العلوم السياسي ا في رامعا النرا  الوطني ا في نابلس عبد الست ار قاسم لا"المونيتور" إن ف 
"من الواض  أن  هناف خبفا  بين الرانبين المصري  والفلسطيني  تظوم عل  اختب  مصال هما  

لي  من دولا اممارا  العربي ا المت  دة  في حل فمصر تدعم د بن  ن ها في  ارا إل  الدعم الما
ا  ما الماليا الصعبا التي تمر بها مصر  في  ين أن دولا اممارا  تعتبر د بن أ د أيرعها في 

 المنطظا  وهيا ما ي ض. أبو ما ن".
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يمكن توصيفها بأنف  2011تردر املارة إل  أن عبقا د بن بدولا اممارا  التي وصلها عام 
مستلار ا مني المظر. من ولي عهد الدولا اللي  م مد بن  ايد آل نهيان  والملارف الفاعل في ال

رسم السياسا  ا منيا للدولا في الداخل والخارل  في حل عبقاتف ا منيا امقليميا والدوليا التي 
ومستلار   2000-1994أقامها د بن  ين كان رئيسا لرها  ا من الوقائي الفلسطيني بين عامي 

ا من الظومي الفلسطيني السابل  وتعتمد عليف اممارا  في إقاما عبقاتها ا منيا م  العديد من 
 العواصم امقليميا والدوليا.

وألار قاسم "للمونيتور" أن  "الموق  الفلسطيني  من المبادرة الفرنسي ا أكثر ت م سا  من المبادرة 
ي ين أكثر من الثانيا  فالفرنسي ون يعيدون الظضي ا الفلسطيني ا المصري ا   ن  ا ول  تعطي الفلسطين

 إل  مررعي اتها الدولي ا  في  ين تب   مصر عن دور لها عبر مبادرتها عل   سا. الفلسطيني ين".
وأضا  قاسم أن  "هيا الفتور في عبقا  مصر والسلطا الفلسطيني ا يت امن م  تظار. مطرد في 

أبي.   ن  السيسي يب   عن  مايا لنحامف  وا  د  أدوا  ال مايا في  عبقا  الظاهرة م  تل  
المنطظا هي إسرائيل  بسب. قدراتها ا منيا  وعبقاتها السياسيا الوثيظا م  الدول العحم  في العالم  

 وهو ما يسفر في النهايا عن ترار  دور مصر ومكانتها بين الفلسطيني ين".
ا متب ظا للتظار. المصري امسرائيلي  من بينها إعادة السفير وقد لهد  ا لهر ا خيرة تررم
  و يارة و ير الخارريا المصري سام  لكري إل  إسرائيل 2016المصري إل  تل أبي. أوائل عام 

في تمو / يوليو ا خير  وتكثي  التعاون ا مني والعسكري بين الظاهرة وتل أبي. لم اربا الرماعا  
 ي سينا   واتفال الرانبين عل  معاداة  ماس في غ ة.امسبميا الرهاديا ف

 29تبدو املارة مهم ا إل  ما يكره مس ول فت اوي  رف  يكر اسمف  لموق  الخلي  الرديد في 
تم و /يوليو  عن ورود وساطا  عربي ا عد ة  كان  آخرها من ا ردن  لت سين العبقا  بين عب اس 

  .والسيسي  إال  أن ها فلل   ولم تنر
ورغم عدم توفر معلوما  دقيظا  ول طبيعا الوساطا التي قام بها ا ردن لمصال ا عباس والسيسي  
لكن الص افي البريطاني  ديفيد هيرس   كل  في تظرير لف عل  موق  "ميدل إيس  أي" البريطاني 

لطريل مايو/أيار  أن دول اممارا  ومصر وا ردن تخطط لمر لا ما بعد عباس  وتهمد ا 27يوم 
 لد بن  دون م يد من التفاصيل.

وفيما تسود عبقا مصر م  السلطا الفلسطيني ا أروا  من الفتور  وعدم ال ميمي ا  ما  ال  العبقا 
بين الظاهرة و ماس عل   الها من التوت ر  وعدم االت فال  وقد ترل   آخر محاهر هيا التوت ر في 

ادي  من  ماس إليها  بسب. عدم رضا الظاهرة عل  تم و /يوليو سفر وفد قي 6إل ا  مصر يوم 
أسلو.  ماس في الرد  عل  أسئلا المصري ين  ول توت ر الوض  ا مني  في سينا   خاصا رف  
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 ماس تسليم قائما مطلوبين من المصريين تظول الظاهرة أنهم يتواردون في غ ة وينلطون م  
رنا أمنيا ملتركا م  مصر مهمتها التعاون التنحيما  المسل ا في سينا   ورف   ماس لتلكيل ل

 ا مني لم اربا امرها. في سينا .
وعل  الرغم من أن   ماس قام  في نيسان/أبريل الماضي بنلر الم يد من قو اتها ا مني ا عل   دود 
مصر لمن  أي  عملي ا  تهري. بين غ  ة وسينا   إال  أن  المخابرا  المصري ا تعتبر إررا ا   ماس 

 لي ا  وخاليا من أي  مضمون عملي .لك
وقال الظيادي  في  ماس ورئيس لرنا الرقابا في المرلس التلريعي  الفلسطيني  ي ي  موس  
لا"المونيتور" إن  "أي  توت ر في عبقا الفلسطيني ين م  أي  طر   وعل  رأسها مصر  يخدم إسرائيل 

سطينيين  ين تتوتر عبقاتهم م  م يطهم العربي  في النهايا  وهي المستفيدة منف   نها تستفرد بالفل
وال يردون دعما  عربيا  لهم في موارها إسرائيل  علما  أن ف  ين ي صل التوافل بين مصر والسلطا 
الفلسطيني ا  ف ن  ا خيرة ال توح فف ضد  اال تبل امسرائيلي   وفي المظابل  إن  تظد م عبقا  مصر 

ضياع في البوصلا المصري ا تراه الظضايا الظومي ا في المنطظا  مم ا م  إسرائيل يعب ر عن ضع  و 
 رعل مصر دولا غير م ث رة  بعدما تظو   عبقاتها م  إسرائيل".

أخيرا ... رب ما يسع  الرانبان المصري  والفلسطيني  إل  ال فاح عل  عبقا  حاهري ا تبدو ري دة  
النحر بينهما  ول الظضايا المثارة  سوا  عل  صعيد  لكن هما ال يستطيعان إخفا  الخب  في ورها 

العبقا م  إسرائيل  أم عل  صعيد مسألا التوري  في رئاسا السلطا الفلسطيني ا  أم عل  صعيد 
مستظبل العبقا م  قطاع غ  ة  وهي ملف ا  كفيلا ب بظا   الا الفتور في العبقا بينهما  م   فاحهما 

 صول إل  مر لا الظطيعا.عل  لعرة معاويا  وعدم الو 
 10/8/2016المونيتور، 

 
 بين فلسطين والممانعة ومقاومة التطبيع .51

 معين الطاهر
را   و دها ا نحما االستبداديا تعيد تكرار الدروس التي  فحتها عن حهر قل.  واتخيتها مبر 

كان  الظضيا  للرعيتها الم عوما  وضمانا  الستمرارها. فعبر كل ال ظ.  وتعد د أنماط االستبداد 
ررا اتها ضد خصومها  الفلسطينيا  عل  الدوام  اللماعا التي تعلل عليها تلف ا نحما دعايتها وا 
في الداخل والخارل. عبر االدعا  الوهمي بالعمل من أرل فلسطين  يتم ترريم المعارضا الداخليا  

سكا  صوتها  كما يتم اتهام ا نحما المنافسا بالتواط  والخيانا وا لتفريط. في  ين ي حر عل  وا 
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أص ا. الظضيا أنفسهم النطل باسمها  ب را أنها قضيا قوميا  وتفر  عليهم كل ألكال الوصايا 
 الممكنا.

 ين انطلل العمل الفدائي  اتهم بأنف يسعي إل  توريط ا نحما العربيا في معركٍا مبكرٍة م  العدو 
رر  إل ال و داتف الثب   عين رالو   الصهيوني  و ين تم تلكيل ريش الت رير الفلسطيني 

والظادسيا و طين  وال ظا بدر  بالدول المرابطا عل  أراضيها  في حل تبعيٍا لكليٍا  ال قيما  ظيظيا 
لها  لظيادة منحما الت رير  بل إن العميد طارل الخضرا قائد قوا   طين المرابطا في سوريا 

انا  االنظببا  العربيا  ومن عل  لالا التلف يون   البيان رقم وا د  مظلدا بي1983أصدر  عام 
السوري  ليعلن االنظب. عل  ياسر عرفا   في حل خب  الظيادة السوريا م  ال عيم الفلسطيني 

 الرا ل.
ل   رم الترايبا  العربيا الم يطا بظضيتهم  والتي ت رفها  مبك را انتبف الفلسطينيون إل  يلف  وا 

العربيا في الصراعا  العربيا الداخليا  وتمنعها بيلف من أن تكون قضيا  نتيرا م اوال  است بلها
العر. المرك يا الرامعا التي تسمو فول ا هوا  والخبفا   فرفعوا لعار استظبل الظرار الفلسطيني  
ها في م رقا الخبفا  العربيا. وعل  الرغم من  وأرادوا بيلف النأي بأنفسهم وقضيتهم عن  ر 

اليي طرأ عل  استخدام هيا الظرار  في مر لٍا متأخرٍة من النضال الفلسطيني   ين تم االن را  
تبرير التنا ال  الفلسطينيا باسمف  إال أن روهره المتمثل في إبعاد الظضيا الفلسطينيا عن الصراعا  

 العربيا  يبظ  ص ي ا  عل  الدوام.
عا الكيان الصهيوني  اليي نحمف فرع مناسبا هيا ال دي  هو الضرا المفتعلا  ول م تمر مظاط

دارة إ د   المرك  العربي لمب ا  ودراسا السياسا  في تونس  وكان لي لر  الملاركا فيف  وا 
 رلساتف.

في اليوم ا ول  وكما هو معلوم  وخبل الرلسا التي كان  تب   في استراتيريا المظاطعا  
اعا الم تمر ن و علرة ألخا   لم ي ادر أ د وبملاركا نخبا من البا ثين الملهود لهم  اقت م ق

مكانف  واستأن  الم تمر رلساتف التي استمر  ثبثا أيام  في  ين انل ل  مرموعا المظت مين 
بالتظاط الصور التيكاريا عل  مدخل الفندل  يتوسطها علم كبير لسوريا  وعل  رانبي الصورة 

 علمان فلسطينيان ص يران.
أن تنص  قليب للنظاش الدائر  بل أن تظرأ البفتا الكبيرة عل  مدخل  كان يكفي لهيه المرموعا

الظاعا  وفول المنصا  والتي توض  طبيعا الم تمر. لكن  بطبيعا ال ال  لم تكن فلسطين وقضيتها 
ومظاطعا الكيان الصهيوني فيها هو ما يل لهم أو ما را وا  رلف  و سبي هنا أن استيكر ما قالف 

اديميون التوانسا عن هيه المرموعا المعروفا في تونس باسم مرموعا "علال ا صدقا  ا ك
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الظيافي"  وأنف لم ُيعر  لها أي نلاط سابل يتعلل بفلسطين وقضاياها  وكل ما يعرفونف عنها أنها 
تنحم اعتصاما  دوريا  للمطالبا ب عادة فت  السفارة السوريا في العاصما التونسيا. وأحن أن ا صدقا  

وانسا م ظون في رأيهم هيا  بل إن با ثا تونسيا مرموقا   قاتل سابظا في صفو  الثورة الفلسطينيا  الت
ألار من عل  منصا الم تمر   ين سألف أ د المتداخلين عن المخاطر التي توارف مظاوما التطبي  

رايٍا بسيطٍا في تونس  فألار إل  مثل هيه المرموعا اللاية. ولعلي أضي  أنف لو كان ه ال  عل  د
بالظضيا الفلسطينيا  لعلموا أن اقت امهم قاعا الم تمر قد تصاد  م  اليكر  ا ربعين لسظوط مخيم 

 تل ال عتر  وتواروا خرب مما فعلف أصدقا هم سابظا.
لنت د   بصرا ا  ال عبقا لهيه الضرا المفتعلا بفلسطين وال بالمظاطعا  وأر م  هنا  أن كل من 

رأ  رفا  عما قيل في الم تمر  أو يعر  أسما  الملاركين فيف  وهو كلف منلور عل  ساهم بها لم يظ
يا أردنا أن نسمي ا ليا   الموق  املكتروني للمرك  العربي لمب ا  ودراسا السياسا . وا 
بمسمياتها  كان في وس  ه ال  وغيرهم لو امتلكوا ال را الظويا أن يعلنوا معارضتهم أي موق  في 

ق ام فلسطين ومظاطعا الكيان لأن أي  مسألا أخر   من دون أن يلرأوا إل  لي عنل ال ظيظا وا 
 الصهيوني فيها.

ال يرو  أوال  أن نكي. عل  الناس  ف بل الكي. في ببدنا  كما يظال  قصير  كأن نصو ر م تمرا  
تطبيعي خدما  أكاديميا  مناهضا  للتطبي   ويهد  إل  دراسا استراتيريا  المظاطعا  بأنف م تمر

لبع  ا رندا  امقليميا  ونتيرا لخب  عل  الموق  من الربي  العربي وا  ما السوريا  وهما 
أمران لم ُيب ثا في الم تمر  ف نف عار كبير يل ل بأولئف اليين رو روا مثل هيه ا كيوبا  وهم 

ا  والتي أحن أنها ستساهم في يعلمون  ظيظتها  ولعل المرك  ينلر كل أورال الم تمر في الفترة المظبل
رفد  ركا مظاطعا الكيان الصهيوني بر   وأفكار تساهم في  يادة فعاليتها  وتمك نها من موارها 

 امررا ا  الصهيونيا وال ربيا المضادة.
ما  د  في هيا الم تمر اليي اختتم أعمالف بنرا  كبير نمويل  ي ومترد د الست بل الظضيا 

رندا  بع  ا نحما  ت   لعارا  فظد  معناها ومدلولها  ولم تعد ت مل الفلسطينيا خدما   
سو  رائ ا االستبداد والخداع وت يي  ال ظائل  وأحن أنف آن ا وان  ريال رديدة أن تعيد للعار 
الممانعا مفهومف المظاوم فعب للكيان الصهيوني  بمن  است بل الظضيا الفلسطينيا من خبل 

 ي  الم ف  ال ظيظي هو بالنضال الفعلي ضد العدو الصهيوني في داخل ا ر  لعارا   ائفا  و 
الم تلا  وبتصعيد المظاطعا في الخارل ضده  ومن ضمن يلف يأتي هيا الرهد المثمر والملكور 

 للمرك  العربي في تنحيم مثل هيا الم تمر.
 11/8/2016، العربي الجديد، لندن
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 سعوديون ضد التطبيع .52
 فهمي هويدي

د أن نسم  صو  المرتم  السعودي  ومفر  أن يطلل بعضف لعار سعوديون ضد التطبي   ري
ومثير ل عرا. والتظدير أن يورف السعوديون ندا هم إل  رمي  الدول الخليريا أن توق  اخترال 
الطاعون امسرائيلي لم يطها بما يخل بالت امها الوطني والظومي  ويلو  صفا ها ونظا ها السياسي. 

البعد  راكهم النبيل  إال  عل ن  س. يلف لصال  وعي السعوديين رراال ونسا  اليين نتاب  من ولئ
أننا نادرا ما كنا نسم  أصواتهم. لكننا إي أردنا أن ننس. الفضل  هلف فببد أن نسرل أنف لوال 

ديين لبكا  التواصل االرتماعي لما أتي  لنا أن نتعر  عل  الملاعر ال ظيظيا للنلطا  السعو 
وأضرابهم. وال غرابا في يلف   ن لول السعوديين إل  إيصال أصواتهم لم يكن أقل من لوقنا ن ن 
لسماع تلف ا صوا . و ين نعلم أن السعوديين أصب وا ا كثر  ضورا عل  لبكا  التواصل عل  

المرتم   مستوي العالم  ف ننا ندرف مد  عمل يلف اللول واتساع دائرتف  ونفهم أن العبقا  بين
السعودي والعالم الخارري انفت   عل  مصارعها. ولئن كان بعضهم قد طا  أررا  الكرة ا رضيا  

 ف ن مواق  التواصل را   بالكرة ا رضيا إل  كل بي  في الداخل.
إيا را  لنا أن نتصار  أكثر في رصد تلف العبقا  فببد أن نعتر  بأن الوارها  السعوديا ليس  

عن واق  لع. المملكا  إي هي في نهايا المطا  معبرة عن السلطا بأكثر من تعبيرها أفضل تعبير 
عن المرتم . إ ا  يلف فربما را  لنا أن نظول إن امعبم التظليدي  المرئي والمكتو. والمسموع في 
المملكا با  ا كثر تعبيرا عن تورها  السلطا في  ين أن الفضا  املكتروني غير الخاض  

با  ا كثر تعبيرا عن تفاعب  المرتم . وأيا كان  اللرور التي تتخلل يلف الفضا .  للسلطا
فالثاب  أن فضائلف غالبا وال تكاد ت صي. إي ليس هناف لي  يعادل ممارسا المرم  ل ظف في 

 التنفس والتعبير ال ر.
لساخرة. وتلف لم تترف أدري أن الفضا  املكتروني في السعوديا يع  بالمبادرا  وال وارا  الرادة وا

. ومما لف داللتف في هيا الصدد أن رريدة بأخر ليئا في الداخل والخارل إال وتناولتف بصورة أو 
 167الريا  نلر  في التاس  من لهر أغسطس ال الي تظريرا يكر أن موق  يوتيو. يب  يوميا 

مليون نسما  س.  31لكا مليون ملاركا. منها تسعون مليونا من السعوديا و دها اعدد سكان المم
ام صا  الرسميي. ولمس  ف ن امعبم العربي ال يسلط الضو  عل  تلف المبادرا  التي تتفاو  
في ا هميا. أغل. الحن بسب.  ير امعبم السعودي في الداخل والخارل. أو ت سبا للنفوي 

 ير. د كب إل السعودي اليي يعمل لف الكثيرون  سابا خاصا يتسم بالمراملا 
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م  يلف ف ن مبادرة سعوديون ضد التطبي  نر   في عبور ال دود   نها تتصل بالتطور المثير 
ا خير في السياسا السعوديا من نا يا  ومن نا يا أخر   ن موضوعها يمس وترا  ساسا في 

 الوعي والضمير العربي وامسبمي.
تبناه عدد من المثظفين الوطنيين ما فهمتف من  ملا سعوديون ضد التطبي  أنها صدر  في بيان 

باستثنا  دولا اممارا . وه ال  وصل عددهم  ا خر المستظلين في السعوديا ومختل  دول الخلي  
لخ  من الررال والنسا . وقعوا بأسمائهم عل  البيان  في بادرة لراعا لها داللتها  1500إل  

  الخليريا  إل  من  ألكال التطبي  وعل  ال الي ال كوما 7/8الظويا  ودعا البيان اليي أعلن في 
رأسها المظابب  الرسميا وغير الرسميا م  مس ولي العدو. وعدم إرسال وفود رسميا أو  ت  
السما  لوفود غير رسميا ال تمثل الدولا ب يارة الكيان ال اص. واللظا  م  مس وليف. دعا البيان 

اما بظوانين مظاطعا العدو الصهيوني في دول الخلي  أيضا إل  معاقبا كل من يظوم بمخالفا يلف  الت  
 العربي والظوانين التي تمن  السفر إل  الكيان ال اص..

مرموعا سعوديون ضد التطبي  لدد  عل  أن الخلي  العربي يرف  التطبي  م  الكيان الصهيوني. 
ستثمارا  منها ودع  إل  ضرورة اتخاي رمي  الخطوا  الب ما لتلري  مظاطعا إسرائيل وس . اال

العالميا. ا ركا المظاطعا وس . االستثمار  BDSوفر  العظوبا  عليها ضمن سيال  ملا 
وفر  العظوبا ي ولم يخ  البيان أن إصداره صدي لمنبا  التي ت دث  عن قيام وفد سعودي غير 
 رسمي في لهر يوليو الماضي ب يارة ا راضي الم تلا واالرتماع م  مس ولين من الكيان
الصهيوني. ويكر معدوه أنهم أصيبوا ررا  يلف بالصدما وخيبا ا مل  وأن ال يارة ال تعد تراو ا لكل 
ا عرا  والظوانين المتبعا في المملكا العربيا السعوديا  يال مظاطعا الكيان الصهيوني وعدم 

لمراضي االعترا  بلرعيتف ف س.  بل تم  في وق  تتسارع فيف وتيرة االستعمار االستيطاني 
 الفلسطينيا.

الموق  مهم لل ايا  لكن اليي ال يظل أهميا عنف أننا سمعنا أخيرا صوتا لريفا يعبر عن  ظيظا 
 انتحرناه طويب.  ت المرتم  الخليري والسعودي اليي غا. عنا 

 10/8/2016، السبيل، عم ان
 

 نتانياهو ال يشمل حقوق الفلسطينيين "سالم" .53
  دانييل ليفي

و را  امسرائيلي بنيامين نتانياهو  لد  حهوره م خرا  أمام الكنيس   أن  وض  إسرائيل  عم رئيس ال
ن دوليا . وال ير. امسراع في تراهل م اعمف هيه أو التظليل من لأنها.  يت س 
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في ا سابي  الظليلا الماضيا  لمل  المستردا  التي لهدها نتانياهو ر لا مثيرة إل  أفريظيا  و يارة 
 لخارريا المصري إل  الظدس  وترد د العبقا  م  تركيا.لو ير ا

تخل ل  رهود السبم السابظا  بما يلمل المبادرا  ا خيرة بظيادة الواليا  المت دة في عهد الو ير 
كيري والمبعو  الخا  السابل رورل ميتلل  م اوال  إنلا   واف  مسرائيل  عبر طر  ا تمال 

االلت اما  المترتبا عيلها تراه  امسرائيلياعربي في  ال تطبيل ال كوما تطبي  للعبقا  م  العالم ال
الفلسطينيين. ولم تنر  هيه المعادلا في ت ريف ال كوما  امسرائيليا المتتاليا. أم ا السب.  في 
الظسم ا كبر منف  فهو أن  هيه الرهود قل ل  من لأن الرف  امسرائيلي  وتراهل  ال ارا إل  

 دع إل  هيه المعادلا المطرو ا.إدخال روا
ر نتانياهو وو ير  ليبرمان وغيرهما من أعضا  ال كوما مواقفهم قائلين إن  مظاربتهم  الخارريابر 

تظضي بت سين المعادلا المطرو ا عبر قلبها رأسا  عل  عظ.  ومضيفين أن  إسرائيل ستمضي قدما  
طينيين  لو امتلك  ضمانا  في لأن توطيد بم يد من الثظا والظو ة في مفاوضا  السبم م  الفلس

 عبقاتها م  الدول العربي ا.
لمس   تكمن الملكلا في أن المعادلا التي طر ها نتانياهو كايبا ومخادعا  فهو ال ينوي المبالرة 
في وض   د  صادل لب تبل  وليس مستعد ا  لمن  الفلسطينيين  ظوقهم أو التوصل ال  سبم معهم 

ن الحرو   والواق  أن ف ي اول إثبا  أمر مختل  تماما   وهو أن إسرائيل قادرة عل  في أي حر  م
إدارة عبقاتها امقليميا وت سينها  م  مواصلا تطبيظها مرموعا من السياسا  العدائيا والملينا 

أن ف  ب ل الفلسطينيين. وال ي ال نتانياهو يختبر إل  أي مد  سيتم تظب ل االقترا  اليي قد مف  علما  
  ت   اآلن  ير  عل  ا رر  نتائ  ملر عا نسبي ا .

كُثر ال دي  عن مصل ا إسرائيل وبع  الدول العربيا في تو يد رهودها لموارها دور إيران في 
المنطظا. بيد أن  قرا ة استراتيريا لم دا  تسم  بامقرار بأن تصعيد وتيرة الصراع م  إيران يأتي 

منطظا و ع عا استظرارها  في  ين أن  تخفي   د ة التوت ر سيخدم مصال  لمصل ا ب  التطر   في ال
 كل ا طرا .

لكن  ت   في حل   صول ت و ل من هيا الظبيل  وهو مستبَعد  الي ا   ستبظ  إسرائيل تملف أسبابا  
 ملروعا ويا  م ي  للتعاون  بد ا  بالخطر الملترف النات  من المرموعا  السلفيا الرهاديا.

ثم ا اعتبارا  آخر  وهو أن معادلا نتانياهو ستصطدم بعراقيل قد تضعها الدول العربيا  ولعل ها  لكن  
نظطا الضع  الفعلي ا في االستراتيريا امسرائيليا الراهنا. ويتمث ل أو ل هيه العراقيل في أن  التطر   

ف سياسا   . الليكود اليي يترأسف نتانياهو  وسيا سا لركائف في الت ال   قد اميديولوري اليي يور 
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يض   د ا  للتظد م اليي يمكن إ را ه إقليميا   ويلف بسب. عدد من المسائل  من بينها االستف ا ا  
 امسرائيليا المرتبطا بالمسرد ا قص   أو المستوطنا   أو وض  الفلسطينيين داخل إسرائيل.

امسرائيليا يعني أن نتانياهو لن ينف ي  ت    أم ا ثاني هيه العراقيل  فهو أن  واق  السياسا اليميني ا
الت سينا  اللكلي ا في عبقا إسرائيل م  الفلسطيني ين  وهي ت سينا  ال يمكن أن توصل أبدا  إل  

 وض   د  لبيئا اال تبل اللاملا والسيطرة عل  ا راضي الفلسطينيا.
ن نتانياهو عل  ال صول عل  ا كثر ويظوم ثال  العراقيل وأكثرها ت ييرا  لظواعد اللعبا ضمن رها

مظابل ا قل  عل  االنتعاش الم تَمل لنفوي الظيادة الفلسطيني ا  في  ال وضع  هيه ا خيرة نفسها 
لها تع ي  نفويها. بيد أن  الواق  يلير  الي ا  إل  أن  الظيادة الفلسطيني ا ال تتمت   بما يكفي  في مظام يخو 

ري لتظو   معادلا ا كثر مظابل ا قل  وتنر  بالتالي في ام رال من اللراعا وال س االستراتي
 وامقناع  وت    عل  نلو  مظاوما عربي ا أكثر لراسا للسياسا  امسرائيلي ا.

ها  الراهنا  ال داعي للعور نتانياهو بالظلل عل  صعيد النتائ  الم ظ ظا   بالنحر إل  التور 
ون ب الا من الضع   الكبير  وتبدو قيادتهم عديما النفوي إل   د  ال يمكن فالفلسطينيون يمر 

معالرتف  فضب  عن كونها منظسما وعار ة عن تعبئا لعبها ولركائها امقليميين. وفي الوق  ياتف  
ُيحهر العالم العربي بوادر تلير إل  أنف ماٍ  في سبيلف  ومتخلٍ   ت   عن الكبم عن الظضيا 

لنحريا التي يراهن عليها نتانياهو  ومفادها أن ف كل ما رو ل لتطبي  العبقا  الفلسطينيا  وهي بالت ديد ا
 امقليمي ا  ترارع  المظاوما التي يوارهها.

بيد أن الروايا الفعليا قد تكون مختلفا بع  اللي . فكل من يراهن عل  امكان فت  صف ا رديدة 
داع وا كايي. هناف قيادة إسرائيليا مت  نا م  إسرائيل يستند أيضا  في يلف إل  افترا  أن ف خل  الخ

ومستعدة للظيام بخطوا  مهم ا باتراه مظايضا قضي ا الفلسطينيين بفر  إقليميا. لكن ه ال  
 المراهنين سيوارهون مفارآ  سي ئا وخيبا  أمل من ران. نتانياهو و كومتف.

سوا  كانوا قادة أميركيين أو  ال يمكن لتلمي ا  نتانياهو إل  االعتدال أن تخدع الناس مطو ال  
أوروبيين أو عربا . وم  أن  فلسطين رب ما ترارع  من  ي  المكانا عل  قائما ا ولوي ا   فهي لم 
تختِ  من الورود  وال ت ال تلك ل صورة عن المعاناة أو مثاال  عن الحلم أو سببا  لللعور بامهانا. 

 أو غير يلف  أن يتراهل هيه المعاناة  بسب. نتانياهو. ولن يود  أي  قائد  أكان غربيا  أو عربي ا  
يظوم ف و  السياسا امسرائيليا إ ا  الفلسطينيين عل  ضمان استمراري ا ال صانا  وترن . أي تكالي  
وتبعا  م تملا. أم ا الدول العربيا  وفي  ال ت ر ك  فعليا  ن و اعتماد استراتيري ا مختلفا إ ا  

لا لد  نتانياهو  عبر فرضها عراقيلها الفلسطيني ين  ف ن م لها تظوي  المعادلا المفض  كانتها تخو 
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ا  التي لن تظتصر عل   يادة إصرارها لل صول عل  الم يد  بل تلمل أيضا  فر  تكالي   –الخاص 
 فعلي ا عل  إسرائيل في  ال بظي  مصر ة عل  المن   الراف  اليي تسلكف.

 11/8/2016، الحياة، لندن
 

 ل هو الدولةاالحتال  .54
 تسفي برئيل

 ل في الورود.  مسرائيللن يطر  أ د في العالم الس ال إيا كان  2025مصيرنا هو أنف في سنا 
هيا ما قالتف سيما فكنين في هيا ا سبوع  المديرة العاما لمكت. الل ون االستراتيريا   ول هد  

  يكل  هيا العام دافعي الضرائ. . وسو أيضالرنا اللفافيا في الكنيس . ولهيا الهد  يورد ثمن 
المطرو  هو العبل النفسي  أنمليون ليكل. ال لف أن ال دي  يدور عن سعر م ر  ي   128

للدولا التي تعاني من خو  فظدان اللرعيا الدوليا.  ت  ولو ضاعفنا هيا المبل  في علر سنوا   
 يمكن التعبير عن الرض  من الصفظا.

ر هامين في نحر فكنين. مايا سي د  بالضبط خبل العلر سنوا  إن هناف س الين مظلظين غي
ليها إسرائيل. وكمن إالظادما التي يتوق  أن ي د  فيها الت يير  وما هي اللرعيا الرديدة التي تطم  

سيمولون العبل  ف نف من  ظنا ان نسأل أين سيوح  المليار ورب  ليكل الخاصا بنا. وهل هيه 
التي ستص  ال ياة الريدة للفلسطينيين ت   اال تبل؟ هل هيا هو ثمن إرسال تكلفا أفبم الدعايا 

الوفود المت دثا إل  عواصم العالم لل دي  عن المعر ة المسماة دولا إسرائيل؟ ويمكن أن ا موال 
من الفضا  لن تستطي   ا قمارمخصصا لت لي  المناطل بالنايلون م كم امغبل   ي  أن 

 إخفا وطنا  الرديدة التي تظام هناف؟  ن فكنين تعر  ليئا أو ليئين  ول العثور عل  المست
 ال ظائل. وهي كان  الرقيبا الرئيسيا التي استبدل  ميري ري  .

للدفعا  السياسيا في الدولا. ولكن من أين  ا ساسين ن سنت ل. عل  التكلفا. المليار هو الثمن 
سنا ب ل الورود  67؟ ألم تعتر  ا مم المت دة قبل تظف  المعركا  ول  ل الورود و ول اللرعيا

مسرائيل؟ هل تورد دولا وا دة باستثنا  إيران ال تعتر  بلرعيا دولا اليهود؟ فكنين  وليس  هي 
فظط  تخلط بين  ل ورود إسرائيل وبين عدم  ظها في ا تبل مناطل ليس  لها  من بين ا سبا. 

يطانيا  وبين أعرا  المر  الصع.  بين االعترا  الدولي  التي  ول  إسرائيل إل  دولا سيئا ول
المورود في  ل اليهود اوالعر.ي بالعيش في منطظا ر رافيا خاصا  م   دود قابلا للدفاع عنها 
والتي يرف  عليها علم قومي وا د  وبين االعترا  الدولي ب ل الفلسطينيين بدولا خاصا بهم وعدم 

 ل للدولا اللرعيا.االعترا  الدولي بنحام اال تب
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إن فكنين تت د  عن هد  كاي. يظول إنف بعد علر سنوا  سينر  مكتبها في ت ويل هيا الموق  
واقناع العالم باالعترا  بلرعيا اال تبل. وبيلف فهي تظول إن االعترا  باال تبل هو ر   ال 

 ميا يرتبطان باال تبل.يتر أ من االعترا  ب ظها في الورود  وأن  ظها في الورود وهويتها الظو 
لظد غا. عن فكنين اللرف اليي نصبتف للدولا.  نف  س. المعادلا التي قدمتها ف ن االعترا  
ب سرائيل ال ينفصل عن االعترا  ب ظها في مواصلا ا تبل المناطل. من هنا ف ن عل  إسرائيل 

لرعيا ورودها كدولا.  أيضاتفظد االستمرار في اال تبل   نف في اليوم اليي ينتهي فيف اال تبل  س
كان يلف موق  االمبرياال  الكولونياليا التي اعتبر  كولونيالياتها ليس  مصدرا للثروا  الطبيعيا 

مصادقا عل  قوتها االمبرياليا وطمو ها في استمرار يلف. لظد  أيضاتراريا  بل  وأسوالوالمال 
فترا  ا تبلها في صف ا  سودا  في انهار  االمبرياليا  وت ول  إل  دول لرعيا. سرل  

سرائيل فظط تستمر في ر يا المناطل الم تلا مبررا لورودها.  التاري . وا 
ال يمكن  دو  انظب. قومي دراماتيكي أكثر عبثيا من هيا الظول  اليي ي ول الدولا إل  فرع 

ا اليي نعرفف  لننتحر لمر  الم تلا. إن أكبر االمبرياليا  تنا ل  عن هيا الكبم الفارغ. ولكن م
 ونر . علر سنوا  ومليار ورب  ليكل هما فاصلا أمام خلود إسرائيل.

 10/8/2016هآرتس 
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