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*** 

 
  تهتم برفاهية الفلسطينيين وحماس تنهب أموا  المساعدات "ي إسرائ": يزعم نتنياهو .1

ادعى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يهتم برفاهية الشعب الفلسطيني أكثر من : لندن
 .زعمائهم

وقال نتنياهو في فيديو جديد صدر الخميس: "سأقول شيئا اآلن قد ال يصدقه البعض. ولكن سأقوله 
ل؛ ألنه صحيح.. أنا رئيس الحكومة اإلسرائيلية، أهتم برفاهية الفلسطينيين أكثر من على أي حا

 زعمائهم. إسرائيل تهتم برفاهية الفلسطينيين أكثر من زعمائهم".
وأضاف نتنياهو: "إذن، أسألكم من يهتم أكثر برفاهية الفلسطينيين؟ إسرائيل التي تسهل إدخال 

بعد يوم، أم حماس التي تسرق هذه المعونات من األطفال المعونات اإلنسانية إلى غزة يوما 
الفلسطينيين؟ إسرائيل التي تعالج مرضى فلسطينيين من غزة في مستشفياتها، أم حماس التي تمنع 

 المرضى الفلسطينيين من تلقي هذا العالج؟"
بمساعدة شعبهم  وتابع: "تخيلوا، مجرد تخيلوا، أين كّنا اليوم لو كان الزعماء الفلسطينيون ملتزمين

 مثلما هم ملتزمون باإلساءة لشعبنا، الفلسطينيون يستحقون أفضل من ذلك".
ثم راح نتنياهو يروج لمزاعم إسرائيلية رفضتها منظمات دولية، ولم يثبت صحتها أبدا، عندما ادعى 

مم واأل "وورلد فيجن"أن حركة حماس "سرقت الماليين من الدوالرات من منظمات خيرية دولية مثل 
المتحدة"، علما أن وورلد فيجن ذاتها أعلنت رسميا أن المزاعم اإلسرائيلية ال يمكن أن تكون صحيحة؛ 

 ألنها حجم األموال التي تنفق في القطاع.
وزعم نتنياهو الذي قاد عدوانا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة قبل عامين أنه قلق على الفلسطينيين، 

 أبرياء وفقراء من معونات إنسانية ضرورية تبرعت بها دول العالم".وقال إنه "تم حرمان فلسطينيين 
 12/8/2016، "21مولع "عربي 

 
 موازيا   للشعب الفلسطيني جعلته يخترع تاريخا   كراهية نتنياهو :عريقات .2

 ، التددياتهامددات رئدديس الددوزراء اإلسددرائيلي بنيددامين نتنيدداهو الفلسددطينية رفضددت منظمددة التحريددر :لندددن
التنفيذيددة  اللجنددةوقددال أمددين سددر  .أندده يهددتم برفاهيددة الشددعب الفلسددطيني أكثددر مددن زعمددائهم فيهدداادعددى 
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لمنظمدددة التحريدددر الفلسدددطينية، صدددائب عريقدددات، إن "السددديد نتنيددداهو مقتندددع بدددأن علدددى الفلسدددطينيين أن 
يكونددوا شدداكرين علددى العدديش تحددت نظددام عنصددري وفددي الشددتات"، الددذي "إذا مددا كددان يهددتم بشدديء فهددو 

وأضداف عريقدات:  األرض والمصادر الطبيعية وتشتيت العائالت وحصدار النداس وقتدل األمدل".سرقة 
"ما تزال العائالت تنتظر تسلم أحبائها، ويتم هدم منازل األطفال الفلسطينيين، وما تزال عائلة دوابشدة 

 اللوم لآلخرين". وهو يوجه  تنتظر العدل، إن الكره الذي يكنه نتنياهو للفلسطينيين يجعله يخترع تاريخا  
 12/8/2016 "،21عربيمولع "

 
 تطالب بتحرك دولي عاج  لولف اناستيطان في القدس الفلسطينية الخارجية .3

المجتمدددع الددددولي، واألمدددم المتحددددة، خاصدددة مجلدددس  الفلسدددطينية طالبدددت وزارة الخارجيدددة :وفددا –رام هللا 
كفيلة بوقف البناء االستيطاني "الجنوني" األمن الدولي، بالتحرك العاجل والسريع، التخاذ اإلجراءات ال

، مجلدس األمدن إلدى 11/8 ودعت الخارجية في بيان صحفي، يدوم الخمديس في مدينة القدس المحتلة.
كقدددوة احدددتالل علدددى قدددرارات الشدددرعية  "إسدددرائيل"تحمدددل مسدددهولياته السياسدددية والقانونيدددة، فدددي لجدددم تمدددرد 

لزامهاالدولية،   ض دولة فلسطين، ووقف استيطانها فيها.بإنهاء احتاللها الغاشم ألر  وا 
وحدة استيطانية على أراضدي بيدت حنيندا، ضدمن مشدروع يهددف  62مشروع بناء  الخارجية كما أدانت

توسيع البناء االستيطاني في شمال المدينة المقدسدة، واسدتيالء بلديدة االحدتالل علدى قطعدة أرض  إلى
يس يهدودي وحمدام تطهيدر للمسدتوطنة المقامدة كند إنشداءفي حي جبل المكبر بالقددس المحتلدة، بهددف 

 على أراضي الحي.
 11/8/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 للقاء نتنياهو لاللتفاف على المبادرة الفرنسية رفض مقترحا  أمريكيا   عباسمجدناني:  .4

صدريح صدحفي لدد"القدس" كشف عضو اللجنة التنفيذيدة لمنظمدة التحريدر أحمدد مجددالني فدي ت :رام هللا
رئدديس الددوزراء ، أن الددرئيس محمددود عبدداس رفددض مقترحددا  أمريكيددا  للقدداء 11/8 دوت كدوم، يددوم الخمدديس

 نتنياهو، لاللتفاف على المبادرة الفرنسية.اإلسرائيلي بنيامين 
 11/8/2016 ،القدس، القدس

 
 للمؤتمر الدولي يا  نهائ موعدا   تلق  يلم  أنه بلغ اللجنة التنفيذيةأ : عباس"رأي اليوم" .5

تهكد مصادر سياسدية فلسدطينية وجدود تحركدات أمريكيدة قويدة تسدتخدم الضدغط المباشدر علدى  خاص:
عدة أطراف عربية ودولية، وباألخص على الجانب الفلسطيني، من أجدل تأجيدل عقدد المدهتمر الددولي 
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نتهددداء االنتخابدددات الدددذي مدددن المقدددرر أن تعلدددن عنددده فرنسدددا قبدددل نهايدددة العدددام الجددداري، إلدددى مدددا بعدددد ا
 األمريكية، وا عالن اإلدارة الجديدة عن خططها المستقبلية تجاه التعامل مع القضايا العالمية.

أحددد الساسددة الفلسددطينيين أكددد لددد"رأي اليددوم" أن الددرئيس محمددود عبدداس أبلددم اللجنددة التنفيذيددة لمنظمددة 
مدددن  جازمدددا   نددده لدددم يتلدددق ردا  التحريدددر الفلسدددطينية، فدددي عخدددر اجتمددداع لهدددا عقدددد فدددي مقدددر المقاطعدددة، أ

الفرنسيين بموعد نهائي لعقد المدهتمر الددولي للسدالم قبدل نهايدة العدام الجداري، حسدب مدا كدان مخطدط 
ذلدك تدرك خشدية لددك مركدز القيدادة الفلسدطينية فدي  أنويهكدد المصددر السياسدي الفلسدطيني  له سابقا.

الممارسة على العديد من األطراف ومنها المقاطعة، بإمكانية خضوع فرنسا لجملة الضغوط األمريكية 
العربية، لتأجيل المهتمر الفرنسي، من خالل محاالت التفافيدة تقودهدا أطدراف عددة، وتدأتي علدى شدكل 
لقدداءات تقريبيددة بددين الجددانبين الفلسددطيني واإلسددرائيلي فددي العاصددمة المصددرية القدداهرة، بمشدداركة عدددة 

 لمشاركات لمستوك "مهتمر دولي".أطراف دولية، على أن ال ترتقي اللقاءات وا
وخددددالل لقدددداءه األخيددددر مددددع وزيددددر الخارجيددددة  عبدددداسويتكشددددف مددددن معلومددددات وصددددلت "رأي اليددددوم" أن 

األمريكي جون كيري في فرنسا، لم يحصل منه على "رد إيجابي" يقبل بما تطرحه فرنسا لعقدد مدهتمر 
ديل مبدددادؤ مدددهتمر فرنسدددا الشدددك بعمدددل واشدددنطن علدددى تعددد عبددداسالسدددالم، وفدددي هدددذا الشدددأن ال يفدددارق 

"المدهتمر التمهيددي" الدذي عقدد مطلدع الشدهر الماضدي بمشداركة أكثدر مدن  الدولي، كما فعلت في بيان
وزيدددر خارجيدددة مدددن دول عربيدددة وغربيدددة وعسددديوية، بحيددد  يجدددري القفدددز عدددن تحديدددد سدددقف زمندددي  20

تفدداوض حددول قيددام أسدداس لل 67للمفاوضددات، وعدددم اعتمدداد الطلددب الفلسددطيني بددأن تكددون حدددود العددام 
 دولة فلسطينية، مع الموافقة على نسبة تبادل طفيفة لألراضي.

 11/8/2016 ،رأي اليوم، لندن
 

 همة" لدعم القضية الفلسطينيةم"خطوة  "إسرائي "المالكي: تطبيع العاللات بين تركيا و .6
سدتلعب دورا  فعداال  المالكي أنَّ تركيدا "الفلسطيني رياض أكد وزير الخارجية : سلطان جوغاالن -أنقرة 

فددي ، وأشددار أكثددر فددي التخفيددف مددن معاندداة الشددعب الفلسددطيني"، بعددد تطبيددع عالقاتهددا مددع "إسددرائيل".
إلدى أنَّ عدودة العالقدات التركيدة  ،مولدود جداويش أوغلدوالتركي مهتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره 

مسداعدات اإلنسدانية للفلسدطينيين، اإلسرائيلية ستكون السدبب الدرئيس فدي السدماح لتركيدا أكثدر بتقدديم ال
وأوضدددح المدددالكي أنَّ عدددودة  مدددذكرا  بسدددفينة المسددداعدات التركيدددة التدددي وصدددلت إلدددى قطددداع غدددزة مدددهخرا .

العالقات التركية اإلسرائيلية لن تسهل المسداعدات اإلنسدانية التركيدة للفلسدطينيين فحسدب؛ بدل ستسدهم 
  في تنفيذ مشاريع البنية التحتية.



 
 
 
 

 

 7 ص             4018 العدد:        12/8/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

عدددن وجدددود مقتدددرح لتأسددديس هيئدددة وزاريدددة تركيدددة فلسدددطينية مشدددتركة، معتقددددا  أن هدددذه وكشدددف المدددالكي 
 الخطوة، حال تنفيذها، ستساهم في توسيع العالقات بين الجانبين والدفع بها إلى األمام.

مدن محاولدة انقالبيدة فاشدلة، مشديرا  إلدى أنَّ زيارتده  15/7/2016وأعرب عن حزنه لما شهدته تركيا فدي 
 نقرة تأتي من أجل التعبير عن مشاعر الشعب الفلسطيني وحكومته للجانب التركي.اليوم إلى أ

 11/8/2016، لألنباء األناضو وكالة 
 

 ألسرى المضربين عن الطعامدعم الحشد الطالات ل تدعوفي منظمة التحرير  "العاللات العربية" .7
رسدددالة وجهتهدددا لألحدددزاب  دعدددت دائدددرة العالقدددات العربيدددة فدددي منظمدددة التحريدددر الفلسدددطينية، فدددي غدددزة:

واالتحددادات الشددعبية العربيددة ومهسسددات المجتمددع المدددني، إلددى حشددد الطاقددات وتكثيددف الجهددود عبددر 
كافددة أشددكال الدددعم واإلسددناد لألسددرك المضددربين عددن الطعددام، وفددي مقدددمتهم األسددير بددالل كايددد الددذي 

ايدددد وزمالئددده فدددي المعركدددة يواصدددل إضدددرابه المفتدددوح عدددن الطعدددام. وأشدددادت الددددائرة "بصدددمود األسدددير ك
البطوليددة الدددائرة مددع االحددتالل حتددى نيددل الحريددة"، كمددا ثمنددت كددل حمددالت التضددامن العربيددة والدوليددة 

ودعت إلى استمرارها لما فيها من أثر بالم على صمودهم وتقوية عزيمتهم، ولفضح سياسة  والمحلية.
 االحتالل اإلجرامية بحق شعبنا وأسراه.

قددات العربيددة المجتمددع الدددولي بددإلزام دولددة االحددتالل بدداحترام قواعددد القددانون الدددولي وطالبددت دائددرة العال
واإلنسدددداني، ووضددددع حددددد لسياسددددة اإلفددددالت مددددن العقدددداب، وتددددوفير الحمايددددة الدوليددددة لشددددعبنا، وتحمددددل 

 مسهولياتها إلنقاذ حياة األسير كايد، بالضغط على سلطات االحتالل إلطالق سراحه فورا .
 12/8/2016 ،ندنالقدس العربي، ل

 
 وحدة سكنية للمتضررين شما  لطاع غزة 56الوزير الحساينة يسّلم  .8

وحددة  56، 11/8 سّلم وزير األشغال العامة واإلسكان مفيدد محمدد الحسداينة، يدوم الخمديس :وفا –غزة 
وحددات سددكنية  104سدكنية للمتضددررين مدن العدددوان اإلسدرائيلي، بتمويددل سدعودي ضددمن مشدروع بندداء 

 إيواء األسر المتضررة في شمال قطاع غزة، بتنفيذ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.إلعادة 
 11/8/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 من مخصصات اللجان الشعبية في مخيمات الضفة لصالح مخيمات لبنان %5التطاع  .9

، بمقددر الرئاسددة، فددي 11/8 م الخمدديساسددتقبل رئدديس دولددة فلسددطين محمددود عبدداس، يددو  :وفددا –رام هللا 
علددى نتددائج  عبدداسوأطلددع الوفددد  مدينددة رام هللا، رهسدداء اللجددان الشددعبية فددي مخيمددات الضددفة الغربيددة.



 
 
 
 

 

 8 ص             4018 العدد:        12/8/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

زيدارتهم إلددى مخيمددات الالجئددين الفلسددطينيين فددي لبنددان، والمعاندداة التددي يقددع تحددت كاهلهددا أهلنددا هندداك، 
طدوير البنيدة التحتيدة، خاصدة أوضداع مخديم الجليدل، وأوضاعهم المعيشية الصعبة، والحاجة الماسدة لت

 ، واألوضاع الصعبة التي يعانون منها.ةالذي يضم المئات من العائالت المهجرة من مخيمات سوري
مدن  %5وأعلن رهساء اللجان الشعبية عن تبرعهم ألهلنا في لبنان، من خالل مدوافقتهم علدى اقتطداع 

 ة الغربية، لصالح مخيمات لبنان.مخصصات اللجان الشعبية في مخيمات الضف
كمددا أشدداروا إلددى ضددرورة عمددل اتفاقيددات توأمددة بددين مخيمددات الالجئددين فددي الضددفة الغربيددة ومخيمددات 

 لبنان، لتقديم الدعم ألهلنا، والتخفيف من معاناتهم.
 11/8/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 دس وانسحاب المنفذإصابة مستوطن بجراح في عملية طعن بالق .11

أصددديب مسددتوطن صدددهيوني، عصددر يدددوم الخمدديس، فدددي عمليددة طعدددن بحددي الطيدددور : القدددس المحتلددة
 بمدينة القدس المحتلة، فيما تمكن المنفذ من االنسحاب.

صددابته بجددراح 0404وقددال الموقددع العبددري   ( إن شددابا عربيددا تمكددن مددن طعددن مسددتوطن فددي صدددره وا 
 فيما انسحب المنفذ من المكان.مختلفة بعد طعنه باستخدام مفك، 

وهرعت قوات االحدتالل إلدى منطقدة الطدور بمديندة القددس، حيد  مكدان وقدوع العمليدة، وشدرعت بتنفيدذ 
 حملة تفتيش عن المنفذ، فيما نقل المستوطن المصاب للمستشفى لتلقي العالج.

علومدددات والتفاصددديل مددن جانبهدددا، قالدددت المتحدثدددة باسدددم شدددرطة االحدددتالل "لوبدددا السدددمري"، إنددده وفقدددا للم
 األولية المتوفرة، قام وعلى ما يبدو شاب عربي بتنفيذ عملية طعن بواسطة مفك ضد يهودي.

 11/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 مشع  يهنئ تركيا بإفشا  انانقالب .11
هندأ رئديس المكتدب السياسدي لحركدة حمداس، خالدد مشدعل، فدي اتصدال هداتفي مدع : األناضدول –أنقرة 
الوزراء التركي بن علي يلدريم، الشعب التركي، بإفشال المحاولة االنقالبية، التي شدهدتها بدالده رئيس 
 يوليو/ تموز الماضي. 15في 

ووفقا لما صرحت به مصادر في رئاسة الوزراء التركية لألناضول، فقد أشدار مشدعل خدالل المكالمدة، 
 ول إلدى الشدوارع حدامال األعدالم التركيدة.إلى إظهار الشعب الفلسطيني، تضامنه مدع تركيدا، عبدر الندز 

بدددوره شددكر يلدددريم مشددعل علددى تهنئتدده، قددائال إندده يشددعر بقلبدده بالدددعم الددذي يبديدده الشددعب الفلسددطيني 
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وشدددد يلدددريم علددى اسددتمرار الدددعم التركددي لعمليددة المصددالحة الفلسددطينية، مشدديرا أندده سدديبح   الشددقيق.
 طيني، رياض المالكي.هذه المسألة اليوم مع وزير الخارجية الفلس

 11/8/2016الرأي، عمان، 
 
 فشا  انانتخابات للب للحقائقبسعينا إل: اتهام فتح حماس .12

عددد الندداطق باسددم حركددة المقاومددة اإلسددالمية "حمدداس"، سددامي أبددو زهددري، تصددريحات حركددة فددتح بددأن 
 حماس تريد إفشال االنتخابات ادعاء يثير السخرية وقلبا  للحقائق.

فددي تصددريح صددحفي مسدداء الخمدديس، أن ذلددك االدعدداء يهدددف إلددى تبريددر أزمددة فددتح وأكددد أبددو زهددري 
 والتغطية على هجومها الالأخالقي والالوطني على حركة حماس.

وقدال إنده وعلدى العكدس مدن ذلددك فدإن حركدة فدتح تعقدد عشددرات األنشدطة واالجتماعدات يوميدا  فدي غددزة 
ضدددفة المحتلدددة مدددن خدددالل االسدددتدعاءات فيمدددا تتعدددرض حركدددة حمددداس وأبناههدددا لمجدددزرة حقيقيدددة فدددي ال

 واالعتقاالت اليومية المزدوجة من السلطة واالحتالل اإلسرائيلي.
 ونوه أبو زهري إلى أنه رغم ذلك فإن حماس تشدد باستمرار على ضرورة استكمال العملية االنتخابية.

ذا كاندت حركدة فدتح معنيدة باالنسدحاب من هدا فهدذا شدأنها كما شدد علدى تمسدك حمداس باالنتخابدات، وا 
 وعليها أن تمتلك الجرأة إلعالن ذلك أمام شعبنا بدال  من اختالق االدعاءات والتذرع باآلخرين.

 11/8/2016مولع حركة حماس، غزة، 
 

 فتح: تبرير حماس فض اجتماع اتحاد المرأة وسياستها على األرض نا تؤسس ألجواء إيجابية .13
و عيطدددة، أن تبريدددر حركدددة "حمددداس" لفدددض أجهزتهدددا أكدددد المتحدددد  باسدددم حركدددة "فدددتح" فدددايز أبددد :غدددزة

الجتمدددداع االتحدددداد العددددام للمددددرأة بددددالقوة العسددددكرية يددددوم أمددددس، هددددو بمثابددددة "اسددددتمرار لسياسددددة االنفددددراد، 
من قبلها، وعدم احترامها لآلخر"، مشددا على أن "مثل هدذه التبريدرات ال تهسدس  واإلقصاءوالسيطرة، 

 ية الديمقراطية".تمهد الستحقاق العمل إيجابيةألجواء 
وقددال أبددو عيطددة، فددي تصددريح صددحفي، يددوم الخمدديس، "إن فددض االجتمدداع مددن قبددل "أجهددزة حمدداس" 
تزامن مع حملة تحريض، وتشهير، وتشكيك في وطنية فدتح، مدن قبدل قيدادات فدي "حمداس"، ودعوتهدا 

 لالنسحاب من االنتخابات، وترك المجال للفصائل األخرك".
حمدداس علددى األرض تهدددف إلددى عرقلددة إجددراء االنتخابددات المحليددة،  وأضدداف أبددو عيطددة، "أن سياسددة

، الددذي ال يسددتوجب الحصددول 1998لسددنة  12وتمثددل انتهاكددا فاضددحا لقددانون االجتماعددات العامددة رقددم 
 على موافقة أو إشعار أي جهة أمنية، للقيام باجتماعات وفعاليات داخل القاعات المغلقة".
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نتهاكا لميثداق الشدرف، الدذي وقعدت عليده حمداس وجميدع الفصدائل، وأشار إلى أن هذه السياسة تمثل ا
إلتاحددة المجددال للمددواطن الفلسددطيني والفصددائل والقددوائم التحددرك والعمددل بحريددة فددي هددذه االنتخابددات"، 
موضددحا أن فددض هددذا االجتمدداع لدديس الخددرق الوحيددد، الددذي أقدددمت عليدده "أجهددزة حمدداس" منددذ التوقيددع 

استدعاءات ألبناء الحركة وبعض كتاب الرأي، باإلضافة إلى إصددار على ميثاق الشرف، بل قامت ب
 أحكام جائرة بحق كواد وعناصر من الحركة.

وتساءل أبو عيطة، هل تحصل "حماس" ومهسساتها وقياداتها على تدراخيص لممارسدة أنشدطتها التدي 
ام هدذه األمداكن تعقدها في المساجد والمهسسات الحكوميدة، رغدم أن القدانون الفلسدطيني يحظدر اسدتخد

والمهسسددات ألغددراض حزبيددة وانتخابيددة، مشددددا علددى أن اسددتمرارها فددي هددذا الددنهج يعددد بدايددة لوضددع 
إلددى إعددالن موقفهددا إذا كانددت قددد تراجعددت عددن خددوض  إياهدداالعراقيددل أمددام إجددراء االنتخابددات، داعيددا 

 االنتخابات بدال من وضع العراقيل والقيود أمام حركة فتح.
يته من أن يكون هذا السلوك هو جزء من توجه لددك "حمداس" إلفشدال االنتخابدات كما أعرب عن خش

التي ينتظرها شعبنا يوما بيوم، مطالبا قادتها باحترام قواعد العملية االنتخابية، التي تتيح لكل األحزاب 
تحدددرم  والقددوك العمدددل بحريددة مطلقدددة، للتدددرويج لقوائمهددا االنتخابيدددة، وبرامجهدددا، واختيددار مرشدددحيها، وأال

 شعبنا من هذا االستحقاق الديمقراطي وفقا للقانون والدستور.
 11/8/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 

 انانتخابات المحلية تكشف حجم انقسامات البيت الفتحاوي": 21"عربي  .14
ول/ أكتددوبر تشددرين األ 8مددع اقتددراب االنتخابددات البلديددة المزمددع عقدددها فددي : خالددد أبددو عددامر - غددزة

القادم؛ فقد بدأت الخالفات الفتحاوية تطفو على السطح، في أعقاب سلسدة مدن اإلقداالت واالسدتقاالت 
 الجماعية التي شهدتها الحركة في األيام القليلة الماضية.

مددن عب/ أغسددطس الجدداري، قددرارا يقضددي بفصددل  5فقددد أصدددر الددرئيس الفلسددطيني محمددود عبدداس فددي 
ة؛ هددم النائبتددان فددي المجلددس التشددريعي الفلسددطيني، نجدداة أبددو بكددر ونعيمددة خمسددة قيدداديين مددن الحركدد

الشيخ علي، وعضوا المجلس الثوري عدلي صدادق وتوفيدق أبدو خوصدة، بسدبب عالقدتهم بالنائدب مدن 
 محمد دحالن، المفصول من الحركة هو اآلخر.

ارات الجباندة" التدي ورفضت عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح، نجداة أبدو بكدر، مدا أسدمتها "القدر 
أصدرها الرئيس عباس، مشيرة إلى أنها لم تبلم رسميا بقرار فصلها حتى هذه اللحظة، وأن ما وصلها 

 من قرار اإلقالة كان عبر وسائل اإلعالم.
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وأكدددت أبدددو بكددر أنهدددا مددا زالدددت "علددى رأس العمدددل الفتحدداوي، وال يحدددق للددرئيس أو أي كدددان؛ أن يقدددوم 
" أن حركددة فددتح 21ح الداخليددة المعمددول بهددا داخددل الحركددة"، مضدديفة لددد"عربيبإقصددائي متجدداوزا اللددوائ

ن كددان قددرار اإلقالددة صددحيحا؛ فهددو خيددار لدديس  "ليسددت شددركة خاصددة يددديرها أبددو مددازن كيددف يشدداء. وا 
 موفقا في هذا الوقت بالتحديد".

حركدة فدتح وحضرت ردود الفعل الغاضبة على قرارات الرئيس عباس بقوة، فقدد تقددم عددد مدن قيدادات 
أبددرزهم أحمددد قددديح وماجددد القددرا المحسددوبان علددى تيددار -فددي منطقددة خزاعددة شددرق محافظددة خددانيونس 

باستقالة جماعية، احتجاجا على ما وصفوه بد"استغاللهم من قيادة الحركة، بحسب بيان نشره  -دحالن
 الخميس موقع "الكوفية برس" المحسوب على محمد دحالن.

حات إضددافية مددن القيدداديين المسددتقيلين، إال أنهددم أعربددوا عددن اكتفددائهم " أخددذ تصددري21وحاولددت "عربددي
 ببيان االستقالة.

وأوضدح رئديس "إقلديم شدرق خدانيونس" فدي حركدة فدتح، أحمدد أبدو خداطر، أن "مدا تشدهده أقداليم الحركدة 
في الوطن هو حراك طبيعي، يحد  بين جميع الفصائل عند االسدتعداد لمرحلدة جديددة كدالتي نعيشدها 

وقدال أبدو  يا"، مقلال من تأثير االستقاالت على "الصورة المعهدودة للحركدة فدي الشدارع الفلسدطيني".حال
" إن "الحركة ستتجاوز هذه العقبات في قادم األيام، ولن يهزها استقاالت المتجنحدين 21خاطر لد"عربي

 الذين ينفذون أجندة خارج إطار الحركة".
عب/ أغسددطس  5ة انتخابددات الحركددة بقطدداع غددزة فددي وكددان خددالف حدداد قددد وقددع خددالل اجتمدداع لجندد

الجاري، بحسدب قيدادي فتحداوي حضدر االجتمداع، أكدد أن األمدر وصدل إلدى التراشدق بزجاجدات الميداه 
" أن سبب الخالف كدان حدول صدرف 21وقال القيادي الذي فضل عدم ذكر اسمه، لد"عربي والعصير.

نثريدات علدى أعضداء اللجندة، التدي "لدم يدتم توزيعهدا بعض مستلزمات العملية االنتخابية، وعلية توزيدع ال
بالتسدداوي، إضددافة إلددى اختفدداء عدددد مددن الطابعددات وأجهددزة الددالب تددوب التددي كددان يجددب أن تسددتخدم 
لتدقيق السجل االنتخدابي، وعددم وصدول كافدة المبلدم المرصدود للموازندة الالزمدة إلدى لجندة االنتخابدات 

ألددف دوالر؛ مددن أصددل أربعددة  900مددا وصددل للجنددة يقدددر بدددالتابعددة للحركددة، حيدد  كشددفت تسددريبات أن 
 ماليين دوالر إجمالي ما تم إقراره لالنتخابات البلدية من قبل قيادة حركة فتح".
 11/8/2016"، 21عربيمولع "
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 بدء المعركة انانتخابية بين فتح وحماس مبكرا  "الحياة اللندنية":  .15
وحمدداس مبكددرا ، وقبيددل الموعددد الرسددمي للحمددالت  كتددي فددتحبدددأت المعركددة االنتخابيددة بددين حر : رام هللا

الدعائيدة للكتدل المتنافسدة فدي االنتخابددات المحليدة المقدرر إجراههدا فدي الضددفة الغربيدة وقطداع غدزة فددي 
 السابع من تشرين األول  أكتوبر( المقبل.

اضدي الفلسدطينية، وحفلت وسائل اإلعالم التابعة للفصديلين الكبيدرين المتنافسدين علدى السدلطة فدي األر 
 باألخبار والتصريحات االنتخابية ذات الطابع الدعائي الواضح والصارخ.

التي يقوم بها الطرف اآلخر في محاولة  اإلجراءاتوبدا واضحا  أن كال  من الفصيلين يحاول تضخيم 
اء واسدعة المقربدة مدن فدتح أنبد أوالتابعدة  اإلعدالمونشدرت وسدائل  للتأثير على فرصه أمام الرأي العام.

التابعة لحماس بفض اجتماع انتخدابي لفدتح فدي قطداع غدزة. وفدي المقابدل، تنشدر  األمنعن قيام قوك 
التابعددددة لحمدددداس الكثيددددر مددددن األخبددددار السددددلبية المتعلقددددة باللقدددداءات والتحضددددديرات  اإلخباريددددةالمواقددددع 

 االنتخابية التي تقوم بها فتح.
 12/8/2016الحياة، لندن، 

 
 تح في مناطق لن تشك  فيها لوائمحركة فتعتزم التصويت ل من منظمة التحرير أربعة فصائ غزة:  .16

جبر: قالت أربعدة فصدائل صدغيرة مدن فصدائل منظمدة التحريدر إنهدا ستصدوت إلدى حركدة  حسن-غزة 
 لم تشكل قوائمها الخاصة في أي منطقة في محافظات الضفة وغزة. إذافتح 

ن فصددائل جبهددة النضددال أجبهددة النضددال الشددعبي واكددد عبددد العزيددز قددديح عضددو المكتددب السياسددي ل
والجبهددة العربيدددة الفلسدددطينية وجبهدددة التحريدددر العربيدددة وجبهددة تحريدددر فلسدددطين اتفقدددت فيمدددا بينهدددا علدددى 
خوض االنتخابات البلدية في قائمة واحدة، لكنها ستصوت وتدعم قوائم حركدة فدتح إن لدم ترشدح قدوائم 

 سياسيا ووطنيا. باألقر خاصة بها، باعتبار إن حركة فتح هي 
تجري حتى اآلن استعدادات متواصلة لوضع اللمسات  األربعإن القوك  "األيام"وقال قديح في حدي  لد

المرشددحين فددي المندداطق المختلفددة، منوهددا إلددى إن القددوائم االنتخابيددة سددتركز علددى  أسددماءعلددى  األخيددرة
 عيدا عن االنتماء الحزبي.الكفاءات والشخصيات المجتمعية التي ستقدم خدمة افضل للمواطن ب

حتددى ال يددتم تشددتيت  األخددركوتددابع: نحددن فددي حالددة انعقدداد دائددم ونحدداول تنسدديق التحالفددات مددع القددوك 
الفلسطينية عشرات السدنوات  األراضيوتعيد  األوضاعلصالح قوك ال نرغب في أن تستغل  األصوات
 إلى الوراء.

دة تسدتطيع أن تخددم المدواطن الفلسدطيني عبدر عن امله في أن يتم الخروج بقائمة وطنيدة موحد وأعرب
تجميددع الطاقددات، مهكدددا أن البلددديات بحاجددة إلددى شخصدديات تسددتطيع التواصددل مددع المجتمددع الدددولي 
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وحذر قديح من قيام بعدض الفصدائل باسدتغالل العدائالت فدي كثيدر مدن المنداطق  وجذب االستثمارات.
إن تلعددددب العدددائالت دورا مقددددررا فدددي بعددددض  مدددن خددددالل زج أعضدددائها فددددي القدددوائم االنتخابيددددة، متوقعدددا

لتشدكيل قائمدة وطنيدة مدن جميدع الفصدائل  أسابيعوكشف النقاب عن فشل فكرة طرحت قبل  المناطق.
 ناخب. ألف 300في القطاع التي بها نحو  األكبرلخوض انتخابات بلدية غزة باعتبارها البلدية 

 12/8/2016األيام، رام هللا، 
 
 على لسان األحمد إشاعات مغلوطة ومغرضة اإلعالمسائ  فتح: ما تناللته بعض و  .17

التددي وصددفها  اإلعددالمنفددى أمددين سددر حركددة فددتح فددي جنددين عددالء السددعدي مددا تناقلتدده وسددائل : جنددين
 .األحمدبد"المغرضة" على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام 

لم يصددر عنده  األحمدان عزام على لس اإلعالموقال السعدي في تصريح صحفي: "ما تناقلته وسائل 
 تتعرض لها حركة فتح". التيوهو جزء من حملة التشويه والتضليل 

وحددول النقدداش الددذي دار فددي اللقدداء قددال السددعدي: "كددان النقدداش حددول وحدددة حركددة فددتح وكيفيددة توحيددد 
ي فدي كدل طر حركية ملتزمين بدالقرار الفتحداو أكلجنة مركزية و  أننافي الجلسة  األحمدالحركة وقد قال 

 نعمل على لملمة جراح حركة فتح". أنالمناطق التنظيمية ويجب 
مدن الجميدع عندد مصدلحة  أكبدرقدال: "فدتح  األحمدد أنوعن عبارة فدتح أكبدر مدن الجميدع قدال السدعدي 

 لتشويه حركة فتح".وأعوانهم  اإلسرائيليينالسعدي: "هناك حملة موجهة من قبل  وأردف الوطن".
 11/8/2016هللا، الحياة الجديدة، رام 

 
 في لبنانلفتح  سلسلة لقاءات مع األطر التنظيمية والحركيةجما  محيسن يعقد  .18

عقددد عضددو اللجنددة المركزيددة لحركددة فددتح مسددهول األقدداليم الخارجيددة جمددال محيسددن، سلسددلة : بيددروت
لقدداءات مددع األطددر التنظيميددة والحركيددة فددي لبنددان. وأوضددحت سددفارة فلسددطين أن محيسددن وضددع قيددادة 

تح فددي صددورة الوضددع السياسددي والحركددي وعخددر المسددتجدات علددى السدداحة الفلسددطينية، وتطددرق إلددى فدد
ملددف المصددالحة ومبددادرتي السددالم الفرنسددية والمصددرية والتمسددك بددالموقف الفلسددطيني المطالددب بإنهدداء 

 وعاصمتها القدس.  1967االحتالل اإلسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية على أراضي عام 
إلددى تقددارير عددن أوضدداع المخيمددات واإلجددراءات المتخددذة لتعزيددز األمددن واالسددتقرار، وتمتددين واسددتمع 

أونروا  العالقات األخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، كما بح  المجتمعون ملف تقديمات وكالة
 وضرورة استكمال إعمار مخيم نهر البارد واألوضاع المعيشية والحياتية لالجئين.
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فتح في بيان الحقدا  األخبدار عدن خالفدات داخدل حركدة فدتح فدي لبندان، معتبدرة أنده يقصدد  ونفت حركة
منهددا إثددارة الفتنددة والبلبلددة داخددل المخيمددات، مشدديرة  إلددى أن الحركددة هددي الحاضددنة لكددل العمددل الددوطني 

قرار الفلسطيني بكل مكوناته وسدتبقى راعيدة للوحددة الوطنيدة الفلسدطينية والمحافظدة علدى األمدن واالسدت
 والسلم األهلي في المخيمات والجوار.

 12/8/2016الحياة، لندن، 
 
عدام له األسير كايد لالعتقا  اإلداريتحوي  "الشعبية": لرار اناحتال   .19  تصفية وا 

وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار ما ُتسدمى "المحكمدة العليدا اإلسدرائيلية" المتمثدل : رام هللا
فددي أكتددوبر المقبددل، للنظددر فددي التمدداس علددى قددرار تحويددل األسددير بددالل كايددد، بتحديددد جلسددة اسددتماع 

عدام له".  المضرب عن الطعام، لالعتقال اإلداري، بأنه قرار "تصفية وا 
وحّملت الجبهدة، فدي بيدانه لهدا مسداء الخمديس، االحدتالل الصدهيوني، المسدهولية الكاملدة عدن تدداعيات 

األسددير كايددد فددي المستشددفى فددي ظددروف صددعبة غيددر إنسددانية هددذا القددرار الخطيددر، واسددتمرار احتجدداز 
 يوما . 58مكبَل اليدين والقدمين رغم حالته الصحية جراء استمرار إضرابه عن الطعام منذ 

 11/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 "الجهاد اإلسالمي"في الضفة بينهم عناصر من  فلسطينيا   12يعتق   الجيش اإلسرائيلي .21

فلسدطينيا  12، اعتقدال أمدسأعلن الجيش اإلسرائيلي صباح : وكاالت –ابراهيم  كامل-حتلة القدس الم
 من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم عناصر من الجهاد اإلسالمي.

فلسدطينيا مدن منداطق مختلفدة فدي الضدفة الغربيدة  12وذكر بيان عن الجيش، أن قواته قامت باعتقدال 
وأشددار البيددان أن االعتقدداالت تركددزت فددي  مددن اإلسددرائيلي  لددم يحددددها(.علددى خلفيددة نشدداطات ضددد األ

 شمال وجنوبي الضفة وأن المعتقلين نقلوا للتحقيق لدك األمن اإلسرائيلي.
من بين المعتقلين ناشطون  من جانبه قال مصدر في الجهاد اإلسالمي  فضل عدم كشف هويته( إن

 ي الضفة.من حركة الجهاد اإلسالمي في مخيم جنين شمال
وتشددهد الضددفة الغربيددة اعتقدداالت شددبه يوميدده مددن قبددل الجدديش اإلسددرائيلي، حيدد  بلددم عدددد المعتقلددين 

 معتقال. 7000شبه رسمية نحو  إحصاءاتبحسب 
 12/8/2016الرأي، عمان، 
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 وحدة استيطانية جديدة 62صادق على إلامة تالتابعة لالحتال  بلدية القدس  .21
دقت لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس التابعة لالحتالل اإلسرائيلي القدس العربي: صا –رام هللا 

على بناء برجين في مستوطنة بسغات زئيف شمال مدينة القدس المحتلة. ويعد المخطط من أوسع 
المخططات االستيطانية كونه يشمل توسيع البناء االستيطاني في المنطقة الشمالية لمدينة القدس. 

 وحدة استيطانية ومجمع دوائر وحديقة عامة. 62ناء برجين بواقع ويتضمن المشروع ب
وبحسب ما ورد من اللجنة فإن هذا المشروع يأتي بالتزامن مع دفع بلدية االحتالل لمشروع عخر تم 

وحدة استيطانية تمتد من منطقة مستوطنة جيلو حتى منطقة  2,500تسريعه االثنين الماضي ويشمل 
 جاال وبيت لحم جنوب القدس.األنفاق على أراضي بيت 

 12/8/2016، ، لندنقدس العربيال
 
 ولانون التسويات 2017 حكومة نتنياهو تنالش ميزانية .22

اجتمعت الحكومة اإلسرائيلية، لمناقشة الميزانية و"قانون التسويات" للسنتين القريبتين، : هاشم حمدان
 وذلك قبيل المصادقة عليهما المتوقعة صباح اليوم الجمعة.

مليار شيكل، في حين يتوقع أن تصل ميزانية  454,1إلى  2017من المتوقع أن تصل ميزانية العام و 
 مليار شيكل. 463,6إلى  2018العام 

 12/8/2016، 48عرب 
 
 " واألردن ومصرإسرائي "على  فلسطينية ستشك  خطرا  الدولة لمعهد "األمن القومي": ال دراسة .23

جديدة أن على إسرائيل إعادة النظر في استراتيجيتها السياسية  وديع عواودة: ترك دراسة –الناصرة 
، منذ "الربيع العربي"واألمنية، على ضوء الزلزال الذي ال يزال يضرب الشرق األوسط عقب ثورات 

 خمسة أعوام ونّيف، وال تظهر نهايته في المستقبل المنظور.
سي الذي كان سائدا وأن الفشل سيا –قّوض المنطق الجيو  الزلزال،وبحسب الدراسة فإن هذا 

في الشرق األوسط يحول دون موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية رغم تصريحات  "الدولي"
 قادتها المهيدة لها.

 "الحّيز العربي في مسار الفشل الدولي"هذه الدراسة، التي صدرت مهخرا في كتاب بعنوان تتوقع و 
 معة تل أبيب، للباحثين كوبي ميخائيل ويوئيل غوجانسكي،في جا "معهد دراسات األمن القومي"عن 

بأن يتصاعد انعدام االستقرار في الشرق األوسط وأن الدول العربية، مثل األردن والمغرب والسعودية 
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ما زالت اليوم تعمل بشكل معقول ستتحول هي أيضا إلى دول فاشلة وحلبة "ودول الخليج، التي 
 سيهثر بشكل كبير على اقتصاد المنطقة كلها. ، األمر الذي"مواجهات متصاعدة

من جهة أخرك تبرر الدراسة اإلسرائيلية تهرب إسرائيل من الموافقة على قيام دولة فلسطينية في و 
إذا قامت دولة فلسطينية فاشلة، في الضفة الغربية يمكن أن تتحول "ظل هذه التطورات. وجاء فيها 

 تمي للدولة اإلسالمية.أراضيها أيضا إلى قاعدة نشاط لجهات تن
وفي قطاع غزة تنشط جهات كهذه بصورة علنية، بينما هي موجودة في الضفة، لكن نشاطها ما زال 
ملجوما بسبب وجود جيش االحتالل. وتحاول تبرير رهيتها هذه بالقول إن دولة فلسطينية تكون فاشلة 

رائيل تعارض تسوية الدولتين مثل سورية أو العراق ستشكل خطرا على جميع جيرانها علما بأن إس
وتفشلها منذ عقود رغم االنتقادات الدولية المتراكمة. وتزعم أن دولة فلسطينية ستشكل خطرا على 
إسرائيل بسبب قربها من مراكز تجمعاتها السكنية وبسبب وجود أقلية فلسطينية كبيرة داخل الخط 

 ."سالميةالدولة اإل"األخضر، وهي أقلية يوجد في هامشها تأييد لد 
كما تدعي أن دولة فلسطينية ستشكل خطرا على األردن، الذي أغلبية سكانه هم فلسطينيون ويوجد 

هي "فيه اليوم نواة تأييد كبيرة لداعش. وتمضي الدراسة في شيطنة فكرة الدولة الفلسطينية بالقول 
وتحصل على ستزيد من شدة مشاكل مصر، التي تواجه اليوم نشاط منظمات إرهابية في سيناء 

توجد إلسرائيل مصلحة بالغة األهمية في استقرار "وأوضحت الدراسة أنه  "مساعدة كبيرة من حماس.
  ."مصر واألردن وتعتبر أن اتفاقيتي السالم بينها وبينهما هي مرساتها االستراتيجية في الحيز

 12/8/2016، ، لندنقدس العربيال

 
 لجنودها عبر التحقيق معهم في لت  فلسطينيينتهرب من محاكمات دولية  "إسرائي خبراء: " .24

 20كشفت صحيفة هآرتس العبرية أمس، أن الشرطة العسكرية تحقق في : أسعد تلحمي –الناصرة 
انتفاضة الطعن "حاد  قتل فلسطينيين برصاص جنود إسرائيليين، منذ خريف العام الماضي مع بدء 

 فيذ عملية طعن أو دهس.، لمجرد االشتباه بأنهم كانوا يعتزمون تن"والدهس

وأضافت أن الشرطة تستعين بشهود ومنظمات لحقوق اإلنسان وثّقت حواد  ُتظهر أن إطالق النار  
  لم يكن مبررا .

لكن خبراء في القانون اإلسرائيلي يستبعدون، بناء  لتجربة السنوات الماضية، أن تُْقدم الشرطة على 
لغرض الرئيس من التحقيق هو منع تحقيق دولي في تقديم لوائح اتهام ضد المشتبه بهم، وأن ا

عشرات حواد  إطالق نار على فلسطينيين في األشهر الماضية اعتبرتها السلطة الفلسطينية إعداما  
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ميدانيا  لعشرات األبرياء. ويشير الخبراء إلى أن القانون الدولي يتيح لهيئات قضائية دولية التدخل في 
 تقم السلطات المحلية بالتحقيق فيها.مثل هذه األحدا  في حال لم 

 12/8/2016، الحياة، لندن
 
 حقيقي للجيش اإلسرائيلي : عمليات الضفة تحدّ  خبير عسكري .25

ذكر الخبير العسكري اإلسرائيلي أمير بوخبوط أن حواد  إطالق النار التي ينفذها الفلسطينيون 
ي لديه اقتناع بأنه يقف في مواجهة تحولت إلى تهديد مركزي لإلسرائيليين، وأن كل جندي إسرائيل

 تحّد حقيقي يستلزم منه التدرب على مواجهته.
ال اإلخباري إن الجيش اإلسرائيلي ما زال في ذروة مواجهة اوقال بوخبوط في مقال له نشره موقع و 

ن لديه تخوفا من أن يكون األمر ما زال في بدايته، بسبب  العمليات المسلحة في الضفة الغربية، وا 
يقوم به نشطاء الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية حماس من تدريب لعناصرهم على  ما

 عمليات إطالق النار على األهداف اإلسرائيلية.
 11/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 : الحرب القادمة على حماس ستكون األخيرةاإلسرائيلي ن آر جي"أمولع " .26

لي يوحاي عوفر إن الهدوء السائد على حدود قطاع غزة ربما قال مراسل موقع "إن عر جي" اإلسرائي
يشير إلى أن حركة المقاومة اإلسالمية حماس ما زالت "مصابة بالردع" من عثار الحرب األخيرة عام 

، بدليل أن أصوات الحرب تتراجع منذ عامين، مضيفا أن الكثيرين يطالبون بشن "الحرب 2014
 األخيرة" على غزة.

وساط األمنية اإلسرائيلية تزعم أن الهدوء الحالي عند حدود غزة لم يشهده اإلسرائيليون وأضاف أن األ
 .2005، مرورا بمرحلة ما بعد االنسحاب اإلسرائيلي من القطاع عام 2000منذ عام 

، أطلقت من غزة أربعون قذيفة وصاروخا باتجاه األراضي 2014وأشار عوفر إلى أنه منذ صيف 
حاد  إطالق نار باتجاه  15تسع عبوات ناسفة على الحدود، وتم تسجيل  اإلسرائيلية، ووضعت

 القوات اإلسرائيلية التي تقوم بدوريات حدودية.
عملية  369، تم تسجيل 2008ومن باب المقارنة فإنه عقب تنفيذ عملية الرصاص المصبوب عام 

 898تم تسجيل  2012إطالق صواريخ وقذائف، وقبل عامين من تنفيذ عملية عمود السحاب عام 
 حادثا أمنيا. 179حادثا مشابها، وبعد الحرب وقع 
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وأكد الكاتب اإلسرائيلي أن حماس ال تبدي تحمسا للدخول في مواجهة جديدة مع إسرائيل، وال يعود 
ذلك إلى كونها مصابة بالردع فقط، بل ألنها في مرحلة استخالص الدروس من الحرب السابقة، 

القتالية استعدادا للحرب القادمة التي يعتقد الكثيرون في إسرائيل أنها يجب وتحاول تحسين منظومتها 
 أن تكون الحرب األخيرة في غزة.

وتابع قائال "حينها ستكون إسرائيل مطالبة بإخضاع حماس للمرة األخيرة، مع صعوبة تصديق أن 
 ذلك سوف يحد  على األرض".

العسكرية بصورة متالحقة، من خالل التدريبات  وختم عوفر بالقول إن حماس تواصل تطوير قدراتها
جراء التجارب الصاروخية باتجاه البحر، والتخطيط لتنفيذ العمليات  الميدانية، وبناء شبكة األنفاق، وا 

 المسلحة في الضفة الغربية.
 11/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
عادة القوارب المحتجزة منطقةاناحتال  يرفض توسيع  .27  اع غزةفي لط الصيد وا 

قوات االحتالل ترفض حتى اآلن  إنقال نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش  عيسى سعد هللا:
 توسيع مساحة الصيد رغم كل المحاوالت والتدخالت من قبل بعض الجهات وخصوصا  االرتباط.

احة أن قوات االحتالل تصر على االستمرار في تضييق مساحة الصيد المت "االيام"وأوضح عياش لد
هم في النقابة تقدموا بعشرات الطلبات والمناشدات أن، مبينا  أميالقل من ستة أالصيد والبالغة  أمام

كما كان الحال عليه قبل  األقلمن خالل وسطاء لتوسيع منطقة الصيد على  اإلسرائيليللجانب 
  الحصار والتي كانت تبلم عشرين ميال .

بشكل كبير جدا  خالل العام الجاري بسبب الممارسات  السمك قد تراجع إنتاجأن  إلىولفت عياش 
وفي السياق  ما استمرت هذه الممارسات. إذا، محذرا  في الوقت ذاته من استمرار تراجعه اإلسرائيلية

قارب صيد متوسط وكبير الحجم،  21عن نحو  اإلفراجرفض قوات االحتالل  إلىذاته أشار عياش 
 كانيكية ومستلزمات صيد تحتجزها منذ عدة سنوات.عشرات المحركات المي إلىباإلضافة 

 12/8/2016األيام، رام هللا، 
 

 عائلة من زيارة أبنائها في "ريمون" 54 يمنعهيئة األسرى: اناحتال   .28
أفادت هيئة شهون األسرك والمحررين ظهر يوم الخميس، بأن قوات االحتالل اإلسرائيلي : رام هللا
في ريمون، حي  تم منعها من مواصلة المسير عبر حاجز  عائلة من زيارة أبنائها 54منعت 

 الظاهرية قرب الخليل.
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وأوضحت الهيئة في بيان لها أن هذا اإلجراء اإلسرائيلي غير المبرر تسبب بحالة من التوتر والغليان 
 في سجن ريمون، بعد إعالن األسرك االستنفار العام وا غالق أقسام السجن.

ور إعالمهم بإعادة عائالت األسرك من على حاجز الظاهرية، انتفضوا وكشفت الهيئة أن األسرك وف
عن تصديهم لهذه السياسة، وأن احتجاجهم سيكون على مستوك الحد ، حي  أعلنوا فورا  وأعلنوا

 إرجاعهم لوجبة العشاء لهذا اليوم.
 11/8/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 2016مستوطن ا وعنصر ا احتالليًّا التحموا األلصى منذ بدء  8,960: لقدساالمركز اإلعالمي لشؤون  .29

أصدر المركز اإلعالمي لشهون القدس واألقصى "كيوبرس" تقرير إحصاء ذكر فيه، : القدس المحتلة
مستوطنا  وعنصرا  احتالليا اقتحموا ودنسوا المسجد األقصى منذ بداية العام الجاري،  8,960أن نحو 

مستوطنا ،  7,183نشطاء وأفراد الجماعات اليهودية ومنظمات الهيكل المزعوم. منهم معظمهم من 
من الجنود بزيهم العسكري والشرطة بزيهم  241من عناصر مخابرات االحتالل، باإلضافة لد  482و

من الطالب  1054الخاص، ضمن جوالت اإلرشاد واالستكشاف العسكري، عدا عن اقتحام 
 اآلثار اإلسرائيلية.سلطة راء ومختصين من والمرشدين اليهود وخب

، كان األكثر عددا في االقتحامات؛ إذ وصل عدد / أبريلويشير تقرير اإلحصاء إلى أن شهر نيسان
( مقتحما، بينما وصل عدد المقتحمين 1,335بد  / يونيو، تاله شهر حزيران1,908المقتحمين فيه إلى 

 (. 313  / يوليوتموز 12في تاريخ 
 11/8/2016، الفلسطيني لإلعالمالمركز 

 
 الرحا  لأللصى األحد القادم لشدالخطيب يدعو  .31

دعا رئيس لجنة الحريات إلي شد الرحال للمسجد األقصى، الشيخ كمال خطيب، إلى : القدس المحتلة
شد الرحال للمسجد األقصى المبارك للصالة والرباط فيه، األحد المقبل، في ظل دعوات الجماعات 

 لتنفيذ اقتحام للمسجد المبارك بذكرك ما يسمى "خراب الهيكل".المتطرفة 
، إن "اليهود يحولون هذا اليوم ليوم شر وعدوان الخميس وقال الخطيب في حدي  لد"كيو برس"، يوم

على حرمة مقدساتنا، حي  أعلنوا عن يوم األحد القادم يوم تدنيس للمسجد األقصى من خالل 
 م جماعي للمسجد المبارك".جمعيات يهودية وتنادوا القتحا

 11/8/2016، فلسطين أون ناين
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 القدس: تحقيق يكشف مخطط هدم مناز  في الحي اإلسالمي .31
سرائيلي، بعد احتالل القدس، كان يهدف إلى كُ : هاشم حمدان شف النقاب عن مخطط لالحتالل اإله

توسيع ساحة  هدم بيوت فلسطينيين في القدس المحتلة، في ما يسمى بالحي اإلسالمي، بهدف
 البراق، أو ما يزعم أنه "حائط المبكى"، وذلك نظرا ألن امتداد الحائط شكل جدرانا لهذه البيوت.

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "هآرتس" الصادرة صباح اليوم، الجمعة، فإن الحدي  عن مخطط بدأ 
جزء مما يزعم أنه ، وتبين أن أحد جدرانه هو 1972التفكير به بعد محاولة ترميم منزل في العام 

 "حائط المبكى الصغير".
ف" المزعوم قد أدك إلى كشف أجزاء أخرك من "حائط المبكى" وبحسب التحقيق فإن هذا "االكتشا

كانت مختفية داخل الحي اإلسالمي، ما أثار مجددا الحدي  عن مخطط، كان معروفا لعدد قليل من 
المسهولين اإلسرائيليين، والذي كان يهدف إلى إقامة "ساحة أو ساحات أخرك لحائط المبكى، من 

 حي اإلسالمي".خالل هدم منازل قريبة منه في ال
مترا مختفية في داخل  350مترا، منها  488ويشير التحقيق إلى أن طول حائط البراق يصل إلى 

 الحي اإلسالمي، وهناك عشرات المنازل التي تستند إلى الحائط الذي يشكل جدرانا في هذه المنازل.
الصغير" في داخل كما تضمن التحقيق أن هناك ساحة أخرك أطلق عليها اسم "ساحة حائط المبكى 

مترا، وأن المنظمات اليهودية فشلت في وضع اليد  16.5الحي اإلسالمي، والتي يصل طولها إلى 
 عليها وتحويلها إلى مكان صالة معلن عنها رسميا.

وضع خط حدودي بين "الحي اليهودي" و"حائط المبكى" وبين "الحي  ويضيف التحقيق أنه تمّ 
ر". وفي حين عملت الحكومات اإلسرائيلية على إخالء عالف اإلسالمي" و"حائط المبكى الصغي

عادة توطين يهود فيه، فإنها أوكلت أمر "الحي اإلسالمي" إلى  العرب من "الحي اليهودي" وا 
الجمعيات االستيطانية، وعلى رأسها "عطيريت كوهانيم"، والتي تحظى بدعم حكومي، وتمكنت مع 

مستوطن في الحي اإلسالمي، ورغم  1300طين أكثر من مرور السنوات من شراء بيوت كثيرة، وتو 
 جهودها لم تتمكن من شراء البيوت المجاورة لألجزاء الشمالية لما يزعم أنه "حائط المبكى".

 12/8/2016، 48عرب 
 

 فرض سيادة كاملة على مدينة القدس بشقيها الشرلي والغربيتريد أن تالتفكجي: "إسرائي "  .32
ر الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، ومسهول ملف الخرائط في "بيت قال خبي: أحمد صقر - غزة

الشرق" بالقدس المحتلة، خليل التفكجي، إن االحتالل اإلسرائيلي يسعى للقفز إلى المرحلة النهائية 
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في المفاوضات مع الفلسطينيين حول القدس، من خالل تعزيز تواجد الشرطة اإلسرائيلية في أحيائها؛ 
 ته عليها.لتكريس سياد

وقال الخبير خليل التفكجي إن االحتالل "يريد أن يفرض سيادة كاملة على مدينة القدس المحتلة، 
بشقيها الشرقي والغربي، خاصة أن هناك انسحابا للشرطة الفلسطينية من الشطر الشرقي من 

 القدس".
ون هناك تداخالت " أنه "بمقدار ما تنسحب الشرطة الفلسطينية؛ بمقدار ما يك21وأوضح لد"عربي

بشكل كبير جدا من قبل االحتالل"، موضحا أن "القضية ليست أمنية بقدر ما هي فرض للسيادة 
 اإلسرائيلية على مدينة القدس المحتلة وكافة مجاالت الحياة فيها؛ المدنية واإلدارية والقانونية".

يلية، بل هو كذلك فرض وأضاف التفكجي أن "ما يجري ليس فقط فتح مراكز جديدة للشرطة اإلسرائ
للمنهاج التعليمي اإلسرائيلي داخل مدينة القدس، وهذا ما ستكشفه األيام القليلة القادمة"، الفتا إلى أن 
االحتالل "شرع بالتدخل في الجانب الديني بشكل كبير، وهذا ما يحد  يوميا داخل المسجد األقصى 

 المبارك".
لذي يجري يوميا داخل مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين ن التفكجي أن "التوسع االستيطاني اوبيَّ 

وسحب هوياتهم، ومحاولة منحهم الجنسية اإلسرائيلية؛ كل ذلك يدل على أن إسرائيل قفزت وحدها 
 إلى المرحلة النهائية؛ التي عندما نصلها كفلسطينيين فلن تكون هناك مدينة القدس".

 11/8/2016، 21عربيمولع 
 
 حكاية األلم والبطولةمذبحة ت  الزعتر..  .33

يوما، ودكته خالل ذلك  52ستمر حصار مخيم تل الزعتر شمال بيروت : اوسيم الزهيري -بيروت 
قتيال غالبيتهم من المدنيين والنساء واألطفال  4280ألف قذيفة، وكانت حصيلة المذبحة  55أكثر من 

 جئين.وكبار السن، وعالف الجرحى وقصص مرعبة لعمليات الذبح الجماعية لال
مرور أربعين عاما على مذبحة مخيم تل الزعتر لالجئين الفلسطينيين في لبنان التي من رغم بال

عب الجاري، ما تزال مشاهد الحصار والقتل ماثلة في أذهان  أغسطس/ 12تصادف ذكراها الجمعة 
وال التي أهالي المخيم الذين قدر لهم أن ال يقتلوا في المذبحة، ليعيشوا ويرووا صورا من األه

 عاشوها.
وتمثل مذبحة مخيم تل الزعتر واحدة من أسوأ صفحات الحرب األهلية اللبنانية التي اندلعت عام 

عاما. وقد تعرض المخيم لحصار من المليشيات اليمينية المسيحية اللبنانية  15واستمرت زهاء  1975
 من مدنيين ومقاتلين.، وانتهى بمجزرة مروعة طالت أبناء المخيم 1976والجيش السوري عام 



 
 
 
 

 

 22 ص             4018 العدد:        12/8/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

يوما، ودكته  52ووفقا للمركز الفلسطيني لإلعالم، فقد استمر حصار مخيم تل الزعتر شمال بيروت 
قتيال غالبيتهم من المدنيين  4280ألف قذيفة، وكانت حصيلة المذبحة  55خالل ذلك أكثر من 

ح الجماعية لالجئين، والنساء واألطفال وكبار السن، وعالف الجرحى وقصص مرعبة لعمليات الذب
باحتالل المخيم، وبعد ذلك وصلت  1976أغسطس/عب  12في مذبحة انتهت على إثرها المعركة يوم 

 الجرافات وأزالته.
وبعد مرور أربعين عاما على مذبحة تل الزعتر، طويت صفحات تلك الحرب السوداء، لكن نتائجها 

 قة ما زالوا إلى اليوم يعانون من تداعياتها.لم تمَح بالكامل: عالف المهجرين والجرحى وذوي اإلعا
 12/8/2016. نت، الدوحة، الجزيرة

 
 مركز الميزان: اناحتال  حو  معابر لطاع غزة لمصيدة ناعتقا  المواطنين .34

قال مركز الميزان لحقوق اإلنسان، يوم الخميس: إن قوات االحتالل اإلسرائيلي حولت  ":وفا" - غزة
 ة، إلى مصيدة من اجل اعتقال المرضى ومرافقيهم ورجال األعمال.معابرها على حدود قطاع غز 

ووفق تقرير للمركز، فإن قوات االحتالل تواصل سياسة تشديد الحصار المفروض على القطاع منذ 
 سنوات، ومنها إغالق المعابر المهدية للقطاع.

نية المصرية، ما زاد وأضاف التقرير: ويترافق ذلك مع إغالق معبر رفح البري على الحدود الفلسطي
من معاناة السكان الفلسطينيين، وخاصة المرضى وغيرهم من الحاالت اإلنسانية في ظل استمرار 

 القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل.
وطالب المركز، المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي اإلنساني والقانون 

خاصة والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يشكل الدولي لحقوق اإلنسان 
 جريمة عقاب جماعي.

 11/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 افتتاح أو  مدرسة فلسطينية خضراء في طوباس .35

احتفل ممثلون عن الحكومة األمريكية، والحكومة الفلسطينية، ومهسسة مجتمعات عالمية، وأهالي 
افظة طوباس، بافتتاح مدرسة عّقابا الثانوية للبنات والتي تعد أول مدرسة فلسطينية بلدة عّقابا بمح

 "خضراء" يتم تنفيذها وفقا  لمعايير الدليل اإلرشادي الفلسطيني لألبنية الخضراء.
واستثمرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عبر برنامج الحكم المحلي والبنية التحتية المنفذ من قبل 

مليون دوالر أمريكي في هذا المشروع الذي سيوفر بيئة تعليمية عمنة  1.3ة مجتمعات عالمية، مهسس
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طالبة، إلى جانب رفع مستوك الوعي المجتمعي حول فوائد األبنية الخضراء،  130ومحسنة لد 
 يوم عمل. 12276والممارسات الصديقة للبيئة، كما وفر المشروع خالل مراحل تنفيذه المختلفة 

لل المدرسة الجديدة من مشكلة االزدحام في الصفوف الدراسية التي واجهت الطالبات خالل وستق
 المراحل الدراسية السابقة.

 11/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 الهجرة يفكرون في %20وأكثر من  عن العم  من الشباب عاط  %40المركزي لإلحصاء:  .36
تقريرا جديدا حول واقع الشباب الفلسطيني، عشية اليوم  أصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

العالمي للشباب، حمل نتائج سلبية للغاية. ففي الوقت الذي كشف فيه أن ثالثة من كل عشر أفراد 
عاما ذكر أن أربعة من كل عشرة من العاطلين عن العمل،  29و  15هم من فئة الشباب بين سن 
 ."المهقتةالهجرة "وأن ستة من عشرة يفكرون بد

من  %30( في فلسطين، تشكل 29-15وذكر التقرير اإلحصائي أن فئة الشباب العمرية من  
في الفئة  %63( سنة، و19-15في الفئة العمرية   %37إجمالي السكان، حي  يتوزعون بواقع 

 ( سنة.29-20العمرية  
البطالة خالل الربع  وأشارت نتائج التقرير إلى وجود أربعة شباب من بين كل عشرة هم في صفوف

، وسجل أعلى معدل %39سنة  29و 15، وأن معدل البطالة في أوساط الفئة العمرية 2016األول 
 %35(، و19-15بين الفئة   %39مقابل  %43بواقع  24-20للبطالة بين األفراد في الفئة العمرية 

 . ربع األول من العامخالل ال %51( سنة. وبلم معدل البطالة بين الخريجين الشباب 29-25بين  
في قطاع غزة سيشاركون بأي استحقاق  29-15وتظهر النتائج أن أكثر من نصف الشباب من فئة 

في الضفة الغربية  %29( سنة بأنهم سيشاركون بذلك 29-15من الشباب   %40انتخابي، حي  أفاد 
 %18شاركون، وربما ال ي %13بأنهم ربما يشاركون، و %29في قطاع غزة، في حين أفاد  %57و

في قطاع غزة، بناء  على نتائج مسح الشباب  %21في الضفة الغربية و %16قطعا  أنهم لن يشاركوا 
 .2015الفلسطيني 

من الشباب في فلسطين لديهم الرغبة للهجرة للخارج، ووفق ما  10أن اثنين من كل  وأوضح التقرير
ن إفي الهجرة للخارج، وقال التقرير  ةمن الشباب سنة في فلسطين لديهم الرغب %24 نحوورد فإن 

األوضاع السائدة في القطاع يبدو أنه كان لها دور في زيادة نسبة الرغبة في الهجرة للخارج، إذ 
 في الضفة الغربية. %15مقابل  %37 ةبلغت نسبة الشباب الذين يرغبون بالهجرة من سكان غز 

 12/8/2016، لندن، القدس العربي
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 ي تغريم المؤذنين إلسكات األذانالقدس: اناحتال  ينو  .37
تعتزم الشرطة اإلسرائيلية السعي إلسكات أذان المساجد في القدس المحتلة بتحريض : بالل ضاهر

 من المستوطنين وذلك بتحريض من المستوطنين.
ووفقا لتقارير إعالمية إسرائيلية، فإن شرطة االحتالل تنوي استدعاء مهذنين للتحقيق معهم وفتح 

نائية ضدهم وتغريمهم "في حال تجاوز الضجيج المسموح به وأزعج جودة حياة السكان". إجراءات ج
كما ستمارس هذه اإلجراءات ضد سكان قرك القدس المحتلة في حال صدور أصوات عالية من 

 مكبرات صوت، خالل أعراس على سبيل المثال.  
ماع عقده قائد مركز الشرطة وتقدم شرطة االحتالل على هذه الممارسات العنصرية في أعقاب اجت

في منطقة "موريا" في القدس مع رئيس اللجنة المحلية في مستوطنة "غيلو"، بجنوب القدس، عوفر 
أيوبي، ومساعده شلومي حازوت. وادعى المستوطنان أن أذان المساجد يزعج المستوطنين ويمنعهم 

 من النوم.
 11/8/2016، 48عرب 

 
 ية ومناز  مغلقة وسط الخلي  لحساب المستوطنينسلطات اناحتال  ترمم محالت تجار  .38

أطلقت سلطات االحتالل اإلسرائيلي مهخرا عملية ترميم لمحال تجارية ومنازل فلسطينية استولت 
التي  ،1994اإلبراهيمي في الخليل المحتلة جنوب الضفة الغربية في عام  المسجدعليها بعد مجزرة 

منذ ذلك الوقت. والغرض من هذه الخطوة استقدام مزيد  مصليا فلسطينيا وأغلقتها 29راح ضحيتها 
من المستوطنين أو تسليمها لجمعيات استيطانية. وتقع هذه المحال والمنازل في منطقة الحسبة 

 . والكراج القديم وسط الخليل
مين نتنياهو وأركان اوتأتي هذه العمليات الجديدة عقب تصريحات لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بني

رضاء   ،بحجة الرد على عمليات المقاومة الفلسطينية في المدينة ومحيطها، المتطرفة حكومته وا 
 لليمين المتطرف في حكومته بعد قتل الحاخام اإلسرائيلي في عملية جبل الخليل األخيرة.

 12/8/2016، لندن، القدس العربي
 

 "داعش" إيرانية لـ تحقيقات إسرائيلية ومصرية عقب أنباء عن وصو  أسلحة": الشرق األوسط" .39
 في سيناء

هناك تحقيقات "قالت مصادر مصرية إسرائيلية إن : تل أبيب: نظير مجلي القاهرة: وليد عبد الرحمن
موسعة حول ما تردد عن إمداد إيران تنظيم أنصار بيت المقدس الموالي تنظيم داعش اإلرهابي في 
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العسكرية حول  "إسرائيل دفنس"مجلة مصدر إسرائيلي مطلع أن ما نشرته  سيناء باألسلحة. وأكد
في  في سيناء هو موضع متابعة وتحقيق منذ عدة أشهر "داعش"اكتشاف أسلحة إيرانية بأيدي رجال 

سرائيل وغيرهما من الدول التي تتابع وتحاصر نشاط هذا التنظيم الفتا إلى أن  هناك صورا "مصر وا 
 ."وأشرطة فيديو كثيرة تهكد هذه الحقيقة

تكون إيران ضالعة في توصيل أسلحة لد بيت المقدس( "خبراء عسكريون بمصر أن  في حين رجح
هناك عالقة بشكل غير مباشر  ربما يكون "الشرق األوسط". وقال الخبراء لد"في سيناء عبر وسطاء

 في غزة. "حماس والجهاد اإلسالمي"وطهران عبر  "بيت المقدس"بين 
ال أستبعد محاوالت إيران توصيل أسلحة "العسكري بمصر: من جانبه قال اللواء جمال مظلوم الخبير 

الفتا إلى أن البعض ردد أن  "المقدس( لمعارضين في الدول العربية ومصر خصوصا  أنصار بيت
فإيران تدعم أي شيء ضد االستقرار في  "أميركية"وفريقا ثالثا  "تركية"صناعة إيرانية وعخرين  "داعش"

أن أصابع إيران متورطة في كل شيء وال  "الشرق األوسط"ء مظلوم لدوأضاف اللوا المنطقة العربية.
المنطقة مثل إيران  هناك عالقات موجودة في"تريد لمصر أو الدول العربية أي خير الفتا إلى أن 

نسبة كبيرة "مهكدا أن  "بحماس وحماس بد حزب هللا(.. فال أستعجب من مد إيران حماس باألسلحة
 ."أستبعد تدخل إيران لتهديد الدول العربية هربة من قطاع غزة والمن األسلحة في سيناء م

من جهته أكد اللواء خالد عكاشة الخبير العسكري واالستراتيجي في مصر أن األجهزة األمنية في 
الدول ضبطت شحنات كثيرة تحمل أسلحة غير شرعية يتم تهريبها إلى حماس وقطاع غزة في حين 

 ."أنه مسهول عن هذه الشحنات طول الوقتالجانب اإليراني ينكر على 
يسمى  أن ما تردد عن أن إيران قامت بتزويد ما "الشرق األوسط"في السياق ذاته أكد اللواء عكاشة لد

باألسلحة متوقع وهناك إعالم شبه  والتنظيمات الفلسطينية في غزة "الجيش السوري"و "حزب هللا"
ة مقاومة إسرائيل رغم أن حماس لم تقم منذ فترة رسمي من قطاع غزة يهكد دعم إيران تحت ذريع

على تعاون قطاع غزة مع التنظيمات اإلرهابية في سيناء وهي من  كبيرة بأي تهديد إلسرائيل مما يدل
 المعامالت األمنية المثبتة.

 12/8/2016، الشرق األوسط، لندن
 
 في فلسطين مليار دينار موجودات البنوك األردنية 4.3: البنك المركزي األردني .41

بالمئة إلى  2.8ارتفعت موجودات فروع البنوك األردنية العاملة في فلسطين بنسبة  بترا:-عمان
مليون دينار للفترة ذاتها من  4150.5مليون دينار لنهاية حزيران من العام الحالي مقارنة مع  4267.3

2015. 
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التسهيالت االئتمانية  وبحسب بيانات البنك المركزي األردني نصف السنوية، فقد استحوذت
مليون  1720.4و 1774واألرصدة لدك الجهاز المصرفي على الجزء األكبر من الموجودات بواقع 

 دينار لهذين البندين على التوالي غالبيتها بالدوالر األميركي.
 مليون دينار، فيما بلغت قيمة النقد في 414وبلغت محفظة فروع البنوك األردنية العاملة في فلسطين 

 ماليين دينار. 209الصندوق حوالي 
 12/8/2016، الغد، عّمان

 
 يعلنون تضامنهم مع األسـرى في سجون اناحتال   "طالب األردنية" .41

الخميس بيانا  تضامنيا  مع  أمسأصدرت القوك الطالبية في الجامعة األردنية : الحاج حمدان-عمان
 يخوضون إضرابا  مفتوحا  عن الطعام.األسرك والمعتقلين في سجون االحتالل الصهيوني الذين 

 12/8/2016، ، عّمانالدستور

 
المقاومة … فلسطين المحور"تحت شعار:  افتتاح المؤتمر التأسيسي لجامعة األمة العربيةبيروت:  .42

 "نهج
، افتُتح المهتمر التأسيسي لجامعة "المقاومة نهج… فلسطين المحور"تحت شعار  :متابعات –بيروت 

 20د الروشة، بحضور ممثلي الدول العربية واألفريقّية وأكثر من  "رمادا بالزا"ي فندق األمة العربية ف
 دولة عربية، باإلضافة إلى ممثلي عدد كبير من الهيئات واألحزاب والمنظمات.

تحد  خالل الجلسة االفتتاحية للمهتمر، والتي أدارها اإلعالمي المصري عمرو ناصف، كّل من 
رة هالة األسعد التي ألقت كلمة جامعة األمة العربية، الدكتور رفعت السّيد أحمد رئيسة المهتمر الدكتو 

الذي ألقى كلمة العرب في أفريقيا، المطران عطاهلل حنا في كلمة مباشرة من القدس الذي ألقى، 
بدوره، كلمة العرب في األراضي المحتلة، الشيخ حسن عز الدين الذي ألقى كلمة المقاومة اإلسالمية 

 حزب هللا، ووزير الخارجية السابق الدكتور عدنان منصور ُممّثال  راعي المهتمر الرئيس إميل لحود.د 
وعقدت جلسات بعد الظهر، فتناولت الجلسة األولى مأسسة المقاومة القانونية من أجل فلسطين 

 وكافة حقوق األمة.
وتحد  الياس الخوري باسم وألقى كلمة مركز جرائم الحرب الوزير السابق الدكتور عصام نعمان، 

اتحاد الحقوقيين الدوليين، أما كلمة اتحاد محامي البحر المتوسط فألقاها الدكتور محمد البكار وألقى 
كلمة قدامى المقاومين وكلمة الفصائل الفلسطينية المقاومة ماهر الطاهر، وكلمة علماء المقاومة 

 ألقاها الشيخ ماهر حمود.
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هم مجموعة من "المهتمر الدكتورة هالة األسعد إلى أّن المشاركين وفي السياق، أشارت رئيسة 
منظمات وأحزاب وهيئات، وأّسست لهذه الجامعة مجموعة من المهسسات والهيئات واألحزاب 
واالتحادات والشخصيات العربية إلطالق جامعة األمة العربية التي هي جامعة جماهيرية شعبية، 

 ."حت العنوان المقاوم وفلسطين هي المحورلكنها مهسساتية في الوقت نفسه ت
اليوم ستبدأ المقاومة القانونية من أجل فلسطين التي ستتمأسس "وعن فعاليات المهتمر، قالت: 

وسينتج عنها مكاسب، وسيكون هذا المهتمر نقطة البداية، كما سيتم عرض الميثاق ومناقشته 
ويكون لنا وجود وتكون للشعب كلمته في  للمصادقة عليه، ليكون العمل في المنظمات والمهسسات،

 ."هذا العالم
 10/8/2016، رأي اليوم، لندن

 
 العمادي: "إسرائي " وافقت على محطة كهرباء بالطالة الشمسية لغزة .43

قال السفير القطري، رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار قطاع غزة محمد العمادي، مساء : غزة
ة من االحتالل إلنشاء محطة طاقة كهربائية عبر الطاقة الخميس، إن بالده حصلت على موافق

 ( ميغاوات للمساهمة في حل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة.100الشمسية بقدرة  
وأكد العمادي أنه يتم دراسة الجوانب الفنّية إلنشاء محطة الطاقة في الوقت الحالي، حي  يجري 

 نيين بالدوحة.دراسة مكان إقامتها عبر مهندسين ف
أن تغطية نقص كمية الطاقة التي يحتاجها قطاع غزة من المقرر أن توفره تركيا عبر  إلىوأشار 

 مشاريع مرتقبة بقطاع غزة.
( 212( ميجاوات من الكهرباء، ال يتوفر منها إال  500أن قطاع غزة يحتاج إلى   إلىيشار 

( ميجاوات وشركة توليد الكهرباء في 32( ميجاوات، ومصر  120ميجاوات، يقدم االحتالل منها  
 ( ميجاوات.60غزة  

 12/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 مساعداتها لفلسطين في المرحلة القادمة ستزيدجاويش أوغلو: تركيا  .44

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن بالده "لم تقطع : أنقرة / سلطان جوغاالن
لتنموي للشعب الفلسطيني الشقيق إطالق ا"، مهكدا أن المساعدات التركية لفلسطين دعمها اإلنساني وا

"ستستمر بشكل متزايد في المرحلة المقبلة" وفق ا التفاقية التطبيع مع إسرائيل، وخاصة في المجال 
 الصحي والتعليمي والمصرفي.
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، عقب اجتماع ثنائي جاء ذلك في مهتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي
بينهما في مبنى وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة؛ حي  أشار جاويش أوغلو إلى أن اتفاقية 
فساح المجال أمام المساعدات  سرائيل تتضمن رفع الحصار عن قطاع غزة، وا  التطبيع بين تركيا وا 

 اإلنسانية المختلفة.
طقة صناعية في مدينة جنين  شمال الضفة من إلنشاءوأوضح جاويش أوغلو أن تركيا تهدف 

الغربية( إلى جانب مشاريع تنموية أخرك، مضيف ا: "أوصلنا في عيد الفطر الماضي سفينة مساعدات 
 إنسانية إلى غزة، ونعمل على تجهيز سفينة أخرك إلرسالها قبل عيد األضحى  الشهر المقبل(".

لمساهمة في اعتراف دول جديدة بفلسطين كدولة وأّكد الوزير التركي أن بالده ستبذل جهود أكبر ل
دولة اعترفت حتى الوقت الراهن بفلسطين كدولة مستقلة، وينبغي أن  137مستقلة، مشير ا إلى أن "

سرائيلية.  يزداد هذه العدد بشكل أكبر"، مجدد ا دعم تركيا لحل الدولتين؛ فلسطينية وا 
أكثر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني" بعد  بدوره أكد المالكي أنَّ تركيا "ستلعب دورا فعاال

 تطبيع عالقاتها مع إسرائيل.
 11/8/2016، لألنباء األناضو وكالة 

 
 إضرابا عن الطعام تضامنا  مع األسرى تخوضتونس: ليادات سياسية  .45

عبر قادة الجبهة الشعبية في تونس عن تضامنهم مع األسرك في سجون االحتالل،  وفا:-تونس
 ن مساندتهم للمضربين عن الطعام.مهكدي

وفي هذا الصدد، أكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعبية أحمد الصديق على رمزية 
إضراب الجوع الذي يخوضه هو لفت أنظار العالم بأن ما يحد  في فلسطين من ظلم تجاوز كل 

 الحدود ويجب إيقافه.
لسطين في تونس إسماعيل الجنيدي إن اإلضراب وبدوره قال ممثل الجبهة الشعبية لتحرير ف

 التضامني يعطي مد معنوي للرفاق داخل السجون في معركة كسر اإلرادة ويعزز من صمودهم.
وبدوره، قال أمين عام حركة البع  عثمان الحاج عمر إن إضراب الجوع الذي يخوضه عدد من 

سرك هو شكل من أشكال التعبير عن قيادات الجبهة الشعبية بمقر التيار الشعبي تضامنا  مع األ
 مساندة الجبهة لكل حركات التحرر الوطني وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأشار الحاج إلى أن الناطق الرسمي باسم الشعبية حمة الهمامي وزهير حمدي وأحمد الصديق 
جانب عدد وجلول عزونة وزياد الخضر دخلوا في إضراب عن الطعام في رسالة دعم لألسرك، إلى 

 من قيادات ونواب الجبهة الشعبية.
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وأجمع المضربون التونسيون على ضرورة إعادة طرح مطلب تجريم التطبيع مع إسرائيل، إلى جانب 
إطالق حملة "المليون توقيع" لمقاضاة بريطانيا بسبب وعد بلفور والدعوة إلى مهازرة هذه الحملة 

 ومساندتها.
 11/8/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 لمبان مولت بناءها في الضفة الغربية "إسرائي "باريس تدين هدم  .46

أدانت فرنسا يوم الخميس هدم الجيش اإلسرائيلي لمبان مولت بناءها جهات فرنسية في قرية : باريس
 فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وقالت إن الخطوة اإلسرائيلية انتهاك للقانون الدولي.

وزارة الخارجية الفرنسية إن هدم منشآت زراعية في قرية النبي صاموئيل األسبوع  وقال متحد  باسم
الماضي كان المرة الثالثة هذا العام التي تهدم فيها السلطات اإلسرائيلية أو تصادر مبان مولتها 

وقال المتحد   منظمات إغاثة إنسانية فرنسية. ومن بين تلك المباني مدرسة هدمت في فبراير شباط.
 نح  السلطات اإلسرائيلية على وقف تلك العمليات التي تتعارض مع القانون الدولي.""

 11/8/2016، وكالة رويترز لألنباء
 

يقاف المعونات لها "إسرائي ": يجب مقاطعة ةكيير األم "حياة السود مهمة"حركة  .47  وا 
 حياة الّسود  Black Lives Matterنادت الحركة المدنّية االجتماعّية االحتجاجّية : الطيب غنايم

مهّمة( إلى مقاطعة إسرائيل، اقتصاديًّا وثقافيًّا، وطالبت بإيقاف الّدعم األميركّي المالّي والعسكرّي لها، 
أبرتهايد، تمارس إبادة جماعّية ضّد الّشعب الفلسطينّي، كما جاء  –باعتبارها دولة فصل عنصرّي 

 ّخر ا.في خّطتها الّسياسّية الّرسمّية التي نشرتها مه 
وبين حركات المقاطعة  "حياة الّسود مهّمة"وتناولت صحيفة نيويورك تايمز الّتعاون ما بين حركة 

خالل " BDSضّد إسرائيل وعلى رأسها حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات 
مت وبين حركة مقاطعة إسرائيل. قا Black Lives Matterاألشهر األخيرة، توّطدت العالقة بين 

الحركتان بعقد نشاطات مشتركة في الجامعات المختلفة في الواليات المّتحدة، وفي تظاهرات ضّد 
عنف الّشرطة، حمل خاللها المتظاهرون الّداعمون للفلسطينّيين، الفتات ضّد االحتالل، وربطوا بين 

من فيرغيسون "ائيل  الّتعامل مع غير البيض في الواليات المّتحدة وبين قمع الفلسطينّيين من قبل إسر 
 (."إلى فلسطين
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وطالبت الحركة بمكافحة القوانين المناهضة لمقاطعة إسرائيل، في الواليات األميركّية المختلفة 
تشريع من هذا القبيل، لن يمّس فقط بمحاولة إنهاء االحتالل اإلسرائيلّي لفلسطين، بل هو تهديد "

 ."لحرّية الّتعبير المدمجة بالّدستور األميركيّ 
األسبوع "وعن الّتطّور في العالقات بين الحركتين االحتجاجّيتين، جاء في نيويورك تايمز أّنه 

الماضي، اصطبم هذا الّتعاون، الذي رفضت إسرائيل الّتطّرق إليه، بصبغة رسمّية، مع نشر الخّطة 
 ."الّسياسّية الّرسمّية لحركة الّسود االحتجاجّية

هي دولة أبرتهايد "التّالي إلسرائيل  الّسياسّية الّتعريففي خّطتها  "ةحياة الّسود مهمّ "وأدرجت حركة 
 ."قانون ا تتيح العنصرّية ضّد الفلسطينّيين 50فصل عنصرّي، فيها أكثر من  –

يحّول "أّما عن الحلف األميركّي اإلسرائيلّي، الذي تعارضه الحركة، فورد أّن الّتحالف مع إسرائيل 
، مع الّتشديد على إيقاف "ركّية إلى شريكة باإلبادة الجماعّية للشعب الفلسطينيّ الواليات المّتحدة األمي

حياة الّسود "المعاونات األميركّية المالّية والعسكرّية الّسنوّية إلسرائيل، ألّنه، وفق مبادؤ حركة 
كة إلى . وأشارت الحر "شريك ا للمخالفات"، فإّن المعاونات األميركّية هذه تجعل من أميركا "مهّمة

الميزانّيات الّضخمة التي تذهب للصناعات العسكرّية والتي تمّولها أميركا لصالح إسرائيل، مطالبة 
بتحويل كاّفة هذه الميزانّيات لتصّب في سياقات اجتماعّية، مثل التّأمين الّصحّي والّتعليم، مطالبة  

 الواليات المّتحدة.بتعويضات مادّية عن ماضي العبودّية الذي ألّم بالّسود في تاريخ 
ا في الخّطة الّسياسّية  بيوت الفلسطينّيين وأراضيهم تهدم بالبلدوزرات بشكل روتينّي من "وجاء أيض 

 ."أجل إتاحة مساحات للمستوطنات اإلسرائيلّية غير القانونّية
م، حّتى يعتقلون ويحبسون فلسطينّيين، بشكل دائ"وعن جنود االحتالل، أوردت الخّطة الّسياسّية أّنهم 

 ."أبناء الّرابعة منهم
في كّل يوم يضطّر الفلسطينّيون للتنّقل عبر الحواجز العسكرّية إلى "الفصل العنصرّي  وعن جدار

 ."جانب جدار الفصل العنصرّي الذي مّولت بناءه الواليات المّتحدة األميركّية
 11/8/2016، 48عرب 

 
 ارتباك فتح!.. مفاجأة حماس و الفلسطينيةانانتخابات البلدية  .48

 ماجد أبو دياك
حماس السلطة الفلسطينية وحركة فتح؛ بإعالنها المشاركة في االنتخابات البلدية التي قرر  فاجأت

الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراءها في تشرين األول/ أكتوبر هذا العام. وكانت أوساط السلطة 
ومنعت  2012أن قاطعتها عام  وحركة فتح قد قدرت أن حماس لن تشارك في االنتخابات بعد
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إجراءها في قطاع غزة، في ظل استمرار الحملة األمنية ضد نشطائها في الضفة، األمر الذي قد 
 يهثر بشكل واضح على نتائجها المحتملة في االنتخابات.

كما أن السلطة قدرت أن الجمهور في قطاع غزة بات زاهدا في الحركة بعد الحروب التي شنتها 
ده، وأن هذا الجمهور سيعطي معظم أصواته لحركة فتح، أمال في تدفق المساعدات إسرائيل ض

 الدولية على غزة.
وقد اندلع بالفعل جدل داخلي في حماس حول جدوك المشاركة، حي  كان الرأي الغالب في غزة ضد 

مكانيات تعرض هذه االنتخابات للتزوير، فضال عن إ مكانية المشاركة، خوفا من النتائج السلبية وا 
وقف الدعم الغربي للبلديات التي تفوز بها حماس، األمر الذي سيهثر بشكل سلبي على مشاركة 
حماس في انتخابات التشريعي والرئاسة مستقبال، ويسحب بساط هيمنتها في غزة ويمهد إلضعافها 
ونزع سالحها هناك. وهذا ربما يكون هو أحد أسباب إعالن حركة الجهاد عن مقاطعة هذه 

 نتخابات.اال
أما نشطاء حماس في الضفة الغربية فقد مالوا نحو المشاركة أمال في تخفيف الضغط األمني عليهم 
سرائيل، عبر التمترس بمهسسات شرعية تهمن الحماية السياسية لهم إن هم فازوا  من قبل السلطة وا 

نما تقتصر على البعد الخدماتي. ومما  عزز هذه الرهية وجود في انتخابات ال تحمل بعدا سياسيا، وا 
سخط عام على السلطة؛ ألنها لم تتمكن من تحقيق إنجاز سياسي للفلسطينيين، وتفشي حالة الفساد 

 والمحسوبية في مهسساتها، والخالفات التي تعصف بها.
وربما قدرت حماس في الضفة أن انبثاثها الشعبي في أوساط الفلسطينيين، وحصولها على ما يقارب 

، فضال عن إمكانية ترشيح أسماء ليست 1996ن أصوات الناخبين في انتخابات في المئة م 70
بالفاقعة؛ لالنتخابات، سيعزز من فرص تحقيقها نتائج ملموسة في االنتخابات، وسيطلق يدها من 
جديد لقيادة مهسسات ستحصل على دعم من االتحاد األوروبي في ظل الحملة التي أدت إلغالق 

 قدمها لقيادة الشعب الفلسطيني.جمعياتهم التي كانت ت
ويبدو أن رهية المشاركة قد تغلبت على المقاطعة في حماس مع تخيير كل منطقة؛ بانتقاء شكل 

 وأسلوب المشاركة، سواء عن طريق القائمة المغلقة أم المفتوحة أو دعم شخصيات معينة.
 

 مجازفة لحماس
ل عدم وجود تقدير حقيقي التجاهات ومع كل ذلك، يبدو أن حماس تخوض مجازفة حقيقية، في ظ

الناخب الفلسطيني  أجرت وكالة شهاب مهخرا استطالعا للرأي شمل عشرات اآلالف من الفلسطينية، 
أظهر رجحان كفة فتح، مع نسبة عالية قالت إنها لن تعطي أيا من الطرفين(. أضف إلى ذلك، عدم 
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الل من خالل ممارساته األمنية للتأثير وجود ضمانات كافية بنزاهة االنتخابات وعدم تدخل االحت
فيها، فضال عن عدم وجود ثقة كافية بأن الدول الغربية ستتعامل مع نتائج هذه االنتخابات في حال 
فازت حماس بها. وعلى األرجح أن تلجأ حماس لقوائم مهنية وشعبية بدال من ترشيح شخصيات 

ة، وتجنب قطع الدعم الدولي عن بلدية معينة مصنفة، لمحاولة تأمين أكبر دعم لقوائمها االنتخابي
 تحت مبرر هيمنة حماس عليها.

نظريا  -وفي هذا السياق، يبرز تساهل عن مصداقية وعود السلطة بنزاهة االنتخابات، وهو ما تحقق 
بالتزامات قدمتها لجنة االنتخابات المركزية، ولكن ذلك يظل مرهونا بالممارسة العملية  -على األقل 

 رض، وهو ما سيحدد مصير االنتخابات.على األ
إال أن نتائج هذه االنتخابات التي قد ترجح كفة فتح قد تضعف حماس في االنتخابات السياسية، إذ 
تريد السلطة إجراء هذه االنتخابات بمعزل عن عملية المصالحة واستمرار حالة االحتقان السياسي 

 والحملة األمنية ضد حماس.

 
 ارتباك فتح
يقضي  -وربما غربي أيضا  -ناحية السلطة الفلسطينية، فقد تساوقت مع مخطط إسرائيلي أما من 

بإشغال الساحة الفلسطينية باالنتخابات، ولفت االنتباه عن مقاومة االحتالل، وذلك إلنجاح العملية 
 السياسية المتعثرة، وعزل حركة حماس في الساحة ومحاصرتها. وربما تكون حماس قد قلبت الطاولة

سرائيل للتخوف من نجاح هذه الحركة فيها.  على هذا الترتيب، ودفعت السلطة وا 
وهذا التخوف يبدو أنه أحد  خالفات في تنظيم فتح حول المضي قدما في إجراء االنتخابات، أو 
اإلعالن عن تأجيلها لقطع الطريق على حماس. ومن غير المعروف حتى اآلن إلى أي الخيارات 

 هي المبررات التي ستستند إليها في حال قررت اللجوء للتأجيل. ستلجأ السلطة، وما
لخسارة بعض قوائمها االنتخابات أمام  2012وتعاني فتح من انقسامات حادة أدت في انتخابات 

أعضاء من الحركة شكلوا قوائم تضم مستقلين، يضاف أضيف لذلك منافسة حامية الوطيس في 
 ركة من لملمة شتاتها.مع حماس، دون أن تتمكن هذه الح 2016

صرار هذا األخير على أن يكون  وتزداد صعوبة األمر في ضوء الصراع بين أبي مازن ودحالن، وا 
ألنصاره مشاركة إما على قوائم فتح أو اللجوء للقوائم المستقلة، وهو األمر الذي بات راجحا بعد منع 

 .أنصاره من الترشح على قوائم فتح، ما سيضعف الحركة أمام حماس
ويشكل حسن إدارة المعركة، بما في ذلك احتواء خالفات فتح، عامال محددا مهما في فوز أي طرف 

 بها.
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وبانتظار ما إذا كانت االنتخابات ستمضي قدما أم ال، فإن القضية الفلسطينية ستبقى منشغلة 
 بالصراع مع العدو، فيما تستمر عملية التسوية في المراوحة في مكانها.

 11/8/2016، "21مولع "عربي 
 
 األكثر عنصرية: نا للوجود الفلسطيني الحاليالكنيست  .49

 سعد عبد الرحمنأد. 
سجلت الكنيست  البرلمان( اإلسرائيلي العشرين الحالية ذروة غير مسبوقة في عدد القوانين العنصرية 

نين هذه قوا "يميز"التي تستهدف إقصاء الفلسطيني وتمأسس للعنصرية والفاشية اإلسرائيلية. وما 
مصادرة  "تنّظم"الكنيست أن سابقاتها اهتمت بقوانين ذات بعد استراتيجي عام، مثل سلسلة قوانين 

األراضي، وقانون العودة، وقوانين الضم للقدس والجوالن، فيما الكنيست الحالية تركز قوانينها أكثر 
، 67أو أراضي فلسطين الد  48في التفاصيل الدقيقة لحياة الفلسطينيين سواء في أراضي فلسطين الد 

وهي قوانين تستهدف الفلسطيني كفلسطيني سواء عبر قوانين مباشرة أو غير مباشرة، وأخرك تبدو 
وكأنها تعديالت لقوانين جنائية تقف خلفها أحدا  سياسية تعكس سياسة التمييز العنصري والحرب 

 ."االستيطان"واالحتالل واالستعمار/ 
قانونا تستهدف الوجود  72تموز/ يوليو الماضي، أقرت الكنيست  وحتى 2015منذ عذار/ مارس 
 6أخرك تم إقرارها نهائيا، باإلضافة إلى  8قانونا دخلت مراحل التشريع، و 22الفلسطيني، تضم 

قوانين ُأقرت بالقراءة  8قوانين ُأقرت بالقراءة األولى ويجري إعدادها للقراءة النهائية، ومن بينها أيضا 
قانونا مدرجا على جدول أعمال الكنيست في انتظار المصادقة  28من حي  المبدأ(، والتمهيدية  

عليها. ومن القوانين التي أقرت، بالقراءة النهائية، قانون أنظمة سلطة السجون إلتاحة إطعام األسرك 
المضربين عن الطعام قسريا. قانون رفع العقوبات على ملقي الحجارة  عقوبة حد أقصى تتراوح ما 

عاما(. قانون إعفاء توثيق التحقيقات مع األسرك. قانون يسمح بسجن األطفال  20سنوات إلى  5بين 
في  "المدان"عاما، وينص على أن يبقى الطفل  14عاما، بدال من  12الفلسطينيين فقط ببلوغهم سن 

 وينقل بعدها إلى السجن.  14مهسسة مغلقة إلى أن يتم عامه الد 

رت بقراءة أولى فعلى رأسها قانون يفصل بين التحريض على اإلرهاب وبين أما القوانين التي أق
التحريض على العنف يهدف إلى الفصل بين نشاط المقاومة الشعبية الفلسطينية وبين النشاط 

لتخفيف وطأة جرائم المستعمرين وبالتالي المالحقات واألحكام.  "المستوطنين"اإلرهابي لعصابات 
مات مالية باهظة على شبكات التواصل االجتماعي في حال لم تستجب مشروع قانون يفرض غرا

 .اإلرهابلطلبات إسرائيلية بشطب منشورات تعتبرها الدولة الصهيونية محرضة على 
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مشاريع قوانين في ورقة  10أما القوانين المطروحة والتي لم يصوت عليها بعد فيأتي على رأسها 
، حي  يختص كل قانون بمنطقة في "السيادة اإلسرائيلية"واحدة، لضم الضفة الغربية لما يسمى 

على منفذي العمليات الفلسطينية الذي عرض للتصويت، ورفضته الحكومة،  اإلعدامالضفة. قانون 
 قانون القومية( وهذا لم يصوت  "إسرائيل دولة الشعب اليهودي"مشاريع لقانون  3وأدرج مرة أخرك. 

ف الحكومي حول بنود تتعلق بقضايا داخلية مثل عالقة الدين عليه بعد بسبب خالفات بين االئتال
بالدولة وتعريف من هو اليهودي. مشروع لحظر عذان المساجد. مشروع قانون يهدف للسماح لليهود 

 بالصالة في الحرم القدسي الشريف.
نيست أما القانون المقر حديثا في سلسلة القوانين العنصرية هو قانون اإلقصاء، الذي يسمح للك

عضوا من أعضاء الكنيست والذي  90بإقصاء عضو كنيست خالل فترة واليته بتصويت أغلبية 
في ": "هآرتس"يستهدف النواب العرب بالدرجة األساس. وحول هذا القانون جاء في افتتاحية لصحيفة 

حصانة إسرائيل هناك مخالفات جنائية تتعلق بالتحريض على العنصرية وبدعم اإلرهاب، ال تغطيها ال
فإن عضويته في الكنيست تتوقف  –البرلمانية. إذا اتهمت محكمة عضو كنيست بهذه المخالفات 

فورا . القانون سينقل هذه القدرة إلى يد الكنيست، الذي سيتحول اآلن إلى سلطة تحقيق وسلطة 
 قضائية وتنفيذية. 

نتخابية وشعبوية، على وسيحصل أعضاء الكنيست الذين تحركهم في األغلب اعتبارات سياسية، وا
. "قدرة قضائية فائضة، بينما تنقصهم الوسائل لتحديد وقائع عملية والتوصل إلى خالصات قضائية

البعض  بعضهمسيكون القانون بمثابة جنة عدن بالنسبة للمتطرفين، الذين سيتناكفون مع "وتختم: 
. إنه قانون سيهدي إلى ومع بقية أعضاء الكنيست من أجل احتالل العناوين األولى في الصحف

 . "تحريض أعضاء الكنيست ضد بعضهم البعض

جمعية حقوق المواطن "في السياق، تقول المحامية  ديبي غيلد( منسقة العمل البرلماني في 
نشهد في السنوات األخيرة حملة حثيثة من التحريض ونزع الشرعية عن كل من ال ": "اإلسرائيلية

بمن في ذلك أعضاء كنيست ووزراء كبار، رئيس الدولة، رئيس  يخضع لموقف األغلبية السياسية
. "أركان الجيش ووزير الدفاع، فنانون، مثقفون، أكاديميون، وسائل إعالم وصحافيون وغيرهم

 ."المقابل سيدفعه المجتمع وسيكون باهظا على رأسها تكميم األفواه"وتضيف: 
ساسها الحكومات المتعاقبة التي ساهمت كثيرا في العقلية العنصرية الراسخة في المجتمع اإلسرائيلي أ

توسيع دائرة العداء للفلسطيني من خالل نهج تحريضي وخطاب إعالمي عنصري، ما أفرز قادة 
ونخبا سياسية وعسكرية تتنافس فيما بينها حول من يكون أكثر عنصرية. لذا، من الطبيعي أن يتسيد 
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رئيس الحكومة  بنيامين نتنياهو( ووزير دفاعه  المشهد اإلسرائيلي اليوم متطرفون على رأسهم
  أفيغدور ليبرمان(.

 12/8/2016، الرأي، عّمان
 
 "التسوية اإللليمية"... خدعة نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية .51

 صالح النعامي
ترك أوساط إسرائيلية أن بعض الدول العربية، التي تحرص على التواصل والتعاون مع الحكومة 

نية في تاريخ الكيان الصهيوني، تسهم في مساعدة هذه الحكومة على إدارة لعبة عالقات األكثر يمي
عامة تهدف إلى تضليل العالم والتغطية على تطرفها. كما توفر مظلة إقليمية لتكريس االحتالل 
اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية المحتلة. وأكثر ما يلفت نظر هذه النخب حقيقة أن رئيس الوزراء 

سرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير األمن، أفيغدور ليبرمان، يظهران حماسة كاذبة إزاء فكرة اإل
"التسويات اإلقليمية" لحل الصراع مع الفلسطينيين، دون أن يكون لديهما أي استعداد لتقديم أية مرونة 

 حقيقية من أجل تطبيق هذا الحل. 
لصهاينة، إن نتنياهو وليبرمان يحاوالن "توظيف يقول األكاديمي، إيلي فودا، أبرز المستشرقين ا

المصالح المشتركة بين إسرائيل واألنظمة العربية السنية المعتدلة، ال سيما في مجال التعاون 
 بمواجهة اإلسالم السني المتطرف والتهديد اإليراني"، على حد وصفه. 

بطال ووفقا  لفودا فإن "األمر يتعلق بتكتيك يهدف إلى حجب األنظار عن  القضية الفلسطينية وا 
الحاجة إلى حل الصراع مع الفلسطينيين". وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس"، يرك فودا أخيرا  أن 
حكومة نتنياهو ال تريد استغالل "قوة الضغط" التي تملكها الدول العربية وتوظيفها في إقناع 

غير معنية باألساس بدفع ثمن هذه الفلسطينيين بالتوصل لتسوية سياسية للصراع، ألن هذه الحكومة 
 التسوية، على حد وصفه.

ويعتبر فودا أن حكومة االحتالل تحاول أن توظف تواصل بعض األنظمة العربية معها، لبناء صورة 
"معتدلة" لها. ويتمثل هدفها في تحقق مكاسب على الصعيد الداخلي في السجال مع المعارضة، 

ون مستعدة للقيام بأية خطوة حقيقية تدل على "اعتدالها". وتحسين صورتها الخارجية، دون أن تك
ويلفت فودا إلى أن الجمهور اإلسرائيلي "مرتاح تماما " لهذا النمط من العالقة مع العالم العربي، الذي 
يقوم على التعاون األمني واالستخباراتي، والذي ال يلزم إسرائيل بتقديم تنازالت سياسية تجاه 

د األكاديمي نفسه على أن إسرائيل تخطئ في حال اعتقدت أنه باإلمكان الرهان الفلسطينيين. ويشد
على هذا النمط من العالقة مع العالم العربي، مشيرا  إلى أن الرأي العام العربي ينظر إلى هذه 
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العالقة بوصفها "غير شرعية"، مما جعل الحكام يحرصون على إضفاء طابع سّري عليها. ويعيد 
 عض الزعماء العرب دفعوا حياتهم ثمنا  للعالقة مع إسرائيل.التذكير بأن ب

في سياق متصل، يسخر وكيل وزارة الخارجية اإلسرائيلي األسبق، أوري سافير، من المبادرة التي 
أعلنها رئيس النظام المصري، عبدالفتاح السيسي، والتي قال إنها تفضي إلى تطبيق حل الدولتين. 

ريف" أخيرا ، يعتبر سافير، أنه بخالف ما يعتقد السيسي، فإن كل ما وفي مقال نشرته صحيفة "معا
لدك نتنياهو "هو مجرد هذر"، مشددا  على أن رئيس حكومة االحتالل ال ينوي المضي في أية تسوية 
سياسية للصراع مع الفلسطينيين. ويشدد سافير على أن الوحيد الذي "يملك لغة مشتركة" مع نتنياهو 

 وري لالنتخابات الرئاسية األميركية المقبلة، دونالد ترامب.هو المرشح الجمه
من جهته، يشير الكاتب، تسفي بارئيل، إلى أن إسرائيل تطالب العالم باالعتراف بحقها في مواصلة 

. وفي مقال نشرته صحيفة "هآرتس" أخيرا  يلفت 1967األراضي الفلسطينية، التي سيطرت عليها عام 
يجية الدعائية، التي شرعت حكومة تل أبيب في تطبيقها في أرجاء العالم، بارئيل إلى أن االسترات

والتي تفوق كلفتها مليار دوالر، تطالب بإضفاء شرعية دولية على مواصلة احتاللها لألراضي 
الفلسطينية. وينوه إلى أن إسرائيل تحاول استنساخ تجربة الدول اإلمبريالية التي سقطت، والتي 

 ية بعد تخّليها عن احتالل أرض الغير.تحولت إلى دول شرع
من جانبه، يعتبر وكيل وزارة الخارجية اإلسرائيلية، دوري غولد، أن "التعاون بين إسرائيل والدول 
العربية المعتدلة"، على حد وصفه، "يشكل عامال  مهما  في حماية أوروبا وتحصينها من الخطر 

، عن غولد، قوله إن هذا التعاون "أسهم في منع اإلسالمي". وتنقل صحيفة "يسرائيل هيوم" أخيرا  
هيمنة الحركات الجهادية على الكثير من المناطق في المحيط"، وهو األمر الذي، لو حصل، كان 

 من شأنه "أن يفاقم من حالة عدم االستقرار في اإلقليم والعالم"، على حد قوله.
حد وصفه، مشيرا  إلى أنه يحول دون ويمتدح غولد التعاون مع الحكام العرب "المعتدلين"، على 

حدو  اضطرابات وتحوالت تفضي إلى عدم استقرار المنطقة، وبالتالي قّلص من فرص نزوح المزيد 
سرائيل "أحبط الكثير من  من الماليين نحو أوروبا. ويشدد غولد على أن التعاون بين بعض العرب وا 

ر األصولي، مما ينعكس إيجابا  على العالم التطورات التي يمكن أن توفر الظروف أمام تعاظم الخط
سرائيل شرعتا في  وعلى وجه الخصوص أوروبا". يذكر أن غولد سبق له اإلعالن أن مصر وا 

 صياغة استراتيجية مشتركة للتعاطي مع التحوالت السياسية واألمنية في المنطقة.
 12/8/2016، العربي الجديد، لندن
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 د إسرائي  وأمنهانتنياهو يلحق خسارة فادحة بالتصا .51
 امنون ابراموفيتش
تدفقت شالالت من الكالم عن المقارنة التي قام بها الوزير ليبرمان بين اتفاق ميونيخ واالتفاق النووي 

عشية التوقيع على اتفاق المساعدة األميركية إلسرائيل. وكلمات قليلة حول الفعل، أو  إيرانمع 
 الفشل، التفاق المساعدة نفسه.

 أجهزةمليار دوالر، شراكة سخية في تطوير  31منح إسرائيل خالل عقد  األخيرساعدة اتفاق الم
. توجد لنتنياهو نفسه، كما هو معروف، قبة حديدية شخصية "القبة الحديدية"الدفاع الجوي وتمويل 

وعائلية مصنوعة من ورق الصحف وممولة برأس مال أميركي، لكننا نحن مواطني إسرائيل ليس لنا 
 األميركية. اإلدارةتكال على أبينا الذي في السماء وعلى سوك اال

، وهو اتفاق غير مثالي، لكنه قابل للتطبيق. كان من المهم إيرانالواليات المتحدة على االتفاق مع 
األميركية أن تخرج إسرائيل ضده علنا، ومع ذلك فان اتفاق المساعدات إلسرائيل سينتهي  لإلدارة

ساعة  إلىالساعات  أشارتواليات المتحدة. نشأ هنا التقاء مالبسات غريب. عشية االنتخابات في ال
رحابة صدر ألنه كان مهما بالنسبة  إلظهاركانت مستعدة  أوباما إدارةجيدة لمرة واحدة ال تتكرر: 

من اجل عدم تدفق اليهود في الحافالت  أيضالها أن تكون إسرائيل راضية، مبسوطة حتى السقف، 
للمرشح  أموالهممن اجل أن يتبرع اليهود الكبار من  وأيضاح المرشح الجمهوري. والتصويت لصال

 الديمقراطي.
مليار دوالر لعشر  45إسرائيل شيئا مثل  إلعطاءمستعدا  أوباماحسب كل المهشرات فقد كان 

واستثماره هنا في  الشواكل إلىتحويله  باإلمكانسنوات، حي  إن جزءا كبيرا من هذا المبلم كان 
 .األمرفمها وأنهت  أغلقتلبالد وفي صناعاتنا، لو أن إسرائيل ا

عند  األمر. ويمكن القول إن إيرانباراك شريكا فعاال لنتنياهو في فكرة الهجوم على  إيهودلقد كان 
ينبع من اعتبارات مسيحانية.  األمرباراك كان ينبع من اعتبارات شخصية، وبالنسبة لنتنياهو كان 

ال إنه لم يكن ينوي فعل ذلك بالفعل. لم يكن ليعطي أمرا كهذا. وفي صالح وفي صالح باراك يق
أمر كهذا. وفي صالح باراك  إعطاءذلك بالفعل، لكن بسبب خشيته ال يمكنه  أرادنتنياهو يقال إنه 
الحداد والحصول على  أيام إنهاءحقيقة واقعة قال إنه يجب  إيراناالتفاق مع  أصبحيقال إنه بعد أن 

على أنه فصل في  إيرانبأقصى حد. وضد نتنياهو يقال إنه تعامل مع االتفاق مع  التعويض
المتحدة، وكل مكان، ويقدم  األمممسرحية يظهر فيها كبطل رئيسي على منصات برودوي، بافرنج، 

 ، ونحن المواطنين، الجوقة أو البهساء.األسودمسرحية رائعة. إنه ملك 
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خطوة  –بالفشل الكبير  أوبامانتنياهو ضد  أعمالباراك قبل شهرين، في مهتمر هرتسليا، شبه 
مليارات دوالر. رئيس االتحادات الصناعية تحد  عن  10 – 7احتجاجية كلفت االقتصاد بين 

 العمل. أماكنقاضية للصناعة اإلسرائيلية وضياع عالف  إصابة
والسفر  أوبامامع  جميعها اعتقدت أن نتنياهو يجب أن يكف عن الخالف الشخصي األمنية األجهزة

من أجل عقد الصفقة. وزير الدفاع في حينه، بوغي يعلون، اعتقد أن نتنياهو يقوم بعمل سياسة 
القومي. لو حذر يعلون بصوت مرتفع واستقال من اجل ذلك لكان أفاد  األمنخاصة على حساب 

وشيه كحلون، بعد تأخر ومكانته الجماهيرية. قال وزير المالية، م اإلسرائيلياقتصاد إسرائيل والجيش 
، كما قال إيجابيكبير إن نتنياهو يتدخل في الشهون الداخلية للواليات المتحدة. االتفاق المقترح هو 

ولكان  أفضل. لو كان كحلون أسرع وأشد لكان وضعنا االقتصادي األمر إنهاءكحلون، ويجب 
 .أفضلوضعه السياسي 

عنب، فضل رئيس الحكومة أن يقاتل الناطور، سطر أخير: بدال من أن يأكل مواطنو الدولة ال
القومي بشكل كبير. قال لي شخص جدي يختص في  واألمنوتسبب بالضرر لالقتصاد اإلسرائيلي 

 موضوع يستحق ويستوجب لجنة تحقيق. أمامكموالعالقة بينهما: ها هو  واألمناالقتصاد 
 "يديعوت"

 12/8/2016، األيام، رام هللا
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