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نفززا النززااس باسزز  حاسززس حمززاو  سززامي ةبززر  هززائ  صززحس ةصززامحا  ا زز و السزز اس  محمززرد : غزز  
  اه بز"االنقالب ع ا الةرافس".عباو  الةي ادعا فيها عد  ةعارن الحاسس مع الحسرمس  مةهًما إ

يززززر  السززززب   ة قززززا "الماسزززز  الف سززززايني ل عززززال " نسزززز ًس منزززز   إن  رقززززاو ةبززززر  هززززائ فززززي ةصززززامح  
ةصزامحا  عبززاو بززحن الحسرمزس شززس   بززالةرافس  رةن حمزاو افمزز  الةعززارن معهزا م الفززس ل حق قززس  

 عد ةشسي ها بحعماء من فةح.مؤسًدا ةن عباو هر الذئ انق ب ع ا الةرافس  رغّيا نصف الحسرمس ب
 رشدد ع ا ةن هذا الةغييا حّرو الحسرمس إلا حسرمس ف ر س ال عالقس لها بالةرافس.
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رسان عباو قزاو  زالو اسزةقبال  بمقزا الا اسزس فزي مدينزس اا  ا  رفزًدا مزن لبنزس المةابعزس العا  زس فزي 
  مح  ززس  رةدززاد ميين  الززدا    مززّ  ةعمززاء سن سزز  عززاب  راؤسززاء ةحزز اب عا  ززس  راؤسززاء سزز اا

راباو ةعماو  رممث ي المبةمع المزدني: "ةز  ةشزسي  حسرمزس الةرافزس الةزي رافقز  ع يهزا حمزاو  رمزن 
 ث  افم  الةعارن معها".

 13/8/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 

 الفلسطيني  من لجنة المتابعة العربية في الداخل يستقبل وفدا   عباس .2
و محمرد عباو  مساء ير  السب   بمقا الا اسس في مدينس اا  ا  رفدا اسةقب  الا   ":رفا" -اا  ا

مزن لبنززس المةابعززس العا  ززس فزي الززدا    مزز  ةعمززاء سن سزز  عزاب  راؤسززاء ةحزز اب عا  ززس  راؤسززاء 
 س اا  مح  س  رةداد ميين  راباو ةعماو  رممث ي المبةمع المدني.

ع زززا صزززعيد العم  زززس الس اسززز س راألرمزززا  رةا زززع الزززا  و  الرفزززد  ع زززا ا زززا مسزززةبدا  األرمزززا  
رةدزززد ةن لبنزززس المةابعزززس العا  زززس الةزززي ةمثززز  سززز  ةا زززا  المبةمزززع العا زززي فزززي  الدا   زززس الف سزززاين س.

 إساا ي  ةشس  بساًا ل سال  بين الشعبين الف سايني راإلساا ي ي.
قززف الداعمززس رةبززادو رشززدد ع ززا ةهم ززس الةراصزز  بززين ةبنززاء شززعبنا راا ززرانه  فززي إسززاا ي   لةنسززيس المرا

رةشاا الا  و إلا ةن البانب الف سايني  سعا باسةمااا لةحقيس السال   الةشارا في المباال  سافس.
العزززادو رالشزززام  القزززا   ع زززا قزززاااا  الشزززاع س الدرل زززس إلقامزززس الدرلزززس الف سزززاين س المسزززةق س رعاصزززمةها 

نسز س ةشزس  فاصزس حق ق زس لحز  القمز س رقاو إن المبزادا  الفا  .1967القدو الشاق س  ع ا حدرد عا  
الف ساين س  من  الو عقد مؤةما درلي ل سال  نها س العا  الحالي  رهر ما يةا زب حشزد دعز  عا زي 

 ردرلي لهذه المبادا  "الةي ةددنا دا ما ع ا دعمنا الدام  لها  رل بهرد الفانس س الساع س لعقدها".
ر  إلنهاء االنقسا  الف سايني  لذلك ةبار نا مع سز  رةما   "سذلك في الشحن الدا  ي نسعا ربس  ق

البهرد الةي بذلةها الشق قس مصا رسذلك مع البهرد القاامس  رة  ةشسي  حسرمزس الةرافزس الةزي رافقز  
 ع يها حماو  رمن ث  افم  الةعارن معها".

ا  العامززس رةززابع الززا  و: "نحززن نسززعا لةشززسي  حسرمززس رحززد  ران ززس ةقززر  باإلعززداد إلبززااء االنة ابزز
الا اسزز س رالةشززامع س  لةدززامو الح ززا  الد مقااا ززس  رل سززرن المززراان هززر األسززاو فززي الن ززا  الس اسززي 

رةاززاا الززا  و إلززا االنة ابززا  المح  ززس  مؤسززدا ةن البهززرد س هززا ةنصززب حال ززا لمززمان  الف سززايني".
 ةزاا المزراان ممث ز  بسز  إبااء انة ابا  مح  س ن مهزس رشزفافس سمزا سانز  سز  االنة ابزا  السزابقس  لي

 حامس رد مقااا س  مؤسدا ةن عقدها في مرعدها هر ةدامو ل ح ا  الد مقااا س الف ساين س.
 13/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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هوية بتسجيل لل على دخول أبناء المواطنين من مواليد الخارج مع "إسرائيل" : االتفاق"الشؤون المدنية" .3
 الوالدين

ةع ن ا  و هي زس الشزؤرن المدن زس حسزين الشزيه  ةنز  ةز  االةفزاا مزع البانزب اإلسزاا ي ي ع زا  :اا  ا
عامزززًال إلزززا ف سزززاين  مزززن ةبززز   14د زززرو ةبنزززاء المزززراانين مزززن مراليزززد ال زززاا) رةقززز  ةعمزززااه  عزززن  

 الةسبي  في هر س ةحد الرالدين.
 مسزززنه  الززد رو عبزززا المعزززابا عامزززًا  14ةن ةبنززاء المزززراانين ممزززن ةقزز  ةعمزززااه  عززن »ر ززين الشزززيه  

الدرل س بافقس ةحد الرالدين بمربب شهاد  الم الد األص  س ل ةسبي  في سزب  السزسان الف سزايني  ةمزا 
عامززًال ف مسززنه  الةقززد  با بززا  ةصززاامح  مززاا  إلززا مساةززب  16 -14ةبنززاء المززراانين الززذين هزز  بززين  

ال   لزد رله  رالةسزبي  فزي سزب  السزسان  نإذالهي س العامس ل شؤرن المدن س من اب  الحصزرو ع زا 
رةدد الر ما ةن اإلبااء الةي سان معمراًل ب  في السابس  شم  ةبناء المزراانين درن سزن  «.الف سايني

سنرا   رهر ما سان  حا  اال  المراانين من الةسبي  في سب  السسان  ربالةالي فقزدان حقهز   5الز
المق مززين  ززاا) الززران بمززارا  االنةفززا  مززن هززذا اإلبززااء  رةهززاب الشززيه بززالمراانين «.فززي المراانززس

 رساعس القدر  لف ساين من ةب  ةسبي  ةبنا ه  رالحصرو ع ا الهر س ربرا  السفا الف سايني.
 14/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 تدعو للتصدي لالقتحامات اإلسرائيلية للمسجد األقصىحماس  .4

راالعةزززداءا  اإلسزززاا ي  س ع زززا المسزززبد األقصزززا  ل ةصزززدئ لالقةحامزززا  دعززز  حاسزززس حمزززاو ن:عمزززا
حاسززززس مززززن ةن مبمرعززززا  يهرد زززس ة ازززز  القةحززززا  المسززززبد الحزززذا  ر  الماةقبزززس مسززززاء اليززززر  األحززززد.

 األقصا األحد في ذساى ما  سما " ااب اله س ".
يزذ رقاو عمر المسةب الس اسي ل حاسس عّ   الّاشس إّن محارال  المبمرعا  اليهرد زس المةاّافزس لةنف

 اقةحا  بماعي ل مسبد األقصا هي اسةمااا لسعي االحةالو الفاش  من ةب  ةقس   األقصا.
رحّم  الاشس االحةالو مسؤرل س ةراا   مع مبمرعا  المةاّافين رحمايةه  في ةنفيذ هذه االقةحاما  

 االسةف ا مس  رقاو إن الشعب الف سايني لن يبقا مسةر  األيدئ  رسيدافع عن األقصا.
الق ززادئ الف سززايني البمززاهيا ع ززا شززد الاحززاو إلززا المسززبد األقصززا رالا ززا  ف زز   رالةصززدئ رحزز  

 لمحارال  المةاافين من المسةرانين القةحا  باحا  المسبد رةدن س .
 14/8/2016الغد، عمان، 
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 عن األسرى  لإلفراجالفصائل تطالب السلطة بسرعة التوجه للجنايات الدولية  .5
عز  الفصزا   الف سزاين س  السز اس فزي المزفس  إلزا مزارا  الةحزاك العابز  د: إيهاب الع سزا -غ   

لافزززع دعزززارى فزززي محسمزززس البنا زززا  الدرل زززس مزززد درلزززس االحزززةالو السزززةماااها فزززي اعةقزززاو ا ال  مزززن 
 الف ساينيين في سبرنها بينه  الم ا  إدااما.

ي  امزران مةحزدثا باسز  باء ذلزك ع زا لسزان الق زادئ فزي حاسزس المقارمزس اإلسزالم س "حمزاو" إسزماع
السزززب  ةمزززامنا مزززع يزززر  الفصزززا    زززالو اعةصزززا  ةمزززامني ن مةززز  حاسزززس "األحزززااا" فزززي مدينزززس غززز   

األساى اإلداامين رالمما ين عن الاعا  رذلك مع د رو األسيا بالو سايد شهاه الثال  ع ا الةرالي 
د  محمزال االحزةالو رحذا امران من ةئ ةداع ا  ةحد  ع ا صزحس سايز في اإلمااب عن الاعا .

راالزب ةذا  المقارمزس الف سزاين س االسزةمااا فزي محارالةهزا  ازف بنزرد  المسؤرل س الدام س عزن ذلزك.
 إساا ي يين لمبادلةه  باألساى الف ساينيين  مؤسدا ةن هذه هي الاامس الرحيد  إاالا سااح األساى.

ي مززع االحززةالو رةززرفيا الحما ززس راالززب امززران السزز اس الف سززاين س فززي المززفس برقززف الةنسززيس األمنزز
 ألبناء الشعب الف سايني من ةغرو قرا  االحةالو رالمسةرانين في المفس.

 13/8/2016قدس برس، 
 

 تدعو إلجراء االنتخابات بموعدهاالتحرير  فصائل منظمة .6
ةدززززد  فصززززا   من مززززس الةحامززززا الف سززززاين س  ع ززززا مززززارا  إبززززااء االنة ابززززا  المح  ززززس فززززي  اا  ا:
 ها المقّاا في الثامن من شها ةشامن ةرو/ ةدةر ا القاد .مرعد

  إلا ةمافا س  البهرد الران س 2016-8-13ردع  الفصا   في ب ان مشةاك صدا عنها  السب  
 من ةب  إنباح العم  س االنة اب س راا الس العااقي  رالمع قا  الةي ةقف في سبي  إباا ها.

اا  ا  ع زززا مسزززةرى األمنزززاء العزززامين لفصزززا   من مزززس ربزززاء الب زززان عقزززب ابةمزززا  عقزززد فزززي مدينزززس 
الةحاما الف ساين س  ةّددرا  الل  ع ا ةهم س "الةمسك بميثزاا الشزا  المرقزع مزن قبز  الفصزا   سافزس  

 بما  ممن إبااء االنة ابا  بشفاف س رد مقااا س الة اما بالقانرن".
  بنةا بها "درن ةئ ةد ال " من شحن  ةن  فةح راعةبا  الفصا   ةن نباح االنة ابا  المقب س رااللة ا

الاامززس ةمززا  االنة ابززا  العامززس لةبديززد المؤسسززا  رالح ززا  الد مقااا ززس الدا   ززس  فززي مسززعا إلنهززاء 
االنقسا  راسةعاد  رحد  شعبنا الف سايني رةغ يب الةناقض الا  سي مع االحةالو ع ا س  الةناقما  

 الثانر س  ع ا حد ةعبياها.
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لسزز اا ذاةزز   شززّدد ب ززان الفصززا   ع ززا ةن إ ززالء مهمززس اإلشززاا  ع ززا االنة ابززا  المح  ززس فززي رفززي ا
قازززا  غززز   لزززز "لبنزززس االنة ابزززا  الماس مزززس" ر"الهي زززس المسزززةق س لحقزززرا اإلنسزززان" مزززن شزززحن  ةن  مزززمن 

 شفاف س رن اهس العم  س االنة اب س.
 13/8/2016، فلسطين أون الين

 
 عضائها حرية التصويت لمختلف القوائم االنتخابيةتتيح أل د اإلسالمي"الجها" .7

قالزز  حاسززس البهززاد اإلسززالمي إنهززا ةاسزز  ألعمززا ها رمؤمززديها حامززس الةصززرم  ل قززرا    حسززن ببززا:
االنة اب س الةي يامدرن الةصرم  لها بعد قاااها عد  المشااسس في االنة ابا  المح  س الم مع إبااؤها 

رةدد الق ادئ في الحاسزس بغز   دارد شزهاب ةن الحاسزس لزن ة ز   ة زًا  د .في الثامن من ةشامن األرو القا
مزززن ةعمزززا ها بالةصزززرم  ألئ بهزززس سانززز   منرهزززا إلزززا ةن الحاسزززس رمنزززذ قاااهزززا عزززد  المشزززااسس فزززي 

 االنة ابا  ةعا  ألعما ها حامس الةصرم  من عدم .
لزن  سرنزرا ةعمزاء فزي ةئ قا مزس رةشاا شهاب في حزدي  لزز "األ زا " ةن قزاد  الحاسزس رالمسزؤرلين فيهزا 

 انة اب س سان  رسي ة مرن بمرقف الحاسس القامي بعد  المشااسس في االنة ابا .
رقززاو: لززر قززاا ةحززد مززن قززاد  ةر ةعمززاء حاسززس البهززاد المشززااسس فززي االنة ابززا  فززي ةئ قا مززس  فزز ن 

سزززي ة مرن بمرقزززف الحاسزززس سزززةن ا فزززي األمزززا فزززي حينززز   إال ةننزززا نعزززا  ةن سافزززس األعمزززاء رالقزززاد  
رةدد شهاب ةن ةحدًا من القرا   االنة اب س ل  يةرب  ل حاسس  ر ا زب منهزا اإل عزا  لعناصزاها  الحاسس.

 بالةصرم  ألئ بهس  الفةًا إلا ةن الحاسس لن ةرع  ألبنا ها الةصرم  هنا ةر هناك.
 14/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 الكفاءات وأصحاب الخبرة للمبادرة وتقدم الصفوففي لجنة االنتخابات بالضفة يدعو ممثل حماس  .8

دعزززا الشزززيه حسزززين ةبزززر سر زززك  ممثززز  حاسزززس حمزززاو فزززي لبنزززس االنة ابزززا  بالمزززفس الغا  زززس  : اا  ا
الدفاءا  راألداد ميين رةصحاب ال بزا   مزن ةبنزاء الشزعب الف سزايني  لالنمزما  إلزا القزرا   المهن زس 

 لب دا  الم ة فس.الران س الةي بدة  ةةشس  في المدن ا
رةدزززد ةبزززر سر زززك فزززي ةصزززامح لززز  يزززر  السزززب   ة قزززا "الماسززز  الف سزززايني ل عزززال " نسززز ًس عنززز   ةن 
الدفاءا  المهن س رةصحاب ال با  ه  اباو الماح س المقب زس فزي األاامزي الف سزاين س  مشزيًاا إلزا ةنز  

شززعبنا رمززدع  صززمرده رثباةزز   ع ززا يززده  سززية  النهززرض براقعنززا ال ززدمي ر هي اةنززا المح  ززس بمززا  قززرئ 
 داعً ا إ اه  إلا الةحاك فراًا  دمًس لشعبه  ررانه .
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سما اسةهبن ةبر سر ك إصااا البعض ع ا رمع العااقي  رالس ب ا  الةي  حارو البعض إباا ها من 
ةب  المحاف س ع زا الرمزع القزا   الزذئ  قزرد ر سز اا ف ز  الحز ب الراحزد ر غ زس البزاب ةمزا  الشزاادس 

 ق قس  بحسب ةعبياه.الح
 13/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 تستهدف الضحية وتطلق يد الجالد اإلسرائيليةالبردويل ردا  على إغالق إدارة "فيسبوك" لصفحته:  .9

ةغ قززز  إداا  مرقزززع الةراصززز  االبةمزززاعي " ف سزززبرك"  يزززر  السزززب   صزززفحس : إيهزززاب الع سزززا -غززز   
 ادرم .الق ادئ في حاسس حماو صالح الب

رقززاو البادرمزز  فززي ةصززامحا  لززز "قززدو بززاو": "إننززي منززذ شززهامن لزز  ةنشززا ةئ شززيء ع ززا صززفحةي 
الش ص س ع ا ف سبرك  رلدن قب  يرمين ر الو محارلس فةحهزا ربزد  ةن إداا  ف سزبرك قزد ةغ قةهزا  

 رح اةها".
اسس لز  ةعزد ن مهزس رةما : "رامح ةن الةحثياا  الصهيرن س ع ا شاسس ف سزبرك سبيزا  بزًدا  رهزذه الشز

 ع ا اإلاالا رسةفقد مصداقيةها اذا اسةما  ع ا هذا النهج".
رةززابع: "ةغ قززرا حسززاباةنا ع ززا ف سززبرك ليثبةززرا مززن بديززد ةنهزز  ةدا  فززي يززد الهمب ززس الصززهيرن س الةززي ال 
ةاغززب ةن  سشززف ةحززد بززاا   قادةهززا"  مشززياا إلززا ةن "ف سززبرك ةسززةهد  المززح س رةا ززس يززد البززالد 

راعةبزا إغزالا صزفحة  رصزفحس عزدد مزن قزاد  المقارمزس  ي  س رذلك بحبج راه س غيزا مناق زس".اإلساا 
رقززاو: "إذا سززان الهززد  حبززب الحقززا س فززان  الف سززاين س ةسزز رب بديززد فززي قمززع حامززس الززاةئ رالةعبيززا.

الحقززا س ةقززرى مززن ف سززبرك ررسززا   اإلعززال  البديززد رالقززد    رسننامزز  بسزز  الرسززا   حةززا إ صززاو 
إلززا سزز  العززال  رلززن نعززد  الرسززي س  رلدززن العززاا  اززاو هززذه المؤسسززس رسزز  المؤسسززا  الةززي  صززرةنا

 ةحارو حبب الحق قس"  ع ا حد ةعبياه.
 13/8/2016قدس برس، 

 
 استشهاد قسامي أثناء عمله بنفق للمقاومة برفح .11

اسةشزهد   ف  سةا ب الشهيد ع  الزدين القسزا  البنزاح العسزسائ لحاسزس حمزاو  ةحزد مباهزديها رالزذئ
 إثا صعقس سها ا  س ةثناء عم   في ةحد ةنفاا المقارمس.

عامزًال  26رقال  سةا ب القسا  في ب ان عسزسائ إن الشزهيد القسزامي المباهزد محمزد  مز و شز ر   
ذر  10يزر  السزب   -بز ذن ا ةعزالا–من مسبد "الصزفا" بمدينزس افزح بنزرب القازا  لقزي ا ز  شزهيدًا 

 إثا صعقس سها ا  س ةثناء عم   في ةحد ةنفاا المقارمس . 13/08/2016هز المرافس 1437القعد  
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رةمززاف  الدةا ززب: "ل غززادا شززهيدنا دن انززا رمززا غّيززا ةر بززّدو رال ة ززاذو ةر ةقززاعو  بزز  نززذا نفسزز    
 مباهدًا حةا لقي ا ع ا ذلك  نحسب  من الشهداء را حسيب  رال ن س   ع ا ا.

 13/8/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 

 يغضب اإلسرائيليين من نتانياهو "منع التسجيل الصوتي" مشروع قانون  .11
ال  قةنززع اإلسززاا ي يرن بمززا ةززاّدده ةرسززا  قامبززس مززن ا زز و حسززرمةه  بن ززامين : ةسززعد ة حمززي –الناصززا  

نةان زززاهر  بزززحن مزززاّد اقةااحززز  سزززن قزززانرن بديزززد  منزززع ةسزززب اًل صزززرة ًا لحزززدي  بزززين ازززافين مزززن درن 
  إنمزا يا ارنز  بق قز  مزن ةحق قزا  اسةقصزا  س لرسزا   " صرص س الفاد"  هر حاص  ع ا مرافقةهما

إعززال  ةنسززب إل ززز  ةراازز  فززي قمزززا ا فسززاد مززالي دفعززز  بالمسةشززاا القمززا ي ل حسرمزززس إلززا إصزززداا 
 ةع  ماة  ل شااس ل ةحقيس فيها.

ال  سزا ا المشزااسين مزن ر سمح القانرن الساائ مفعرل  حال ًا  ألحد المشااسين في حدي  بةسزبي  سز
 درن معافةه  راسة دا  الةسبي  عند اقةماء المارا .

راّةه  نراب في المعاامس رةسزاةذ  بزاا رن فزي القزانرن الدسزةرائ ا ز و الحسرمزس بالسزعي  مزن  زالو 
  إذ  مززا  اقةااحزز  البديززد إلززا ةد  زز  فززي ةعيززين "سزز  األفززراه"احةفا زز  لنفسزز  بحقيبززس االةصززاو  إلززا 

  لةدزرن  سمززا "قنزا  الدن سزز "منز  مسززؤرلين عزن القنززا  العاشزا  الةباامززس راةحزاد البز  البديززد رقزامبين 
   برقًا ل  رلس اسة ."إساا ي  الير "صح فس 

ر شيا هؤالء إلا ةن الةسبي  الصرةي ساعد س اا  ةابيس القانرن في الدشف عن باا   في العال  
لصزر  رالصزرا  م اازا  إباام زس  سمزا ةنز   سزاعد رثّزس با "شزاهد م دزي"السف ي  من  الو ةبنيزد 

 في فض ن اعا  قانرن س عاد س بين المراانين من  الو ةسهي  مهمس القما  في الحس .
في افةةاحيةها ةرو من ةمو  إلا ةن الةسزبي  السزائ بزا  ةدا  نابعزس فزي  "هآاةو"رةشاا  صح فس 

مززن اسززةغالو نفرذهززا رسزز اةها مززده  سمززا يززد اإلنسززان العززادئ رالمر ززف البسزز   لمنززع ماادزز  القززرى 
سزززاعد فزززي سشزززف الم ززززال  ب ةاحةززز  ةسزززبي  م ززززاها العنصزززامس رالةمييززز  رغياهززززا الةزززي ةسزززيء إلززززا "

ززما  "رةمززاف  ةنزز   ."األبامززاء ةحزز  الم هززا المةحمززا رال يباالززي لززا  و الحسرمززس الحززالي  ة ةبزز  س 
رسزززا   اإلعزززال  رمزززرااني الدرلزززس  غيزززا د مرقااا زززس ةقزززر  ةساسزززًا ع زززا اغبزززس قر زززس لد ززز  فزززي إمزززعا 

سمززا  فعزز  الا  سززان الارسززي رالةاسززي فالد ميززا بززرةين "رةع مزز  قززر  السزز اس   صرصززًا قززر  الحززاد   
 ."رابب ايب ةارغان في ب ديهما

رةرقززف المعاامززرن عنززد ةهم ززس الةسززبي  الصززرةي فززي عمزز  الصززحافس االسةقصززا  س   صرصززًا فززي 
إذ ةشززززس  هززززذه الةسززززب ال  ةدلززززس ل ةحقززززس مززززن صززززحس الشززززبها  مبززززاو ةحق قاةهززززا لمحاا ززززس الفسززززاد  
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رالارا ززا   مسززةذسامن ةنزز  بفمزز  الةسززب ال  الصززرة س  قبززع ا زز و الحسرمززس السززابس إيهززرد ةرلمززا  
حال زًا فززي السززبن بعززد إدانةزز  بالفسززاد المززالي  اعةمززادًا ع ززا الةسززب ال  الصززرة س معزز  الةززي قامزز  بهززا 

 سساةياة  شرال  ادين.
ةن اقةززااح نةان ززاهر بززاء غززدا  اقةززااح لنا ززب  مينززي بمنززع الشززااس مززن الةحقيززس مززع ا زز و  شززاا إلززا 

لدنزز  سشززف "حسرمززس  ززالو راليةزز   رهززر اقةززااح القززا االسززة فا  راالسززةهبان لززدى غالب ززس األحزز اب  
   سما ةدد سثا."مدى ق س ا  و الحسرمس من الةحق قا  الباامس مده في شبها  الفساد

 14/8/2016الحياة، لندن، 
 

 نفسها زحالقة: النظام اإلسرائيلي واألبرتهايد من العائلة .12
اإل اال ززس   "ةرنال سزةاةي"شزااك النا زب د. بمزاو  حالقزس فزي المزؤةما السزنرئ لمن مزس : هاشز  حمزدان

ةااا فيها إلا البذرا الةاام  زس  "اؤ س الير  رس اسس الغد في ف ساين"رقد  محاما  شام س بعنران 
لزززز ا صززززرا  الرمززززع الحززززالي رةصززززراا  المسززززةقب  رالمبززززادق النا مززززس ل مرقززززف مززززن الراقززززع ل صززززاا   راا

 االسةعماائ العنصائ رمنا قا  مشار  الةحاا رس ف س العم  رفس ق   العدالس رالمسارا  بين البشا.
الشززززعب الف سززززايني رقززززع مززززح س حالززززس سرلن ال ززززس م دربززززس: االنةززززداب "رقززززاو  حالقززززس فززززي س مةزززز  إن 

بهس  رالمشار  الصهيرني من بهس ة اى  حي  ةدى المسعا إلقامس درلس يهرد س في  البامااني من
لا ةاانسفيا في ان راحد.  ف ساين إلا   س حالس ةباةهايد راا

الةغيياا  الةي ااة  ع ا بن س درلس إساا ي  ل  ةغّيا برها الن ا  اإلساا ي ي رهر "رةما   حالقس: 
فزار : درلزس يهرد زس د مقااا زس ل يهزرد  رن زا  ةمييز  عنصزائ الير  يةدرن من ماس  ةمةد من   مسزس 

مد ف ساينيي الدا    رن ا  سبن في غ   ة عب في إسزاا ي  درا السزّبان  رن زا  ةباةهايزد صزا  
في المفس  رن ا  ةهرمد في القدو  رن ا  إبعاد لف ساينيي الشةا . هذا هزر ن زا  راحزد  رهزر لز و 

 ."يد في بنرب ةفامق ا  لدن  بالةحديد من نفو العا  سنس س ابس األص  لن ا  األباةها
مرابهززس الن ززا  اإلسززاا ي ي سمززا بززا  مرابهززس ن ززا  األباةهايززد فززي بنززرب ةفامق ززا  "ردعززا  حالقززس إلززا 

لززا ةصززح ح الغززبن الةززاام ي الززذئ لحززس بشززعب  نهززاء الحالززس الدرلن ال ززس  راا راعةمززاد سززحس العنصززامس راا
ارا  ةفس زززك الن زززا  اإلسزززاا ي ي بامةززز   رلززز و إلزززا مرابهزززس بعزززض مززز"رةدزززد  حالقزززس ع زززا  ."ف سزززاين

مسززؤرل س المبةمززع الززدرلي ةبززاه مززا يبززائ فززي ف سززاين  رمززارا  ". رشززّدد ع ززا "ممااسززاة  رامةداداةزز 
الةحززاك ع ززا المسززةرى الشززعبي رالمبةمززع المززدني لحشززد الةمززامن مززع قمزز س شززعب ف سززاين سقمزز س 

 ."ي دهالي  الدب رماس سةحقيس ل عدالس  رل و سقم س ةيهان ف
 13/8/2016، 48موقع عرب، 
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 " لمحاربة حركة المقاطعة ساخنا   نشئ "خطا  منظمة إسرائيلية ت   .13
  ةحزززااب  زززاها  مقااعزززس إسزززاا ي   ازززا ة فرن زززا إسزززاا ي  سدشزززن  من مزززس : إيهزززاب الع سزززا -الناصزززا  

ي حاسزززس "بزززي.دئ.ةو" سززا نا لة قزززي ةئ مع رمزززا  ةر ةقزززااما بديزززد  عزززن نشززااء مقااعزززس إسزززاا ي  فززز
 رل بالغ عن ةئ ناش  منه  يامد د رو البالد ر"ة امب المشار  الصهيرني".

رقالزز  صززح فس "المصززدا" اإللدةارن ززس العبامززس: "إن من مززس ليززف هعززرال   ق ززب العززال ل  رهززي من مززس 
ول إساا ي  س غيا حسرم س  رةعم  منذ ثال  سنرا  ع زا مسافحزس حاسزس مقااعزس إسزاا ي   بزي.دئ.ة

ةقام  ماس  اةصاو لها في مدينس القزدو المحة زس  بهزد  ة قزا مسالمزا  هاةف زس ع زا مزداا السزاعس  
اسززززالها لززززر ااةي األمززززن الززززدا  ي  لاصززززد ةحاسززززا  نشززززااء المقااعززززس رااعززززداد ةقززززااما مفصزززز س عززززنه  راا

مزز  داعززي  ر قززرو القززا مرن ع ززا الماسزز : "إن نشززااه   ززحةي ة ب ززس لززدعر  ر مززا الدا   ززس  ةا  رالدا   ززس.
 رر ما األمن الدا  ي ب عاد ةادان  ب قامس ااق  لااد رمنع نشااء المقااعس من د رو إساا ي ".

رةحسسزز  "ق ززب العززال " قبزز  ثززال  سززنرا   رة ززرض حا ززا راسززعس مززد نشززااء مقااعززس إسززاا ي  ممززا 
راد يةا ززززب مززززن ةعمززززا ها ةن  صزززز را إلززززا ق ززززب العراصزززز  األرار  ززززس  راألمززززادن الةززززي ينشزززز  فيهززززا ا 

 المقااعس  ر قرمرن هناك بحمال  إعالم س دعا  س مده .
 13/8/2016قدس برس، 

 
  ظاهرة اختفاء أطفال أشكناز بالمستشفيات أوسع مما ي عتقد": هآرتس" .14

عا  ززس إسززاا ي  س مززن ةصززرو ةشززسنا مس  إن ةحززد ةافالهززا ا ةفززا فززي  100قالزز  حززرالي : بززالو مززاها
 "هزززآاةو" زززا  ر مسزززين ا  القزززان المامزززي. رةشزززاا  صزززح فس ةعقزززاب هباةهزززا إلزززا الزززبالد فزززي ةا عين

الير   األحد  إن قاابس ةا عين عا  س من الذين ا ةفا ةافالها ةربه  إليها في ةعقاب نشزا الصزح فس 
 ةقاماا حرو هذه ال اها   ةرو من ةمو البمعس.

دنهززا ار  ررافززس قسزز  مززن هززذه العززا ال  نشززا ةسززما ها ف مززا افمزز  عززا ال  ة ززاى نشززا اسززمها  ل
ةفاصي  حرو ا ةفاء ةافالها. رمن بين الدرو الةي هابا  هزذه العزا ال  منهزا  هزي ليةران زا رالنمسزا 
رالمبززا رارمان زززا رةرساان زززا  سمززا ةن قسزززما مزززن هزززذه العززا ال  هززز  نزززابرن مززن المحاقزززس الةزززي ااةدبهزززا 

ال  الةزي راد  فزي رةبين من إفادا  هذه العا ال  ةن قصصها شبيهس بزدا بقصزا العزا  النا مرن.
الةقامزززا السزززابس  رفزززي ماس هزززا ا ةفزززاء ةافزززاو فزززي مسةشزززف ا  فزززي ةنحزززاء الزززبالد  ر ينهزززا مسةشزززف ا  
بي ينسرن رةسرةا رهداسا في ة  ةبيب راامبا  في ح فا  بينما ادع  الاراق  الاب س ةن هزؤالء األافزاو 

 فا  ةر معافس مسان الدفن.ةرفرا  لدن العا ال  ل  ةحص  ع ا دلي  ع ا الرفا   مث  شهاد  ر 
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رسانززز  الصزززح فس قزززد ةشزززاا  إلزززا ا ةفزززاء عشزززاا  األافزززاو مزززن عزززا ال  ةشزززسنا مس قبيززز  ربعزززد ق زززا  
إساا ي   لدن بعد سشف الم مد مزن العزا ال  عزن قصزا ا ةفزاء ةافالهزا يزدو ع زا ةن هزذه ال زاها  

اء ةافزاو مهزابامن يهزرد ةرسزع ممزا سزان  عةقزد  رممزا راد فزي ةقامزا لبنزس حسرم زس اسزم س حزرو ا ةفز
 من ال من.

 شاا إلا ةن  باى ةنزارو قمز س ا ةفزاء ةافزاو يهزرد الز من مزاا  عديزد  فزي المامزي  لدزن سزان يزة  
إسسا  هذه القم س ع ا المسةرى العا  في س  ما   رُااح  مبددا ع ا األبنزد  العامزس اإلسزاا ي  س 

الس اا  ما  ال  ةزافض الدشزف عزن رثزا س  في األشها األ يا   رباى مناقشةها في الدن س   لدن
 رمسةندا  مةع قس بهذه القم س.  

ع ا مرء ذلك  با   مبددا قم س ا ةفاء ةافاو ةشسنا   اغ  ةن الحدي  عنها لز   سزن راسزعا فزي 
 المامي مث  الحدي  عن ا ةفاء األافاو ال منيين.

ي مسةشززفا بي ينسززرن فززي مدينززس رةحززدث  إحززدى العززا ال  األشززسنا مس عززن ةن األ  ةنببزز  ةززرةمين فزز
بيةاح ة سفا رعن ا ةفاء ةحدهما بعد الرالد  مباشا   بادعاء ةن  ةرفي  لدن العا  س ل  ةحص  ع ا ةئ 
شيء يثب  الرفا . لدن هذه الحادثس   الفا لمع   حراد  ا ةفاء األافزاو األ زاى  حزدث  فزي العزا  

 رل و قبي  ةر بعد ق ا  إساا ي . 1940
 13/8/2016، 48موقع عرب، 

 
 تصاعد التوتر في القدس: االحتالل يشدد من تعزيزاته وحملة اعتقاالت في صفوف المواطنين .15

رساال : ةسرد الب د  القد مس في القدو ةبراء شديد  الةرةا ةةصاعد حدةها مع ح رو الير   -القدو  
س راسعس ل مسبد  األحدل رهر المرعد الذئ حددة  من ما  اله س  الم عر  القةحاما  بماع 

األقصا إلح اء ما ةسمة  "ذساى  ااب اله س " بالةنسيس مع شااس االحةالو  الةي اسةبق  المرعد 
 بشن حم س اعةقاال  راسعس بين صفر  الشبان الف ساينيين.

رةصيب  ال ي س قب  المام س  ثالثس شبان بامرض  بعد ةن اعةد  ع يه  قرا  االحةالو 
 باح  سما شن  حم س اعةقاال  راسعس في القدو المحة س.اإلساا ي ي  بالماب الم

راعةد  مبمرعس من المسةرانين ع ا البير  راألهالي بالحباا  رال بابا  الفااغس  ما دفع الشبان 
ل دفا  عن ةنفسه  رمنا له  راشةبسرا مع المسةرانين  ما ةسبب بمرابها  عن فس في المناقس ةصيب 

 االعةداء ع يه  بالماب. اللها الشبان الثالثس بعد 
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رةع ن  شااس االحةالو عن ةع م  اإلبااءا  األمن س في مناقس المسبد األقصا  بمناسبس ما 
 سما "ير  الحداد اليهردئ" ةر "الةاسع من اب" الذئ  حةي بمناسبس ما  سما "ذساى  ااب اله س  

 الثاني"  الذئ بدة لي  السب .
مافيين سينفذرن إبااءا  ةمن س دا   القدو القد مس رفي رع   ةن الم ا  من عناصا الشااس اإل
 ساعس اعةبااا من لي س السب . 25مح اها  في هذه المناسبس الةي ةسةما 

 14/8/2016األيام، رام هللا، 
 

 االحتالل يحتجز عشرات المركبات على حاجز عين سينيا   .16
  السب   عشاا  الماسبا  ع ا حاب  احةب   قرا  االحةالو اإلساا ي ي مساء ير  ":رفا" –اا  ا 

 في المسان. سةقامة  ع ا دراا عين سين ا شماو مدينس اا  ا رةسبب بح مس مارامس  انق
رةفاد مااس  "رفا" بان بنرد االحةالو احةب را عشاا  الماسبا  ال اابس من مدينس اا  ا ردققرا في 

 ش ماسباةه   ما ةسبب بح مس مارامس  انقس ما هر ا  المراانين قب  السماح له  بالمارا بعد ةفة
 هذا ال با. إعدادة او مةراص س حةا ساعس 

 14/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 من المنازل المدمرة كليا  في غزة بانتظار اإلعمار %50: جمال الخضري  .17
ال مائ  إن نحر قاو ا  و ال بنس الشعب س لمرابهس الحصاا  النا ب في المب و الةشامعي  بماو 

من المباني المدما  س  ًا بااء الحاب "اإلساا ي  س" األ يا  ع ا قاا  غ    صيف العا   50%
   ما ال  ةنة ا اإلعماا  اغ  د رو العا  الثال  ع ا انةهاء الحاب.2014

رةدد ال مائ في ةصامح  ةمو السب   ةن عم  س إعاد  اإلعماا ةسيا بب ء شديد  بسبب الحصاا 
 ساا ي ي" رةقييد إد او مراد البناء  رهر من ةبا  معرقا  ةح ا اإلعماا."اإل

رةرمح ةن من معرقا  ةح ا اإلعماا عد  رفاء بعض المانحين بالة اماةه  في مؤةما إعاد  إعماا 
 مصا. غ   الذئ عقد في 

 14/8/2016الخليج، الشارقة، 
 

 " و "هداريم" اعتبارا من الثالثاء القادمعن الطعام في سجون "النقب" و "نفحة" و "رامون  إضراب .18
في سبرن  النقبل ر نفحسل ر اامرنل  األساى  ةنع   مااس  "القدو" : ع ي سمردئ -بنين 

 األمااب عن الاعا  ير  الثالثاء القاد . إعالنر هداام ل قاارا 
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ق ا  س اا  هذه ال ار  ةحةي احةبابًا ع ا  إنلز "لقدو"   األسيا رقاو مصدا من قاد  الحاسس 
المامي  رل ةمامن  األسبر  الو  ةبنا ه عن الحراب  رمنعه  من  ماا   األهالياالحةالو ب عاد  

الب برو   رةبناءالمما ين عن الاعا  في السبرن رفي مقدمةه  رليد مسالم  ربالو سايد  األساى مع 
 ب عاد  ب  فما يةي "ف ساين" ر"معا". ل ماالبس إمافس
س المؤسسا  رالفعال ا  الاسم س رالشعب س رم ة ف قااعا  الشعب الف سايني ساف األساى رناشد 

بانبه  ل مغ  ع ا االحةالو لرقف الممااسا  الةعسف س الةي ةسةهدفه   إلامؤا ا  حااده  رالرقر  
رسباا السن رالقابعين اهن االعةقاو  راألافاوعن سافس المعةق ين الماما  اإلفاا)ربما  سف  

 .اإلداائ 
 13/8/2016قع صحيفة القدس، القدس، مو 

 
 هيئة األسرى تستنجد بالعالم لمنع جريمة سياسية ترتكب بحق الكايد .19

اسةنبد ا  و هي س شؤرن األساى رالمحاامن  ع سا قااقع  بالمبةمع : منةصا حمدان - اا  ا
مس" رعن سبس الدرلي رةصحاب المما ا الحا  سافس في العال  لمنع ما اعةباه "باممس س اس س من 

إصااا ةاةدبها حسرمس بن امين نةن اهر بحس األسيا بالو الدايد الذئ د   شهاه الثال  في اإلمااب 
 المفةرح عن الاعا  رحالة  الصح س ةصبح   ايا  رمعاض ل مر  في ة س لح س.

 ةنبعد رقاو قااقع إن األسيا سايد الذئ نق  إلا العنا س المسثفس في مسةشفا با الئ  صاا  المر  
 ةصبح  ح اة  مهدد  رقد د   حالس غيبربس رمعف شديد.

ةشامن األرو القاد  ل ن ا في ا ب  ةعيين ب سس المحسمس الع  ا إلا شها ةدةر ا/ ةنرةشاا إلا 
إنهاء اعةقاو الدايد اإلداائ   عةبا بمثابس ةشامع لقة  األسيا رةصفية  بةحديد مرعد بعيد األمد باغ  

حالة  الصح س في  اا شديد مةهما حسرمس "إساا ي " بحنها اة ذ  قاااًا س اس ًا  ةنمعافس األاباء 
 بقة  األسيا.

 14/8/2016الخليج، الشارقة، 
 

 إصابات باالختناق وانفجار محول كهرباء خالل قمع االحتالل مسيرة كفر قدوم .21
حةالو محراًل ةصيب عشاا  المراانين بحاال  ا ةناا مةفارةس  ةمو  ف ما اسةهدف  قرا  اال

سها ا  ًا ا  سًا  الو قمعها مسيا  ب د  سفا قدر  بمحاف س ق ق ي  س المناهمس لالسة اان رالماالبس 
 عامًا. 13بفةح شاا  الب د  المغ س منذ ةدثا من 



 
 
 
 

 

 15 ص             4020 العدد:        14/8/2016 األحد التاريخ: 

                                    

رةفاد النااس اإلعالمي في إق    ق قي  س منسس المقارمس الشعب س مااد شةيرئ بحن مرابها  عن فس 
شبان رقرا  سبيا  من ب ش االحةالو الذئ اقةح  الب د  برحدا  م ة فس مع    بباافس اندلع  بين ال

  مما راإلسفنب سرال ا  عسسامس ةح  غااء سثيف من قناب  الغا  رالصر  راألعيا  المااا س 
 ةدى إلا رقر  عشاا  اإلصابا  باال ةناا بينه  ةافاو رنساء.

ار س المنةنس ةعمد  اسةهدا  محرو ا  و ل ة اا الدها ا ي  رلف  شةيرئ إلا ةن شاحنس الم اه الد م 
لحاا  سا ا ماد س بس مس ب  رانقاا  الدها اء عن الب د  عد  ساعا  قب  ةن  ما ةدى إلا انفبااه راا

 يةمسن المب و المح ي من إصالح .
 13/8/2016، رام هللا، األيام

 
 ضامنون معهميت 108أسرى يواصلون إضرابهم و األسرى: ستةهيئة شؤون  .21

رالمحاامن بحن سةس ةساى ي رمرن إمااًبا مفةرًحا عن الاعا   مد  األساى ةفاد  هي س شؤرن 
 ةساى ا امن إمااًبا ةمامًنا معه . 108اسةمااا اعةقاله  اإلداائ رالع و االنفاادئ  ف ما ي رض 

  بماع س  رةماف  ةن عقربا  مشدد  فام  ع ا األساى المةمامنين  حي  ة  ع له  في ةقسا
رحامرا من  مااا  المحامين  رمن  مااا  األه   ر برا في ةقسا   ال س من ئ مقرما  مع ش س بعد 

 االسة الء ع ا األبه   الدها ا  س  رفام  ع يه  غااما  مال س.
 14/8/2016السبيل، عمَّان، 

 
 تستغل أراضي الغائبين في القدس للتوسع االستيطاني "إسرائيل" .22

لراني ل دفا  عن األاض رمقارمس االسة اان من م ااا  االحةالو االسة اان س حذا المسةب ا
 االسة الء ع ا ةاامي الف ساينيين رالةي  صنفها "ةمالك غا بين". إلاالهادفس 

مو السب  ةن ذلك ةبارً ا ل  ار  الحمااء  اصس ةراعةبا المسةب في ةقاماه األسبرعي الصادا 
ي  س السابقس بما فيها س اسا  ح ب ال  سرد سان  قد امةنع  عن رةن س اسا  الحسرما  اإلساا 

 مصادا  ما ةسم   " ةاامي الغا بين" ألغااض اسة اان س.
راةه  حسرمس االحةالو بساقس ةاامي الف ساينيين ال اصس في رمح النهاا  سما  فع  المسةرانرن  

سحاامي غا بين  بهد  نق   ف ساين س باى ةصن فها حي  ةنرئ س اا  االحةالو مصادا  ةااض  
 البؤا  االسة اان س "عمرنا" إلا هذه األاامي.
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ر ّين  ةن ما ةسما بز"اإلداا  المدن س" إعالنا في صح فس "القدو"  يةممن  اااس لمساحا  ةعةبا 
قس مس ةاض  مسن نق  البؤا  االسة اان س  30ةاامي غا بين قاب البؤا  االسة اان س "عمرنا"  ةشم  

 درن  ةقع حرو "عمرنا" ربعمها ال يبعد سرى ةمةاا معدرد  عنها. 200 ا مساحس ة مد عن إليها ع
" لممااساةها إساا ي سما حذا المسةب الراني ل دفا  عن األاض رمقارمس االسة اان  من ةصعيد "

العدران س في القدو المحة س  بما في ذلك مشاامعها االسة اان س رسعيها المحمر  لحس  مرمر  
رحد  اسة اان س بديد   2000دو رفاض ةما راقع فيها  حي  سشف  س اا  االحةالو عن بناء الق

 في القدو المحة س ع ا ةااض  ف ساين س ةقع بين مسةرانس "بي ر".
رحد  اسة اان س في حي  770ر حةي هذا الم ا  بعد ةسبرعين فق  من اإلعالن عن م ا  بناء 

 بهد  ع و شاقي القدو المحة س عن بنرب المفس الغا  س. بي ر االسة ااني في القدو المحة س 
رذسا الةقاما ةن هذا الم ا  يندا) ممن س س س إبااءا  سبس اة اذها من قب  حسرمس ا  و 

 ةلف رحد  اسة اان س. 54ببناء  2020بن امين نةان اهر ل قدو عا   اإلساا ي يالر ااء 
ديد  الذئ  عم  ع    بنااو في قرا  االحة ا  رحسب الةقاما  فس حة  المشار  االسة ااني الب

الةابعس لب ش االحةالو  م ا  الدرنما   مع مها م د س  اصس راألاامي الةي  سةهدفها المشار  
  ع ا ”C“ةقع بالقاب من ب دةي بةيا رالرلبس الةابعةان لمحاف س بي  لح  في المنااس المصنفس 

 مشاا  شاقي القدو.
اما إلا ةن ال بنس المح  س ل ة ا   رالبناء في ب د س االحةالو في القدو رفي الس اا  ةشاا الةق

سي ر مةا ما ع لبناء سن و يهردئ ببب  المسبا  1.2ةقا  مصادا  قاعس ةاض ف ساين س بمساحس 
رالحي سُيبنا لصالح الحاا  اليهرد س فاحشس الثااء في حي "نر  ةسيرن" رالةي ةم   شماو المدينس.

   رفس الةقاما.سعا  س ثام 90
 14/8/2016الرأي، عمَّان، 

 
 ألفا دونم من أراضي طمرة مهددة بالمصادرة .23

بادا  ال بنس الشعب س ل حفاظ ع ا ةاامي اما  لالبةما  بااق  الماس  العا ي : اامي حيدا
 6ل ة ا   البدي   لمعافس المع رما  رالةفاصي  حرو م ا  ةرس ع الدسااا  رةغييا مساا شاا  

 مالن  ألاامي اما .رما  ح
رباء  هذه المبادا  في ةعقاب نشا الماس  العا ي ل ة ا   البدي  عن م ا  ةرس ع الدسااا  

نشا الماس   ةعقاب/ب  الذئ ي ةه  حرالي ةلف درن  من ةاامي مدينس اما   رة ما في 14ةاما 
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و المح  س في ةبر سنان   رماافقس الماس  العا ي ل ة ا   البدي  ل مبال6عن ةغييا مساا شاا  اق  
 رسفا  اسيف ربديد  المسا بهذا الشحن.

رعاض د. حنا سرمد من الماس  العا ي ل ة ا   البدي  ع ا ةعماء ال بنس الشعب س المع رما  
الدق قس حرو الم ااان  حي  ي ةه  م ا  الدسااا  حرالي ةلف درن  من ةاامي اما . رف ما 

مقةاح  إمافيس  في ةاامي اما  باإلمافس لشاا   1.5فهنالك مقاع  6يةع س بم ا  شاا  
س   ةئ ةن هنالك ةلف درن  ا ا  3.5ر ما بحاامي اما  بمقاع  6رشاا   70يرص  بين شاا  

 مهدد بالمصادا  من ةاامي اما .
رةدد د. حنا سرمد ان الماس  العا ي ل ة ا   البدي  مسةعد ل ةعارن مع س  الهي ا  الشعب س 

 ن.ي  ن الم اا  يما  ل ةصدئ لهذرالاسم س في ا
 13/8/2016، 48عرب 

 
 االحتالل يداهم مقر لجنة زكاة بيت لحم ويصادر ملفات لأليتام .24

ر  السب   مقا لبنس ي  فبا اإلساا ي يداه  ب ش االحةالو : إيهاب الع سا  بي  لح  يرسف فق  
ع ا ةبه   حراسيب رم فا   سا  بي  لح  الماس مس في مدينس بي  لح   ل ما  الثان س  راسةرلا 

 الحاال  االبةماع س ل فقااء راأليةا  في المناقس.
رةرمح ا  و لبنس  سا  بي  لح  محمد ا ا  في ةصامح لز "قدو باو"  ةن قر  سبيا  من ب ش 

 راألثا  األبرابالةابعس ل بنس رقا  البنرد بةحا    اإل اءاالحةالو داه  مقا لبنس ال سا  رمداسس 
ال بنس قب  ةن ية  مصادا  م فا  رةسب ال  سامياا  رةبه   حراسيب رةرااا اسم س دا   مقا 

رةشاا ا ا إلا ةن لبنس ال سا  ةةبع لر اا  األرقا  رةقد   دما  لحرالي  ة ا األيةا  رالفقااء.
ية   رفقيا في مدينس بي  لح  رةعم  بشس  ع ني راسمي ممن ةن مس الس اس الف ساين س  1600
 محافظ بي  لح . ا إشا رةح  

 13/8/2016، قدس برس
 

 ب عن الطعامعائلة األسير بالل الكايد: االحتالل يعمل على تصفية نجلنا المضر  .25
قال  عا  س األسيا المماب بالو الدايد ير  السب   إن االحةالو : رالء عيد  محمد منا  - ناب و

يرما  "ع ا ماةى العال  الذئ  قف  60اإلساا ي ي  عم  ع ا ةصف س نب ها المماب عن الاعا  منذ 
 صامةا ةباه ذلك".
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رذسا محمرد الدايد  ةن إداا  مسةشفا "با مالئ" اإلساا ي ي بمدينس عسقالن المحة س  ةب غ  شق ق  
القابع فيها  ب مسان س نق   إلا غافس العنا س المسثفس  الو األ ا  المقب س  بّااء الةدهرا ال ايا في 

 رمع  الصحي.
لدايد  الو حدي  مع "قدو باو"  ةن م اباا  االحةالو ةافض حةا ال ح س االسةبابس رةما  ا

لماالب شق ق   ف ما قدم  عاما ة  افم   رهر إبعاده إلا ال اا) مد  عامي ن مع ربرد ممانا  
 بعردة .

س رةشاا إلا "ةن السبانين الذين ياافقرن شق ق  المماب   حارلرن المغ  ع    بشس  مسةما لةع ي
 إمااب   رةثب ا  من إمسان س نباح  في اإلمااب رةحقيس ماالب ".

ر ّين سايد ةن االحةالو ةصبح  عّرو سثياا ع ا معف الةفاع  الشعبي رالاسمي مع األساى 
 المما ين  رقداةه  ع ا الصمرد لفةا  ةةبار  الثالثس ةشها في إماابه  عن الاعا .

  الةمامن س رالمغ  ع ا االحةالو بشس  ةدبا  ال س ما ردعا شقيس األسيا إلا مماعفس الفعال ا
 ع ا نقا  االحةداك مع  في مسياا  غمب إل صاو اسا   قر س لالحةالو.

 13/8/2016، قدس برس
 

 صواريخنا عن بعيدة "إسرائيل" في نقطة توجد ال: هللا نصر .26
  ق م  الذئ االحةفاو  الو امو  ا  نصا حسن ا لح ب العا  األمين ةدد: رساال  -بيار  
 بعيد  إساا ي  في نقاس يربد ال ةن   2006 ةمر  النةصاا العاشا  السنر س الذساى  بمناسبس ا ح ب
 .المقارمس صراامه عن
 السامع العسسائ  الحس  ةعةمد سان  الةي اإلساا ي  س العسسامس العقيد  سقر  ع ا ا نصا رشدد
 اإلساا ي ي البمهرا ثقس ه   2006 ةمر  حاب نةا ج ةن إلا مشياا العدر  ةاض في رالقةاو
 .الصح ح رالعسو بالب ش الس اس س الق اد  اهة ا  إلا باإلمافس بالب ش
 الب ش ةاسان ه   اإلساا ي ي راالحةالو ال بنان س المقارمس بين داا  الةي األ يا  الحاب ةن رةرمح

 بين المةبادلس االةهاما  إلا باإلمافس انه اا حالس شب  عن رةم م  الدا   من اإلساا ي ي
 .اإلساا ي يين المسؤرلين

 14/8/2016األيام، رام هللا، 
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 المستوطنات توسيع سياسة استمرار يدين األوروبي االتحاد .27
 المنا و رهد  اليهرد س المسةرانا  ةرس ع س اسس اسةمااا األرار ي االةحاد "سرنا": دان -ال  يج 

 .المحة س الغا  س المفس في الف ساين س
 األرار ي باالةحاد راألمن س ال ااب س ل س اسس الع  ا الممث س باس  المةحدثس سرس ا بانس غ  ما ا رقال 
 الف ساين س المباني هد  عم  ا  في رالمؤسفس الدبيا  ال ماد  ةن يبدر" ب ان في مرغيامني  فيديامسا

 ذلك منذ ان  حي  اممان  شها انةهاء بعد مسةما  2016 عا  في" اإلساا ي  س" الس اا  قب  من
 ".افالً  60 بينه  من ش ًصا 136 ةهبيا إلا ةدى ما ف ساين س مبان 107 هد  ة  الحين
 رفقاً  الف ساين س رالممة دا  المنا و هد  عم  ا  رقف اإلساا ي  س الس اا  ع ا يةعين" ةن  راة 

 لألاامي رالةرسع االسة اان س اسس ررقف درلي ال اإلنساني القانرن  بمربب محة س سقر  اللة اماةها
نساا الحصائ  اإلساا ي ي لالسة دا  المحدد   ".الف ساين س الةنم س راا
 مةصاعد بشس  ةهدد مؤ ااً  الهد  عم  ا  معدو ااةفا  ذلك في بما الس اسس هذه" ةن من رحذا 
  ". الارم  مدىال ع ا" إساا ي " نرا ا حرو مشارعس ةساؤال  رةثيا الدرلةين ح  بدرى 

 14/8/2016الخليج، الشارقة، 
 

 "إسرائيل" لمقاطعته باالستقالة تلوح كندي حزب زعيمة .28
 اإل باامسل سي بي سي  لشبسس ةصامحا  في مائ إلي ابي  الدندئ ال ما ح ب  ع مس ةع ن 
 ةحييده يف الن ا ح  ها  عد ل  إذا الشها هذا الح ب  عامس عن ةةنحا قد إنها السب   ةمو الدند س 
 ".إساا ي " مقااعس إلا ةدعر بدا    حاسس قااا
 رسحب مقااعس حاسس" الس  ا ةصاا رهر  "ةو دئ بي حاسس" اس  لنفس  الة اا هذا راة ذ

 .الف ساين س لألاامي احةاللها بسبب" إساا ي " مد عقربا  رفاض االسةثمااا 
 مقااعس لرمع الحاسس ب  قدم ة قااا لمص حس المامي األسبر  صرةرا قد الح ب ةعماء رسان

 انةقادا  رراب  الح ب   ع مس عاامة  قااا رهر ل ح ب  الاسم س الس اس س الال حس ع ا" إساا ي "
 .سندا في اليهرد س المن ما  بانب من شديد 
 ةر 21 في المقب س ال ارا  لمناقشس الح ب لمب و اااق  البةما  الدعر  ةعة   ةنها مائ رةدد 

  . اليالح الشها 22
 14/8/2016الخليج، الشارقة، 
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  الضفة في إنسانية منشآت "إسرائيل" هدم من قلقة فرنسا .29
 رفاةها الةي األبن س هد  عم  ا  بةص عد اإلساا ي  س االحةالو قرا  ق ا  ال م و ير  فانسا ةدان 
 .األرار ي راالةحاد لفانسا الةابعس اإلنسان س المساعد  فاا 

 رالمصادا  الهد  عم  ا  إ اء البالغ ق قها عن فانسا ةعاب"  ب ان في الفانس س سال ااب  ر اا  رقال 
 ".سي المناقس في الف ساينيين ل سسان الم صصس اإلنسان س ل منشآ  المةسااعس
 العسسامس الس اا  ةح  رةقع الغا  س  المفس مساحس من بالم س 60 نحر" سي" المناقس رةشس 

 .الدام س اإلساا ي  س
 القانرن  مع ةةفس ال الةي العم  ا  ة ك رقف ع ا" اإلساا ي ي االحةالو س اا  باامو حث  سذلك 
 .الدرلي"

 12/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 ... خطة إسرائيلّية للمدينة وجولة جديدة من الصراع"نظرة إلى القدس" .31
لمةاا  في إساا ي  رالنشااا  الحم س الةي  قردها ال مين رال مين ا: ةماو شحاد  -القدو المحة س 

  ةثيا حالس من الق س " ااب اله س "الةي ةشهدها مدينس القدو  في ذساى ما  سم   اليهرد المةدينرن 
رالةرةا  رال ر  من ةن ةشةع  األرما  األمن س مبددًا في هذه المدينس رفي األمادن الحساسس 

بح ا  ارم س   "لذساى "اي سبق  إح اء هذه منها  ةئ باحا  المسبد األقصا رحرم . فالنشااا  الة
حم   في ا اةها اسالس رامحس ةحاض اليهرد ع ا الرصرو بحعداد ها  س الا األقصا في هذه 

. الق س  سمن "حس إساا ي  الةاام ي في هذا المسان المقدو"الذساى  راقةحا  باحاة  ةح  شعاا 
ةح ا بدع  من نراب سن س  رر ااء في  ة مًا في ةن هذه النشااا  رهذه األعماو االسةف ا مس

 حسرمس بن امين نةان اهر.
محاماا  راعةصاما  رمؤةماا   شااك فيها نراب سن س   بينه  من ح ب ال  سرد الحاد   ةق م  

ذساى "في م ة ف المنااس في القدو رالمسةرانا  بهد  ةبنيد المةدينين اليهرد ل مشااسس في 
  في حم س الةحامض الةي قادها عمر الدن س  عن ح ب ال  سرد  . ر ص  االسةف ا  ذارة"ال ااب

ما حابةنا ل مبسا "ردعراة  الةي ةا قها في محاماة  ةح  عنران  "يهردا ب  ك"الحا ا  المةاا  
  رقصد بها  ع عس الرمع القا   رعد  االدةفاء بالص را  ةما  حا   "إذا سان بب  اله س  بحيدينا؟!

  عقد  مؤةماًا لها في "شبيبس اله س "ي حم س نفذها بدع  من مبمرعس اسمها المبسا  البااال. ره
ثاا   "المبسا"سن و  المحاذئ لحا   البااا. هذه المبمرعس ل  ةدةف بالةحامض ع ا الف ساينيين راا

مشاعا المةدينين اليهرد  من  الو ةحديد اقةحا  األقصا رحقه  في الس اا  ع ا المبسا  ب  
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  رهي مسيا  ةح   ةبراب المسبد األقصا "األبراب"عدد سبيا ل مشااسس في مسيا   نبح  في ةبنيد
 ." ااب اله س "احةفاء باناالا شها ذساى 

رحةا ةممن هذه المبمرعس نباح نشااها في الذساى  ةقام  ة امًا دااس س  اصس لةحهي  ماشدين 
المؤسسس اإلساا ي  س رةثيا غ  انًا  لماافقس مقةحمي األقصا. هذه النشااا  الةي ةثيا حالس ق س لدى

ن ل   لدى الف ساينيين  ل  ةمنع مسؤرلين من الةعبيا عن ة رفه  من  اا ةدهرا ةمني بديد  راا
 سن في مسةرى انةفامس األقصا الثان س  فةدرن شبيهس باألحدا  الةي شهدةها المدينس  الو األشها 

 ."انةفامس السسادين"األ يا   رالةي ةا ق  ع يها ةسماء عد   ةبا ها 
نرا ا حسنس لدع  ف ساينيي "هذا الرمع اسةدعا إ هاا المؤسسس اإلساا ي  س ما ةسماه البعض 

  "الحفاظ ع ا القدو العاصمس المرحد  راألبد س ل درلس العبامس"  بهد  بذبه  الا شعاا "القدو
ال ا  العديد  الةي  ربالةالي اسةمااا فاض الس اد  ع ا سسانها الف ساينيين. لدن في مقاب 

ةااحها إساا ي  ةما  سسان المدينس الف ساينيين  ةبقا س اسس البناء االسة ااني سيد  المرقف رالةي 
ةشغ  ل و فق  الف ساينيين إنما المبةمع الدرلي. فبن امين نةان اهر  الذئ ي ا  من ةاابع شعبية  

غر  ال مين  بس  ما يةع س بالبناء ر ساا  دع  ال مين اإلساا ي ي رةحييده  يراص  امر   لم
االسة ااني  رهر بانب ا ما ةةفرا ةبعاده رانعساساة  ع ا نةا ج المشاامع  الةي ةعدها إساا ي  
رةسعا من راا ها الا عد  إحدا  ةدهرا ةمني  رنةان اهر يداك ةمامًا ةن رمعًا سهذا سيدفع 

 رل س عن .بالمبةمع الدرلي رالمؤسسا  الدرل س الا ةحمي   المسؤ 
شااي الا مدينس  1200ال  ساد  ما ير  إال رةةصدا القدو ال با اإلساا ي ي. ابا  األ باا ب ب 

القدو رةر معه  ع ا  مسس مااد  بديد  في القدو الشاق س. م ا  ماليين الشراق   صصةها 
دسيرن  ب  إساا ي  إلنباح هذا المشار  ل حفاظ ع ا األمن  رهر ةما اسةبعده الف ساينيرن المق

حذا مسؤرلرن من  اا ةن  سرن انةشاا الشااس دافعًا الحةدادا  بين السسان ةؤدئ الا إعاد  
الةرةا مبددًا. لدن إساا ي  ةاد ع ا ذلك بالقرو ةنها مداسس مث  هذا ال اا. رلةفاد    قاا  إقامس 

 الةحمين الراني.مااد  الشااس في مبان ةقر  فيها مساةب ةابعس ل س اا  المدن س  سالبامد ر 
الماح س األرلا ةشم  ةشغي  المااد  عبا ةقد    دما  الشااس في المباو البنا ي رفي شس  ةق  
في ةابيس القانرن في مسا   الن ا  العا . ررفس الشااس  ف ن إنشاء هذه المااد  ردمبها مع 

داا  اابع  الح ا  االعة ادئ ل سسان. ال دما  المدن س  س قردان بالمارا  الا ةحسين برد  الح ا  راا
  ةشم  نشا عناصا الشااس في المنااس العا  س سافس  "ن ا  ع ا القدو"ال اس الةي ةا س ع يها 

رهر ةما ية ر  من  الف ساينيرن  حي  األحدا  السابقس سافس ةشيا الا ةن االحةدادا  بين 
 1200الحاو مع ربرد  الشبان رالشااس ةقع فق  عندما ةحما الشااس ةر الب ش  فسيف سةدرن 
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شااي منةشامن في س  شاا   ما ف   الف ساينيرن في القدو؟ رةساءو البعض إذا سان  المؤسسس 
اإلساا ي  س ةممن ةن ال ةشم  هذه العناصا مةاافين من ال مين ةمثاو البندئ اليؤرا ة ااما الذئ 

 ةا س الناا ع ا البامح الف سايني عبدالفةاح الشامف في ال  ي .
ما األمن الدا  ي غ عاد ةادان  ةرمح من درن ةئ ةحرم   ةهدا  الس اسس اإلساا ي  س عبا ر  

  بقرل  ةن س اد  إساا ي  ةبدة في القدو  لهذا السبب قاا  ةقد   المرااد "فا سبرك"صفحة  في 
 قي ا ن   مسن سسان القدو الشاق س ة"رالةاسي  ع ا ةدع   ةابيس القانرن رالن ا  هناك. رةما : 

 دما  الشااس مث  س  مراان ا ا في ةنحاء إساا ي   رمن بهس ثان س  مسن الشااس ةابيس 
. ةما الشااس فاة  في هذه ال اس رسي س لةهد س "القانرن في األمادن الةي ل  ية  فيها ذلك سابقاً 

 لةرةا.األرما   اافمس مرقف الف ساينيين رما به  ب لغا ها   ش س ةن ةرلد ةا س  صبس إلعاد  ا
لدينا   سرد الهدرء في شس  "براد ص ا   ا  و لبنس السسان في رادئ ح ر  في حي س ران  قاو: 

ةدبا حين ال ةدرن الشااس مربرد . رحين ةما الشااس ف نها ةسبب الفرما. الشااس ال ةحةي 
نما لةحقيس الن ا  من ةب  المسةرانين  رهذا  عني ح ا  ةق  ل ف ساينيين ما هاني . ة"باحةاا  راا

ع سارئ  عمر ال بنس الشعب س في الع سر س  الةي ةعةبا ةدثا المنااس الف ساين س احةدادًا رةرةاًا 
ةداةف راسع من ةب  منع ةنفيذ ال اس  محذاًا من ةن األهدا   إلامع اإلساا ي يين  فدعا 

ةن في القدو مااد   ما  ع ن المسؤرلرن اإلساا ي يرن  ب  العسو ةمامًا إذ إلااإلساا ي  س ال ةسعا 
ةن الشااس ةعم   إلاساف س ل شااس ر مادةها قد ةافع حد  الةرةا. رةشاا  الو اده ع ا هذه ال اس  

ا ن رفس اامقس بديد   إذ إنها ةد   بس ااا  ممرهس سس ااا  ل يهرد ة يها س ااا  ل مسةعا ين 
رن الدما ن في األح اء ر الحقرن رةنة ا ق ا  األرالد باشس الحباا  رمن ث  ةهابمه . إنه   ق م

األرالد الصغاا. ا ما ينبحرن بة رمف األرالد  لدن إذا سانرا ي اارن لةحقيس هدرء ةدبا فنشا 
الم مد من عناصا الشااس لن  حةي إال بةحقيس ةرةا ةدثا. هذه ال اس اإلساا ي  س باء  بعد سشف 

ي القدو الشاق س  رالةي ةعدةها ر اا  الةع    ةعميس الس اد  اإلساا ي  س ف إلا اس ةهد  هي األ اى 
قامس مناقس  عبا ةعميس ةسالس المنها) الةع  مي في مدااو القدو الشاق س  رةحسين البنا الةحة س راا

 صناع س رةحسين البها  الةع  مي.
ةما ال اس األدثا  ارا   فباء بها ر ما شؤرن القدو    يف الدين  رةهد  الا  ماد  عدد 

في مدااو القدو الشاق س. رفي الا ب الذئ  "ال دمس الران س"لفة ا  ف ساين ا  سيؤدين الر ا ف 
المديا العا  لس اس ال دمس الران س  شالر  با ي   عسو ةهدا  هذه ال اس  إلاةقد  ب  الدين 

ر اا  شؤرن القدو  ةعم  بالةعارن مع ر اا  الةع    ع ا ةحسين نرع س الةع    في القدو "بقرل : 
الشاق س  من  الو ةع م  المنها) الةع  مي اإلساا ي ي رالمدااو الةي ةعةمده. رمةبين من فحا 
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ب اصس ل فة ا   –ةرفيا ر ا ف في ال دمس الران س  إلاةبامناه مع ب د س القدو  ةن هناك حابس 
ن سثياًا ع ا الشابا  ال راةي  عم ن في المدااو االبةدا  س  رال راةي  شّس ن ةع م ًا سبياًا ر ساعد

ةاى في ال دمس الران س عام  اندما) ةرو في صفر  األق  ا  ". رةما : "ةحسين نرع س الةع   
 ."بعامس  رسسان القدو الشاق س ب اصس  رع    ةا ب ة ص ا مرااد ة اى ل ةمرم 

ربالفع  ربساعس الباا  ة  الةبارب مع ما ب الر ما رةم ف  ثالثرن ر  فس. ررفس المؤسسس 
ةدع   الفة ا  في القدو الشاق س من  الو ال دمس الران س في بها  الةع    "اا ي  س  ف ن اإلس

المح ي  الذئ ينفذ المنها) اإلساا ي ي   مسن ةن  شس  داعمًا سبياًا لبرد  الةع    في المدااو. سما 
في دا ا  العم  في  مسن ةنفيذ ال دمس مساعد  الشابا  ع ا امةالك الةبا س المهن س ةمهيدًا لالندما) 

. رماى الر ما الدين ةن  اة  هذه ةساه  في شس  "مباو الةع    في المدااو الةي ي دمن فيها
 فاع  في ة فيف الةرةا في المدينس.

فرفس الر ما اإلساا ي ي  ف ن دمج شبان من القدو الشاق س في ال دمس الران س   ساه  في ةق  ا 
مح ي ر ع   الس اد  اإلساا ي  س في المدينس. ردمج الفة ا  الةرةا في المدينس ر شبع العم  ال

سحراص  العم  ع ا ةعميس ال دمس الران س في القدو "مص حس ران س يبب ةرس عها  رلذلك قاو: 
الشاق س  ابعًا في المدااو الةي ةسمح لاالبها بدااسس المنها) اإلساا ي ي. هذا س ساعد في 

. رفي الس اا  ةقاا ةحرم  عشامن م يرن "س الهدرء راألمنالمسةقب  ع ا ة فيف الةرةا رةحقي
ش س  لةام   المدااو في القدو الشاق س  الةي ةرافس ع ا ةفعي  المنها) الةع  مي اإلساا ي ي. 
رالمعار  ةن غالب س المدااو في القدو الشاق س ةداو منها) الةع    الف سايني  رمةقد  االبها 

 س. لدن ة ايد في السنرا  األ يا  عدد المدااو الةي ةقةاح منها) المةحانا  الةربيهي الف ساين
الةع    اإلساا ي ي  رالذئ  سمح بالةقد  المةحانا  الثانر س النها  س اإلساا ي  س  ما  سه  ع ا 
الاالب االلةحاا بالمؤسسا  البامع س اإلساا ي  س. سما سبس رصادق  الر اا  ع ا  اس ةع  م س 

 شم  ةفمي  المدااو الةي ةداو المنها) اإلساا ي ي.ل قدو الشاق س ة
رمبائ الحدي  عن  اااس بديد  إلنشاء اال  الرحدا  السسن س رااء ال   األ ما في القدو 

رحد  إسسان  في المناقس الممةد  بين مسةرانس  2500ةنفذ بدع  من الب د س. رةشم  بناء ةدثا من 
ةعرد م د س غالبيةها الا بها   اصس ل  ةةمح درن    200بي ر ربنرب القدو ع ا مساحس 

 في الم س منها ل ف ساينيين الذين اعةباةه  إساا ي  غا بين. 30هرمةها بعد  بينما ةعرد نسبس 
 14/8/2016، الحياة، لندن
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 كية في سوريا.. جدران الدميالسياسة األمر  .31
 محسن محمد صالح

ناقس ر صرصا في العااا. رنحارو في هذا المقاو س س في الممناقشنا في مقاو سابس الس اسس األما 
ةس    المرء ع ا س اسةها في سراما؛ إذ سان  هذه الس اسس اراو السنرا  ال مو المام س معن س 
ب معا  ن ا  األسد  رلدنها ل  ةدن معن س بشس  باد ب سقاا   رال بةحقيس ةا عا  الشعب 

 السرائ  رال حةا بحما س الشعب السرائ.
س س في سراما معن س ب داا  لعبس اإلمعا  رالةفس ك  من  الو الدفع باةباه م  الس اسس األما لقد سان

بي ا  ةاةفع فيها بداان الد   لةنشح سا سو ب سر ابةماع س اا ف س عاق س  بغض الن ا إن سان 
 سيةبعها ةغييا في الحدرد الس اس س.

سي رةاابع درا مما هر نةيبس المعف األما رةد   االدعاءا  بحن الةد   اإليااني رالارسي في سرا 
سا في المناقس في إااا المبالغا  الةي ةؤدئ إلا اسةنةابا   اا س. س  ما هنالك ةن هذه مةما 

سيين ةعباء مال س مس س"  ردرن ةن ةد ف األما مالةد ال  ةصب في نها س الماا  في "الااحرنس األما 
نها ك األااا  المةنا عس في    عد  ربرد اغبس ةر عسسامس  رةسه  في إاالس ةمد الصاا  راا

س س باد  في ةرقف الصاا  ةر إنها  ؛ بانة اا ةن ةنمج "الاب س"  درن ةن  سرن ثمس مانع في مةما 
 سا حابا ُيبقي ع ا اشةعاو الناا ةح  هذه "الاب س".مةن ةدرن ةااا  معاد س ةر منافسس ألما 

في سراما في "مب  إ قا " األحدا  بشس   ألمامس سارقامبا من الحالس العااق س  ةة  ا الس اسس 
  سمح بزز:

اسةمااا الصاا  ألارو فةا  ممسنس  بما يؤدئ إلا ماب النسيج االبةماعي السرائ رااةفا   -1
 بداان الد  بين مسرناة  الاا ف س رالعاق س.

 رسا   اإلنةا).اسةمااا الصاا  بشس  مدما  بما يؤدئ إلا ةدميا االقةصاد رالبنا الةحة س ر  -2
اسةمااا الصاا  بما يدما الدرلس الماس مس رالب ش الماس ئ  درن ةن ةح  مسان  قر  ثرامس  -3

ماس مس فاع س  ربما  سمح بنشرء م  ش ا  رقرى اا ف س رعاق س ةس اا ع ا مساحا  بغااف س 
 محدد  في    س اس ماس مس مع فس.

 ةاةيبا  مسةقب  س مةع قس بالمناقس. ممان ةمن راسةقااا الد ان الصهيرني في ةئ -4
رلذلك  ف ن الرال ا  المةحد  ل  ةدن معن س بالةد   المباشا  رلدن بز"إداا  ال عبس"  راإلشاا  العا  
ع ا سياها  بما  ممن ر حفظ المسااا  الد  س الةي ةصب في مص حةها رة د  س اساةها  رهر 

 رباما الةي ةاس  ع ا الرسا   "الناعمس".ةما يةرافس مع عق  س اإلداا  الد مرقااا س أل
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 بيئة التدخل الخارجي
عن إااد  حق ق س في الةغييا  رلعد  ةشها  2011عبَّا الحااك الشعبي الراسع في سراما في ا  ع 

    االنةفامس الشعب س ةح ذ اابعا مدن ا س م ا؛ غيا ةن الن ا  السرائ فم  الح  األمني العنيف 
  رهر رمع باَّ إلا "عسسا  الثرا "  2011حر سةس اال  سرائ مع نها س مما ةدى السةشهاد ن

صااا الثرا  ع ا  رسان ذلك عمال محفرفا بالم ااا؛ ألن  مع إصااا الن ا  ع ا قمع الثرا   راا
إسقا  الن ا   س ماا الاافان السةبالب الدع  ال اابي اإلق  مي رالدرلي الس اسي رالعسسائ.. 

 سيين ل د رو سالعب سبيا في الصاا  الدا  ي السرائ.م س لألما رهذا ةعاا فاصس ذهب
 

 كيةيسياسات أمر 
س س س اسةها  فقد قام  من ناح س ةرلا بدع  قرى المعاامس في الماالبس مرحةا ةنفذ اإلداا  األما 

ب سقا  األسد  رغم  الاا  عن ةس  ح المعاامس رق امها بالس اا  ع ا ةب اء من سراما  
في ماح س صعبس  لدنها ل  ةسمح إاالقا بةس  ح المعاامس بحس حس نرع س ةؤدئ ررمع الن ا  

له ممس الن ا  ةر إسقاا   رمنع  الدرو الداعمس ل معاامس  سقاا رالسعرد س رةاس ال من ةرفيا هذا 
 السالح حةا لر ةرفا الةمرم  الال   لذلك.

ن ا  السرائ  إياان رح ب ا..ل  سا عن الةد   اإلق  مي لدع  المرمن ناح س ثان س  سسة  ةما 
رغم  الاا  عن ةدفس السالح رالمقاة ين الداعمين ل ن ا    صرصا رةن   عاي ل صاا  اب عس 

نهاك إياان رقرى "المقارمس رالممانعس"  ممذهب س اا ف س  رمةرافس مع الاغبا  األما  س س في ةرام  راا
اها سُمعاد  رقامع لةا عا  الشعربل؛ رحا  برص ةها  راسةعداء شعرب المناقس مدها  راا ها

سا بةدفس السالح مبحي  يةمسن الن ا  من البقاء  رة ذ  ما  المبادا  رالةرسع؛ ث  يةبع ذلك سماح ةما 
ل معاامس السةاداد المراقع الةي  ساةها.. بحي  ةةراص  حالس الشعرا لدى الاافين ب مسان س 

ةسةما عم  س الةدميا رالقة  راإلنهاك المةبادو. رهذا االنةصاا رالحس  العسسائ ل معاسس  ربالةالي 
 مشهد با  محلرفا رمةدااا في الحالس السرامس.

رقد ةد  هذه الس اسس إلا معانا  ها  س ل شعب السرائ رلألااا  المةصااعس؛ فقد ةد  حصي س 
ةلف  282ل إلا اسةشهاد نحر 25/5/2016الصاا   الو نحر  مو سنرا  رشهامن  حةا 

صابس نحر م يرنين ببااح  رةّ  ةشامد نحر  سرائ  م يرنا. بينما ب غ  ال سا ا البشامس في  11راا
 القرا  العسسامس ل ن ا  رالم  ش ا  المرال س ةدثا من ما س ةلف.

سا ع ا الحالس اإلنسان س  فقد افم  إعالن سراما مناقس مرمن ناح س ثالثس  فبالاغ  من ةبادي ةما 
سيينل  رةاس  المباو راسعا م سن ذلك ةماا صعبا رال مس فا ع ا األما  ح ا لاياان الن ا   رل 
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رامنا لهذا الاياان لقصف المنااس الةي ةس اا ع يها المعاامس؛ في الرق  الذئ منع  ف   رصرو 
ةس حس نرع س مماد  ل اياان لقرى المعاامس. سما ةاابع  عن ةهديداةها بماب الن ا  السة دام  

إمعا  سراما  سما ي د  الد ان اإلساا ي ي   اسةااةيب سادةف  بح   صب في غا  الساامن  حي  
 رهي مرافقس الن ا  السرائ ع ا الة  ا من ةس حة  الد م ا  س.

رمن ناح س اابعس فقد ةعمد  الرال ا  المةحد  إفشاو إنشاء المناقس ا منس في شماو سراما ع ا 
ن معانا  م ا  ا ال  من المهبامن السرامين  رةرفا الحدرد مع ةاس ا  رالةي سان  سة فف سثياا م

 مالذا ل معاامس السرامس.
من ناح س  امسس  ف ن الةد   الارسي لصالح الن ا  السرائ ل   سن لية  لرال عد  الممانعس 

سيين؛ إذ ال مانع لديه  من ان الا الارو في مس س لذلك. رهر ةد   ل  ُ فاض فاما ع ا األما ماألما 
السرائ  رال مانع لديه  من ةن  عيد الارو الدفس لصالح الن ا   ر قرمرا بماب المعاامس  المسةنقع

س س  سراء في هرمةها اإلسالم س رالران س ة  ماالما ةن هذه المعاامس ل  ةنمب  مع المعاييا األما 
 في سقف ةا عاةها في الةغييا.

  2112ااعس شهدها في ا  ع رصيف رقد ةنقذ الةد   الارسي الن ا  السرائ من حالس ةاابع مةس
سيرن باسةماااها. مربالةالي ةدى إلا العرد  إلا حالس الن مف المةبادو بين البانبين  الةي ياغب األما 

ن بدا  سما ةن الةد   الارسي ةمعف النفرذ اإليااني ع ا الن ا  السرائ رع ا مباما  األحدا   راا
 رسحن  ة فيف ل عبء اإليااني في سراما.

سيين ممنا  ألن  ةسه  في ةرس ع حالس الغمب رالعداء ممافس إلا ةن هذا الةد    د  األما باإل
سي مع الارو بشحن مسةقب  سراما ممد الارو لدى مع   شعرب المناقس. ث  إن الةفاه  األما 

ر ااغماة س بين الاافين  بحي   حص  الارو ع ا نصيب مقبرو من  اسةااةيب سرفس ةاةيبا  
سيين من الةفاه  المباشا مع اإلياانيين ةر الن ا  ممن الدعسس      ةسه  بالنسبس لألما سيين ماألما 

 السرائ.
سيين ةسارقرا مع الفسا  الةي ياربها الن ا  السرائ رح فاؤه من ةن  ممن ناح س سادسس  ف ن األما 

ل اهاب" رل و   حااب "اإلاهاب" ر"الةدفيامين".. ر دا رسحن المشس س في سراما في برهاها "محاا س
سيرن ةن ةنصبَّ بهرده  العسسامس المع نس ع ا حاب داعش م"ثرا " ل شعب السرائ. را ةاا األما 

 ةن    الدرلس اإلسالم سل رالنصا   راشةاارا لةس  ح رةدامب فصا   المعاامس ةن ةقاة  داعش 
 رل و الن ا  السرائ.
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ا سيف ةمسن داعش من الس اا  ع ا رلع  ةقي   "داعش" ردراها  حةا) إلا دااسس  اصس. ةم
سا رالن ا  السرائ ممساحا  راسعس من األاض السرامس ربساعس مذه س  رةح  سمع ربصا ةما 

 رح فا  .
سا بس  ما ةم ك من ببار  عسسائ ةنها بحابس لسنرا  لمحاا س هذا الةن   ؟ فهذا مرلماذا ةع ن ةما 
ارو فةا  ممسنس  ألن حالس الةاا  الةي  مث ها سا ةامد اإلبقاء ع ا "ف اعس" داعش ألم عني ةن ةما 

داعش ةعاي رصفس مثال س ل ةمرمع الاا في رالعاقي رااةفا  بداان الد  رالدااه س  الةي ةصب 
اامقس عم  داعش مباشا  في ااحرنةها. فز"اإلاهاب السني"؟!  حسبما يامدرن ةقد م   رل و الثرا  

س رش ع س ردا مس رمس ح س  سما سية ح المباو ل ةمرمع الشعب س السرامسل س قاب   ةمرمعا  ع ر 
العاقي الدادئ. ةما ربرد ثرا  سراما شعب س ةم ك اؤ س حماامس رنهمر س  ف نها لن ةدرن بد ال 

نهادها.ممقبرال ل ن ا  السرائ  ألنها سةفسد ع ا األما   سيين اغبةه  في إمعا  المناقس راا
س في اسةمااا المغ  ع ا ن ا  األسد بغاض إنهاد  س ممن ناح س سابعس  ف ن هناك اغبس ةما 

رةار ع   بما ي د  ة     عن باامج رشعااا  المقارمس  رمد    في من رمس الةسر س الس م س رفي 
سا ر"إساا ي " ةقداان ممحرا "االعةداو" رالةاب ع مع الد ان الصهيرني. رفي الرق  نفس   ف ن ةما 

السنرا  األا عين المام س  رعد  اغبس الن ا  السرائ في عال ا هدرء الببهس مع سراما اراو 
 الد رو في صاا  مباشا مع الد ان اإلساا ي ي.

سي إساا ي ي بعد  الاغبس في إسقا  الن ا  ةر ةغيياه   صرصا مع اسةناده مرلذلك  فثمس إبما  ةما 
ان ذلك  ممن م مدا من إلا ةق  س اا ف سل  حةا رلر بقرى ع مان س د مرقااا س ليباال س  إال إذا س

سي. رألن ال   العا  لقرى المعاامس السرامس ال  ق  ةشددا ةباه "إساا ي " مالنفرذ اإلساا ي ي األما 
 عن مرقف ن ا  األسد.. ف ن بقاء الن ا   رلر من درن ش ا األسدل       ااا مفمال.

 
 مساران للحلول

ر الصس الدااسا  الصادا  عن مااد  الدااسا   سي مالقااء  المةحن س ل س رك الس اسي رالعم ي األما 
 رالدةَّاب رالمؤثامن في صناعس الفااا ةصب في اةباهين:

األرو: بقاء الدرلس السرامس بحدردها الاسم س  مع نشرء ن ا  س اسي معيف  ال  سةا ع الةعام  
  ةس اا القرى مع المشاد  رالصااعا  الدا   س  حي  ةاةفع بداان الد  الاا ف س رالعاق س  رحي

المح  س ع ا منااقها؛ ر سرن في الرق  نفس  ن اما قر ا  بما  سفي ل حفاظ ع ا ةمن راسةقااا 
 الحدرد ال ااب س   صرصا مع الد ان اإلساا ي ي.
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هذا الن ا  س سرن ةشب  بالحالس ال بنان س رالعااق س  رس سرن دراه ةقاب إلا "افا س حاا س" مح  س  
  النهرض راالسةقااا رالةنم س رالقر   بينما سةسةعين القرى الاا ف س رالعاق س درن ةن  مة ك مقرما

و" الن ا  ع يها.  المح  س بقرى إق  م س ردرل س  ل حفاظ ع ا مساسبها رلمنع "ةغرُّ
الثاني: ةقس   سراما إلا در ال  ع ر س رسن س ردا مس رساد س ةنشح ع ا ةنقاض الدرلس السرامس؛ رهر 

نما  سعا إلعاا ها شاع ا  رحدردا س اس س.ةقس   ال  سة  في ببداان الد  االبةماع س راا
رلع  االةباه الغالب حةا هذه ال ح س هر االةباه األرو   صرصا مع ربرد م ار  حق ق س من ةن 
شعاو العم   نشرء در ال  مع فس سُ سّه  ع ا ما ُ سما القرى "المةاافس" النفاذ عبا الحدرد راا

ان اإلساا ي ي  سما ةن الد انا  المع فس سةدفع بشس  ةقرى ةصحاب المشاامع المقار  مد الد 
النهمر س رالرحدر س لةقد   مشاامعه  بشس  ةدثا بد س رحير س. ث  إن هذه الةقس ما  سةثيا م ار  

 درو إق  م س سبيا  لديها ةق  اةها المةحف   سما في إياان رةاس ا.
مفمال لدى ةمثاو المسةشاا الشهيا بانااد لر و رةالميذه رمع ذلك  يبقا   اا الةقس     ااا 

المنبثين بين "المحاف ين البدد" رال مين الديني المةاا .. رالذين يارن ةن هذا الةقس   يبع  من 
 الد ان الصهيرني بهرمة  اليهرد س س انا اب ع ا رس  س انا  قا مس ع ا هر ا  اا ف س رعاق س.

في  13/1/2011الداةب األمياسي ذر األص  الهندئ بااا)  انا في  رهر ما يةرافس مع دعا إل  
س س رالعالم س رهي الفرامن برل سي  في "ةن ُةنفذ س  االنقساما  القادمس مإحدى ةه  المبال  األما 

بالةاافس مع ةابيس م مج من س اسس المشا  رالفحو  ةئ بالمارنس رالقسر  معا  رفرا س  ذلك  يبب 
ةن هذه االنقساما  ال مفا منها". رسذلك ما سةب   انا باالشةااك مع فاانك بادربو ةن يداك العال  

  حي  ةرقعا  بالنسبس لسراما  إما نمرذبا سالنمرذ) 22/9/2012رنشا في النيرمراك ةا م  في 
ال بناني حي  ية  ةفامغ الس اس الماس مس من محةراها  ةر العرد  ل شس  الذئ فام  االسةعماا 

ب يباد در ال  منفص س راحد  ع ر س رثان س دا مس  رُدرم ةي مدن في س ّ  من دمشس رح ب    الفانسي
يةينل؛ غيا ةنهما ل   شياا إلا مصيا المنااس ذا  الدثافس الداد س في شماو شاقي  بحغ بيةين ُسنّ 

ن سانا قد دعما إنشاء درلس ساد س في شماو العااا.  سراما  راا
سيرن لأل مس السرامس مةرافقس مع مسااا  اإلمعا  ملةي يةب  إليها األما ربشس  عا   ةبدر الح رو ا

رالةقس   الدا  ي  رهي ح رو ةةرافس إلا حد ما مع االقةااح الارسي بالح  الفيداالي في سراما. 
 رنشا  الح ا   19/3/2016ربحسب برناثان سة فنسرن في مقال  المنشرا في نيرمراك ةا م  في 

سي سيائ ةما  لبنس العالقا  ال ااب س في مل فقد ةلمح ر ما ال ااب س األما 23/3/2016ةابمة  في 
مب و الشيرخ ةن الةقس   قد  سرن هر ال اس "ب" إذا ة فق  المفارما  الس اس س. رةحد  
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سة فنسرن عن ارا) فسا  "ماس  قااا ا ر  رصالح ا  راسعس ل منااس" لدى المعنيين بصناعس 
 القااا.

اس  ااند ل دااسا   الذئ  عد ةحد ةه  مااد  الةفسيا في الرال ا  المةحد ل في رةصب اارحا  م
  2016  رحدثها في يرنير/ح ماان 2015االةباه نفس   فقد نشا دااسس في د سمبا/سانرن األرو 

بعنران  اس سال  لسراما ةبع  األرلر س لرقف إاالا الناا  رةقس   سراما إلا ةا ع منااس  بحي  
ك مناقس ةح  نفرذ الن ا  الحالي  رثان س ةح  نفرذ المعاامس  رثالثس ةح  نفرذ األدااد. ةدرن هنا

ةما الاابعس فية  الةعام  معها درل ا باعةبااها ةح  نفرذ داعش. رةاس  الفسا  ع ا ممانا  درل س 
االا نقاش "ارم " لةحديد سراما المسةقب . مع الةحديد ع ا فسا  الحس  ال الماس ئ ردرا  اابي  راا

 ممن الدرلس الد مرقااا س الراحد .
سالم ا  الةحديد ع ا حامس الشعرب رحقها في إقامس  رة ياا  فالما رب سراما رعااق ا رعا  ا راا
األن مس الس اس س الةي ةعبا عن إاادةها  رالةعارن ع ا ةحس و مشار  نهمرئ حماائ  سع 

ةداةف في إغالا المناقس في رب  النفرذ رالةد   البم ع  رمراب  االنقساما  الاا ف س رالعاق س  رال
 سي.مال اابي ر صرصا اإلساا ي ي األما 

 13/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 

 "اإلسرائيلي"قانون اإلقصاء  .32
 الحسين شعبان د. عبد

 "العنصامس"مشار  قانرن  قمي ب قصاء النراب في حالس ةحاممه  ع ا  "اإلساا ي ي"ةبّنا الدن س  
. رالهد  الحق قي من هذا القانرن هر إقصاء األعماء "إساا ي "مد  "الدفاح المس ح" رةحييده 

العنصامس من البالمان  رمنعه  من االنةصاا ل محا ا   "إساا ي "العاب من المعاامين لس اسس 
رالدفا  عن الف ساينيين الذين  عانرن من الس اسا  الةميي مس رالعنصامس رعد  المسارا  في بم ع 

 اال  الح ا .مب
نراب عاب في الدن س  إلا ةقا اء منفذئ  3ر حةي هذا القانرن ع ا   ف س بدو راسع ةثااة   ماا  

  رافم  ةس    بثامينه  إلا ةهاليه . رسان النراب "اإلساا ي  س"هبما  ف ساينيين قة ةه  القرا  
ا مغر  م ة فس  رشّن  الثالثس ره : حنين ال عبي رباس  غااو ربماو  حالقس  قد ةعّامرا إل

ع يه  ةبه   الدعا س الصهيرن س حم س شعراء  رُمنع  حينها ال عبي من المشااسس في نقاشا  
 الدن س  رال بان المنبثقس عن  ألا عس ةشها  رُمنع غااو ر حالقس من المناقشس لمد  شهامن.
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  ةئ ثالثس ةا ا  120نا بًا من ةص   90راشةا  القانرن  إقصاء النراب بعد الحصرو ع ا دع  
ةعماء الدن س . رلمن  عا  حق قس ةاسيبس الدن س  رالقرى المةنفذ  ف    يداك ةن الحصرو ع ا 
هذا العدد ل و ةماًا صعبًا   صرصًا في    ااةفا  حااا  البر العنصائ مد العاب  لدابس ةن 

بسبب اله منس الصهيرن س    قصا د لمحمرد دار ش  رهر نادا الحدر "اإلساا ي  س"مباد ب  اإلذاعس 
ع ا ةربهاةها  سان قد ةثاا ادرد فع  اسم س رغيا اسم س  نّدد  بة ك ال ار   فما بالك حين 

في ةعاا  رقرانين الدرلس  "إاهابيين"يةعّ س المرمر  ب قصاء نراب ية  اةهامه  بالدفا  عن 
البقاء في رانه  رفي  العنصامس  ره  مقارمرن  سة دمرن بم ع األساليب ل دفا  عن حقه  في

إلغاء الاابع العنصائ الةميي ئ ل درلس حي   ع شرن  سما ال  مسن حامانه  من ةحالمه  في ران 
حا رمسةق  ردرلس ف ساين س عاصمةها القدو  رحس ة راةه  راا رانه  في العرد  إلا رانه   

 رةعر مه  عما لحس به  من غبن رةمااا.
بن امين نةن اهر ع ا القانرن قرل : إن   مع حّدًا " اإلساا ي ي"رسان ةرو ةع يس لا  و الر ااء 

رمراانيها ال  مسنه  ةن  "إساا ي "ل س افس  رةما : إن ةرل ك الذين يدعمرن اإلاهاب مد درلس 
  ب  إن من راببها الدفا  عن "اإلساا ي  س" سرنرا ةعماء في الدن س   راعةبا من حس الد مقااا س 

لغاء رةهم ش  نفسها  رهسذا ةةحرّ  و الد مقااا س في الفسا الصهيرني رالممااسس الفع  س إلا إقصاء راا
 بداًل من المشااسس رالمسارا  راإلقااا بالحقرا.

بديا بالذسا ةن إقصاء النراب  سةهد  إقصاء شعب بسام    إذ  يب غ عدد السسان الف ساينيين ما 
من مبمر  السسان  رهؤالء  17.5دثا من  قااب من م يرن رنصف الم يرن نسمس  ره   شّس رن ة

 شسرن من الةميي  ةساسًا بحشسال  الم ة فس: في المراانس ببرانبها الس اس س رالمدن س رالحقرق س 
رالقانرن س  رفي البانب االبةماعي راالقةصادئ: العم  رالسسن رالةع    رالصحس رال دما   رفي 

يرن س العنصامس هي السا د  بصرا  اسم س  إمافس إلا البانب الثقافي رالةا رئ  حي  الثقافس الصه
 الةميي  القانرني.

راسةهد  اإلقصاء النا بين ةساسًا ألنه  من  صّر  ل نراب العاب  ربالةالي  ف ن  اسةهد  حقه  
في الةعبيا راال ة اا رحقه  في المشااسس  رهي حقرا ةساس س ل نسان رفقًا ل شاا ع الدرل س. رسان  

  رهي 2015مقعدًا في البالمان في انة ابا  اذاا  مااول  13العا  س قد حص   ع ا األح اب 
 ةمث  القر  الثالثس في الدن س   فسيف ية  ةباما اإلقصاء إن ل   سن محارلس ل ةميي  رالعنصامس؟.
ا  رلهذه األسباب  مسن القرو إن القانرن يندا) في إااا القرانين العنصامس الةي ةسةهد  قمع الحام

سسا  المعاامس المناهمس لس اسا  الصهيرن س رالباا   الةي  رالةبار  ع ا حقرا اإلنسان  راا
ن سان ةصحابها من سسان البالد  ةاةدبها  رالةي ةافض ربرد هرّ ا  ة اى ببرااها  حةا راا
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األص يين. رمة امن ذلك مع ااةفا  رةيا  القة  رةعماو العنف بشس  عا  من بانب المسةرانين مد 
ر ااب   األما الذئ  "الحس  اإلساا ي ي"الف ساينيين ر ماد  نسب الةاّا  رالةعّصب في مؤسسا  

س شس   ااًا حق ق ًا ع ا الةمثي  الس اسي  رس سرن عاماًل من عرام  سب  المعاامس  في    
 اغ ان الةرب  الصهيرني.

ذا سان  ثّمس قناعا  لدى بعض األرسا  الغا  س  ب صرا  ةر ثّمس ةرها   " س إساا ي د مقااا"راا
قانرن "  ف ن مث  ذلك القانرن رقب   "إساا ي "لدى بعض العاب  من إمسان س ةسر س س م س شام س مع 

رسراهما من القرانين رالممااسا  العنصامس  يبّدد من ة ك االحةماال  الةي  "الرالء لدرلس إساا ي 
 ةبدر ةقاب إلا األرها .

إلا اامس مسدرد  ر داًل من إنبا  الماح س النها  س سما هر مقّاا  لبح  ربعد رصرو اةفاق ا  ةرس ر
إلا الم مد من ةعماو القمع راإلاهاب  سراء بالةنّسا لفسا  الدرلس الف ساين س رعاصمةها  "اإلساا ي يرن "

ن القدو  ةر لةغييب حس العرد  ةر ةحديد الحدرد ةر إنهاء االسة اان  ب   اد األما ةعقيدًا العدرا
رلحد ا ن  رافض المبادا  العا  س الصادا  عن  2007المةداا ع ا قاا  غ   المحاصا  منذ العا  
  رالةعام  مع ق اد  الدرلس الف ساين س بنر  من 2002مؤةما القمس العا  س في بيار  العا  

ق قس االسةهةاا راالسة فا   رمؤ اًا افض المبادا  الفانس س  رل و ذلك سرى الرب  ا  ا لح
 الد مقااا س ذا  الرب  العنصائ  إذ سيف ةسةق   الد مقااا س مع العنصامس؟.

  دا   الدن س  "األقّ  س"الس اس س ع ا  "باألغ ب س"رمبّسد هذا القانرن محارلس إلمالء اةئ ما  سما 
  "إساا ي "المسارا   رهر ما ةفةقده  رلمبادقلما  مّث  من انةهادا  فّ س ألسو الةشامعا  البالمان س 

 مبادقالةي ال ةمة ك دسةراًا  حةا ا ن  ألن ةئ دسةرا عصائ رد مقاااي  فةاض ةن  قّا 
المسارا   سما  فةاض ةحديد حدردها ابقًا ل دسةرا  رهذا س منعها بالابع من الةرّسع رشّن الحارب 

ال ةبي  االحةالو ةر  رالعدران  فالدسةرا س حّدد ذلك ابقًا ل قراعد العامس في القانرن الدرلي الةي
العدران ةر م  األاامي ةر ااد سسانها ةر إبااء ةئ ةعد ال  من شحنها ةن ةؤدئ إلا ةغييا 

 .1977رم حقيها ل عا   1949اب عةها ابقًا الةفاق ا  بنيف لعا  
ع ا نحر  "إساا ي "إن ةشامع قانرن اإلقصاء  مّث  دابس ع  ا من العنصامس المنهب س الةي ةعةمدها 

بامج ل و مد النراب  ب  مد البمهرا الذئ انة به   رهر مرّب  مد عاب ف ساين رحقرقه  م
الثابةس رالمشارعس الةي  االبرن بها سب ء من شعبه  المر   في الدا   الف سايني رفي المفس 

ماليين ف سايني في الشةا   من الذين  عم رن لي  نهاا من ةب   6رالقاا   إمافس إلا نحر 
العرد  رةقاما المصيا  رمعه  ةرسا  راسعس من المبةمع الدرلي  الذئ با  الير   عا   حقه  في

  ذلك ةن قرانين اإلقصاء رالةميي  ذا  الصفس البماع س ل  "اإلساا ي  س"حق قس عنصامس الممااسا  
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ةبقا منها   رفي حين ة ذ العال   مي  إلا ةعدي  ما "إساا ي " عد لها ربرد في العال  ةبمع باسةثناء 
 ب صداا ةشامعا  بديد . "إساا ي "ر إلغا    ةقر  ة

 14/8/2016، المستقبل، بيروت

 
 قراءة في الميزانية اإلسرائيلية للعامين القادمين! .33

 هاني حبيب
  هر محارلس 2018ز  2017ما ةّ ا مصادقس الحسرمس اإلساا ي  س ع ا مي ان س الدرلس العبامس لعامي 

ع ا الم مد من ةمراو المي ان س لصالح ر اا ه    اصس ر ااةي الصحس  ر ااء الحسرمس الحصرو
ساعس مةراص س بما فيها لي س البمعس  21رالةع     لذلك اسةما النقاش رالبدو السا ن اراو 

م  ااا   3المام س  رذلك بعد انص ا  ر ااء الحسرمس لهما  في اااا ةسر س ية  بمقةماها   ماد 
ساما إمافي  بينما سة داد مي ان س  2100ب ماد  عدد األسا  في المسةشف ا  بز ش س  ةمر اًل  رةعهد 
م  اا ش س   ما  سمح بة ص ا بناء  57 إبمالهام  اا ش س  ليب غ  4.7الةع    بما مقدااه 

 صف دااسي بديد. 17,000
  بشس  ةساسي من المالحظ بعد قااء  سامعس ع ا بنرد هذه المي ان س ل عامين القادمين  ةنها اعةمد

الةنم س  اصس "ع ا برها المشار  الذئ ةقد  ب  ر ما المال س سح رن  رهر يةع س بالهد  الماس ئ: 
من  الو ةشب ع االسةثماا  رةشب ع المنافسس ر فض غالء المع شس   "في المباو االبةماعي

 ر  س مرااد بديد  من  الو ةشب ع ال ص صس اإلنةاب س رةحفي  عا دا  الماا ب.
ةئ الةرقف عن دع  بعض الةربها   "س ب س"ر الحظ في هذه المي ان س  ةنها لبح  إلا بنرد 

ررقف المااهنا  " مفعاو هبا و"االقةصاد س السابقس  منها: إغالا مادينا  القماا الةي ةدياها 
س: المح  س ع ا سباقا  ال يرو بال اا)  رمقاب  هذه البنرد الس ب س  هناك ةربها  ةعةبا إيباب 

 ماد  المنافسس في سرا الة ف مرن رة فيف القيرد ع ا اسةيااد االلدةارن ا  رمسةحماا  الةبمي   
 الةدنرلرب ا عال س المسةرى.  "الهاية ك"رةابيس م ا ا مامب س لةشب ع االسةثماا في قاا  

إاّل ةن  عالج رمع ةن مشار  المي ان س الذئ ةم  المصادقس ع    من قب  الحسرمس  لعامين مةةاليين  
م  اا ش س  ل عا   463.6م  اا ش س  بينما ب غ   554.1 2017س  عا  ع ا حد   إذ ب غ  ل عا  

م  ااا  ش س  ل عامين القادمين   4  في حين ب غ  نسبس الةق  صا  في ر اا  الب ش 2018
قدياه سابقًا  مع بالم س رهي ةع ا مما ة  ة 2.9ر الفًا ل ةقدياا  األرل س  فقد ب غ  نسبس العب  

 بالم س من الر ااا  الةشغي  س. 2ةق  صا  بنسبس 
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رحسب القانرن اإلساا ي ي  ف ن ع ا الحسرمس عاض المي ان س المصادا ع يها من قب ها ع ا 
سانرن األرو  رفي الحاال  الااا س ل و ةدثا من ثالثس ةشها من  31الدن س  بح رو مرعد ةقصاه 
 ها  ع مًا ةن الدن س  ا ن في إبا  .ةاامه مصادقس الحسرمس ع ي

بعض الر ااا   سالصحس رالةع     إلا  "عمد "ر الحظ هنا  ةن  بمرا ا  منافسس الحسرمس ل مي ان س  
ةشب ع إماابا   بهد  المغ  ع ا الحسرمس لالسةبابس لمةا باةها ب ماد  مي انيةها  رهذا ما حد  

 ااا  مر فيها ع ا اإلمااب لمث  هذا الهد   إاّل ةن بالفع   إاّل ةن  من المسةغاب  ةن ةشبع ر 
 األما يبدر عاد ًا لدى الدرلس العبامس.

ساعس من النقاش المحةد   21ر الفًا لنقاشا  سابقس  في    حسرما  سابقس حرو المي ان س  ف ن 
ي ان س  دا   الحسرمس حرو المي ان س  ل   سن ليهدد بربرد  ال  يؤدئ إلا عد  المصادقس ع ا الم

رة مًا  ر الفًا لنقاشا  الدن س  سابقًا  ل مصادقس ع ا مصادقس الحسرمس ع ا المي ان س  ف  و 
هناك ما يهدد بعد  ةماما هذه المي ان س في الدن س   حي  سةعقد ب سس  اصس بعد انةهاء اإلبا    

ف ن هذا  عني انة ابا   ع مًا ةن عد  ةماما المي ان س من قب  الدن س   رهر ةما غيا مةرقع بةاةًا 
مبسا   رهناك حسرما  إساا ي  س سقا   رانة ابا  مبسا  عقد  في المامي  بسبب عد  ةماما 
الدن س  ل مي ان س  رلهذا األما مغ ى بالغ األهم س  رهر ةن حسرمس نةن اهر  اغ  س  ما ُيثاا  ةدثا 

من الم ك السابس  "م ك إساا ي "ة   لقب اسةقاااًا من حسرما  سابقس  األما الذئ  عني ةن نةن اهر ان
 شاارن!

سان صر  المعاامس  ةثناء نقاش المي ان س من قب  الاةئ العا   إذ ةن المي ان س ل  ية  نشاها بعد  
سان صرةًا هاد ًا  باةهاما  عاد س غيا مقنعس ةر مبد س  رع ا األصّح  ل  ةدن هناك معاامس 

مرفيةش  ةعّ س ع ا المصادقس ع ا المي ان س قا  س: إن ر ااء حق ق س ل مي ان س  النا ب شي ي  ح 
الحسرمس ل   قاؤرا المي ان س  رفي الغالب ف ن س  ر ما قاة ما ي ا ر ااة   رلدن  مسن القرو  

اّل لربدرا ةن هناك الدثيا الذئ  مسن قرل .  ة مًا  ةن ةقااب المعاامس ل   قاؤرا هذه المي ان س  راا
الدرلي  لالقةصاد اإلساا ي ي  مع نشا المي ان س اإلساا ي  س رالمصادقس ع يها  سان  الةقي   االقةصادئ

ل  مع ةرقع A1ةبق  ةصن فها اال ةماني ل درلس العبامس   "مردي "إيباب ًا  شاسس اال ةمان الدرلي 
الةذسيا القةصاد مسةقا  رمع ةن الشاسس ةشاا  إلا مسانس االقةصاد اإلساا ي ي  إاّل ةنها عمد  إلا 

رلعّ  في ذلك الةذسيا ببهرد  "بير س اس س"بقيرد ةحّد من االقةصاد اإلساا ي ي  رةسمةها م ااا 
 ل!!BDSالمقااعس إلنةا) المسةرانا   رالمقااعس الدرل س  

 14/8/2016، األيام، رام هللا
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