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صابة العشرات في مواجهات عقب اقتحام  .1  جندي إسرائيلي لمخيم الفوار 1500استشهاد شاب وا 
(، متأثرا  بإصابته التي عاما   17استشهد الفتى محمد يوسف صابر أبو هشهش ) "األيام"، وكاالت:

 أصيب بها خالل المواجهات مع جيش االحتالل في مخيم الفوار.
وكانت مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات االحتالل في مخيم الفوار بعد قيام قوات االحتالل 

 اإلصاباتباقتحام المخيم وتفتيشه من منزل لمنزل، وبحسب تقديرات طبية في المخيم فإن عدد 
 .إصابة 60االحتالل بلغت نحو برصاص 

)جنود  وقد اجتاحت قوات االحتالل المخيم بعد منتصف الليلة قبل الماضية بثالث كتائب عسكرية
مشاة، جيبات عسكرية، جرافات، طائرات استطالع، منطاد للتصوير، قناصة فوق أسطح المنازل 

 إضافة إلى مستعربين بسيارات عربية(.
وعاثوا خرابا  وتدميرا  كبيرا  في  إنذارحتالل اقتحموا المخيم دون ساب  وذكر شهود عيان أن قوات اال

 منازل المواطنين تحت حجج وذرائع لمالحقة أحد المطلوبين.
وأوضح الشهود بأن اإلعالم اإلسرائيلي ذكر بأن هدف العملية هو تدمير البنية التحتية للمقاومة 

 داخل المخيم والتفتيش عن أسلحة.
هدمت قوات االحتالل،  أنفي مخيم الفوار بعد  أمست عنيفة بدأت منذ صباح وكانت مواجها

الجدران الداخلية ألحد منازل المواطنين في مخيم الفوار جنوب الخليل، خالل حملة المداهمة 
 المتواصلة لمنازل المخيم.

عد اقتحام ب إالمخيم الفوار، لن يخرج من  اإلسرائيليالجيش  أنالعبري  اإلعالممن جهته، ذكر 
 تستخدم في العمليات ضد المستوطنين. أسلحةجميع المنازل بحث ا عن 

جندي إسرائيلي شاركت فيما سماه  1500من جهته، قال الجيش اإلسرائيلي إن قوة عسكرية قوامها 
 "حملة عسكرية" في مخيم الفوار يوم أمس.

لجيش اإلسرائيلي نفذ "حملة وقال الناط  بلسان الجيش اإلسرائيلي افيخاي ادرعي في بيان إن ا
 3"القوة العسكرية مكونة من  أن إلىعسكرية في مخيم الفوار لضرب مصالح وبنية تحتية "مشيرا 

 كتائب".
الحملة "شملت اعتقاالت وبحث عن وسائل قتالية وتوزيع طلبات للتحقي  لدى قوات  أن إلى وأشار
 قنابل يدوية ورصاص". إلى ضافةباإل، وقد ضبطت القوات مسدسْين وسكين كوماندوز األمن

 17/8/2016األيام، رام هللا، 
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 اهتمام القيادتين الفلسطينية واألردنية صلبادعيس: المسجد األقصى في  .2
يوسااف ادعاايس إن المسااجد األقصااى المبااار   الفلسااطيني قاال وزياار األوقاااف والشاايون الدينيااة :رام هللا

وأكااد ادعاايس، فااي بيااان صااحفي، يااوم الثالثاااء، أن  نيااة.فااي صاالب اهتمااام القيااادتين الفلسااطينية واألرد
المساجد األقصاى هاو مكااان إساالمي خاالص وهااو وقاف للمسالمين ال يشااركهم  ياارهم فاي هاذا الحاا ، 

 مشيرا إلى أن هذا الموقف من المسجد األقصى هو موقف القيادتين الفلسطينية واألردنية.
لموقفين الفلساطيني واألردناي فاي حماياة األقصاى ودعا ادعيس العالمين العربي واإلسالمي إلى دعم ا

 والدفاع عنه، في وجه الهجمة المسعورة التي يتعرض لها.
 16/8/2016، الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 

 
 وحدة استيطانية جديدة 4,200مصادقة اإلسرائيلية على مخطط لبناء الحكومة الفلسطينية تنتقد ال .3

 اإلساارائيليةد مجلااس الااوزراء الفلسااطيني مصااادقة لجنااة التخطااي  والبناااء انتقاا: هااواش محمااد-رام هللا 
ة "ماااوديعين"  ااارب رام هللا، ومخطااا  عمر وحااادة اساااتيطانية جدياادة فاااي مسااات 4,200علااى مخطااا  لبنااااء 

ة "إفاارات" عمر دوناام ماان أراضااي بياات لحاام تمهياادا  لتوساايع مساات 11,700لمصااادرة  اإلساارائيليةالساالطات 
الواسع النطاق لتعزيز االستيطان  اإلسرائيليبيت لحم، إضافة إلى المخط   مشارف مدينة إلىلتصل 

 ة "راموت" بالقدس.عمر وحدة استيطانية جديدة في مست 56جنوب الخليل، والمخططات لبناء 
 17/8/2016 ،، بيروتالنهار

  
 المحلية الفلسطينية لالنتخاباتفتح باب الترشح  .4

تخابااات المركزيااة، حنااا ناصاار، أن ثااالث قااوائم فااي الضاافة ذكاار رئاايس لجنااة االن: ساانونو نبياال- اازة 
الغربية، قدمت طلبات الترشح لالنتخابات المحلية، قبل توجه رئيس وعدد من أعضاء اللجنة للقطاع، 

 لاللتقاء بممثلين عن الفصائل الفلسطينية. اليوم،
ت التااي وخااالل ماايتمر صااحفي فااي  اازة، أجاااب ناصاار عاان ساايال صااحيفة "فلسااطين"، بشااأن الجهااا

تقاادمت للترشااح فااي االنتخابااات المحليااة فااي اليااوم األول ماان عمليااة تسااجيل القااوائم المرشااحة، بقولااه: 
"خااالل أساابوع نباادأ بإعطاااء معلومااات عاان هااذه العمليااة )القااوائم المرشااحة("، لكنااه اسااتدر : "قباال أن 

حتاااى نعطاااي  جااادا  وأكاااد أن "الوقااات مبكااار  نغاااادر رام هللا، كانااات هناااا  ثاااالث قاااوائم قااادمت طلباتهاااا".
 معلومات كافية عن األعداد". 

، حسااب 16/8/2016الثالثاااء أيااام، ابتااداء ماان يااوم  10وأوضااح ناصاار، أن عمليااة الترشاايح ستسااتغرق 
القاانون "وحتااى اهن هناا  عاادة جهااات رشاحت نفسااها فاي الضاافة الغربيااة وحتاى اللح ااة ال معلومااات 
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ماال الترشاايح لجميااع الماادن والقاارى الفلسااطينية وأعاارب عاان أملااه، أن "يكت كافيااة لاادي عاان قطاااع  اازة".
 أيام" المخصصة لتسجيل القوائم، حسب القانون. 10خالل 

وأضاف رئيس لجنة االنتخابات: "نحن اهن في المرحلة الثانية من عملية االنتخابات المحلياة، أنهيناا 
خااالل عاادة ساانوات  المرحلااة األولااى وكاناات عبااارة عاان تسااجيل الناااخبين، تمكنااا خااالل الفتاارة الماضااية

حتاااى اهن مااان تساااجيل حاااوالي ملياااوني فلساااطيني فاااي داخااال الضااافة الغربياااة وقطااااع  ااازة وضاااواحي 
 ألف في قطاع  زة". 900ألف في الضفة، وحوالي  100القدس، حوالي مليون و

 16/8/2016 ،فلسطين أون الين
 

 المركزية حماس بلجنة االنتخابات ممثلاالحتالل يعتقل رام هللا:  .5
اعتقلت قّوات االحتالل فجر األربعاء القيادي حسين أبو كوي ، ممثل حركة حماس في لجناة  :رام هللا

وقالت مصادر محلية إن العشرات من دورياات االحاتالل اقتحمات مديناة رام هللا  االنتخابات المركزية.
وساا  بعااد منتصااف الليلااة الماضااية، وشاارعت بعمليااات مداهمااة لمنااازل المااواطنين فااي مخاايم األمعااري 

وأشارت المصادر إلى أن االحتالل  المدينة، واعتقلت خمسة مواطنين، بينهم الشيخ حسين أبو كوي .
 قام بعمليات تفتيش داخل منزل القيادي أبو كوي  قبل أن يتم اعتقاله ونقله إلى جهة مجهولة.

 17/8/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 موظف حرموا منها 2,800المنحة القطرية وبدء صرف  : غدا  في غزة وكيل وزارة المالية .6
 أعلن، وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي ، أن زة من، 16/8/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم ذكر

األربعاء عبر فروع بنو  البريد  يومعن بدء صرف المنحة القطرية لمو في  زة المدنيين بدءا من 
ونقلت وكالة الرأي عن  مو ف حرموا من المنحة. 2,800في محاف ات قطاع  زة، مشير ا إلى أن 

الكيالي قوله إّن آلية صرف المنحة القطرية ستكون بن ام الفئات حسب رواتب المو فين، وهي 
شيكل  2,000-1,500ودوالر، ومن راتبه  700شيكل سيتقاضى  1,500كالتالي: من يقل راتبه عن 

دوالر، ومن راتبه  1,600كل سيتقاضى شي 3,000-2,000دوالر، ومن راتبه  1,200سيتقاضى 
 2,400شيكل سيتقاضى  5,000-4,000دوالر، ومن راتبه  2,000شيكل سيتقاضى  3,000-4,000

وأوضح أن صرف المنحة  دوالر. 2,700شيكل سيتقاضى  5,000دوالر، ومن يزيد راتبه عن 
 أيام بن ام الفئات. 3سيستمر لمدة 
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مو ف مان المنحاة بعاد تادقي  كشاوفات الماو فين مان الجهاات  2,800وأكد أن األمم المتحدة حرمت 
ااا 19,330 وأشااار إلااى أنااه ساايتم الصاارف لااا األمنيااة التااي أشااار لهااا الاادولّيون. بشااأن  رد وساايأتي ،مو ف 

 مو ف ا خالل ساعات القادمة. 1,518
ادة رئيس اللجنة القطرية إلع ، أنمطر أشرف، عن  زة، من 16/8/2016، الشرق، الدوحة وأضافت

إعمار  زة السفير محمد العمادي، أشرف اليوم الثالثاء، على صرف مكرمة سمو األمير والبالغ 
ألف مو ف مدني، بواقع راتب  23مليون دوالر إلى مو في قطاع  زة، والتي شملت  31قيمتها 

 شهرين لكل مو ف.
 %10من تحملت الا إلى أن قطر قامت بتحويل المنحة بالكامل لغزة، وأن قطر هي العمادي، ولفت 

فئات، بحيث يحصل كل مو ف  5كرسوم نقل لألمم المتحدة، مشيرا  إلى أنه تم تقسيم المو فين إلى 
 على راتب شهرين.

 
 للعام الجاري  %54الحكومة الفلسطينية تخفض توقعات المنح لموازنتها بنسبة  .7

هاااا للمااانح المالياااة الخارجياااة األناضاااول: خفضااات الحكوماااة الفلساااطينية أماااس الثالثااااء توقعات –رام هللا 
عاان  %34مليااون دوالر أمريكااي، وبنساابة تراجااع  460إلااى  %54لموازنتهااا خااالل العااام الحااالي بنساابة 

 .2015المنح المالية الفعلية في ميزانية 
مليااار دوالر أمريكاي، بينماا توقعاات  1,270ويبلاغ العجاز المااالي فاي الموازناة الفلسااطينية للعاام الجااري 

العااااام الجاااااري منحااااا  بقيمااااة مليااااار دوالر، وفاااا  تصااااريحات سااااابقة لاااارئيس الااااوزراء  الحكومااااة مطلااااع
ملياار  4,251ويبلغ إجمالي قيمة الموازنة الفلسطينية )العاماة والتطويرياة(  الفلسطيني رامي الحمد هللا.

 .مليار دوالر في السنة المالية الماضية 5,017دوالر أمريكي للسنة المالية الحالية، مقارنة مع 
 17/8/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 جاءت في مواجهة محاوالت تشويه عرفات الكازينومحمد رشيد: شهادتي في قضية  .8

قال محمد رشيد، المستشار االقتصادي الساب  للرئيس الفلسطيني الراحال ياسار : زبون  كفاح- رام هللا
قضاية  التجاري في سويسرا، في، بخالد سالم، إن شهادته أمام  رفة التحكيم عرفات، المعروف أيضا  

الساالطة الفلسااطينية، جاااءت "فااي مواجهااة محاااوالت تشااويه ساامعة الاازعيم  "الكااازينو"، التااي رفعاات ضاادّ 
  الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، واتهامه بالفساد".

وقال رشايد، فاي تصاريحات لاا"الشرق األوسا "، إن  رفاة التحكايم "أكادت انعادام أدناى شابهة فسااد فاي 
 ."2026قيات والمشروع، وصالحية االتفاقية حتى عام االتفا
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 على اتهامات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، له، وهخرين، بالشهادة ضادّ  وجاء تصريح رشيد، ردا  
 قضية الكازينو التي ربحتها السلطة. الشعب الفلسطيني والسلطة إلى جانب إسرائيليين في

ئيلي عااومري شااارون )نجاال أريئياال شااارون(، الااذي ذكااره أن يكااون لرساارا ونفااى رشاايد جملااة وتفصاايال  
يكن هنا  أي شري  إسرائيلي في مشروع كازينو أريحاا مناذ  عباس، أي عالقة بالقضية، قائال إنه "لم

ذا كان لادى عبااس وجماعتاه عكاس ذلا ، فعلايهم مسايولية إثباتاه. أماا االدعااء  التوقيع وحتى اهن. وا 
المشاااروع، فهاااو مااان بااااب اإلثاااارة والتحاااريض". وقاااال رشااايد، إن عاااومري شاااارون أو  ياااره فاااي  بشاااراكة

النهاااائي حاااول  محماااود عبااااس نفساااه، كاااان كبيااار رعااااة مشاااروع كاااازينو أريحاااا"، وأضااااف أن "االتفااااق
 في منزله الكائن في حي الرمال بقطاع  زة آنذا ". المشروع تمّ 

 17/8/2016 ،الشرق األوسط، لندن
 

 تطورات القضية الفلسطينيةويبحث معه  لروسيا الخارجيةنائب وزير يلتقي  مشعل .9
ماااس، مساااء يااوم الثالثاااء، إن رئاايس مكتبهااا السياسااي، خالااد مشااعل، التقااى نائااب حقالاات حركااة :  اازة

 وزير الخارجية الروسي "ميخائيل بو دانوف"، في العاصمة القطرية الدوحة.
ل مااااع نائااااب وزياااار : "بحااااث خالااااد مشااااع2016-8-16وأضااااافت الحركااااة، فااااي بيااااان صااااحفي الثالثاااااء 

 الخارجية الروسي، تطورات القضية الفلسطينية ومستجداتها".
وجاااء لقاااء مشااعل، بنائااب وزياار الخارجيااة الروسااي، خااالل زيااارة األخياار للعاصاامة القطريااة الدوحااة، 

 حسب البيان.
ويلتقي مشعل الذي يقيم في الدوحة بين الفينة واألخارى بمسايولين روس، لبحاث تطاورات الوضاع فاي 

 ساحة الفلسطينية.ال
 16/8/2016، فلسطين أون الين

 
 حركة تدرس االنسحابالبأن  أيَّ مزاعم نافيا   بإجراء االنتخابات حماسأبو زهري يؤكد تمسك  .11

أكاااد النااااط  باسااام حركاااة حمااااس، ساااامي أباااو زهاااري، تمسااا  الحركاااة باااإجراء االنتخاباااات، نافياااا :  اازة
 حماس تدرس االنسحاب من االنتخابات. إصداره أي تصريح ألي وسيلة إعالمية بأن حركة

وقال أبو زهاري، فاي تصاريح صاحفي، ياوم الثالثااء، إن هاذه التساريبات اإلعالمياة هاي عكاس موقاف 
 حماس التي تتمس  بإجراء االنتخابات.

 ودعا وسائل اإلعالم للحذر، وأخذ مواقف الحركة من موقعها الرسمي أو من اإلخوة الناطقين مباشرة.
 16/8/2016، طيني لإلعالمالمركز الفلس
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 ار لن يفلح في كسر إرادة شعبناالفو   مخيمحماس: حصار  .11

أدانت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، الثالثاء، العدوان الصهيوني الكبير على مخيم الفاوار :  زة
فلسااطينيا  برصااااص قااوات االحاااتالل  25وأصااايب  جنااوب الخليااال، والااذي اساااتهدف هاادم منااازل شااهيد.

ي، خااالل اقتحااام المخاايم لهاادم مناازل الشااهيد محمااد الشااوبكي، إذ تحاصاار القااوات منااذ فجاار الصااهيون
 الثالثاء، المخيم وس  تمركز لآلليات العسكرية وتحلي  للطائرات. 

وحياا ساامي أباو زهااري النااط  باسام الحركاة، فااي تصاريح مقتضاب، أهال المخاايم الصاامدين فاي وجااه 
وأهل المناط  المجاورة إلاى إساناد أهال المخايم، كماا أكادت أن ودعت الحركة المقاومين  هذا العدوان.

 مثل هذه الجرائم لن تفلح في كسر إرادة شعبنا، وهي رد على كل الواهمين بالتسوية مع االحتالل.
 16/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الوحيد أمام الفلسطينيين للتصدي لالحتالل الخيارالمواجهة  :البردويل .12

شاددت حركاة حمااس، علاى أن وحادة الشاعب الفلساطيني فاي مواجهاة االحاتالل : م لوم ون خلد- زة 
 اإلسرائيلي سُتفشل سياسة االستفراد اإلسرائيلية في مناط  الضفة الغربية كل على حدا.

وقال القيادي في حركة "حمااس"، صاالح البردويال، إن الشاعب الفلساطيني فاي الضافة الغربياة "شاعب 
 تفاضة نابضة وهي كموج البحر".لت االناز  حي، وما

وأضاف البردويل في حديث خاص لا "قدس برس"، تعقب ا على أحاداث مخايم الفاوار )جناوبي الخليال(، 
"كل التوقعات التي تقول إن االنتفاضة موجة عابرة، مغلوطة، وفي كل مارة يثاور الشاعب الفلساطيني، 

ت الخيار الوحيد أمام الشعب الفلساطيني وأكد أن "مواجهة المحتل أصبح وهذه المرة عمل جماهيري".
اااا علااااى  للتصااادي لعااادو فقااااد كااال القاااايم واألخاااالق، وبعاااادما راهااان علااااى مااادار أكثاااار مااان عشاااارين عام 

  مفاوضات التسوية الستعادة حقوقه"، وف  قوله.
ودعا البردويل السلطة الفلسطينية، إلى العودة لنهج المقاومة، "والذي وحد الشعب الفلسطيني"، ووقف 

اوضاااات التساااوية والتنساااي  األمناااي ماااع االحاااتالل، أساااوة بااارئيس السااالطة الفلساااطينية الراحااال ياسااار مف
  .2000عرفات حينما اندلعت االنتفاضة األقصى في أيلول/ سبتمبر 

ورأى أن الساالطة فااي الضاافة تسااعى لكاابح االنتفاضااة وانتشااار شاارارتها إلااى كاال المناااط ، وذلاا  ماان 
 ومستوطنيه في بعض مناط  الضفة المحتلة.خالل توفير الحماية لالحتالل 

 17/8/2016قدس برس، 
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 2014 عدوان تدعو عباس إلنهاء قضية ذوي شهداء الفلسطينية فصائلال .13
طالباات الفصااائل والقااوي الوطنياة واإلسااالمية، رئاايس الساالطة الفلسااطينية محمااود : جمااال  يااث - ازة 

هااالي شااهداء العاادوان األخياار علااى عباااس، بإصاادار قاارار فااوري وسااريع لصاارف رواتااب ومسااتحقات أ 
 ، بأثر رجعي.2014قطاع  زة صيف 

ودعاات الفصااائل، خااالل ماايتمر صااحفي لهااا، عقااد خااالل االعتصااام المفتااوح الااذي ين مااه األهااالي، 
، حكوماة 2016-8-16مقابل مقر ميسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى فاي مديناة  ازة، ياوم الثالثااء 

 جاه إنهاء ملف أهالي الشهداء والجرحى.الحمد هللا لتحمل مسيولياتها ت
وشدد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، على ضرورة اإلسراع في إنهااء معانااة 
أهالي شاهداء العادوان اإلسارائيلي األخيار علاى  ازة، وصارف رواتاب لهام ومساتحقاتهم المالياة التاي لام 

 يتقاضها منذ لح ة استشهاد أبنائهم.
كلمة له، خالل الميتمر، وقوف الفصائل الفلسطينية كافاة إلاى جاناب حقاوق ومطالاب أهاالي  وأكد في

 .1965الشهداء الشرعية التي أقرتها من مة التحرير الفلسطينية ألهالي الشهداء والجرحى عام 
وقال خلف، في كلمة القوى والفصائل، ال يوجاد أي عاائ  يايخر صارف رواتاب ومساتحقات األهاالي، 

رئيس السلطة الفلسطينية ال صدار قرار فاوري وساريع لصارف مساتحقات األهاالي وباأثر رجعاي داعي ا 
ودعااا حكومااة الحمااد هللا لتحماال مساايولياتها تجاااه أهااالي الشااهداء والجرحااى،  منااذ لح ااة استشااهادهم. 

مضااايف ا: "ال يمكااان التنكااار لحقاااوق الشاااهداء والجرحاااى، فاااال يعقااال باااأي حاااال مااان األحاااوال أن يواصااال 
 لي اعتصامهم للمطالبة بحقوقه، وال يوجد أي مبرر يمنع إيفاء مستحقاتهم".األها

أساارة ماان أساار الشااهداء بحاجااة ماسااة للراتااب بعااد أن فقاادت المعياال الرئيسااي لهااا خااالل  900وبااين أن 
: "كيف لشعب مقاوم أن يقبل أن يتم التعامال ماع أسار الشاهداء  العدوان األخير على القطاع، متسائال 

 قة".بهذه الطري
 16/8/2016فلسطين أون الين، 

 
 وتطالب الدول العربية برفض أي عالقات مع االحتالل شعبي غضبيوم لتدعو  الفصائل .14

في كل  "يوم  ضب شعبي" زة: دعت قيادة القوى الوطنية واإلسالمية، إلى اعتبار يوم  د الخميس 
لعسكرية واالستيطان، وتضامنا مع المناط  الفلسطينية والخارج، ضد االحتالل اإلسرائيلي والحواجز ا

 األسرى المضربين عن الطعام، وخاصة األسير بالل كايد.
نسخة منه عقاب اجتمااع مركازي لهاا عقاد فاي مديناة  "القدس العربي"وأكدت القوى في بيان لها تلقت 

كاذل  رام هللا، بمشاركة ممثلي الفصائل إدانتها الستهداف مديناة القادس عاصامة الدولاة الفلساطينية، و 
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يتعااارض لالساااتباحة مااان خاااالل اقتحاماااات "اساااتهداف االحاااتالل للمساااجد األقصاااى، الاااذي قالااات إناااه 
 ."المستوطنين االستعماريين بحماية جيش االحتالل

وحملت القوى الفلسطينية حكومة االحتالل المسيولية عما تقوم به، وطالبت باتخاذ القرارات الكفيلاة باا 
فاشااية ماان خااالل اتخاااذ مواقااف ترتقااي إلااى مسااتوى جاارائم االحااتالل ردع هااذه الحكومااة اإلرهابيااة وال"

 "ومقاطعة وعزل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة ومحاكمتها على جرائمها.
وأثناات القااوى علااى األساارى الفلسااطينيين، فااي زنااازين االحااتالل، وخصاات بالااذكر األسااير بااالل كايااد 

عاماا، الاذي دخال  14حكوميتاه ومادتها أكثار مان أكمل م أنعضو الجبهة الشعبية المعتقل إداريا بعد 
شهره الثالث في اإلضراب المستمر عن الطعاام، وكاذل  الشاقيقين محماد ومحماود البلباول، المضاربين 

 عن الطعام رفضا لسياسات االحتالل الهادفة لكسر إرادة صمودهم وتحديهم.
واضااح يلاازم االحااتالل  وأكاادت علااى ضاارورة ساارعة الااذهاب إلااى مجلااس األماان الاادولي بمشااروع قاارار

، مشاددا علاى "جريماة حارب مساتمرة"بوقف سياساة بنااء وتوسايع االساتعمار االساتيطاني الاذي يعتبار 
السياسااااات "أن ذلاااا  يتطلااااب تسااااريع محاكمااااة االحااااتالل أمااااام المحكمااااة الجنائيااااة الدوليااااة علااااى هااااذه 

أجاال محاساابته علااى . وأشااارت إلااى أن سياسااات االحااتالل الهادفااة إلااى قطااع الطرياا  ماان "اإلجراميااة
 ."لن تنجح وخاصة أن هذه الجرائم ال تسق  بالتقادم"جرائمه 

ورفضااات القاااوى التهديااادات لمجاااالس حقاااوق اإلنساااان، بعاااد توجياااه التهديااادات إلاااى حماااالت المقاطعاااة 
. وجددت موقفها برفض أي تطبيع مع االحتالل، وطالبت الدول العربية بموقف واضح BDSوحركة 

 ."رفض أي عالقات علنية أو سرية"ل وإزاء مقاطعة االحتال
 17/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 : فتح ستغطي على فشلها بالتحالف مع قوائم أخرى محلل سياسي .15

عبااد السااتار قاساام، األكاااديمي والمحلاال السياسااي، أن نيااة فااتح ور بتهااا بالتحااالف مااع  د.أكااد : نااابلس
 تغطية على فشلها المتوقع في االنتخابات القادمة.قوائم الكفاءات في الضفة الغربية يأتي كمحاولة لل

(، إن "فتح في حالة 8-16وقال قاسم في تصريح خاص لا"المركز الفلسطيني لرعالم"  هر الثالثاء )
سيئة للغاية نتيجة حالة االنقسام التي تعيشها، وفي ذات الوقت هي عاجزة عن إيجااد شخصايات مان 

 وة لها في ما لو شكلت قوائم خاصة بها".الكفاءات من الممكن أن تكون مصدر ق
وتاابع: "الحال الوحياد أمااام فاتح اهن هاو البحاث عاان مخارج يبقاي لهاا بعااض الهيباة مان خاالل تشااكيل 
بعض التحالفات أو االنضمام إلى قوائم أخرى تضم كفاءات، ولكن في حقيقية األمر إنها مرتعبة مان 

 ي كان، للتقليل من حجم خسارتها".نتيجة االنتخابات، وهذا سبب كاٍف للتحالف مع أ
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ويرى قاسم بأن واقع فتح في جميع األحوال لن يتغير البتة سواء نزلات منفصالة فاي قاوائم أم انضامت 
إلااى قااوائم أخاارى، وأضاااف: "المااواطن ال يمكاان أن تنطلااي عليااه حقيقااة الواقااع  ففااتح إذا تحالفاات فااي 

ذات الوقات هاي خسارت خساارة مدوياة فاي  ال قوائم شريفة ومهنية، فهاذا ال يعناي أنهاا كسابت، وفاي 
 عجزها عن تكوين قوائم خاصة بها".

بااأن تحاااول فااتح البحااث عاان مخااارج أخاارى للهااروب ماان االنتخابااات وفشاالها  ماان  هوأعاارب عاان خشاايت
 خالل تأجيل االنتخابات أو إحداث إشكاليات تكون مبرر ا إللغائها.

قااة ماان حيااث التوقياات  كونهااا جاااءت فااي  اارف وشاادد األكاااديمي بااأن االنتخابااات المحليااة  ياار موف
انقسام مستمر منذ سنوات باإلضافة إلى كونه سيحدث شرخا  كبيرا  في المن ومة االجتماعية، والسيما 

 في القرى واألرياف إلى جانب ما هو موجود في المدن.
 16/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 السجنفي  عاما   32بعد عناصرها  أحدتطالب فرنسا بإطالق  "الشعبية" .16

األناضااول: شااار  العشاارات مان الفلسااطينيين فااي قطاااع  اازة أماس فااي وقفااة لمطالبااة الحكومااة  – ازة 
 عاما. 32الفرنسية باإلفراج عن لبناني عمل مع المقاومة الفلسطينية، معتقل داخل سجونها منذ 

ساااطين أماااام المركاااز الثقاااافي ورفاااع المشااااركون فاااي الوقفاااة، التاااي نّ متهاااا الجبهاااة الشاااعبية لتحريااار فل
الفرنساااي فاااي  ااازة، الاااذي يتباااع القنصااالية الفرنساااية فاااي القااادس المحتلاااة، الفتاااات ُكتاااب علاااى بعضاااها 

 ."أفرجوا عن جورج عبد هللا "باللغتين اإلنكليزية والفرنسية:
مان مناذ أكثار  "وقال عاّلم الكعبي، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، في كلمة له خالل الوقفة:

ساارائيلي 30 . وأضاااف: "عامااا ، والحكومااة الفرنسااية تختطااف الرفياا  جااورج عبااد هللا، بطلااب أمريكااي وا 
اسااتمرار "أن  وأضاااف. "ال ياازال عبااد هللا داخاال سااجون فرنسااا ألنااه رفااض أن يقااّدم اعتااذارا  إلساارائيل"

علااى الشااعب االعتقااال الفرنسااي بحاا  عبااد هللا، يكشااف عماا  التنسااي  الفرنسااي اإلساارائيلي، والتاا مر 
. وطالب الحكومة الفرنسية باإلفراج عنه. وذكار أن عباد هللا أعلان اإلضاراب عان الطعاام، "الفلسطيني

 تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام داخل السجون اإلسرائيلية.
 17/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 في عملية "ايتمار" شاركاالسجن لناشَطين من حماس  .17

ياااوم الثالثااااء، أحكاماااا بالساااجن الفعلاااي بحااا   إسااارائيليةأصااادرت محكماااة : إيهااااب العيساااى - بلسناااا
ناشااطين فاااي حركااة المقاوماااة اإلسااالمية "حمااااس"، بتهمااة تقاااديمهما مساااعدات لخلياااة عسااكرية نفاااذت 



 
 
 
 

 

 13 ص             4023 العدد:        17/8/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

ونقاال مراساال" قاادس باارس"، عاان عائلااة األسااير إياااد  عمليااات إطااالق نااار أدت إلااى مقتاال إساارائيليين.
، أن محكمااة "سااالم" العسااكرية أصاادرت اليااوم حكمااا بالسااجن لماادة ساابع ساانوات بحاا  نجلهاام، ابااوزهرة

بتهمة االنتماء لحركة "حماس"، وتقديم مسااعدات "لوجساتية" لخلياة عساكرية تابعاة للحركاة نفاذت عادة 
وأضاااف مراساالنا أن ذات المحكمااة أصاادرت حكمااا بالسااجن الفعلااي لماادة ساات  عمليااات إطااالق نااار.

 السنة، على األسير محمد القطب، بالتهمة ذاتها. سنوات ونصف
وكااان االحااتالل أعلاان فااي تشاارين أول/أكتااوبر الماضااي، اعتقااال خليااة عسااكرية تابعااة لحركااة "حماااس" 
ماان مدينااة نااابلس، نفااذت عمليااات إلطااالق نااار فااي محااي  المدينااة، كااان ماان بينهااا عمليااة مسااتوطنة 

 ي وزوجته."ايتمار" التي أسفرت عن مقتل مستوطن إسرائيل
 17/8/2016قدس برس، 

 
عين إراحة األجواء داخل مخيم  بهدف اللبناني مع الجيش مستمرةاللقاءات  :خطابجمال الشيخ  .18

 الحلوة
الشااارق "الشااايخ جماااال خطااااب لاااا "الحركاااة اإلساااالمية المجاهااادة"قاااال رئااايس : باااوال أساااطيح - بياااروت
إراحاة األجاواء داخال  ألجهزة األمنياة بهادفاللقاءات مستمرة مع الجيش اللبناني وباقي ا"إن  "األوس 
ماان خااالل ّحااث أكباار عاادد ممكاان ماان المطلااوبين بملفااات  ياار معقاادة علااى تسااليم عااين الحلااوة مخاايم 
. "اللبنااني أكثار مناه لناا فاي الاداخل عاين الحلاوة باالمريح للجاوار"واصافا الوضاع الحاالي فاي  "أنفساهم

 ."فليرتح اللبنانيون وليطمأنوا"وأضاف: 
تطميناااات خطااااب بعاااد تقااااطع المعلوماااات فاااي األشاااهر الماضاااية عااان مخططاااات إرهابياااة ياااتم وتاااأتي 

بعاد عاودة عادد مان  اإلعداد لها داخل المخيم وعن اتساع القاعدة المتعاطفة مع تن ايم داعاش خاصاة
ألااف الجاا   120الااذي يستضاايف نحااو  "عااين الحلااوة"العناصاار الااذين جناادهم التن اايم فااي الرقااة إلااى 

 بعدما هرب من سوريا. الماضية خمسةمن أوى إليه في السنوات ال فلسطيني بينهم
 17/8/2016الشرق، األوسط، لندن، 

 
 على التوالي عن الطعام للشهر الثالث هاألسير بالل كايد يواصل إضراب .19

يواصل األسير الفلسطيني بالل كايد إضرابه عن الطعام في سجون االحتالل لليوم : رائد الفي -  زة
التاوالي احتجاجاا  علاى اعتقالاه اإلداري، بعاد انقضااء فتارة حكماه الفعلياة البالغاة أكثار مان على  63ال 
، تقديم موعد جلسة محكمة األسير كايد، إلى االثنين ""اإلسرائيلية""وقررت المحكمة العليا  عاما . 14
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جدياااد،  ( المقبااال، وذلااا  للباااّت فاااي قضااايته مااانأكتاااوبرالمقبااال، بااادال  مااان الخاااامس مااان تشااارين األول )
 حسبما أعلنت محامية ميسسة الضمير فرح ديابسة.

بمدينااة عسااقالن المحتلااة، حيااث تاام نقلااه إليااه بعااد تاادهور  "باارزالي"ويقبااع األسااير كايااد فااي مستشاافى 
 وضعه الصحي نتيجة استمراره في اإلضراب.

 أسير في سجون االحتالل األسير كايد في إضرابه المتواصل عن الطعام. 100ويساند حوالي 
وأكد األمين العام للجبهاة الشاعبية لتحريار فلساطين األساير أحماد ساعدات، أن إدارة ساجون االحاتالل، 

 تواصل فرض عقوبات جماعية على أسرى الجبهة الشعبية في كافة السجون.
 17/8/2016الخليج، الشارقة، 

 
 يةإلى الديانة اليهود مليون دوالر لتقريب يهود الواليات المتحدة 66 بينيت يخصص .21

، وفااي األولالتااوراة، المرجعيااة األولااى للمتاادينين اليهااود، وعنااوان اليهوديااة : برهااوم جرايسااي - الناصاارة
المتدينين اليهود فاي الوالياات المتحادة، يساعى وزيار التعلايم اإلسارائيلي نفتاالي بينيات  أعداد ل تراجع 
ين، ماان خااالل تخصاايص وزارة فااي بيااوت اليهااود األمااريكي أساسااية، كمرجعيااة دينيااة  التااوراةإلااى إعااادة 

مليااااون دوالر، تصاااارف علااااى ماااادى عااااامين، لوضااااع باااارامج تقااااّرب  66التعلاااايم اإلساااارائيلية مااااا يعااااادل 
الصاااهيونية، األمااار الااذي أثاااار حفي اااة أوساااا   إلااىالديانااة اليهودياااة، وبالتاااالي  إلاااىاليهاااود  األمريكااان

صهيونية، بين أوسا  األجيال الشابة أمريكية يهودية  إال أن المشروع يعكس األزمة التي تشعر بها ال
من أبناء الديانة اليهودية في العالم، وبالذات في الواليات المتحدة األمريكية، حيث التجمع الثاني بعد 

 إسرائيل لليهود في العالم. 
وقالت صحيفة "ه رتس" اإلسرائيلية في تقرير علاى صادر صافحتها األولاى أماس، إن بينيات، قاد قارر 

دينياة  ثالثاة تن يماات إلاىميزانية التاي تعاد ضاخمة بالمقااييس اإلسارائيلية، وتحويلهاا تخصيص هذه ال
متشددة صاهيونية. وساتكون مهماة هاذه التن يماات االنتشاار باألسااس فاي الجامعاات األمريكياة، وفاي 

ملياون دوالر ساتدفعها الحكوماة اإلسارائيلية، فاي حاين أن  22دول أخرى في العالم. وادعت الاوزارة أن 
 مليون دوالر سيكون من "تبرعات" تن يمات يهودية صهيونية في العالم. 44بلغ م

 17/8/2016، الغد، عم ان
 
 يتبنى خطة أمنية جديدة لألماكن العمومية المفتوحة اإلسرائيليوزير األمن الداخلي  .21

قراباااة  لعااااد إردان، قبااالجقامااات اللجناااة الخاّصاااة التاااي عّينهاااا وزيااار األمااان الاااّداخلّي، : الطياااب  ناااايم
الّشهرين ونصف الّشاهر، بتقاديم توصاياتها التاي اشاتملت علاى خّطاة جديادة لتاأمين األمااكن العمومّياة 
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في الابالد، خالف اا لماا هاو مّتباع حتّاى اهن، وهاو ماا يحتااج إلاى تعاديل قاانونّي، مان المزماع أن يطارح 
اا تجريبااا للخّطاة  على حكومة اليمين لتصادق عليه. وستشاّكل منطقاة الفناادق فاي البحار المّيات نموذج 

 األمنّية الجديدة، حيث ستطّب  كاّفة بنود القانون المعّدل بخصوص تأمين المنطقة.
 ماذا تشتمل الخّطة األمنّية الجديدة لألماكن العمومّية المفتوحة؟

 * نصب شبكة كاميرات تصوير.
 رة.لألماكن العمومّية المفتوحة، عبر أجهزة إنذار متّطو  "تطوي  أمنيّ "* 

 * إقامة حواجز تفتيش في مواقع هاّمة.
 * القيام بجوالت تفّقدّية بمركبات يقودها عناصر أمن مسّلحون.

جاااراء "ساااعة، إذ ساااتكون و يفتهااا  24*  رفااة تحّكاام مركزّيااة تعماال  جمااع المعلومااات ماان الموقااع، وا 
صااااباح اليااااوم  ، الّصااااادرة"يااااديعوت أحرونااااوت"أوردتهااااا صااااحيفة كمااااا  اّتصااااال مااااع الّشاااارطة المحلّيااااة.

 .األربعاء
 17/8/2016، 48عرب 

 
 "أوسلو"للفقرة الثانية من  تنفيذا  بيلين: يجب منع حماس من المشاركة باالنتخابات  .22

تواصل أوسا   ير رسامية فاي إسارائيل التحاذير مان مشااركة حركاة حمااس : وديع عواودة –الناصرة 
نتخابااااات التشااااريعية. ويسااااتذكر وزياااار فااااي االنتخابااااات المحليااااة الفلسااااطينية وماااان تكاااارار ساااايناريو اال

الخارجيااة األسااب  فااي دولااة االحااتالل يوسااي بيلااين مضااامين الملحاا  الثاااني لالتفاقيااة المرحليااة بااين 
بروتوكااول بشاااأن "وهاااو  1995 أيلااولسااابتمبر/  28إساارائيل ومن مااة التحريااار الفلسااطينية الموقعاااة فااي 

 "االنتخابات.
أمس يقول بيلين إن الفقرة الثانية في هذا االتفاق تنص على  "يسرائيل هيوم"وفي مقال نشرته صحيفة 

لغاااااء الترشاااايح والتسااااجيل، إذا كااااان المرشااااحون أو "أن  رفااااض المرشااااحين، األحاااازاب أو االئتالفااااات وا 
تنفياااذ أهااادافهم بوساااائل  يااار  إلاااىاألحااازاب أو التحالفاااات، يعملاااون أو يشاااجعون العنصااارية، ويساااعون 

 "قانونية أو  ير ديمقراطية.
بااادال مااان التساااليم بمشااااركة حمااااس فاااي االنتخاباااات البلدياااة الفلساااطينية فاااي الخرياااف أن ى بيلاااين ويااار 

ذا جاارت فإنهااا لاان أجرائهاااالمقباال، علااى إساارائيل أن تعلاان بأنااه إذا تاام ذلاا  فإنهااا لاان تساااعد علااى  ، وا 
 تعترف بمنتخبي حماس في أي شيء وأي موضوع. 
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ليهااا عاان الصااراع العنيااف ضااد إساارائيل، سااتجد هااذه وياازعم أنااه إذا لاام تعلاان حماااس، علااى األقاال، تخ
 في الضفة الغربية. "اإلرهاب"نفسها تمد يدها النتصار حركة تييد 

 17/8/2016، القدس العربي، لندن
 
 غطاسباسل عقوبات على نائب من "إسرائيل بيتنا" يطالب بفرض  .23

ب ماا نشار حاول دعاوة فاي أعقاا "بيتناا إسارائيل"قال عضو الكنيست عاودو فاورر مان حازب  :تل أبيب
بكنادا قبال عادة أياام،  مونترياالفاي مايتمر عقاد فاي  "القائماة المشاتركة"عضو الكنيسات باسال  طااس 

يجااب فاارض عقوبااات علااى  طاااس، الااذي ياادعو المجتمااع "وفاارض عقوبااات عليهااا:  إساارائيللمقاطعااة 
 ."وفرض عقوبات عليها إسرائيلالدولي لمقاطعة 
 اإلساارائيليمساارح المساااخر فااي الكنيساات  أنيباادو ": أيضاااولااه عاان فااورر ق "معاااريف"ونقلاات صااحيفة 
ا  أعضاءهابأن  باإلثبات، وتستمر القائمة المشتركة إزعاجمستمر بدون   ير جديرين بأن يكوناوا جازء 
عضو كنيست يطل  على دولته دولة عنصرية وقمعية ويحث المجتمع الدولي على  إنمن الكنيست. 

وف فااي دولااة عقالنيااة فااي العااالم. وعلااى كاال األحااوال فااإن هااذه فاارض عقوبااات عليهااا أماار  ياار مااأل
 ."الذي يستهدف منع المس بإسرائيل من خالل المقاطعة األضرارمخالفة لقانون 

 16/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 فلسطينيةطفلة  اعتديا علىملف جنديين  غلقتوحدة التحقيق "ماحش"  .24

عادم تقاديم الئحاة اتهاام ضاد  "ماحش"الشرطة  أفرادالتحقي  مع  القدس العربي: قررت وحدة –رام هللا 
شرطيين من حرس الحدود اإلسرائيلي تم توثيقهما بالصوت والصورة في يوليو/ تموز الماضي، خالل 

سايتم تحويال  "مااحش"اعتراضهما طري  طفلاة فلساطينية فاي الخليال وسارقة دراجتهاا الهوائياة. وحساب 
 هاز الشرطة.الملف للعالج التأديبي في ج

بعد التحقي  وفحص النتائج، تم التحديد أن مواد األدلة تشاير "وجاء في بيان نشرته النيابة العامة أنه 
مجمال  اروف  إلاىسلو  الشارطة لام يكان صاائبا ومهنياا وماع ذلا  ومان خاالل الن ار  أن إلى اهرا 

 "الحادث تبين عدم وجود مكان لمواصلة معالجة األحداث في مسارات جنائية.
 17/8/2016، القدس العربي، لندن
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 ا  بثالثة مليارات دوالر سنوي "إسرائيلـ"يهود العالم يتبرعون ل .25
عن  "فيو"كشف تقرير أعّده أخيرا معهد البحوث واالستطالعات األمريكي : مجلي ن ير- تل أبيب

دوالر في  مليارات 3حجم تبرعات اليهود في العالم للميسسات والجمعيات اإلسرائيلية وقال إنها بلغت 
السنة. إال أنها شهدت تراجعا في السنوات األخيرة عوضه مييدو الكنيسة اإلنجيلية في الواليات 

أوساطا شعبية في كل من الصين  المتحدة و يرها الذين سارعوا إلى زيادة معدل تبرعاتهم. كما أن
 سرائيل.واليابان وسنغافورة وتايوان انضمت بدورها إلى جمهور المتبرعين إل

مليارات دوالر  8وعقبت مصادر إسرائيلية على هذه المعطيات بالتأكيد على تلقي إسرائيل ما يعادل 
مليارات أخرى  3الواليات المتحدة و مليارات دوالر مساعدات عسكرية من 3من التبرعات سنويا بينها 

ونحو نصف مليار من  من اليهود األفراد والميسسات في الواليات المتحدة و يرها من دول الغرب
اإلنجيليين األمريكيين والبقية من دول أخرى في العالم( وهي  المسيحيين اإلنجيليين )نصفها من

 مساعدات متفرقة.
ا  "فيو"ولفت الن ر في تقرير  االرتفاع المتواصل في نسبة دعم اإلنجيليين إلسرائيل مّن مات وأفراد 

تزداد سنة بعد سنة. وقد بدأت  الّدعم اليهوّدي فهي خالل اّلسنوات األخيرة حيث تقدمت على نسبة
مليونا. ويثير هذا الدعم تلبكا  280مليون دوالر وبلغت في السنة األخيرة  200في مطلع العقد بقيمة 

 285التي تعلن أن عدد المنتمين إليها في العالم يبلغ حاليا  في إسرائيل. إذ إن الكنيسة اإلنجيلية
في المائة من مجمل المسيحيين تعتبر كنيسة قوية ذات رسالة  13قرابة  مليون شخص أي ما يعادل

 لليهودية. قوية معادية
 17/8/2016، ، لندنشرق األوسطال

 
 مكانته السياسية لتحسينيعلون يؤسس جمعية  .26

اإلسرائيلي الساب  موشيه يعلون، جمعية تحمال اسام "قياادة مختلفاة"، دفاع أسس وزير ال: بالل ضاهر
 ن مكانته السياسية، حسبما أفادت صحيفة "معاريف" يوم الثالثاء.بهدف تحسي

وتعتبر هذه خطوة مستقلة سياسيا من جانب يعلون، الذي أطاح به رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين 
نتنياهو، ودفعه إلاى االساتقالة بعاد تعياين أفيغادور ليبرماان فاي المنصاب وضام حزباه "يسارائيل بيتيناو" 

 لحكومي.إلى االئتالف ا
وقالت الصحيفة إن الجمعية الجديدة التي أسسها يعلون يمكن أن يساتخدمها كرافعاة مان أجال تأسايس 

 حزب جديد أو التعاون مع أحزاب موجودة.
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ويأمل يعلون أن تساعده الجمعية الجديدة في التجول بأنحاء البالد، إذ يخط  أن يلتقي تحت رعاية 
 .الجمعية مع قطاعات مختلفة من السكان

 16/8/2016، 48عرب 
 
 في صفوفه "شبيبة التالل"تنظيم  لتجنيديسعى  سرائيليجيش اإلال .27

، وهام شابان "شابيبة الاتالل"يسعى جيش االحتالل اإلسرائيلي إلى تجنيد عناصار تن ايم : بالل ضاهر
م اإلرهابيااة ضااد الفلسااطينيين وأمالكهاا "تاادفيع الااثمن"يهااود ماان  ااالة المتطاارفين، الااذين ينفااذون جاارائم 

ومقدساتهم، وفقا لألفكار الفاشية المتطرفة التي يحملونها، كما أنهم يبادرون إلقامة البير االستيطانية 
 العشوائية في أراض بملكية فلسطينية خاصة ويفرضون أجواء إرهابية في الضفة الغربية.

ن وحدتاه وحضر العميد عيران شيني، المسيول عن كل موضوع التجنيد للجيش اإلسرائيلي، وطاقم ما
ماان "، الواقعااة فااي منطقااة نااابلس وتعتباار أحااد معاقاال المسااتوطنين المتطاارفين، "إيتمااار"إلااى مسااتوطنة 

أجل المساعدة في تجنيد شبيبة التالل، الذين يرفض الجيش اإلسرائيلي تجنيدهم أوم أنه يجندهم بقيود 
 ثاء.يوم الثال " اليميني االستيطاني المتطرف،0404"، حسبما ذكر موقع "معينة

شااااابا  90، بينماااا هناااا  حاااوالي "شااابيبة الاااتالل"شاااابا ماااان  25وجّناااد الجااايش اإلسااارائيلي إلاااى صااافوفه 
 يشاركون في المشروع تمهيدا لتجنيدهم.

 16/8/2016، 48عرب 
 
 لمواجهة متسللين عبر أنفاق غزة سرائيلياإلللجيش تدريب "يديعوت":  .28

ة لمواجهاة سايناريو محاولاة تسالل فلساطينية مان أجرت وحدة عسكرية إسرائيلية مختارة تادريبات ميدانيا
قطااااع  ااازة باتجااااه التجمعاااات االساااتيطانية المحاذياااة للقطااااع، عبااار أحاااد األنفااااق تحااات األرض علاااى 

 الحدود.
وقااال المراساال العسااكري لصااحيفة يااديعوت أحرونااوت ماتااان تسااوري إن التاادريبات تاام القيااام بهااا فااي 

فلسااطيني محتماال، يتطلااب ماان وحاادة محاربااة اإلرهاااب التابعااة األيااام األخياارة لمواجهااة ساايناريو تهديااد 
 للجيش التعامل العسكري معه.

وتمَثل سيناريو التهديد في تسلل خلية فلسطينية مسلحة مكونة مان عشارين عنصارا مسالحين بمختلاف 
أنااواع األساالحة والقناباال، وتاانجح فااي التساالل عباار أحااد األنفاااق الموجااودة بالمنطقااة الحدوديااة إلااى أحااد 

 التجمعات االستيطانية.
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وأشاااار تساااوري إلاااى أن التااادريب الاااذي تااام بصاااورة مفاجئاااة ألفاااراد الوحااادة العساااكرية المختاااارة لمحارباااة 
، 2014اإلرهاب بالجيش جاء باعتباره أحد الدروس المستخلصة من الحرب األخيارة علاى  ازة صايف 

ركزي يتمثل بنجاح مسلحين حيث وصل الجيش إلى استنتاج مفاده أن يكون مستعدا لمواجهة تهديد م
 فلسطينيين بالتسلل إلى التجمعات االستيطانية في لح ة مفاجئة عبر األنفاق.

وتاام تنفيااذ التاادريب فااي تجمااع اسااتيطاني، وشااار  فيااه عاادد ماان الوحاادات العسااكرية، منهااا وحاادة يمااام 
 أخرى. والكتيبة الشمالية في فرقة  زة التابعة لقيادة المنطقة الجنوبية، وقوات عسكرية

وأشاااارت الصاااحيفة إلاااى أن الجناااود اإلسااارائيليين تااادربوا علاااى سلسااالة سااايناريوهات تمثلااات باااأن يااانجح 
المسااالحون الفلساااطينيون فاااي اقتحاااام مناااازل المساااتوطنين وعااادد مااان المبااااني العاماااة، عقاااب انتحاااالهم 

 شخصيات جنود إسرائيليين، مما ساعد على تنفيذ مهمتهم.
الجرحااى ماان المسااتوطنين والجنااود تحاات واباال النيااران، وشااار  فااي كمااا تاادربوا علااى عمليااات إجااالء 

 التدريب طواقم من الدفاع المدني ولجان الطوارئ في التجمع االستيطاني.
 16/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 اإلسرائيلية دفاعي إلكتروني لحماية حقول الغاز نظام: س"ديفن إسرائيلمجلة " .29

"، في عددها الصادر، يوم اإلثناين، النقااب عان أن Israel Defenseكشفت مجلة ": صالح النعامي
الميسسة األمنية اإلسرائيلية أضافت "درعا " دفاعيا  جديدا  للحفاظ على أمن حقول الغاز االساتراتيجية. 
يتعلاا  األماار بتو يااف الفضاااء اإللكترونااي لحمايتهااا وتقلاايص فاارص اسااتهدافها بهجمااات إلكترونيااة، 

 عملية اإلنتاج. يمكن أن تفضي إلى شل
وذكاارت المجلااة أنااه خااالل مباحثااات ساارية فااي مطلااع شااهر أ سااطس/آب الجاااري، طلااب وزياار األماان 
الااداخلي، جلعااااد أردان، مااان لجناااة الداخلياااة التابعاااة للكنيساات أن تضااام الشاااركات التاااي حصااالت علاااى 

ركات التاي تح اى امتياز استخراج الغاز من حقلي "ليفيتان الشمال" و"ليفيتان الجنوب" إلى قائماة الشا
بحماياااة إلكترونياااة مااان "شاااعبة تاااأمين المن وماااات المعلوماتياااة الحيوياااة"، التابعاااة لجهااااز االساااتخبارات 

 الداخلية، الشابا .
لاااة وأضاااافت المجلاااة أناااه ن ااارا  لألهمياااة التاااي تن ااار بهاااا الحكوماااة لحقاااول الغااااز ودورهاااا فاااي دفاااع عج

االقتصاد اإلسرائيلي، فقد تم إلزام "هيئة الحرب اإللكترونية" التابعة للجيش، أن تلعب دورا ، أيضا ، في 
تأمينها إلكترونيا . وبحسب المجلة، جاء قرار تو يف الفضاء اإللكتروني في تأمين حقول الغااز عبار 

ياااز االسااتخراج، قباال باادء ضاامان أماان األن مااة المعلوماتيااة والرقميااة للشااركات التااي حصاالت علااى امت
 عملية االستخراج ولضمان أن تتم هذه العملية في أكبر مستوى من األمان.
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ونقلااات المجلاااة عااان أوساااا  أمنياااة قولهاااا، إن إمكانياااة الماااس بقطااااع إنتااااج الغااااز عبااار تنفياااذ هجماااات 
الن ااام  إلكترونيااة بااات واردا . وسااب  إلساارائيل أن لجااأت إلااى ن ااامين دفاااعيين لحمايااة حقااول الغاااز.

" 8األول يتمثاال فااي تأمينهااا ماان إمكانيااة اسااتهدافها عباار صااواريخ ماان خااالل تطااوير من ومااة "بااارا  
المضااادة لصااواريخ أرض بحاار، وبحاار بحاار. والثاااني يتمثاال ببرنااامج حمايااة تااوفره مجموعااة ماان ساافن 

أن تقاوم حربية تم استيرادها من ألمانياا بشاكل خااص، لتاأمين حقاول الغااز مان عملياات تسالل، يمكان 
بهااا جماعااات "معاديااة"، بحسااب األجهاازة األمنيااة اإلساارائيلية. ويشااار إلااى أن قائااد سااالح البحريااة فااي 
دولااة االحااتالل، رام هااوتبير ، أقاار أخياارا  بااأن قواتااه تحتااا  الحتمااال قيااام وحاادات بحريااة تابعااة لحركااة 

 حماس بمهاجمة حقول الغاز وتفجيرها، أو أسر العاملين فيها.
 17/8/2018، يد، لندنالعربي الجد

 
 حالة اعتقال لقاصرين مقدسيين منذ مطلع العام الجاري  560ى: هيئة شؤون األسر  .31

حالة  560الثالثاء، إّن " أمسقال رئيس هيئة شيون األسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع، 
جلت منذ اعتقال في صفوف القاصرين من محاف ة القدس على أيدي قوات االحتالل اإلسرائيلي سُ 

 مطلع العام الجاري".
قاصرين من القدس يقبعون حاليا  في سجون االحتالل، من  110وأوضح قراقع في تصريحات، أّن 

ضعوا طفال  وُ  60جزين في مراكز أحداث داخل إسرائيل، وأّن أطفال، محتَ  عشرةقاصرات و  أربعبينهم 
 قيد الحبس المنزلي.

أبو عصب، في تصريحات أمس، إّن "مع م األطفال  قال رئيس لجنة أهالي أسرى القدس أمجدو 
تعّرضوا للضرب والتعذيب منذ لح ة اعتقالهم"، الفتا  إلى أّن بعضهم من الجرحى والمصابين ولم 

 يسمح لذويهم بحضور جلسات التحقي  معهم.
 17/8/2016السبيل، عمَّان، 

 
 عن بالل بدرنفسه.. ويرفع الغطاء  يحل   "الشباب المسلم" الحلوة:مخيم عين  .31

وبحسب المعلومات  في عين الحلوة عن حّل نفسه، مساء أمس. "تجمع الشباب المسلم" أعلن
االستنفار الذي قاده بالل بدر باسم قبل  "التجمع"بحل المتوافرة فإن من بين األسباب التي ساهمت 

ن قيود ثمانية عناصر محسوبين عليه م أسماءبوجه حركة فتح احتجاجا على شطب  أيامثالثة 
 ."فتح"عائلته ومسجلين على اسم جبهة حليفة لا  أفرادوهم من  "فتح"المحاسبة التابعة لا
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الشهابي  أسامةلوال تدخل الشيخ  "الشباب المسلم"و "فتح"وكاد االستنفار يتسبب بمعركة بين 
 لسحب المسلحين من الطرق. "المجاهدة اإلسالميةالحركة "و "عصبة األنصار"و

ل بدر اتخذ قرار االستنفار بنفسه من دون العودة إلى الشيخ الشهابي. وشّكل هذا القرار ن أن بالوتبي  
قرار اتخذه الشهابي بحل التجمع  إلى أفضتفتيل خالفات حادة بين الرجلين  أشعلعود الثقاب الذي 

 بر قرار حل التجمع بمثابة رفع  طاء عن بالل بدر الذي كانواعتُ  وصدر البيان بهذا الخصوص.
 م لة تحميه. "التجمع"يتخذ من 

 17/8/2016السفير، بيروت، 
 
 مركز حقوقي: مساومة المخابرات اإلسرائيلية لمريض من غزة بين التخابر والعالج أدت لوفاته .32

: اتهم مركز حقوقي فلسطيني قوات االحتالل اإلسرائيلي في معبر بيت "القدس العربي" – زة 
ض فلسطيني من قطاع  زة، بعد منعه من السفر للعالج، وذل  بالتسبب في وفاة مري "إيرز"حانون 

بعد أن كانت في وقت ساب  قد أخضعته للتعذيب، في الوقت الذي أعلنت فيه سلطات االحتالل عن 
 اعتقال أربعة شبان فلسطينيين تسللوا من قطاع  زة إلى أحد البلدات الحدودية.

ءات التعسفية التي تواصلها سلطات االحتالل لحقوق اإلنسان، إن اإلجرا "الميزان"وقال مركز 
، تسببت بوفاة مريض، بعد منعه من الوصول إلى "إيرز"اإلسرائيلي في معبر بيت حانون 
 المستشفى دون أي أسباب واضحة.

وعبر المركز عن استنكاره الشديد الستمرار االنتهاكات اإلسرائيلية لحقوق اإلنسان وقواعد القانون 
حصارها لقطاع  زة وحرمان سكانه من أبس  حقوق اإلنسان. وطالب المجتمع  الدولي، باستمرار

لحماية المدنيين ووقف االنتهاكات اإلسرائيلية وتنفيذ التزاماتها  "التحر  العاجل والفاعل"الدولي با 
 ."جرائم حرب"بموجب القانون الدولي بمالحقة كل من يشتبه بارتكابهم 

 17/8/2016القدس العربي، لندن، 
 
 المحكمة الجنائية الدولية إلىرفع قضية األسرى في سجون االحتالل  يدعو إلىقراقع  .33

رفع  إلىدعا رئيس هيئة شيون األسرى والمحررين في فلسطين عيسى قراقع : صّباح فتحي- زة 
 المحكمة الجنائية الدولية. إلىقضية األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل اإلسرائيلي 

ضرورة رفع قضية األسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية في أسرع وقت ممكن، "ى وشدد قراقع عل
وأن تعطى األولوية لمحاكمة إسرائيل على كل جرائمها في ح  كل الشعب الفلسطيني وأسرانا 

 ."األبطال
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 وفاة اسير محرر
، اذ سياسة الموت وقتل األسرى في سجون االحتالل وصلت إلى أعلى درجات الوقاحة"وقال إن 

تنتشر األمراض بينهم في شكل سريع، وأصبحنا دائما  على موعد مع استقبال أسرى في سيارات 
إسعاف، يقضون آخر أيام حياتهم في المستشفيات بدال  من أن يعيشوا بين أهلهم، ن را  لعدم احتمال 

 ."أجسادهم المرهقة والممزقة األمراض واألوجاع
 17/8/2016الحياة، لندن، 

 
 األقصى المسجد فريات جديدة جنوباكتشاف ح .34

متر  100كشفت مصادر مطلعة عن قيام االحتالل الصهيوني بإجراء حفريات جديدة على بعد نحو 
 متر ا عن جنوب سور القدس التاريخي. 40جنوب المسجد األقصى المبار ، و

تيطانية إلجراء وشرعت ما يسمى "سلطة اهثار اإلسرائيلية"، قبل أيام، بتمويل جمعية "إلعاد" االس
 10متر ا وعرض  25الحفريات وس  الطري  عند مدخل وادي حلوة في بلدة سلوان، على طول نحو 

 أمتار.
أمتار، في حين تّم تفريغ الموقع من األتربة ونقل عشرات  أربعةوبلغ عم  الحفريات حتى اهن نحو 

 تراب لتقسيم أجزاء الحفرية.األكياس منها إلى مناط  مجهولة، كما وضعت أكياس أخرى مملوءة بال
وتتوس  هذه الحفريات مناط  حفرية أوسع منها تمتد على طرفيها، وهي منطقة حفريات مدخل وادي 
حلوة التي يطل  عليها االحتالل حفريات "جفعاتي"، ومنطقة حفريات تل الضهور التي يطل  عليها 

 االحتالل "مركز الزوار عير دافيد" )مدينة داوود(. 
هدف الحفريات الجديدة استكمال عمليات الحفر في مدخل حي وادي حلوة ضمن الحفريات كما تست

من -دونمات 6أرض فلسطينية مصادرة من قبل االحتالل تمتد على نحو -الواسعة في "جفعاتي" 
 جملة التحضير ألرضية مشروع الهيكل التوراتي "كيدم".

 17/8/2016السبيل، عمَّان، 
 
 منازل في بيت لحم والخليلل حملة هدم ينفذ اإلسرائيليالجيش  .35

شنت قوات االحتالل اإلسرائيلي حملة هدم كبيرة لمنازل فلسطينية في : فادي أبو سعدى -رام هللا
الضفة الغربية فجر أمس الثالثاء، شملت كال من الخليل وبيت لحم المحتلة. وهدمت قوات االحتالل 

ي واد سعير شمال شرق بلدة سعير في محاف ة ثمانية منازل فلسطينية في منطقة جورة الخيل ف
 التخريب االحتاللية حتى آبار المياه واألشجار المثمرة والمعمرة. أعمال الخليل. ولم تستثن  
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وتذرعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي كالعادة بحجة البناء  ير المرخص ولقرب المنازل من 
 محتلة.مستوطنة اصفر الواقعة شمال بلدة سعير في الخليل ال

وفي بيت جاال في محاف ة بيت لحم هدمت قوات االحتالل منزلين و رفة كبيرة تعود لعائلة زرينة. 
 إنذارووصلت قوات االحتالل إلى محي  المنازل برفقة جرافة عسكرية وهدمت المنزلين دون ساب  

 في منطقة بيرعونة القريبة من بيت جاال.
الكامل واقتالع األشجار. فيما بات أكثر من خمسة وعمدت قوات االحتالل إلى تجريف األرض ب

وعشرين مواطنا  في العراء بعد أن سكنوا هذه المنازل أكثر من ربع قرن وهدمتها قوات االحتالل 
 اإلسرائيلي بشكل مفاج  بعد كل هذه السنوات.

 17/8/2016، لندن، القدس العربي
 

 شبان ستةاعتقال و رة مخيمي األمعري وقدو لآلية عسكرية  30أكثر من  اقتحام .36
مواطنين وأصابت شابا برصاص  ستةفجر اليوم األربعاء،  اإلسرائيلياعتقلت قوات االحتالل  :البيرة

 "التوتو" خالل اقتحامها مخيمي األمعري وقدورة بمدينة البيرة.
آلية عسكرية المخيمين، ووقعت مواجهات بين عدد من الشباب وجنود  30واقتحمت أكثر من 

 الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت.  االحتالل
 17/8/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 شجرة زيتون ولوز جنوب طولكرم 200االحتالل يجرف أراٍض زراعية ويقتلع  .37

جّرفت آليات تابعة لقوات االحتالل اإلسرائيلي، صباح يوم : سليم تايه، منى محمد -طولكرم 
نية وأقدمت على اقتالع عشرات األشجار في منطقة "شوفة" جنوبي الثالثاء، أراٍض زراعية فلسطي

 مدينة طولكرم.
وأوضح أيمن حجازي، المسيول عن رصد االنتهاكات اإلسرئيلية بمديرية الزراعة في طولكرم، أن قوة 
إسرائيلية ترافقها جرافة قامت باقتحام منطقة "وادي حمود"  ربي قرية شوفة، وشرعت بتجريف أراٍض 

زالة عشرات أشجار الزيتون واللوز المزروعة في المكان.بهدف   اقتالع وا 
 200وقال حجازي إن االحتالل كان سيواصل عملية اقتالع األشجار التي أدت لقطع ومصادرة نحو 

 شجرة زيتون ولوز، لو لم تتم المتابعة من قبل محامي المزارعين الفلسطينيين.
 16/8/2016، قدس برس
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 ألسير المحرر نعيم الشوامرة بعد صراع طويل مع المرضالخليل: استشهاد ا .38
عاما ( من بلدة دورا جنوب  46وفا: استشهد بعد  هر أمس، األسير المحرر نعيم الشوامرة ) -الخليل 

الخليل، بعد صراع طويل مع مرض ضمور العضالت الذي أصيب به منذ أن كان أسيرا  في سجون 
 االحتالل.

نية بأن الشهيد الشوامرة، توفي في مستشفى األهلي بالخليل، حيث كان وأفادت مصادر أمنية فلسطي
 يتلقى العالج، بعد صراع مرير مع المرض.

ونعى نادي األسير، وهيئة شيون األسرى والمحررين، والحركة الوطنية األسيرة وأبناء الشعب 
أسمى صور  الفلسطيني عامة، بمزيد من الحزن واألسى المناضل المحرر الشوامرة الذي سطر

 البطولة والتضحية.
 17/8/2016األيام، رام هللا، 

 

 لتنفيذ عمليات "حزب هللاا "جندهخلية ل اعتقيزعم ا جهاز "الشاباك" .39
أعلن جهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي )شين بيت( أمس، أنه اعتقال شابكة : أ ف ب -القدس المحتلة 

 من أجل مهاجمة إسرائيليين. "بو فايس"جندهم عبر  "حزب هللا"من الفلسطينيين قال إن 
إلااى جانااب أواماار لتنفيااذ هجمااات إطااالق النااار وتفجياارات انتحاريااة ضااد "فااي بيااان:  "شااين بياات"وقااال 

. "أهااداف إساارائيلية، أماار المجناادون بالمساااعدة فااي تجنيااد المزيااد )ماان الفلسااطينيين( ألنشااطة المن مااة
لتجنياد فلساطيني مان قلقيلياة  "فايسابو "قاع فاي أحاد هاذه الحااالت، اساتخدم مو  "حازب هللا"وأضاف أن 

)شااامال الضااافة الغربياااة المحتلاااة(، الاااذي قاااام بااادوره بتجنياااد أربعاااة آخااارين مااان مدينتاااه. وتاااابع البياااان: 
الخمسة بدأوا بجمع معلوماات اساتخباراتية عان أنشاطة الجايش اإلسارائيلي فاي المنطقاة، وتادربوا علاى "

. وأوضاح أيضاا  أن فلساطينيا  مان قطااع ")يونياو( الماضاياستخدام األسلحة قبل اعتقاالهم فاي حزياران 
، قاام بتجنياد ثالثاة فلساطينيين مان الضافة بادأوا بالتادريبات "فايسابو "عبر موقع  "حزب هللا" زة جنده 

 والتخطي  لشن هجمات.
وتااام اعتقاااال هااايالء األربعاااة قبااال تنفياااذ أي هجاااوم. ودانااات محكماااة عساااكرية فاااي الضااافة الفلساااطينيين 

يحااول أيضاا  الوصاول إلاى  "حازب هللا"أن  "شاين بيات"ف  بيان جهاز األمان الاداخلي. وأكاد التسعة، و 
حازب ". وتاابع أن "تجنيدهم لتنفياذ هجماات إرهابياة"في مسعى إلى  "فايسبو "العرب في إسرائيل عبر 

 هللا مصمم علاى مواصالة تشاجيع األحاداث اإلرهابياة األخيارة عان بعاد، بطريقاة يحااول فيهاا أال ي هار
 فيها. "مشاركته

 17/8/2016الحياة، لندن،   
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 "عين الحلوة"لبنان: وساطات إلنهاء ملف أنصار األسير في  .41

واصل ما تبقى من أنصار الشيخ المتشدد أحمد األسير الموجودين في حي : أسطيح بوال-بيروت
في  يش اللبنانيالتعمير في مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان تسليم أنفسهم للج

بإشارة للمواجهات  "أحداث عبرا"إطار وساطة يقودها نواب وفعاليات مدينة صيدا لوضع حد لملف 
 عسكريا وجرح مائة آخرين.18 بين الجيش وأنصار األسير وأّدت لمقتل 2013التي تمت في عام 

فسيهما إلى مخابرات بأن عنصرين ينتميان لجماعة األسير سلما ن "الوكالة الوطنية لرعالم"وأفادت 
عمليات مماثلة نفذها عناصر  مدخل عين الحلوة يوم أمس بعد سلسلة الجيش عند حاجز التعمير 

 .آخرون 
وساطات نيابية تنش  على خ  ملف األسير لوضع حد له وهو ما "وبحسب مصادر مطلعة فإن 

سيخضعون لمحاكمات  ميمكن تبيانه من عمليات تسليم العناصر أنفسهم بعد تلقيهم تطمينات بأّنه
هذا الحرا  اإليجابي الذي يشهده المخيم ثمرة ": "الشرق األوس ". وقالت مصادر لا"سريعة وعادلة

وقادة األجهزة األمنية.. لكن التعويل يبقى حاليا على  لقاءات واجتماعات مكثفة بين فعاليات صيدا
 ."الخواتيم المتمثلة بتحديد مصير فضل شاكر

على وجوب الفصل بين ملف أنصار األسير وملف  "عين الحلوة"الفلسطينية داخل وتشدد الفعاليات 
متطرفة حتى ولو كان الملفان  باقي المطلوبين للسلطات اللبنانية بتهم إرهاب أو انتماء لتن يمات

 تحركا بالتوازي في الفترة األخيرة.
 17/8/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 يؤكد استقرار الخط األزرق  "يونيفيل"الـ قائد : جنوب لبنان .41

كثفت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان )يونيفيل( اتصاالتها ودورياتها على خلفية : بيروت
األعمال التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلي في المحي  العام لبركة النقار جنوب الخ  األزرق على 

الوضع مستقر على طول "ت الجنرال مايكل بيري أن الجانب اإلسرائيلي. وأكد القائد العام لهذه القوا
 ."الخ  األزرق وفي كل أنحاء منطقة عمليات يونيفيل

أنه تم تكثيف عدد الدوريات في  "يونيفيل")الرسمية( عن قيادة  "الوطنية لرعالم"ونقلت الوكالة 
على "بيري  الموقع لمراقبة الخ  األزرق لمنع حصول أي خرق محتمل له. ولفت إلى أن الجنرال

 ."اتصال دائم بالطرفين اإلسرائيلي واللبناني لتجنب أي سوء تفاهم قد يزيد التوتر في تل  المنطقة
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 25التوجيه، عن خرق زورق حربي إسرائيلي في السادسة و مديرية-اللبنانيوأعلنت قيادة الجيش 
 3مترا  ولمدة  260ورة لمسافة دقيقة من مساء أول من أمس، المياه اإلقليمية اللبنانية مقابل رأس الناق

 ."يونيفيل"متابعة الخرق بالتنسي  مع قوات ". وأكدت "دقائ 
 17/8/2016، الحياة، لندن

 
 في القدس "اإلسرائيلي"حذر من مخاطر التصعيد جامعة الدول العربية ت   .42

حتالل نددت جامعة الدول العربية بالتصعيد الخطير، الذي تمارسه سلطات اال": الخليج"-القاهرة
في مدينة القدس المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى وقف هذه العربدة، ووقف ما تقوم  "اإلسرائيلي"

من تو يف مكشوف لألساطير واالختالقات الكاذبة، لتبرير اقتحام قطعان المستوطنين  "إسرائيل"به 
 للمسجد األقصى المبار . 

جامعة العربية، في تصريحات للصحفيين أمس، ولفت السفير أحمد بن حلي، نائب األمين العام لل
تنطوي على استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين، ورأى أن فرض  "اإلسرائيلية"إلى أن الممارسات 

المزيد من القوانين العسكرية واإلجراءات التعسفية ضد أهل القدس من مسلمين ومسيحيين هو جزء 
التركيبة الديمغرافية والجغرافية لمدينة القدس من مخط  يهدف إلى تكريس سياسة االستيطان وتغيير 

 المحتلة، وعزلها عن محيطها الفلسطيني. 
وأوضح أن هذه اإلجراءات تمثل تحديا  صارخا  للقانون الدولي، وعدم أخذ قرارات الشرعية الدولية 

 المتعلقة بالقدس المحتلة، في االعتبار من جانب السلطة القائمة باالحتالل.
المجتمع الدولي، وخاصة مجلس األمن، بمسيولياته في حفظ األمن والسلم الدوليين،  وذكر ابن حلي

، وما تقترفه سلطات االحتالل "اإلسرائيلية"مطالبا بضرورة التحر  العاجل لوضع حد لهذه العربدة 
رهاب ممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني األعزل وممتلكاته وأراضيه،  ومستوطنوها من جرائم، وا 

الخرقاء، ومشيرا  إلى أن مثل هذه السياسة لن تيدي إال إلى  "اإلسرائيلية"من خطورة السياسة  محذرا
 مزيد من التوتر والصدامات، وزرع بوادر صراع ديني ال يمكن التحكم بمجرياته ومساراته.
 17/8/2016، الخليج، الشارقة

 
كز قطر االجتماعي والثقافي محاضرة ثقافية بعنوان "رحلة إلى المسجد األقصى" في مر : الدوحة .43

 للمكفوفين

ن م مركز قطر االجتماعي والثقافي للمكفوفين وضمن نشاطه الصيفي محاضرة ثقافية : الدوحة
بعنوان "رحلة إلى بيت المقدس"، استهدفت منتسبات المركز من الكفيفات وضعيفات البصر، قدمتها 
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س، وتهدف المحاضرة إلى التعريف على مشعل مسيولة القسم النسائي في رابطة شباب القد نور د.
 وشرح أهم مالمحه ومعالمه، وتاريخه. وبركته، ووصفهالمسجد األقصى المبار  وعلى قيمته 

 17/8/2016، الشرق، الدوحة
 
 الكايد األسير وفد من االتحاد األوروبي يشارك في االعتصام التضامني مع .44

اء، المعتصمين داخل خيمة االعتصام الدائمة وقفتهم شار  وفد من البرلمان األوروبي، الثالث: رام هللا
يسلندا واليونان(.  التضامنية مع األسير بالل الكايد وهم من دول )إيرلندا وا 

وألقى أعضاء الوفد األربعة كلمات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ومع نضاله المشروع لنيل حريته 
ن منهم وهم الذين يمضون في األسر شهور ا واستقالله، ومع كفاح أسراه العادل وخاصة اإلداريي

 طويلة دون أن توجه لهم تهم واضحة.
وكان في استقبال الوفد الضيف رئيس الهيئة العليا أمين شومان وأعضاء سكرتاريا الهيئة والسيدة 

 عبلة سعدات زوجة األسير أحمد سعدات أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
 16/8/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 أسير فلسطيني مضرب عن الطعام بسجون االحتالل في خطر 100حياة  ية:حقوق منظمة .45

أسير فلسطيني في سجون  100قالت المن مة العربية لحقوق اإلنسان إن حياة أكثر من : لندن
االحتالل يخوضون إضرابا عن الطعام تنديدا بسياسة التنكيل التي تتبعها سلطات االحتالل مع 

 لمعتقلين داخل مقار احتجازهم، ورفضها لالستجابة ألي من مطالبهم.ا
وتابعت المن مة التي يوجد مقرها ببريطانيا في بيان لها الثالثاء، أن األسرى الفلسطينيين في سجون 
نفحة، وريمون، والنقب، وهداريم، دخلوا إضرابا عن الطعام اليوم الثالثاء دعما لألسرى المضربين، 

لى منع عائالتهم من الزيارة وا عادتهم عن الحواجز اإلسرائيلية ر م حصولهم على واحتجاجا ع
تصاريح أمنية بهدف الزيارة، عالوة على المطالبة بإعادة بث فضائيتي معا وفلسطين، اللتين تم 

 حذفهما من قبل إدارة السجون اإلسرائيلية. 
ي نهجها القمعي في التعامل مع وتابعت المن مة "أن السلطات اإلسرائيلية ما زالت ماضية ف

المعتقلين الفلسطينيين، خاصة أولئ  الذين دخلوا إضرابا عن الطعام اعتراضا على استمرار اعتقالهم 
 دون مبرر وتعرضهم لسوء المعاملة واإلهمال الطبي".
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كب وشددت المن مة الحقوقية على أن سلطات االحتالل "تنته  كافة المواثي  والعهود الدولية، وترت
جريمة الشروع في قتل المعتقلين خاصة مع تعنتها في نقل المعتقلين الذين تتدهور حالتهم الصحية 

 للمستشفى ورفضها توفير الرعاية الطبية لهم داخل مقار احتجازهم".
وطالبت المن مة المجتمع الدولي وأمين عام األمم المتحدة باتخاذ "إجراءات عاجلة وحازمة إلنقاذ 

المضربين عن الطعام والعمل على إلغاء االعتقال اإلداري الذي يعتبر انتهاكا جسيما حياة األسرى 
 لكل معايير القانون الدولي ذات العالقة".

 16/8/2016، "21موقع "عربي 

 
 مخيم عين الحلوة على صفيح ساخن .46

  علي بدوان
ب لبنان، أوضاعا  يعيش مخيم عين الحلوة لالجئين الفلسطينيين، الواقع قرب مدينة صيدا في جنو 

 االنفالتهذا المخيم، وهو توأم مخيم اليرمو ، م اهر  إلى ير ُمستقرة وقلقة هذه األيام. فقد عادت 
آخر بين بعض الفصائل  إلىاألمني من جهة، وعودة اال تياالت واالشتباكات الُمتقطعة من حين 

هة ثانية، و البيتها الفلسطينية الرسمية من جهة، وبعض المجموعات الموجودة داخله من ج
 مجموعات  ير فلسطينية مع أنها تضم العديد من الشبان الفلسطينيين في صفوفها.

أخر تل  األحداث الميلمة كان ا تيال الفلسطيني خالد أبو جيدا، الذي هرب من جحيم الحرب 
 لبنان، ولقي حتفه برصاصات  ادرة، عن قصد أو من دون قصد، ُأطلقت عليه من إلىالسورية 

 مسلحي مجموعات ُمتطرفة موجودة داخل مخيم عين الحلوة.
أي طرٍف  إلىأي فصيل فلسطيني، وال  إلىمدينة حيفا، وهو ال ينتمي  إلىيعود أبو جيدا في أصوله 

فلسطيني خرج من أتون الحرب  الج ُمسلح من األطراف الموجودة داخل مخيم عين الحلوة، بل هو 
رمو ، لُيقَتل في مخيم عين الحلوة على يد العابثين بأمن الناس الطاحنة التي ُشنت على مخيم الي

 وحياتهم.
المسألة هنا ليست حادثا  فرديا ، أو حدثا  طارئا ، بل باتت تل  الحوادث َتَتكرر على الدوام، وأكثر 
ضحاياها من سكان مخيم عين الحلوة و يره من التجمعات الفلسطينية فوق األرض اللبنانية. عدا 

ئجها الوخيمة التي َتدَفع يوميا  أعدادا  ال بأس بها من سكان المخيم لمغادرته، بل ومغادرة لبنان عن نتا
ذل  سبيال ، في سياق الهجرات الفلسطينية على قوارب الموت نحو أصقاع  إلىنهائيا  إن استطاعت 

 المعمورة األربعة.
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استخبارية ُمختلفة، كما تقول ُمع م إن تل  األعمال والممارسات  ير األخالقية، تقف وراءها جهات 
الفصائل الفلسطينية، وكما ُتشير العديد من الدالالت، وهو ما يفترض وضع حد لتل  االنفالتات 
األمنية الُمتكررة في مخيم عين الحلوة، وهو ما بات مطلبا  شعبيا  فلسطينيا ، ومسيولية وطنية 

جما ع بين كل القوى الفلسطينية، وعلى رأسها حركتا فلسطينية، كما أن هذا المطلب هو محل تواف  وا 
 و يرها من القوى والفصائل.« الجبهة الشعبية«و« حماس«و« فتح»

على كل الفصائل والقوى الفلسطينية المسيولة أن ُتدر  أن أحوال الالجئين الفلسطينيين في الشتات، 
من المتاعب، فالمصائب الهابطة  وتحديدا  في سورية ولبنان، قد اسُتنز فت، ولم َتُعد تحتمل المزيد

على ريوسهم تكفيهم، وتزيد حالهم بالء  على بالء. فرحمة ولطفا  بهم، أوقفوا االنفالتات األمنية، 
تنسي  المواقف، بما يضمن تفكي  كل  واهر االنفالت الموجودة في مخيم عين الحلوة  إلىوعودوا 

 وعلى تخوم هذا التجمع الفلسطيني الكبير في لبنان.
 17/8/2016، الحياة، لندن

 
 في خريطة الخراب الفلسطينيةاالنتخابات المحلية  .47

 سمير الزبن
تواجه كل دولة، بوصفها ن اما  للحكم، مشكلة الشرعية، ألنها تريد من مواطنيها أن يطيعوا أوامرها 
ة وسلطتها، ليس من موقع الطاعة السلبية الالفعالة فحسب، بل من موقع االقتناع بأن الطاع

صحيحة، ألنها تحق  مصالح العموم أيضا. والشرعية القانونية هي األساس المالئم للدولة الحديثة. 
وهذا النوع من الشرعية الذي يستهدف الطاعة المتحققة أخالقيا  مالزم لألوامر، بفضل الحقيقة 

عالية هذه المعايير المجسدة بواسطة الفكر القانوني، ألنها تصدر وفقا  لمعايير عامة وفعالة. وُتبنى ف
بدورها على كونها صدرت وفقا  لقواعد إجرائية، أنيطت بدستور الدولة. والغاية األخالقية التي تجعل 
الدول الحديثة قانونية هي ترويض السلطة، ومنع شخصنتها في الممارسة. وحيث تنشأ السلطة، 

فرص ممارسة االستبداد، ويقل وتن م بواسطة القوانين العامة، حيث الجميع متساوون أمامها، تقل 
عنصر اإلذعان الشخصي في عالقات األفراد على نطاق واسع، بالنسبة إلى الذين يمارسون سلطان 
الحكم شا لين مناصب محّددة ومسيطرا  عليها قانونيا . أما بالنسبة إلى عالقاتهم السياسية في الواقع، 

 لى القانون. فإن األفراد ال يمتثل بعضهم إلى بعض، بل يمتثلون إ
إذا قارنا هذا األساس المشرعن للسلطة الحديثة، كما أثبتتها تجارب الدول األكثر ديمقراطية وحداثة ، 
مع تجربتنا الفلسطينية، فإن الوضع الفلسطيني ُيشعرنا بالخجل. ألننا نسير ضدها على طول الخ ، 

، ونحن منها، هي الوالءات القبلية فإحدى أعقد المشكالت التي تعاني منها الدولة في العالم الثالث
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والعشائرية والطائفية. وعلى الدول الحديثة أن تعمل في مواجهة هذه العصبيات بقوانين موضوعية 
ملزمة، ألن قدرة الن م السياسية على الحكم في العالم الثالث، وبالتالي فلسطين، تمر عبر اختفاء 

القائمة على الوالء الشخصي، ألن هذا النوع من العصبيات، فالقبيلة، والتن يمات التي تشابهها 
الوالءات يدحض مبدأ العمومية مرتين: األولى، حين يعرقل بناء مجتمٍع مدنيٍّ قادر على السمو فوق 
الخصوصيات المحلية، بحيث يتمّكن المجتمع من صيا ة وطنيٍة عامة ت لل الجميع. الثانية، حين 

ع عمومي حديث، يقوم على عمل ميسساتي  ير مشخصن. تكبح هذه الوالءات عملية ارتقاء مجتم
ليس هذا ما تم العمل عليه فلسطينيا، بل على العكس، تشجع السلطة الوطنية الفلسطينية االنتماءات 
التقليدية وتعّزز التبعيات الشخصية، وتقوم بإنتاج قبائل فلسطينية ريعية حديثة، بتو يف مساعدات 

اهخرين، أشخاص وفصائل تابعة، بحيث ت هر السلطة بوصفها الدول المناحة، عبر شراء ذمم 
مانح مساعدات للشعب، وأن رواتب المو فين ليس حقهم مقابل عملهم، بل هي مّنة من السلطة إلى 
المواطن الفلسطيني، بهدف تعزيز مواقع شخصيات محّددة في المجتمع الفلسطيني. وفي الوقت الذي 

يني في ذل ، يقّوض إمكانية االنتقال إلى الدولة، بالمعنى الحديث ينجح فيه الن ام السياسي الفلسط
للكلمة، فهذا التشجيع لعالقات التبعية العمودية ال يكون إال بمواجهة العالقات األفقية التي تحتاجها 
الدول والمجتمعات الحديثة، وهو ما يحتاجه أكثر مجتمٌع ما زال يخوض معركته مع االحتالل، فهذه 

األفقية الحديثة تشكل أساس المجتمع المدني، القادر على بناء تضامنات موضوعية، تجعل العالقات 
من مصلحة الجميع الوصول إلى إنجاز االنتقال إلى الدولة، متجاوزة  الصيغة التقليدية للراعي 

لطة والقطيع، والذي يكمن في صلب العالقات التقليدية التي تعيد السلطة إنتاجها، والذي يبدو أن الس
الفلسطينية مرتاحة لتدعيم قوتها بهذه العالقات، ألنها أكثر مطواعية  لتلقي األوامر المتعارضة مع 

 القانون. 
تفّك  الحركة الشعبية والتراجع عن إمكانات المشاركة السياسية، ووجود فصائل سياسية مرتهنة في 

ٍة ال تزال قائمة مع االحتالل، تمويلها للسلطة، تجعلها تابعة  بطريقة مذلة، خصوصا  في  ل معرك
 وذل  كله يمنع، مرة تلو أخرى، تطوير الن ام السياسي الفلسطيني الذي وصل إلى مرحلة االهتراء. 
في هذا السياق، ال تأتي االنتخابات المحلية الفلسطينية بجديد على هذا الصعيد، وبالتالي، ستعمل 

نتخابات. ألن البنية األساسية للن ام السياسي على تكريس المكّرس، بصرف الن ر عن الفائز في اال
ال تأتي من الهامش، على أهمية هذا الهامش، بل هي تأتي من الرئيسي، من البنية التمثيلية 
السياسية للمجتمع في األطر السياسية األعلى. بذل ، فإن انتخابات بلدية، من دون انتخابات رئاسية 

ارها خطوة  ذات قيمة في سياق مسار الخراب السياسي، وانتخابات مجلس تشريعي، ال يمكن اعتب
الذي يشهده الوضع الفلسطيني منذ سنوات. إضافة إلى ذل ، فإن االنتخابات المحلية، في  روف 
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كهذه، ستعّزز من العالقات القبلية والعائلية والعشائرية، في  ل ضعف القوى السياسية الفلسطينية، 
لتشكيل مجالس حكم محلي. ففي مثل انتخاباٍت كهذه، فإن فعالية وفي  ل موقعية هذه االنتخابات، 

عالقاٍت كهذه تكون أكبر منها من حالة انتخاباٍت عامة، رئاسية كانت أو تشريعية، ألنه كلما 
صغرت الدائرة االنتخابية كانت العالقات العشائرية والقبلية والعائلية ما قبل الحديثة أكثر قدرة  على 

يصالهم إلى هذه المجالس. وبالتالي، لن يكون من الغريب أن تعّزز االنتخابات فرض مرشحيها، وا  
 المحلية هذه العالقات على حساب عالقات المواطنة األكثر عمومية. 

بالطبع، هذا ال يعني أننا ضد االنتخابات المحلية، لكن هذا توصيف للسياق، الذي تأتي فيه هذه 
للمشكالت، هنا  انتخاباٌت تعّقد األوضاع، وهذه االنتخابات  االنتخابات، فليست كل انتخاباٍت حالا 

من هذا النوع، في  ل افتقاد توافٍ  فلسطيني عام على بنية ن ام سياسي، يتم العمل في إطاره، 
فاالنقسام الفلسطيني دمر هذا اإلطار. وبالتالي، لن تعيد االنتخابات المحلية اللحمة له بقدر ما 

 ستكرس المكرس. 
ل الميشرات السلبية، التي أعطتها السلطتان في الضفة الغربية وفي قطاع  زة إلمكانية قيام في  

سلطة تحترم القانون والمواطن خالل العقد المنصرم، وفي  ل وجود قوى سياسية تابعة ومرهونة 
للسلطتين، نفتقد حامل المشروع الوطني الفلسطيني، مما يجعل االنتخابات المحلية فائضة  عن 

لحاجة، مع فقدان الرئاسة شرعتها االنتخابية، وفي  ل االسترخاء لغياب مجلس تشريعي تمثلي منذ ا
عقد. الحديث عن انتخابات محلية في مثل أوضاٍع كهذه يبدو من نوع السخرية المّرة التي عرفها 

 الفلسطينيون كثيرا  في تاريخهم الحديث المأساوي.
 17/8/2016، العربي الجديد، لندن

 
 عن التحرير بديال  يصبح التطبيع  إذ .48

 فهمي هويدي
 مقاطعة إسرائيل ت ل فريضة  ائبة، ولو كره المطبعون.

(١) 
مصافحة خصمه اإلسرائيلي في أوليمبياد ريو،  الشهابيإسالم  المصري « الجودو»حين رفض العب 

االنتباه إلى تعرضت للطمس والنسيان. كما لفتت  التيفإن الصورة ذكرت الجميع بفريضة المقاطعة 
ذا كان اإلسرائيلي هزمه في  العادي المصري حقيقة مشاعر المواطن  الذي لم يشوه ولم ينس. وا 
انتصر أخالقيا. واستح  الميدالية الذهبية من الضمير العربي الذي لم  المصري المباراة، فإن الالعب 

 النبوي ين )هما خالد يمت. تزامن ذل  مع اللغ  المثار حول مشاركة اثنين من الفنانين المصري
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، مع أحد الممثلين اإلسرائيليين. وهو ما فتح باب «الطا ية»باسم  أمريكيونسمة درويش( في فيلم 
الجدل حول الصواب والخطأ في ذل . كما أنه تزامن مع صدور بيان المثقفين الخليجيين الذي حمل 

بمقاطعة إسرائيل. وكان ذل  من  ، ودعا الدول الخليجية إلى االلتزام«سعوديون ضد التطبيع»عنوان 
إلسرائيل واجتماع أعضائه مع بعض المسئولين في القدس.  سعوديقام بها وفد  التيأصداء الزيارة 

لكرة القدم )فيفا( ألغى هذا األسبوع اتفاقا مع ماليزيا عقده عام  الدوليومن المصادفات أن االتحاد 
(. وكانت ٣١١٢في العام المقبل )« بوركوااللم»في العاصمة  دوليالستضافة ميتمر  ٣١١٢

إسرائيل قد تقدمت بشكوى للفيفا اتهمت فيها ماليزيا بالتعنت في منح تأشيرات الدخول لرسرائيليين، 
أحمد  الماليزي في الميتمرات الدولية. وفي تعلي  رئيس الوزراء  اإلسرائيليكما أنها ترفض رفع العلم 

 الماليزي في ماليزيا يجرح مشاعر الشعب  إسرائيليوفد  على ذل ، قال إن استضافة حميديزاهد 
المتعاطف مع القضية الفلسطينية. وفي التقرير الذي بثته حول الموضوع وكالة األناضول لألنباء في 

 التياضطر لالنسحاب من المسابقة الدولية  الشراعيللتزلج  اإلسرائيلي« الشباب»أن فري   ١٢/٨
 ، بسبب رفض السلطات منحهم تأشيرات للدخول.٣١١٢سمبر ن مت في ماليزيا خالل شهر دي

ذهبت إلى مدير قسم « األهرام»حين كنت أعمل بجريدة  يتجارب تذكر في هذا السياق. منها أنن لي
المعلومات ذات صباح، وألقيت عليه التحية وصافحته هو وضيفا كان معه. وحين تعارفنا ذكر أن 

لو  إننيإلسرائيلية بالقاهرة وهو ما فوجئت به، فقلت للرجل الضيف هو الملح  الثقافي بالسفارة ا
علمت بذل  لما صافحته وأعتبر أن ما فعلته كان خطأ تمنيت أال أقع فيه. فوج  الملح  اإلسرائيلي 
بما قلت فابيض وجهه وتصبب عرقا ثم جلس دون أن ينط  )علمت بعد ذل  أنه نقل القصة إلى 

من ذل  القبيل حين رفضت المشاركة في  شيءية المصرية(. حدث جهاز أمن الدولة ووزارة الخارج
الشهيرة للقاهرة. وقبل ذل   زيارتهبارا  أوباما أثناء  األمريكيالوفد الذي رشح للحوار مع الرئيس 
إلى العاصمة اإلسبانية، حين فوجئت بأن شمعون  وصوليقاطعت ميتمرا حواريا في مدريد بعد 

 )كان وزيرا للخارجية آنذا (. يإسرائيلبيريز على رأس وفد 
 
(٣) 

ملف التطبيع بات يحتاج إلى حديث صريح. أوال ألن المصطلح صار فضفاضا بحيث لم يعد 
التطبيع موقفا واضحا وال محسوما، ولكنه صار موضوعا لالجتهاد يحتمل تعدد وجهات الن ر. ثانيا، 

ح يضم مجموعة المو فين وبعض قطع ألن مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية أصب
األثاث ولم يعد له نشا  يذكر بعدما أدارت له أ لب األن مة العربية  هورها، بحيث أصبح كيانا 

ومقطوع الصلة بالحاضر. ثالثا، ألن عددا  ير قليل من الدول العربية تجاوزت  الماضيإلى  ينتمي
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دن، فذهبت إلى أبعد في التعامل مع إسرائيل عقدتها مصر واألر  التيفكرة المقاطعة بعد المصالحات 
أمنيا وسياسيا واقتصاديا. رابعا، ألن رياح التطبيع صارت قوية هذا العام الذي طرحت فيه فكرة 

)تاريخ معاهدة  ١١٢١مع إسرائيل بديال عن السالم البارد الذي  ل مخيما منذ عام « السالم الداف »
سرائيل(. خامسا، ألن على إسرائيل صار يمهد  الخليجي التدريجياالنفتاح  السالم بين مصر وا 

معها.  الرسمي( ليكون عام التطبيع العربي ٣١١٢األمر الذي يرشح العام المقبل ) الرسميللتطبيع 
تحق   التيجرى إحيايها هذا العام ستكون الغطاء أو الثغرة  التيوأ لب ال ن أن المبادرة العربية 
ت الخرائ  السياسية في منطقة الشرق األوس  أفادت إسرائيل. ذل  ذل  الهدف. سادسا، ألن متغيرا

حلت بسوريا والعراق  التيأن انهيار الن ام العربي، وانكفاء مصر على أوضاعها الداخلية والفوضى 
وليبيا واليمن، هذه العوامل شجعت إيران على التمدد في المنطقة. وكان ذل  سببا رئيسيا للتخوف 

عن خطر االحتالل  اإليرانيي دفع البعض إلى االنشغال بمخاطر التدخل والقل ، األمر الذ
األن مة العربية بأمرين،  إقناعأجواء أحسنت إسرائيل استثمارها، بحيث نجحت في  وهي. اإلسرائيلي

العدو، وثانيهما أنها تصطف إلى جانب دول االعتدال العربي في معركتها ضد  هيأولهما أن إيران 
 اإلرهاب.

ي ل في أبعد  اإليراني يبتها التعبئة اإلعالمية والسياسية، أن ما سمى بالخطر  التيرقة المفا
واقع ماثل على  اإلسرائيليفروضه مجرد طموحات  ذاها الفرا  العربي، في حين أن الخطر 

حقيقة. إلى جانب ذل  فإن إسرائيل صورت  الثانياألرض، بمعنى أن األول احتمال في حين أن 
ذالل نفسها في ص ف دول االعتدال العربي في حين أنها تواصل مخططاتها االستيطانية وقمع وا 

يتمثل  اإلسرائيليالذي هو في الن ر « اإلرهاب»، ثم إنها ادعت أنها تحارب الفلسطينيالشعب 
وانتفاضات الفلسطينيين لمقاومة االحتالل، في حين أن اإلرهاب عند  الفلسطينيأساسا في الوجود 

عربية يتمثل أساسا في جماعات التطرف والعنف، وبعضها يضيف المعارضة السياسية األن مة ال
 ضمن ما سمى بأهل الشر.

 
(٢) 

إحداث  يقتضيالدنيا تغيرت، وعالم الخمسينيات والستينيات اختلف عن عالم األلفية الثانية. وذل  
احية الن رية.  ير أن تغيير في الخطاب والحسابات ووسائل إدارة الصراع. هذا كله صحيح من الن

تغير في ملف الصراع  الذي: ما التاليتنزيل الفكرة على األرض يطرح عدة أسئلة على رأسها السيال 
؟ اإلجابة المنصفة على ١١٢١بحيث استدعى إعادة الن ر في موقف المقاطعة الذي تقرر منذ عام 

لطة ازدادت تمكينا وشراسة وجرأة لم يتغير، بل إن الس األساسي اإلسرائيليالسيال تقول إن الموقف 



 
 
 
 

 

 34 ص             4023 العدد:        17/8/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

في سعيها للتمدد واالستيطان وقهر الفلسطينيين وحصارهم. كما أن المجتمع ازداد يمينية وعداء 
للفلسطينيين والعرب. وهو ما تشهد به فتاوى الحاخامات وجرائم المستوطنين وتزايد معدالت حضور 

 لمان )الكنيست(.األحزاب الدينية المو لة في التطرف في الحكومة والبر 
ازداد استعالء واستكبارا، فإن الطرف العربي ازداد تشرذما ووهنا.  اإلسرائيليوفي حين أن الطرف 

إلى  دعانيوهو ما تجلى في جوانب عدة كان بينها الموقف من المقاومة ومن التطبيع. األمر الذي 
قضيتهم المركزية، أصبحوا أن فلسطين  الماضيالقول في مرة سابقة بأن العرب الذين أعلنوا في 

أن  هياهن عبئا على القضية. بل زعمت بأن أكبر خدمة تقدمها األن مة العربية الراهنة للقضية 
 ترفع أيديها عنها وتكف عن العبث بها.

من المفارقات أنه في حين دب الوهن في أوصال الدول العربية بحيث فقدت حماسها وضعفت فيها 
طعة العالمية ضد إسرائيل )بى. دى. إس( برزت في الغرب وحققت المقاطعة، فإن حركة المقا

استلهم حركة الحقوق  أخالقي. إذ انطلقت من موقف ٣١١٢نجاحات ال بأس بها منذ إنشائها عام 
في جنوب  العنصري المدنية في الواليات المتحدة بقيادة مارتن لوثر كنج وحركة النضال ضد الفصل 

ال. والثابت أنها أزعجت إسرائيل لدرجة أن الكنيست استنفر ضدها وأصدر إفريقيا بقيادة نيلسون ماندي
قانون المقاطعة لمالحقة الداعين إليها، وقد وافقت عليه المحكمة العليا في عام  ٣١١١لها في عام 

. مع ذل  صار معلنا وواضحا أن الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها ٣١١٢
الغرب، ألسباب  فيا اا حققت نجاحات نسبية في أوسا  مختلف األجيال وفرض العقوبات عليه

إزاءها. وثمة حملة مضادة لها في الواليات المتحدة أدت  األخالقيتتعل  بعدالة القضية والموقف 
طالب من أجل العدالة في »إلى ح ر المن مات الداعمة للحقوق الفلسطينية ومنها من مة 

ن في بوسطن. كما أدت الحملة إلى إصدار أحكام قضائية ضد بجامعة نورث إيستر « فلسطين
 كاليفورنيا. فيذل  المجال وهو ما حدث  فيالطالب الناشطين 

 
(٤) 

كانت  التي وهيحين استمرت جريمة االحتالل، فإن فكرة المقاطعة تراجعت.  فيخالصة الكالم أنه 
الهزيمة. وما كان لذل  أن يحدث لوال سترت عورة العجز و  التيالحد األدنى للمقاومة وورقة التوت 

مع إسرائيل، أو إلى عنوان  األمنيتراجع فكرة التحرير ذاتها، منذ ابتذلت وتحولت إلى  طاء للتنسي  
هذا الصدد ال مفر من االعتراف بأن توقيع السادات  فيبغير مضمون يتجسد على األرض.  تاريخي

مسيرة الصراع،  فيالخطورة  فيالث نتائج  اية حق  ث ١١٢١عام  فيلمعاهدة السالم مع إسرائيل 
األولى: أنه أخرج مصر من قيادة الصف العربي. الثانية: أنه فتح الباب إلضعاف فكرة التحرير 
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لصالح التمهيد للتطبيع. الثالثة أنه حول السالم من رسالة نضالية إلى عملية تفاوضية وهمية بال 
 هدف أو أجل.

أصاب الصف العربي وبروز خيار  الذيأبعد وأعم ، سنجد أن الوهن التحليل إلى  فيإذا ذهبنا 
التطبيع بديال عن التحرير يمثل عرضا لمشكلة أكثر تعقيدا. إذ يتعذر أن نفصل بين حدوث ذل  

وعقب  الماضيالعالم العربي منذ ثمانينيات القرن  في والغربي األمريكياالنكسار وبين تزايد النفوذ 
مع « السالم»وقع اتفاقية  الذيالتسعينيات. وال ننسى أن السادات  في يتيالسوفيسقو  االتحاد 

يد أمريكا. إذا صح ذل  فهو يعنى  فيمن أوراق اللعبة  ٪١١إسرائيل هو من قال أكثر من مرة إن 
. وذل  يسل  الضوء الغربيلفلسطين لن يتم إال بتحرير اإلرادة العربية من النفوذ  الحقيقيأن التحرير 
تم بين  الذيالعالم العربي، كما أنه يفسر االحتشاد  فيهمية البالغة الستعادة الديمقراطية على األ

عناصر الثورة المضادة وبين القوى الرجعية لالنقضاض على الربيع العربي والعمل على إفشاله. 
وكانت نتائج ذل  االنقضاض واضحة في دفع حركة التطبيع، حتى اعتبر بعض الحاخامات أن ما 

 رى كان معجزة إلهية أرسلتها المقادير إلسرائيل.ج
 األسبوع المقبل بإذن هللا. فيللحديث بقية 

 15/8/2016، الشروق، مصر
 

 هل الوحدة الوطنية الفلسطينية مستحيلة؟ .49
 الياس سّحاب
يمكننا القول بكل موضوعية ودقة علمية وراحة ضمير سياسي، إن الوحدة الوطنية في مجال النضال 

ي، لم تكن في يوم من األيام في أحوال مثالية، تناسب ما تقتضيه المخاطر الكبرى التي الفلسطين
أحاطت بقضية فلسطين، منذ مطلع القرن العشرين، وينطب  ذل  الوضع المهتز للوحدة الوطنية 

« إسرائيل»الفلسطينية، على كل مراحل النضال السياسي لشعب فلسطين، منذ ما قبل إنشاء دولة 
 فلسطين، وما بعد ذل  حتى يومنا هذا.على أرض 

 ير أن الوضع العام، جغرافيا  وقانونيا  وسياسيا ، عربيا  ودوليا ، الذي تعيشه قضية فلسطين في هذه 
األيام بالذات، أيام المحن العربية السياسية المنتشرة من فلسطين، إلى سوريا، إلى العراق، إلى اليمن، 

وطنية الفلسطينية في هذه المرحلة الراهنة بالذات، يشكل أعلى درجة إلى ليبيا، جعل  ياب الوحدة ال
من الخطر عرفته القضية في تاريخها، إلى درجة تهدد بالتصفية الشاملة للقضية، لوال الثقة المتبقية 

 بالجماهير الشعبية لعرب فلسطين، في كل مواقعهم.
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تمزقها إلى أشالء متبعثرة في كل مكان. من الناحية الجغرافية، والسكانية، أصبحت فلسطين في ذروة 
، التي أصبحت بدورها 1967، وفلسطين المحتلة في العام 1948فهنا  فلسطين المحتلة في العام 

 مجزأة إلى ثالثة أجزاء: قطاع  زة، والضفة الغربية، والقدس.
والتشتت بين أما من الناحية السياسية فتعيش القضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة حالة التهلهل 

، وبين السقو  العملي بشعار تحرير «من مة تحرير فلسطين»وجود من مة سياسية تمثلها، اسمها 
فلسطين في استراتيجية مع م القوى السياسية الفلسطينية، التي تتولى قسما  ضئيال  من السلطة تحت 

 نير االحتالل، والتعامل معه كأمر واقع وليس كعدو تاريخي للقضية وللوطن.
أما في المحي  العام للقضية، فإن عمقها العربي، المتعل  بالموقف الرسمي لمجموعة الدول العربية 
المحيطة بفلسطين، قد أصيب بتراجع تاريخي، وصل في مع مه إلى حد التعامل مع الواقع الال ي 

 تماما  للقضية وحقوق شعبها، كأمر واقع عادي.
م قضية فلسطين وصلت ذروة االنحدار والتردي، في دفن أما على صعيد األمم المتحدة، فإن م ال

، قرار التقسيم، الذي ال يمنح دولة 181القرارات التاريخية األساسية المتعلقة بالقضية، وأولها القرار 
الذي يقضي بعودة كل  194من أرض فلسطين التاريخية، أو القرار  %54أكثر من « إسرائيل»

، إلى أرض أجداده، إضافة إلى اإلهمال الدولي الكامل 1948فلسطيني تهجر في أحداث العام 
الدائم التفاقيات جنيف التي تن م عالقة الدول باألراضي التي تحتلها، وصوال  « إسرائيل»الختراق 

، أي منذ نصف قرن، باالنسحاب من األراضي التي 1967، الذي يقضي منذ العام 242إلى القرار 
 احتلت في تل  السنة.

وة هذه التراجعات العربية الرسمية، والدولية القانونية، تبقى في الحالة المتردية حتى  ير أن ذر 
 الحضيض للوحدة الوطنية في العمل السياسي الفلسطيني.

لقد أجريت في األراضي المحتلة انتخابات فلسطينية للمرة األولى في تاريخ العمل السياسي 
س، المن متين األساسيتين في العمل الفلسطيني، ما الفلسطيني، لكن كال  من حركة فتح وحركة حما

زالت تتمس  باألكثرية التي نالتها منذ عشر سنوات، على الصعيدين التنفيذي والتشريعي، وال تتر  
مجاال  لوالدة دورات جديدة من االنتخابات الحرة، التي تجدد الثقة الشعبية بكل تن يم، وفقا  ألدائه 

 لوطنية.السياسي في مجال القضية ا
ومع أن قضية فلسطين، ر م كل هذه التراجعات، ال تزال القضية األساسية لدى كل التجمعات 

، فإن األوضاع التسلطية التي وصلت إليها القوى 1948الشعبية الفلسطينية، كما كانت منذ العام 
ون أن تفسح السياسية في الضفة الغربية وقطاع  زة، تتزايد في التناقض مع أساسيات القضية، من د
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في المجال للضمير الشعبي الفلسطيني ألن يعبر عن رأيه، ويحدد بنفسه طرق النضال المفروض 
 اتباعها.

إنها معضلة سياسية معقدة تحتاج إلى انتفاضة داخلية عميقة لشعب فلسطين، في كل مناط  
 الشتات، يسترد فيها الشعب وحدته الوطنية، الممنوعة حتى إشعار آخر.

 17/8/2016لشارقة، الخليج، ا
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