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 48 :كاريكاتير

*** 
 

 "العصا والجزرة"للتعامل مع الفلسطينيين من ثالثة مبادئ أساسها جديدة خطة  يعلن عن ليبرمان .1
أعلن وزيرر الردفاا ارارراييلي أفيرردور ليبرمرانخ عرن خطر  نديرد  مرن : عبد الرؤوف أرناؤوط-قدس ال
للتعامرررع مرررس الفلارررطينيين أااارررلا رالعصرررا والنرررزر رخ مشررريرا دلرررى أن رمرررن يبرررد  ا ارررتعداد  مبررراد  3

 للتعايش اياتفيدخ ومن يلنأ لإلرهاب ايخارر.
خ في مؤتمر صحفي عقده فري مدينر  ترع أبيربخ ونقلرت وناء دعالن ليبرمان عن هذه الخط خ األربعاء

 مقتطفات منه واايع دعالم داراييلي  بينلا صحيف  رالنروزاليم بواتر.
وقال الوزير: رانطبق اياا  مختلف  في منطقتي يلودا والارامر  االفرف  الرربير وخ واللردف منلرا هرو 

 لى من يرغب المس باليلودر.منح الفوايد لمن يرغبون بالتعايش معناخ ونعع الحيا  صعب  ع
: العصرررا والنرررزر خ الحررروار مرررس النملرررور الفلارررطينيخ مبررراد  3وأفررراف رالخطررر  النديرررد  تقررروم علرررى 

ووفس قوايم بأاماء أوليك الذين يعتبرون مقربون من الالط  الفلاطيني  وحماس الم يوفح لماذاورخ 
الررذين يشررارفون فرري التحررري   لكنرره تحررد  عررن ردلررراء التصرراريح الممنوحرر  لكبررار ماررؤولي الاررلط 

 افد اراراييليينور
ولفت دلى أنه أعد الخط  النديد  بالتنايق مس رييس الروزراء بنيرامين نتنيراهوخ وقرال فري هرذا الصردد: 

 رلقد أطلعت رييس الوزراء على فاف  التفاصيعر.
دون وأشرررار ليبرمررران دلرررى أن أحرررد عناصرررر خطتررره هرررو رالرغبررر  بالحررردي  مرررس شخصررريات فلارررطيني  بررر

 وااط  أو مصادق  الالط  الفلاطيني ر.
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أعفررراء  الررروزراءخوأفررراف: ريتحرررد  المارررؤولون الفلارررطينيون مرررس فرررع أطرررراف المنتمرررس ارارررراييلي: 
البلررردياتخ األكررراديميين وغيررررهم فررري حرررين أن دارررراييع تتحرررد  فقررر  مرررس  رؤاررراءالكنيارررت االبرلمرررانوخ 

 لالط  الفلاطيني ر.الماؤولين الفلاطينيين أو من يحصلون على مصادق  ا
 وتابس قايال: رهدفنا هو أن نتحد  مس أ  شخص يرغب بالحدي  معنار. 

 18/8/2016، ، أنقرةلألنباء األناضولوكالة 
 

 عريقات: على أوروبا حماية الفلسطينيين من القمع اإلسرائيلي .2
لارطينيين مرن دعا أمين ار منظم  التحرير الفلاطيني  صايب عريقات أوروبا دلى فررور  حماير  الف

ا نتلاكرات ارارراييلي  لحقرو   القمس اراراييليخ والاماح لألوروبيين با حتناج واتخاذ دنراءات فد  
دلررى أن ماررؤولين فرري الحفومرر   خفرري مقررال بمنلرر  نيوزويررك األمريفيرر  خوأشررار ارنارران فرري فلاررطين.

ل الالعنفير  التري يقروم بلرا نشرطاء األعما اراراييلي  أعلنوا عزملم على اتخاذ المزيد من التدابير فد  
من المنتمرس الفلارطيني ومتفرامنين غرربيينخ وأفراف أن الارلطات ارارراييلي  اربق للرا أن حاولرت 

 منس أ  تظاهرات المي  خالل فتر  ا نتفاف  األولى.
لالتحررراد األوروبررري فررري  رارررميا   ن الفلارررطينيين يشرررعرون بالدهشررر  وهرررم يررررون ونرررودا  دعريقرررات  قرررالو 

وخ وأن ممثرع ا تحراد األوروبري فري ترع أسرحرف  المقاطع  العالمي  راراييعر ابي د   ين فد  مؤتمر 
أن رمنتنررات  فحارربخ بررع أعلررن أيفررا   رداررراييعرأبيررب لررم يقررم بالثنرراء علررى اررنع حقررو  ارنارران لررد  

وأشررررار عريقررررات دلررررى أن الفلاررررطينيين  الماررررتوطنات هرررري موفررررس ترحيررررب فرررري األارررروا  األوروبيرررر ر.
ا للمملك  المتحرد  أنره   يعرد مقبرو  أل  حفومر  أن تردعي أنلرا مرس حرع الردولتين فري اللحظر  أوفحو 

الممنلنر  للقرانون  ردارراييعرالتي تقوم فيلا هذه الحفوم  بمنح الحصان  للنرايم اراراييلي  وانتلاكرات 
 ييلي.الدولي؛ وذلك في أعقاب قرار بريطانيا تنريم حمالت المقاطع  فد ا حتالل ارارا

وأشررار عريقررات دلررى ارعررالن اراررراييلي األخيررر المتفررمن ترحيررع حملرر  نرروازات الاررفر األننبيرر  أو 
 ا حتالل اراراييلي. منعلم من الدخول في حال اشترفوا في حمالت رالمي ر فد  

 دلررى دعرم حرق اتخرراذ دنرراءات فررد   -وأوروبرا علررى ونره الخصروص-ودعرا عريقرات المنتمررس الردولي 
ت اراررراييلي  لحقررو  ارناررانخ وقررال دن الفلاررطينيين لررن يقفرروا مفترروفي األيررد  بينمررا تاررتمر ا نتلاكررا

 النرافات اراراييلي  في هدم منازللم ومصادر  أرافيلم لبناء الماتوطنات.
 17/8/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
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 الفحصللمنحة كانت أسماؤهم قيد  موظفا   1,412وكيل وزارة المالية في غزة: إضافة  .3
موظفررا  لكشرر" الماررتفيدين مررن  1,412دفرراف   قررال وفيررع وزار  الماليرر  برررز  يوارر" الكيررالي رتررم   :غررز 

وأشررار  موظفررا  فانررت أاررماؤهم فررمن فشرر" تحررت الفحررص أمررسر. 1,518المنحرر  القطريرر  مررن أصررع 
يدين بوك دلى أنه بإفاف  ذلك العدد يصبح عدد الماتف الكيالي عبر تدوين  على صفحته على الفيس

موظفرا     22وأكد أن وزارته   تزال تتابس مس األمرم المتحرد  فشرفا  يفرم  موظفا . 20,742من المنح  
رفرررس الكشررر" النديرررد علرررى موقرررس الحااررروب الحفررروميخ  وبرررين الكيرررالي أنررره ترررم   يزالرررون تحرررت الفحرررص.

 وبإمفان الموظفين ا اتعالم عبر الموقس.
 17/8/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر استيعاب عناصر اإلرهاب االستيطاني في جيش االحتالل .4

قالت وزار  الخارني  الفلاطيني  دن آل  ا حرتالل ارارراييلي تواصرع نشرر : فاد  أبو اعد  –رام هللا 
رنيررر  مرررا وأدانرررت الخا القترررع والررردمار والتررردمير وا ارررتيطان فررري ربررروا أر  دولررر  فلارررطين المحتلررر .

تتعر  له مدين  الخليع بشفع عام وما يتعر  له مخيم الفوار بشفع خاصخ مؤفد  أن هذه النرايم 
لياررت برريبررر  عرررن هرررذا ا حررتالل البرررري  الرررذ  يارررتلتر برردماء الفلارررطينيين ويفرررتح أبرررواب مؤاارررته 

ابات العاررررفري  أمررررام عتررررا  المتطرررررفين ويقرررروم ماررررؤولوه العاررررفريون بحمررررالت لتننيررررد عناصررررر العصرررر
اررهابي  في الماتوطنات اراراييلي  لاللتحا  بالنيش اراراييلي. وهو ما فشفت عنه وارايع دعرالم 
عبري  بشأن قيام الماؤول عن التننيرد فري نريش ا حرتالل العميرد عيرران شريني بزيرار  دلرى مارتوطن  

  حتالل.ايتمار من أنع تشنيس عناصر عصاب  رشبيب  التاللر على ا لتحا  بصفوف نيش ا
 18/8/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 في عّمان بوتينعباس يلتقي مبعوث  .5

انخ محمرود عبراسخ فري مقرر دقامتره فري العاصرم  األردنير  عم ر الارلط  الفلارطيني  ان التقى ريريسعم  
يرروم األربعرراءخ مبعررو  الرررييس الروارريخ نايررب وزيررر الخارنيرر  ميخاييررع بفرردانوفخ حيرر  نقررع راررال  

 خييس الروارري فالديميررر برروتينخ تتفررمن الحرردي  عررن مختلرر" التطررورات فرري المنطقرر خطيرر  مررن الررر 
للحدي  الذ  دار بين الرييارين عبراس  وااتكمال النلود التي بذلت من مختل" األطرافخ وااتكما   

س دعم بالده لحقو  الشعب الفلاطينيخ وعلى ديناد عباوأكد بفدانوف ل وبوتين في اللقاءات الاابق .
 ل للقفي  الفلاطيني خ يقوم على أااس الشرعي  الدولي  وحع الدولتين.حع عاد

 18/8/2016 ،القدس، القدس
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 قطاع غزة إلىر قافلة أدوية سيّ  ت   في رام هللا وزارة الصحة .6
ارري رت وزار  الصررح  مارراء يرروم األربعرراءخ قافلرر خ أدويرر  وماررتللكات طبيرر  ومررواد مخبريرر  مررن  :نررابلس

وقرال وزيرر الصرح  نرواد  قري  االم بنابلس دلى ماتودعاتلا في قطاا غز . ماتودعاتلا المرفزي  في
في بيان صحفيخ بناء على تونيلرات مرن الررييس محمرود عبراس وتعليمرات مرن ريريس الروزراء  خعواد

شاحنات محمل  باألدوير  والمارتللكات الطبير  عشر ر  قافل  مفون  من اد. رامي الحمد هللا ايرت الوز 
وترررابس رتشرررمع الشرررحن  أدويررر  خاصررر  بعرررالج الاررررطانخ  شررراحن  مبررررد . دلرررىدفررراف   والمرررواد مخبريررر 

ومحاليررع الررديلز  الدمويرر  وأدويرر  زراعرر  الكلررى ومرفررى الليموفيليررا وماررتللكات طبيرر  خاصرر  بررررف 
وأفراف الروزير عرواد أن الشرحن  تحترو   أكيراس خاصر  للتبررا بالردمر. دلىالطوار  والعمليات دفاف  

يررر  خاصررر  بررراألمرا  المزمنررر  ومفرررادات حيويررر  وأفرررالم أشرررع  ومرررواد عظرررام وخيررروط أيفرررا  علرررى أدو 
 نراحي  ومواد للقلب والقاطر .

 17/8/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 
 

 الفصائل الفلسطينية تستعد لتقديم قوائمها المترشحة لالنتخابات المحليةتقرير:  .7
رر والفصررايع الفلاررطيني  لتقررديم قوايملررا المترشررح  لالنتخابررات  تاررتعد القررو  : ناديرر  اررعد الرردين - انعم 

ر  فرررري الثررررامن مررررن شررررلر تشرررررين األول أكترررروبر المقبررررعخ وذلررررك بعرررردما أعلنررررت لننرررر   /المحليرررر خ المقررررر 
 ا نتخابات المرفزي  عن فتح باب الترشح لمد  أابوا ينتلي يوم الخميس القادم.

نحرو تشرفيع أربرس قروايم رايتالفير رخ منلرا ثرال  للفصرايع  وتتنه معالم الخريط  ا نتخابي خ حترى اننخ
رمت موقفلرا  الريياي  ورابس للماتقلينخ وا  مباحثات التحالفات التي تعفر" عليلرا الفصرايع التري حا 

 لنل  المشارف خ بااتثناء حرف  رالنلاد اراالمير التي امتنعت عنلا.
فري مختلر" األرافري  فلارطينيا   وقرويا   بلديا   ا  منلا 416ومن المقرر أن تنر  العملي  ا نتخابي  في 

 المحتل خ بما فيلا القدس المحتل .
وأكررررد عفررررو منظمرررر  التحريررررر الفلاررررطيني خ واصررررع أبررررو يوارررر"خ أهميرررر  دنررررراء ا نتخابررررات المحليرررر خ 
 باعتبارها رانتخابات خدماتي  للا طرابس ايااريخ قرد تؤارس لمرحلر  قادمر  برإنراء ا نتخابرات العامر ر.

أبو يوا"خ لررالردرخ دن تلك ا نتخابات رلن تكر س ا نقاام الفلاطينيخ بع اتعمع على دنلايهخ  وقال
عند تأايالا  نتخابات عام  قادم خ وفق قاعد  صندو  ا قترااخ وليس صناديق الرصراصخ بحير  

ت البلدير  وأفراف دن را نتخابرا يتم ا حتكام دلى فلم  الشرعب الفلارطيني لريفن الفيصرع فري قبوللرار.
زالر  فرع العقبرات أمرام دنرايلراخ  تصب  في خدم  الشرعب الفلارطينيخ بمرا يارتدعي فررور  دنناحلرا واك

وأوفرح  وتأكيد المفري بلرا فري دطرار مرن الشرفافي  والنزاهر خ بعيردا  عرن تردخع أ  نلر  فري مارارهار.
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بارصرار على موانلتهخ بأن را حتالل اراراييلي معنٌي بتخريب دنراء ا نتخاباتخ بما يشفع تحديا  
 والحرص على دنناح ا نتخاباتخ في ظع تصعيد العدوان اراراييلي فد الشعب الفلاطينير.

دلررى راقتحررام ا حررتالل لمخرريم األمعررر  فرري رام هللاخ أمررسخ واعتقررال عرردد مررن المررواطنينخ النظررر ولفررت 
شررعب الفلاررطينيخ ففررال عررن وارتكرراب نريمرر  مخرريم الفرروار بمحافظرر  الخليررعخ وااتشررلاد أحررد أبنرراء ال

اياا  ا نتلاكرات المتواصرل  فرد  األارر  المعتقلرينخ والتري تشرفع نررايم نديرد  فري ارنع ا حرتالل 
وبين  أن رالفصايع الفلاطيني  وقعت رميثا  شرفر أكدت فيه ا لتزام برإنراء ا نتخابرات  الحافع بلار.

فري مختلر" األرافري المحتلر خ بمرا  تخابيا  ان موقعا   416وفمان نناحلارخ موفحا بأنلا راتنر  في 
قرروايم أو ايتالفررات للفصررايع الرييارري خ  3وأفرراف دن رالحرردي  هنررا يرردور حررول  فيلررا القرردس المحتلرر ر.

فصرررايعخ وهررري نبلررر  التحريرررر الفلارررطيني  ونبلررر   4بارفررراف  دلرررى قايمررر  المارررتقلينخ حيررر  أعلنرررت 
عربي  الفلاطيني خ عن خوفلا ا نتخاباتخ وأعلنت النفال الشعبي ونبل  التحرير العربي  والنبل  ال

 تحالفلا مس حرف  فتحر.
فما اتعلن حرف  حمراس عرن قايمتلرا ا نتخابير خ بينمرا أكردت فرتح مشرارفتلا فري ا نتخابرات المحلير  

علررى قررردرتلا علررى الخدمررر   ربقرروايم خاصررر  مررن داخرررع وخررارج الحرفررر  تتمتررس بقبرررول منتمعرريخ ارتكرررازا  
أكاديميررر  أو شخصررريات وطنيررر  وانتماعيررر   أارررماءانرررت فرررمن الكرررادر الفتحررراو  أو والعمرررعخ ارررواء ف

  مقبول خ تمتاز بففاءتلا في فاف  المنا ترخ بحاب الحرف .
فيمرررا أعلنرررت خمرررس قرررو  مرررن اليارررار مشرررارفتلا ا نتخابيررر ؛ وهررري رالنبلررر  الشرررعبي  لتحريرررر فلارررطينر 

الفلاررطينير ورحررزب فرردار ورالمبررادر  الوطنيرر   ورالنبلرر  الديمقراطيرر  لتحريررر فلاررطينر ورحررزب الشررعب
الفلاطيني رخ فمن قايم  وطني  تفرم  ففراءات ملنير خ لتنراوز اارتقطاب الشرارا الفلارطيني والخرروج 

 من المأز  الراهنرخ وفقا  لبيان مشترك.
وفي الونل  المعاكا ؛ أعلنت حرف  رالنلاد اراالمير عدم مشارفتلا فري انتخابرات منلرس اللييرات 
المحلي خ والتري رغرم أهميتلرا د  أنلرا ليارت المردخع المناارب أو الواريل  المرنرو  للخرروج مرن المرأز  

واعتبرت أن رالدعو  رنراء ا نتخابات  الوطني الفلاطيني الراهن الذ  يتعمق يوميا رخ على حد  قوللا.
المشررروا الرروطني وفررق المحليرر  بمررا تحملرره مررن أبعرراد اياارري  تشررفع هروبررا  مررن ااررتحقا  دعرراد  بنرراء 

دار  الشأن الداخلير.  ااتراتيني  نديد  وشامل  ردار  الصراا مس العدو الصليوني واك
ووفقررا  لاررنالت لننرر  ا نتخابررات المرفزيرر  الفلاررطيني ؛ فقررد بلررل العرردد ارنمررالي للمرردرنين فرري اررنع 

فرررري الفررررف   1,110,697ناخررررب وناخبرررر خ مررررنلم  1,957,203النرررراخبين ألغرررررا  ا نتخابررررات المحليرررر  
 في قطاا غز . 846,505 الرربي  وفواحي القدس ونحو
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يونيرررو المافررري قررررارا  يررردعو دلرررى دنرررراء انتخابرررات  /حزيرررران 21وفررران منلرررس الررروزراء أصررردر بتررراري  
. فيمررا ينررر  الترشررح 8/10/2016منررالس اللييررات المحليرر  فرري يرروم واحررد بحيرر  يفررون ا قتررراا يرروم 

وبحارررب القرررانون ا نتخرررابي؛  الحررراليخ فررري عمررروم  األرافررري المحتلررر . 25حترررى  16خرررالل الفترررر  برررين 
يشارك األار  في ارنون ا حرتالل ارارراييلي بالعملير  ا نتخابير  عبرر التارنيع بارنابر  مرن خرالل 
األقارب حتى الدرن  الثاني  أو عبر وفال  خاصر  مرن محرامي األاريرخ فمرا يارتطيس األاريرخ أيفرا خ 

 ن خالل وفيله القانوني.تقديم طلب للترشح م
 18/8/2016 ،الغد، عّمان

 
 2006انتخابات لفتح ال تقل قسوة عن هزيمة موقع إسرائيلي: االنتخابات ستسفر عن هزيمة  .8

فش" موقس دخبار  داراييلي في تع أبيبخ النقاب عن انتقادات شرديد  الللنر  : النعامي صالح- غز 
طيني  محمررود عبرراسخ بارربب قررراره دنررراء ا نتخابررات يونللررا قرراد  حرفرر  فررتحخ لرررييس الاررلط  الفلارر

البلدي  في الفف  الرربي  وقطاا غز  في ظع تواتر المؤشرات علرى خارار  الحرفر خ اريما فري الفرف  
 الرربي .

وفري تحقيررق نشرره األربعرراء حررول ا نتخابراتخ قررال موقررس ريارراييع بررالسر ااررتنادا دلرى مقررابالت أنراهررا 
  شلومي دلدارخ مس عدد من فبار قاد  الحرف خ رففوا الكش" عن أامايلمخ معلقه للشؤون الفلاطيني

دن ا نتخابررات راتاررفر عررن هزيمرر    تقررع قاررو  عررن اللزيمرر  الترري منيررت بلررا الحرفرر  علررى يررد حرفرر  
وأشررار دلرردار دلررى أن قيررادات حرفرر  يتفقررون تمامررا مررس  ر.2006حمرراس فرري ا نتخابررات البرلمانيرر  عررام 

عبررررت عنلرررا المحافرررع األمنيررر  وا ارررتخباري  ارارررراييلي  التررري صررردرت مرررؤخراخ والتررري التقرررديرات التررري 
 توقعت أن تفوز رحماسر في فع المدن الكبر  في الفف  الرربي .

وبحاب دلدارخ فإن القيادات الفتحاوي  تاتلنن أن يتناهع عباس حقيق  غياب ارننازات التي يمفن 
 تخابي  رما نعع هذه ا نتخابات انتحارا للحرف ر.أن تشير دليلا رفتحر في حمالتلا ا ن

وأوفح دلدار أن ا نتخابات اتكون رأكثر دشفالي ر بالناب  راراييعخ على اعتبار أنلا تملد رفرفاء 
 شرعي  على نشاط ايااي لحرف  حماس في الفف  الرربي .

  وتنافررع مررن أنررع ونقررع دلرردار عررن مصرردر أمنرري داررراييلي قولرره دن رحمرراس فرري عزلرر  فبيررر  وخانقرر
الحصول علرى ماراعدات مرن أنرع فرمان بقايلرا فري غرز . دنرراء انتخابرات تفرمن الفروز فيلرا يعنري 

 منحلا طو  ننا خ ويمثع مشفل  فبير  راراييعر.
 17/8/2016"، 21موقع "عربي 
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 ماضون في االنتخابات مهما كان الثمن :البردويل .9

لمفي قدما في دنناح ا نتخابات المحلي  رملما أكدت حرف  حماسخ عزملا على ا: أحمد صقر-غز 
وقررال  فانررت األثمررانرخ وذلررك رغررم دنررراءات رالتخريرربر الترري يقرروم بلررا ا حررتالل ورالمتواطيررونر معرره.

القيرراد  فرري الحرفرر خ صررالح البردويررعخ دن رحمرراس عنرردما قررررت الرردخول فرري ا نتخابررات؛ أرادت أن 
ابيخ وأن تعيررررد العمليرررر  الديمقراطيرررر  للصرررردار  مررررن أنررررع تحرررررك الواقررررس الفلاررررطيني فرررري ا تنرررراه ارينرررر

 المشارف  في البناءرخ مشددا على أن را حتالل   يمفن له أن يقرر ماذا تريد حماسر.
ر أن رحمرررراس   تترانرررررسخ و  يمفررررن أن تترانرررررس عررررن هرررررذه الخطررررو رخ مؤفررررردا أن 21وأفرررراف لرررررررعربي

 مواصل  العملي  الديمقراطي ر. ردنراءات ا حتالل والمتواطيين معه لن تثنينا عن
وأوفح البردويع أن رالمطلوب من نميس فصايع الشرعب الفلارطيني؛ أن تشرفع شربف  أمران لكرع مرن 
يعملرون فرري تكررريس الررنلق الررديمقراطيرخ مطالبررا الارلط  الفلاررطيني  بررأن ر  تقرر" متفرنرر  أو متواطيرر  

يعا في ونه ا ختراقات الصرليوني  التري مس عملي  دنرامي  صليوني رخ وبأن رتق" مس النميس ادا من
 تلدف دلى عرقل  ا نتخاباتر.

وقررال دن رعلينررا أن نتخررذ ممررا حررد  فرري ترفيررا نموذنرراخ فعنرردما حررد  ا نقررالب وقفررت فررع األحررزاب 
فرري ونرره ا نقررالب؛ ألنرره يمررس النميررسرخ محررذرا مررن خطررور  رتخريررب  -المؤيررد  والمعارفرر -الترفيرر  

 فلاطيني ؛ ألنلا تمس النميسر.العملي  الديمقراطي  ال
وأكررد القيرراد  فرري رحمرراسر أنرره مررن رالعررار األكبررر؛ أن يتواطررأ الرربع  مررس ا حررتالل مررن أنررع تخريررب 
العمليرر  الديمقراطيرر رخ مؤفرردا أن رحمرراس لررديلا قرررار بالمفرري قرردما فرري تحقيررق هررذه العمليرر  ا نتخابيرر  

رنرراءات ا حرتاللخ و  رنرراءات المترواطيين  وتابس البردويع: رلن نخفس أبردا ملما فانت األثمانر.
 مس ا حتاللر.

 17/8/2016"، 21موقع "عربي 

 
 كويك" محاولة إسرائيلية للتأثير على نتائج االنتخابات حماس: اعتقال القيادي "أبو .11

اعتبرررت حرفرر  حمرراسخ أن اعتقررال ا حررتالل لممثللررا فرري لننرر  ا نتخابررات : مظلرروم خلرردون -رام هللا 
ي  حاين أبو فويكخ فنر اليوم األربعاءخ هو بمثاب  رمحاول  داراييلي  للتأثير على اير العملي  المرفز 

 ا نتخابي  ونتاينلار.
وأدانررت الحرفرر  فرري بيرران صررحفي للرراخ اعتقررال أبررو فويررك مررن منزلرره فرري مخرريم راألمعررر ر قرررب رام هللا 

 على أيد  ننود داراييليين.
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دعوتلا للالط  الفلاطيني  وأنلزتلا األمني  العامل  بالفرف  الرربير  وفي الايا  ذاتهخ ند دت الحرف  
 المحتل خ دلى وق" حمالت ا عتقا ت وا اتدعاءات الوااع  التي تمارالا بحق أنصار رحماسر.

وأكدت رحماسرخ أن ما وصفته بر را اتلداف المرزدوجر بحرق عناصرر الحرفر  وقياداتلرا رلرن يفلرح فري 
 يدها د  قو  واحتفان ا نماهيري ارخ بحاب تعبير البيان.فار شوفتلا ولن يز 

ل  دلى التردخع لإلفرراج عرن القيراد  حارين أبرو فويركخ  فما دعت الحرف  المؤااات الدولي  ذات الص 
ا بنزاه  العملي  ا نتخابي ر.  ووق" ا عتقا ت في صفوف الحرف  والتي تمثع رمااا 

 17/8/2016قدس برس، 
 

 قاالت االحتالل ستزيدنا إصرارا  للمشاركة في االنتخاباتحماس: اعتقيادي ب .11
قررال القيرراد  فرري حرفرر  حمرراس فرري محافظرر  أريحررا شرراكر عمررار : دن اعتقررال ا حررتالل لممثررع : رام هللا

حرفرر  حمرراس فرري لننرر  ا نتخابررات المرفزيرر  بالفررف  حاررين أبررو فويرركخ ترردخع اررافر وعمررع نبرران 
 التأثير على أصوات الناخبين.لمحاول  دفشال ا نتخابات القادم  و 

وأكد عمار  في تصريح صحفيخ على أن اعتقال قروات ا حرتالل ألبرو فويرك وأبنراء حرفر  حمراس لرن 
حباطلم من المشارف  في ا نتخابات للمنالس المحلي .  يفلح في فار شوف  الناس واك

صرررارا علررى المشررارف خ خاصرر  أن  وشرردد عمررار  علررى أن ا عتقررا ت اراررراييلي  اررتزيد الشررارا قررو  واك
هناك نلات تريد دعاق  ا نتخابات والتخريب علرى العملير  ا نتخابير  برمتلرا والتنرريص علرى الشرعب 

 ومشروعه الحفار  الديمقراطي.
 17/8/2016، فلسطين أون الين

 
 لممثل حركة حماس في االنتخابات البلدية في الضفة االحتالل"الشعبية" تدين اعتقال  .12

فلارررطينيا  مرررن  20بلررر  الشرررعبي  لتحريرررر فلارررطين اعتقرررال قررروات ا حرررتالل ارارررراييلي دانرررت النغرررز : 
فرري لننر  ا نتخابرات المرفزيرر  حمراس األربعراءخ مرن بيررنلم ممثرع حرفر   -الثالثرراءالفرف  الرربير  ليرع 
 حاين أبو فويك.

  التري تلردف القرصرنرمواطنرا خ بمرن فريلم أبرو فويركخ برر  20في بيان أمسخ اعتقال  رالشعبي رووصفت 
الترري مررن المقرررر تنظيملررا فرري الثررامن مررن  رمررن ورايلررا دلررى وفررس العراقيررع أمررام ا نتخابررات المحليرر 

تشررررين األول اأكتررروبرو المقبرررع. ورأت أن ا عتقرررا ت تمثرررع نررررايم فررري حرررق شرررعبناخ ومحاولررر  ربقررراء 
الراميررر  لتصرررفي   األوفررراا الكارثيررر  فررري الفرررف  وغرررز  وا نقارررام علرررى مرررا هررري عليرررهخ خدمررر  ألهدافررره
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رد فري هرذه الفترر  بتارارا وتزايرد ا ارتيطان والعردوان وهردم  القفي  الوطني  وحقو  شعبناخ والتري تتنا 
 البيوت وا اتيالء على مزيد من األرافي.

 18/8/2016الحياة، لندن، 
 

 : فوز حماس سيفسد ترتيبات االحتالل لما بعد عباساإلسرائيليخبير في الشـأن  .13
خبيرر والمخرتص فري الشرأن ارارراييليخ صرالح النعراميخ دن فروز حرفر  حمراس أو القرروايم قرال ال: غرز 

فاررراد الترتيبرررات  التررري ارررتدعملا فررري ا نتخابرررات المحليررر  الفلارررطيني  المقبلررر  راررريعمع علرررى تخريرررب واك
 اراراييلي  لما بعد رييس الالط  الفلاطيني  محمود عباسر.

اس فرري لننرر  ا نتخابررات المرفزيرر  ردليررع عملرري علررى نيرر  ورأ  النعرراميخ أن اعتقررال ممثررع حرفرر  حمرر
 تشرين أول/ أكتوبر المقبعر. 08ا حتالل تخريب ا نتخابات المحلي  المزمس دنراؤها في 

وفانررت قرروات ا حررتاللخ قررد اعتقلررت فنررر يرروم األربعرراءخ القيرراد  فرري حرفرر  حمرراس وممثللررا فرري لننرر  
 يكخ عقب دهم منزله قرب مدين  البير .ا نتخابات بالفف  الرربي خ حاين أبو فو 

وصررر ح النعرراميخ تعقيب ررا علررى اعتقررال أبررو فويرركخ رداررراييع معنيرر  بتخريررب ا نتخابررات المحليرر خ ألن 
 لديلا تقديرات مؤفد  بأن حماس اتفوز فيلاخ واتايطر على البلديات في الفف  الرربي ر.

ا: رفوز حمراس فري ا نتخابرات البلدير  المقبلر  خ اُيشرفع قرو  للحرفر  فري الفرف  الرربير خ وهرذا ماتطرد 
وأفررراد المحلرررع الفلارررطيني أن ردارررراييعر تقررروم  أمرررر غيرررر مقبرررول بالنارررب  لدولررر  ا حرررتالل ارارررراييلير.

ا: روفروز حرفر  . بترتيبات أمني  ونقرع صرالحيات للارلط  الفلارطيني  مرن منراطق رأر دلرى ربر مارتدرف 
لا علرى بلرديات الفرف  اريعيق ذلركخ ألن بعرد الررييس عبرراس حمراس فري ا نتخابرات المحلير  واريطرت

  لن تكون هناك أ  شرعيات منتخب  في الفف  الرربي  غير البلدياتخ دن تمترخ حاب تعبيره.
وأكررد أن أكثررر مررن خبيرررر داررراييلي طالررب بفررررور  دلررراء ا نتخابررات البلديررر  خشرري  فرروز حمررراسخ أو 

وشرردد علررى أن  لررى األر خ فري ارشررار  دلررى ا عتقرا ت.الترأثير علررى نتاينلرا مررن خررالل دنرراءات ع
دول  ا حرتالل غيرر معنير  بنترايق ا نتخابرات البلدير  فري قطراا غرز  برالمطلقخ رألن القطراا محاصرر 

 وخارج ايطرتلاخ وأن قلقلا الكبير هو من دنراء ا نتخابات في الفف  الرربي ر.
 17/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عبد القادر من الجيل المؤسس للحركة اإلسالمية سليمانعى الحاج حماس تن .14

نعررت حرفرر  حمرراسخ الحرراج اررليمان عبررد القررادرخ مررن النيررع المؤاررس للحرفرر  اراررالمي  داررطنبول: 
 الفلاطيني خ والذ  انتقع دلى نوار ربه اليوم األربعاء في ترفيا.
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الحراج عبرد القرادر قفرى ارنوات عمرره  وقالت حماس في بيان وصع رالمرفز الفلاطيني لإلعالمر دن
مرن أنرع دينره ووطنره وقفريتهخ مربيرا  فافرال  لألنيرالخ ومونلرا  للراخ ورمرزا  مرن رمروز الردعو  دلرى هللا 

ونرع أن يررحم الفقيرد  ودعت هللا عرز بين أبناء شعبهخ وداعما  لنلادهم في ابيع هللا لتحرير فلاطين.
 نناته.وأن يترمده بوااس رحمهخ وأن يافنه فايح 

و األاررتاذ اررليمان عبررد القررادرخ أحررد مؤاارري الحرفرر  اراررالمي  8-17وفرران قررد ترروفي اليرروم األربعرراء ا
 الفلاطيني خ وذلك في ترفيا بعد صراا طويع مس المر .

 17/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 شتسّلم شقيقي بالل بدر وعمه إلى مخابرات الجي الفلسطينية التحريرجبهة لبنان:  .15
ال مت نبل  التحرير الفلاطيني  ابرياا  ناظم يوا"و والمنفوي  تحت لواء فصايع منظمر   :بيروت

التحريررر الفلاررطيني  الفلاررطينيين أحمررد وشررراا برردر اللررذين ينتميرران دلررى النبلرر  دلررى ماررؤول مخررابرات 
ر أحرد النيش في الننوب العميد خفر حمود في ثكن  محمد زغيب فري صريدا. وهمرا شرقيقا برالل برد

فري الرقر  للتحفررير  رداعرشرالارابقين والمطلروب بتلمر  التواصررع مرس أحرد أمرراء  رننرد الشرامرعناصرر 
 لعمليات أمني  في الننوب.

فما ال مت النبل  الفلاطيني غالب حنيررخ عرم  برالل بردر وهرو والرد خطيبتره. وترم تارليم الثالثر  دلرى 
لعرررايلي بررالمطلوب برررالل بررردر وبلررردف دنلررراء مخررابرات النررريش فمبرررادر  مرررن النبلرر  وذلرررك  رتبررراطلم ا

 نبلر  النصرر رالمل". وأفادت الوفال  الوطني  لإلعالم االرامي و بأن المدعو ط.أ ابن شرقيق مارؤول 
 في مخيم عين الحلو  المطلوب أاام  الشلابيخ الم نفاه دلى فرا المعلومات في صيدا. 

 18/8/2016الحياة، لندن، 
 

 زعم تنفيذه عملية طعنب مقدسيا  االحتالل يعتقل  .16
عاماو من ارفان بلرد  الطرور فري القردس  20القدس: اعتقلت الشرط  اراراييلي  الشاب احمد عشاير ا

 الشرقي خ  تلامه بتنفيذ عملي  طعن في المنطق  قبع أابوا.
وقالررت الشرررط  فرري بيررانخ دنلررا اعتقلررت عشرراير أول مررن أمررسخ ونررر  تمديررد اعتقالرره ثمانيرر  أيررام فرري 

 الصلح اراراييلي . محفم 
وتدعي الشرط  دن عشاير قام في الحاد  عشر من الشلر النار  بطعن يلود  لد  مرادرته مقبر  

 وفان الشاب اليلود  أصيب بنروح طفيف . اليلود بقطع  خشبي  حاد  قبع أن يفر من المفان.
 18/8/2016األيام، رام هللا، 
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 مكان وفي كل وقت اإلسرائيلي يصل إلى أي الجونتنياهو: سالح  .17

نتنيراهو األربعراء دن ارالح النرو ارارراييلي  ارارراييلي بنيرامينقال رييس الوزراء  األنافول:-القدس
 ."يصع دلى أ  مفان وفي فع وقت"

النويررر  ارارررراييلي  اواررر وخ دن  "قاعرررد  ترررع نررروف"واعتبرررر نتنيررراهوخ خرررالل زيرررار  قرررام بلرررا أمرررس دلرررى 
 "األنافررول"خ حاررب بيرران أصرردره مفتبررهخ ووصررع "فررع فرري العررالماررالح النررو اراررراييلي هررو األف"

 ناخ  منه.
عنردما أرارله اارالح النروو لتنفيرذ ملامرهخ فإنره يصرع دلرى "وأفاف متحدثا  عن االح برالده النرو : 

 خ دون مزيد من التفاصيع."أ  مفان وفي فع وقت وفي أ  ملم  فانتخ وهذا ما ينر  انن
فم طايرات حربير  مقاتلر  وطرايرات عمودير  مقاتلر   "قاعد  تع نوف"في  وتفق د نتنياهو معرفا  نويا  

 من طراز أباتشي وطايرات من دون طيار وبطاري  تابع  لمنظوم  القب  الحديدي  المفاد  للصواري .
 18/8/2016، القدس العربي، لندن

 
 نصف مليون وزير اإلسكان اإلسرائيلي: خطة حكومية لرفع عدد المستوطنين في بيت لحم إلى  .18

فرررري حفومرررر  ا حررررتالل اراررررراييلي يرررروآف  واراررررفانفشرررر" وزيررررر البنرررراء : نرايارررري برهرررروم- الناصررررر 
غالنررررتخ فرررري تصررررريحات نشرررررت أمررررس األربعرررراءخ عررررن أن حفومترررره وفررررعت مخططررررا لنعررررع عرررردد 
الماتوطنين في منطق  بيت لحمخ خالل عشرر ارنواتخ نصر" مليرون مارتوطنخ مرا يعنري زيراد  عمرا 

ألرر" ماررتوطنخ وهررذا دون الحرردي  عررن المنرراطق ا اررتيطاني  األخررر  فرري  430بنحررو  هررو قررايم اليرروم
 الفف  المحتل .

ويوآف غالنت هو الشخص الثاني في حزب رفو نور الذ  يتزعمه وزير المالي  موشيه فحلونخ وُيعرد 
 رف. في المقاييس اراراييلي خ على أنه حزب روا رخ د  أنه حزب يعبر عن مواق" اليمين المتط

 دلرررىوقرررال غالنرررتخ دن علرررى التكترررع ا ارررتيطاني رغررروش عتاررريونرخ أن يرررزداد عررردد المارررتوطنين فيررره 
أل" مارتوطن اليروم. وُيعرد هرذا التكترع  70انواتخ بد  من  10نص" مليون ماتوطن خ في غفون 

مالي ا اتيطانيخ النقط  الرربي  األولى للحرزام ا ارتيطاني الفرخم الرذ  يبترر الفرف  دلرى قارمين شر
 وننوبيخ ويفون في مرفزها مدين  القدسخ ويصع شرقا حتى مشارف البحر الميت. 

 18/8/2016، الغد، عّمان
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 من المشكلة باتت جزءا   ألنهايجب حل السلطة الفلسطينية : نائب وزير الدفاع اإلسرائيلي .19
ارارراييلي ديلري  دفااارارراييلي  عرن نايرب وزيرر الر رمعراري"رالقدس العربي: نقلت صحيف   –رام هللا 

بن دهان القول دنه ينب حع الالط  الفلاطيني  التي باتت نزءا من المشفل  ولم تعد نزءا من الحع 
 و  يمفن أن تكون نزءا من اتفا  ايااي في المنطق .

وناءت تصريحات بن دهان خالل لقاء نمعه مس ريريس وحرد  التونيره الارابق فري النريش األمريفري 
ص  في محارب  ما تامى بمنظمرات اررهراب فري أفرانارتان. واتلرم برن دهران الارلط  التي فانت مخت

ممرن  %95الفلاطيني  بأنلا هي المحر  على العمليات فد دول  ا حرتالل ارارراييلي. ويعتبرر أن 
عاما  وهرؤ ء نمريعلم مرن مواليرد مرا بعرد  23نفذوا عمليات فدايي  خالل العام األخير أعمارهم أقع من 

 قيات أوالو وتربوا على المناهق التعليمي  وواايع ارعالم الخاص  بالالط  الفلاطيني .اتفا
فررري المقابرررع طالرررب نايرررب وزيرررر النررريش بالعمرررع علرررى فرررم الفرررف  الرربيررر  دلرررى الارررياد  ارارررراييلي  

 والتطبيق الفور  للقوانين اراراييلي  فيلا.
 18/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 عاما   68ون أعجبتهم فكرة اعتبار أنفسهم الجئين وهو أمر لم يعد قائما  بعد ديختر: الفلسطيني .21

 رالشراباكرالقدس العربي: هانم رييس لنن  الخارني  واألمن التابع  للكنيات ورييس نلراز  –رام هللا 
 األاربق آفري ديختررر الارلط  الفلاررطيني  قرايال : الفلاررطينيون أعنبرتلم ففررر  اعتبرار أنفاررلم  نيرين مررس

عاما  وهذا الكالم يشفع عايقا فبيرا أمام الاالم. وحرال اارتمر  68العلم أن   صدقي  للذا الكالم بعد 
 الفلاطينيون اعتبار أنفالم  نيين لن ناتطيس الوصول دلى أ  مفان.

 18/8/2016القدس العربي، لندن، 
 

 تقود ال أن تقاد: "إسرائيل" بحاجة إلى قيادة يعلون  .21
دعا وزير الحرب اراراييلي الاابق موشيه يعلونخ ريريس الروزراء بنيرامين : نرايايبرهوم  - الناصر 
الكرر" عررن برر  أنررواء التخويرر" بررين اراررراييليينخ وقررال دن داررراييع لياررت فرري رخطررر  دلررىنتنيرراهو 

ونود ر. في حين أعلن يعلون نيته المنافا  في ا نتخابرات البرلمانير  المقبلر خ فإمرا مرن خرالل حرزب 
 أو أحد األحزاب القايم .نديدخ 

لقاها مااء الثالثاءخ دنه رفي هذا الوقت   يوند تلديرد ونرود  فرور  علرى أوقال يعلون في محافر  
فري  األقرو  داراييعخ ويندر بالقياد  ارارراييلي  أن تكر" عرن تخوير" المرواطنين. دارراييع هري الدولر  
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المتفرانينخ هري أنلرز  نوعير خ متطرور  وشرديد   المنطق خ ونلازها األمنيخ بأذرعه المختلف  وبمشارفيلا
 القو ر.
يعلون قرايالخ ربمرا أنره مرن غيرر ممفرن الوصرول فري المارتقبع القريرب دلرى تاروي  دايمر  امرس  وأفاف

النانررب الفلاررطينيوخ فإنرره ينررب العمررع علررى تحاررين الوفررس ا قتصرراد  للفلاررطينيين فرري المنرراطق 
منظومررر  توازنرررات وفررروابح فررري دولررر  دارررراييع اليلوديرررر  وخ وفرررمان ونرررود 1967االمحتلررر  منرررذ العرررام 

والديمقراطيرر  ومفافحرر  الميررول للمررس بلررمخ مفافحرر  التحرررش الننارري للنارراءخ مارراعد  الفررعفاء فرري 
 المنتمس والحفاظ على قيم المنتمس القدو ر. 

دارراييع  وقال يعلونخ في انتقادات مبطن  لنتنياهوخ انره رمرس مررور الارنين فلمرت بانره مرن أنرع قيراد 
ررر خ فمطلررروب زعامررر . ومطلررروب شرررناع   تخررراذ القرررراراتخ لررريس العمرررع مرررن أنرررع البقررراء  بمارررتو  القم 
الرذاتيخ أو الحفراظ علرى الكراري وعردم عمرع ذلرك مرن خرالل التحرري خ الشرقا خ التقاريم والتخويرر"خ 

قرراراتخ الصرعب  تننر. الزعامر  الوطنير  هري القردر  علرى اتخراذ ال أنأن تقود   أن تقاد. أن تبادر   
وغير الشعبي . معرف  فيفي  القطس فما يقالخ والقياد  حاب الفمير وليس حاب ملب الريح.  أحيانا

الحماار  فري الشربفات ا نتماعير . مرن الارلع  أوفد التيارخ ومون  التحلريالت  أحيانامعرف  الاير 
 ات زعام  وطني ر.هذه لي –مطارح متطرف   دلىعلى المرء أن يفقد رأاهخ فيتذبذب ويننر 

 18/8/2016، الغد، عّمان
 

 بدأ العد التنازلي لنهاية حكمهنتنياهو يدرك أنه باراك:  .22
هررانم ريرريس الحفومرر  ووزيررر األمررن اراررراييلي األارربق ايلررود برراراكخ ريرريس الحفومرر  : بررالل فرراهر

ررا أمنيرا بإارراييع بنيامين نتنياهوخ وقال مااء األربعاءخ دنه وقعت في الفتر  األخيرر  حالر  ألحقرت فر
 نتين  لخطأ بترنيح الرأ  من نانب نتنياهو وعالقاته المتوتر  مس الرييس األميرفي باراك أوباما.

فري مدينر  ريشرون لتاريونخ أنره لريس  "طريقنرا"وأفاف براراكخ الرذ  فران يتحرد  أمرام مرؤتمر لحرفر  
 بإمفانه ارفصاح عن تفاصيع بابب حاااي  الموفوا.

ثم  ثمنا باهظا لحد  آخرخ وفيه أيفاخ مزيق مقلق من انعدام القردر  علرى "باراك أن رغم ذلكخ تابس 
الحفم على مصالح أمني  عميق  والم أولويات تمليلاخ دلى نانب عردم اارتيعاب دمفانير  التعراون مرس 
الو يررات المتحررد  وفررذلك أداء غيررر حررريص. وفررع هررذه األمررور أدت دلررى فشرر" داررراييع بشررفع مقلررق 

 .  "أمام تحد أمني مرفز . وبابب حاااي  األمور ليس بإمفاني التفصيع أكثر من ذلكللراي  
وأفاف باراك أن نتنياهو ألحق فررا أمنيا بإاراييع من خرالل اتفرا  الماراعدات األمنير  األميرفير خ 

. حررول ا تفررا  النرروو  مررس ديررران "لرهانرره الفررانر فرري ددار  العالقررات مررس البيررت األبرري "وذلررك نتينرر  



 
 
 
 

 

 17 ص             4024 العدد:        18/8/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

مليرررار دو ر ارررنوياخ فإنلرررا  4.5وقرررال بررراراك دنررره برررد  مرررن حصرررول دارررراييع علرررى ماررراعدات بحنرررم 
 مليار دو ر. 3.8اتحصع على مااعدات بحنم 

تفليع زعماء "وقال باراك دن نتنياهو أظلر عدم ترنيح رأ  في المنال الايااي أيفاخ عندما قرر 
لقرد اعتبرر نتنيراهو فشرخص فرعي"خ ولديره "ارطيني. بفع مرا يتعلرق بنوايراه فري الموفروا الفل "العالم

قرردرات تفررليع   ياررتلان بلررا وتمررارس باتنرراه الررداخع والخررارج علررى حررد اررواءخ وأنرره شررخص مرلرر" 
 ."بالللس والمخاوف وينثر الكثير من الفبابي  الكالمي  لكنه يلدر فرصا بشفع دايم

د القرول دنره ترتحفم بره نلرات أننبير  تردعم منصت أكثر ممرا ينبرريخ و  أرير"واتلم باراك نتنياهو بأنه 
اليلررود  شرريلدون أدلاررون. وخلررص برراراك  –خ فرري دشررار  دلررى الثررر  األميرفرري "باررخاء ااررتمرار حفمرره

مرروقفي معررروف بررأن العررد التنررازلي نحررو نلايرر  و يترره قررد برردأ. وبحاررب انطبرراعيخ هررو "دلررى القررول دن 
 .  "يدرك ذلك أيفا

 17/8/2016، 48عرب 
 

 لألبحاث السياسية تنشئ شعبة استخباراتية تابعة لها تضم مركزا   "اإلسرائيلية الخارجية" .23
ارارررراييلي  النقررراب عرررن تشرررفيع وزار   تفشرررفت صرررحيف  يرررديعوت احرونرررو : الررررأ  –القررردس المحتلررر  

الخارنيرر  اراررراييلي  شررعب  ااررتخباراتي  تابعرر  للررا تفررم مرفررزا لألبحررا  الاياارري  لتحليررع المعلومررات 
  ع للشعب .التي تص

وقالت الصحيف  دن الشعب  تلدف لنمرس المعلومرات عرن الردول وعالقاتلرا ببعفرلا الربع  واارترالل 
فررر  عقوبررات دوليرر  علررى ديرررانو -هررذه المعلومررات فرري تحريررك الملفررات الدوليرر  اعلررى ارربيع المثررال

 ي .وااترالللا أيفا في توطيد العالقات مس بع  الدول فما هو الحال مس الدول األفريق
 رالمواررادر اراررراييليوأفررافت الصررحيف  أن هررذه الشررعب  تعمررع بشررفع منفصررع عررن نلرراز المخررابرات 

خ وتم تشفيللا فأحرد الردروس رفمانرويطلق عليلا اام  رأمانروشعب  ا اتخبارات بالنيش اراراييلي 
 2006ام وتم دنشاء هرذه الشرعب  منرذ عشرر ارنوات فاملر  أ  فري عر 1973الماتفاد  من حرب أكتوبر 

 .داراييععندما فان ايلود أولمرت ريياا للوزراء في 
 18/8/2016، الرأي، عّمان
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 "القرية االستخبارية" "معاريف": وزارة الدفاع تستعد لطرح مناقصة إلقامة .24
 ارارراييلي  دفااوزار  الر أن األربعاء أمس اراراييلي ذفرت صحيف  معاري" : الرأ  –القدس المحتل  

قررب بلرد   رالقرير  ا ارتخباري ر رقامر ااتعدادا  لطرح مناقصر   األولىثنين مرحل  التصني" نشرت ا 
ياررررلم التمويررررع  دذ رالمصرررردر الخررررارنيروينررررر  المشررررروا بأاررررلوب  بيررررب.أعررررومر ننرررروب مدينرررر  تررررع 

 عاما . 25الفايز بالمناقص  وذلك لمد   دلىوالتخطي  والتشريع 
مرفزيرر  فرري المبررادرات القوميرر  لنقررع  األكثرررع وتعتبررر شررواكت الهررذه المناقصرر  بمليررارا أن دلررىويشررار 
 2022ا ارتخباري  فري نلاير  العرام  رالقرير رومن المقرر البدء بالعمرع فري  للننوب. اراراييليالنيش 

 من أفراد شعب  ا اتخبارات العافري . %80ليلا دحي  اينقع 
 متر مربس من البناء.  أل" 350لا حوالي دونم من 2,500على مااح   رالقري  ا اتخباري روتقام 

 18/8/2016، الرأي، عّمان
 

 "الليكود"كاتس يتراجع عن تقليص صالحيات نتنياهو في  .25
عمرد وزيرر المواصرالت وا ارتخباراتخ يارراييع فراتسخ يروم األربعراءخ دلرى تنميرد قررار : هاشم حمدان

فومرر خ وذلررك بعررد أن انتمررس مررس اررفرتاريا حررزب الليفررودخ بريااررتهخ باررحب صررالحيات مررن ريرريس الح
 بنيامين نتنياهو في مفتبه.

وفانت افرتاريا الليفود قد قررتخ يوم أمس الثالثاءخ بلرور  دنرراءات نديرد  لنشراط الحرزب مرن شرأنلا 
 أن تاحب صالحيات اردار  من يد رييس الحزب وتحويللا دلى افرتاريا الحزب.

ماررؤولين فرري مناصرربلمخ مثررع المرردير العررام للحررزب أو وبحاررب ارنررراءات النديررد خ فررإن و يرر  فبررار ال
اررنوات فقر خ فمرا أن تننيرد مروظفين نردد أو ا تصرا ت مررس  8رؤاراء األقارام اروف تحردد مردتلا لرر 

 نلات خارني  تتم بمصادق  رييس الافرتاريا.
 وفي أعقاب اللقاء بين نتنياهو وفاتسخ تقرر تشفيع لنن  مشترف  لمناقش  طر  ددار  الحزب.

 17/8/2016، 48عرب 
 

 للخطر "إسرائيل"السياسة االقتصادية التي تنتهجها حكومة نتنياهو تعرض اقتصاديون:  .26
تلررررا الحفومرررر  اراررررراييلي خ وينتظررررر  2018-2017تتعررررر  ميزانيرررر  العررررامين : حلمرررري مواررررى الترررري أقر 

نمرا أيفرا  مرن عرفلا قريبا  على الكنياتخ  نتقادات حراد خ لريس فقر  مرن نانرب قراد  المعارفر خ واك 
نانرررب قررراد  ا قتصررراد ارارررراييلي. واعتبرررر بعفرررلم أن الايااررر  ا قتصرررادي  التررري تنتلنلرررا حفومرررر  
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مفانررر  الصررناع  فيلررا فرري الرردرك األاررفع وتوقررر" ربنيررامين نتنيرراهو تعررر  داررراييع للخطرررخ وتنعررع 
 . رالنمو

ت ا قتصرررادي  الريياررري  فررري وأشرررارت وارررايع ارعرررالم ارارررراييلي  دلرررى أن مرررؤتمرا  عقرررده قررراد  المنظمرررا
الدولرر  العبريرر  قبررع يررومين حمررع بشررد ا لررم يارربق للررا مثيررع علررى وزيررر الماليرر  موشرري فحلررونخ وعلررى 

 ميزاني  الدول  التي أقر ت مؤخرا  في الحفوم .
تعر  ا قتصاد اراراييلي مارتقبال  ألزمر  حراد .  2018-2017وير  اقتصاديون أن ميزاني  العامين 

ء دن األزم  قادم  حتى لو فانت المؤشرات الالبي  محدود . وتتعلق ا نتقادات أاااا  فري ويقول هؤ 
الحفرومي بحروالي خمار  فري المير   األنفرا حقيق  أن الميزاني  النديد  تحاول تعزيز النمرو عبرر زيراد  

عرن ا عتمراد في المي  من الناتق القوميخ ففرال   2.9وزياد  العنز في الميزاني  دلى  2017في العام 
فرري التمويررع علررى مؤااررات مررن الترري ينررر  فيلررا الرردخع لمررر  واحررد  فاليانصرريب واررلط  األرافرري 

 والط  المطارات.
وفي نظر خبراء اقتصاديينخ فإن ا عتماد على مثع هذه المؤااات للتمويع يعتبر دشفاليا خ ألن هرذه 

وهرري ماررأل  يصررعب الترانررس عنلررا مصررادر مؤقترر خ مقابررع الزيرراد  فرري النفقررات أو تقلرريص الفرررايبخ 
  حقا .

 18/8/2016السفير، بيروت، 
 

 "إسرائيل"إنتاج األسلحة في الضفة يرعب  :"إسرائيل اليوم" .27
مقرا  يحرذر مرن انتشرار  -المقربر  مرن ريريس الروزراء بنيرامين نتنيراهو-نشرت صحيف  رداراييع اليومر 

الكررارلور باتررت اررالح ا نتفافرر  الفلاررطيني   صررناع  األاررلح  فرري الفررف  الرربيرر خ معتبرررا أن ربندقيرر 
 الثالث .

وقرررال فاترررب المقرررال نرررداف شررررغا  دن الفرررف  باترررت تشرررلد انتشرررارا مفثفرررا للوارررايع القتاليررر  واألارررلح  
بأاعار رمزي خ بنانب ازدهار صناع  المخارط التي تنتق الواايع القتالي  المحلي  الصنسخ مشيرا دلى 

 العديد من الحا ت. فش" قوات األمن اراراييلي 
واعتبررر شرررغا  أن ذلررك يشررفع تلديرردا مقلقررا راررراييع يتمثررع فرري دمفانيرر  تصررنيس الفلاررطينيين قررذاي" 

 محلي  الصنس فما هو عليه الوفس في قطاا غز .
الررذ  تعتبررره داررراييع قايررد فتايررب القاررام فرري الفررف  -وأفرراف أن الحلررم الررذ  يررراود صررالح العررارور  

وهرو أن يصرع بالحرفر  دلرى مرحلر  دنتراج القرذاي" الصراروخي  فري الفرف   -مراسالنناح العافر  لح
 الرربي  في محاكا  للنموذج القايم برز  آخذ في التحقق.
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وأشار شرغا  دلى أن الفلاطينيين الذين دأبوا في الانوات األخير  على تصنيس عبوات نااف  وقنابرع 
بناد  فارلوخ ويمفن الحصول على القطع  الواحد  يدوي  وماداات باتوا في األشلر األخير  ينتنون 

 دو راو. 750بثالث  آ ف شيفع ا
 17/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 من فرنسا مئةو  الواليات المتحدةجديدا  من  يهوديا   233وصول "إسرائيل":  .28

حفومير  دن غيرر ال راألرواح اليلودير  متحرد رأو  رنفريش بنفريشرقالرت منظمر  : رمفران أحمد-رام هللا 
دلى مطار بن غوريون الدولي فري مدينر   أمسملانرا  نديدا  من الو يات المتحد  وصلوا صباح  233
وأشرررارت المنظمررر  ارارررراييلي  التررري تشرررنس هنرررر  اليلرررود مرررن الو يرررات المتحرررد  وفنررردا والمملكررر   اللرررد.

 .رمن الملانرين الندد ايتطوعون في النيش اراراييلي 75رالمتحد خ دلى أن 
الرييس اراراييلي رؤوبين ريفلينخ ووزيرر   ربن غوريون روفان في ااتقبال الملانرين الندد في مطار 

 صوفا لندفيرخ والوزير بال حقيب  تاحيا هنربي. وا اتيعاباللنر  
خ دلرى دارراييع قرادمين أمرس وصرلواملانر نديد  100وفي الايا  نفاهخ قالت ارذاع  اراراييلي  دن 

 من فرناا.
 18/8/2016، المستقبل، بيروت

 
 إسرائيلي يطمس معالم القدس العربية واإلسالمية مخططتحذير من  .29

حذ ر المرفز ارعالمي المختص بشؤون القدس والماند األقصى المبارك رفيوبرسر : القدس المحتل 
ريياي من أن  بلدي  ا حتالل اراراييلي في القدسخ تخط  رنراء ترييرات وااع  في المدخع ال

 لمدين  القدس من نلتلا الرربي خ ما ايري ر طابس المدين  التاريخي واراالمي العربي.
وأوفح مرفز رفيوبرسر في تقريرخ أمس األربعاءخ أن  المخط  يقوده رييس بلدي  القدس نير برفاتخ 

واللندا خ تعمع ويحمع عنوان رونه القدسخ المدين  الحديث رخ مشيرا  دلى أن  شرف  داراييلي  للتخطي  
 على تنفيذه بعدما وفعت الخط  الشامل  والتفصيلي  للمخط .

ر األلماني  فازت من بين ثال  شرفات عالمي  دحداها 1ولفت المرفز دلى أن  شرف  رطوفوطك 
 بريطاني  وأخر  برترالي خ بوفس التصميم والتخطي  للمنظر العام للمدخع الريياي للمدين .

برفات فان قد صرحخ بأن  القدس راتتحول خالل الانوات القادم  دلى المرفز  ووفق رفيوبرسرخ فإن  
 التنار  المتطور واألكثر حداث  في البالدخ تتخلله مشاريس تكنولوني ر.
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وتعتزم البلدي  العبري  في القدسخ دنراء ترييرات نذري  وااع  في المدخع الريياي لرربي المدين خ 
 اسخ هو األكبر في البالد.وتحويللا دلى مدخع عمال  ووا

دونما  فق  للمدخع الرييايخ  211دونما خ من فمنلا  720وتقس رقع  المخط  الشامل  على مااح  
 اداراييليو. شيفعمليار  1.4في حين تبلل تكلف  تنفيذه نحو 

ويتفمن المخط  شبف  مواصالت عام خ وتوصيع المنطق  مس شبف  القطار الخفي" والقطار العام 
صع بين مدينتي تع أبيب والقدسخ دلى نانب ترميم وتطوير مشروا رمباني األم رخ وبناء مراكز الوا

 تناري  وفناد  وعمارات شاهق خ ففال  عن دقام  مراكز ترفيه وتالي .
وايفون الترفيزخ حاب المخط خ على المنظر العام للمدخع النديد للمدين  المقدا خ وتشفيع وحد  

افاني  مت كامل خ تتصع مس منطق  القري  الحفومي  االمباني الحفومي  والكنيات خدماتي  واك
 اراراييليو في غربي القدس المحتل خ المناور  للمدخع الرربي.

ونبه رفيوبرسرخ من أن  مخط  المدخعخ ومن خالل التصميمات األولي خ يبرز رالونه النديد للقدس 
العام  في القدس المحتل خ وتطرى على تاريخلا بعد احتالللارخ عبر بنايات شاهق  تطمس المعالم 

 اراالمي والعربي.

 18/8/2016، لندن، العربي الجديد
 

 فلسطينيا  في أنحاء الضفة 23قوات االحتالل تقتحم أحياء في رام هللا وتعتقل  .31
عد  من الفف   أنحاءتصعيدها في  اراراييلي اصلت قوات ا حتالل : و أحمد رمفان  -رام هللا 
بي خ حي  فثفت من عمليات ا قتحام والدهم والتفتيش وا عتقا تخ حي  أصيب شابان بنروح الرر 

بالرصاص الحيخ خالل موانلات عنيف  اندلعت في عد  أحياء من مدين  رام هللاخ مس قوات 
 ا حتالل التي توغلت في مخيمي األمعر  وقدور خ وفواحي حي والمصيون وبلد  بيتونيا.

حتالل حمل  دهم وتفتيش وتوغع في نميس أنحاء مدين  رام هللاخ واقتحمت العديد من ونفذت قوات ا 
 المنازلخ وعاثت فيلا فاادا خ ودمرت محتوياتلاخ واعتدت على من فيلا.

فلاطينيا  في الفف   23قوات ا حتالل اعتقلت  أنالفلاطيني  األايرناد   أعلنفي غفون ذلكخ 
هشلش  أبوحاشد  في مدين  الخليع فال من الشليد محمد يوا"  دلى ذلكخ شيعت نماهير الرربي .

مداهم  مخيم الفوار في ننوب مدين   أثناءمن امس برصاص نيش ا حتالل  أولالذ  ااتشلد 
الطبي  ارهمالالمحرر نعيم شوامر  من بلد  دوراخ غرب الخليعخ الذ  توفي نتين   واألايرالخليعخ 

 مخيم الفوار وبلد  دورا.  فرابارفي انون ا حتاللخ وقد عم 
 18/8/2016المستقبل، بيروت، 
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 أسير مريض في سجون االحتالل 700: األسرى إعالم  مركز .31
أاير مري  يقبعون في انون ا حتالل اراراييليخ بينلم  700أفاد مرفز دعالم األار خ بأن : غز 

 أاير ا يعانون ظروف ا صحي  صعب . 150
خ أن هذا الرقم الكبير امن األار  المرفىو والذ  الخميس توبخ يومواعتبر المرفز في بيان مف

فحى أصحابه بانين غف  من أعمارهم في ابيع هذا الوطن بحان  دلى مزيد من تعافد والتحام 
 النلات الماؤول  عن األار  والتي تناد  بماميات حقو  ارناانر.

 
مي  من أنع دراا  الملفات الخاص  باألار  وأكد المرفز على فرور  حشد النلود القانوني  وارعال

 المرفى وتالي  الفوء على قفايا ارهمال الطبي بحقلم.
من نانب آخرخ أفادت مؤاا  ملن  القدس للشلداء واألار خ أن األاير المري  محمد عدنان 

 لي.ان  في انون ا حتاللخ وبدأ أمسخ ان  نديد  على التوا 17عام او أنلى  38اليمان مرداو  ا
 17/8/2016فلسطين أون الين، 

 
 إدارة سجن "نفحة" تنكل بأهالي األسرى المقدسيين .32

نفلت ددار  انن نفح خ اليوم األربعاءخ بأهالي األار  المقدايين الذين  ار:وف”-المحتل القدس 
 تونلوا لزيار  أبنايلم.

بالفرب على خما  وأكدت مفوفي  ارعالم والثقاف  في حرف  فتحخ أن ددار  انن نفح  اعتدت 
من األار  المقدايينخ  عترافلم على ارنراءات المذل  التي يمر بلا األهالي خالل دخوللم 

 للزيار خ وطالبوا بإدخال بقي  األهالي المحرومين من الزيار  والمتواندين في ااح  الانن.
  بالكالب وعند نلاي  الزيار خ وحاب البيانخ هانمت منموع  من القوات الخاص  المصحوب

البولياي  األار  الخما  داخع قاع  الزيار  وأمام أهاليلم وفبلوهم بشفع قاسخ وهددوا األهالي 
 في حال لم يرادروا القاع . بحرمانلم من الزيار  لفتر  طويل 

 17/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 را  تشييع جثمان الشهيد الكالوتي في القدس فج .33
ان الشليد محمد نمال الكالوتيخ بعد منتص" ليع الخميسخ دلى مقبر  رالمناهدينر ُشي س نثم: رام هللا

 أشلر. خما بالقدسخ بعد احتنازه في ثالنات ا حتالل لمد  
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عام او  21وأوفحت مصادر محلي  أن الطات ا حتالل المت نثمان الشليد محمد الكالوتي ا
باب الااهر خ وذلك بعد انتشار قواتلا في شارا  –لعايلتهخ بعد منتص" الليعخ عند مقبر  المناهدين

صالح الدين وباب الااهر خ واكغالقه بالكامعخ دفاف  دلى محاصر  المقبر  ومنس ا قتراب منلاخ 
ا من عايل  الشليدخ الذين ااتلموه وشارفوا في تشييعه والصال  عليه ودفنه. 30بااتثناء   شخص 

 18/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 هذه األسباب انفرط عقد "الشباب المسلم" في عين الحلوةل .34
  تزال ارتدادات حع رتنمس الشباب المالمر تتفاعع في مخيم عين الحلو خ دذ ثم  من : محمد صالح

 خرج ليص" األمر بأنه رأكثر من انتفاف  وأكبر من رد  فععر على الواقس الالفي المتشدد.
ق  تففيك للتنظيم فحابخ بع هو عبار  عن نزا فتيع للتوتر ما يحصع في عين الحلو  اليوم ليس ف

لمصلح  المخيم وأمنه وااتقرارهخ خصوصا في ظع التااؤ ت حول مرز  ومعنى أن يقدم أشقاء 
بالل بدر وعمه المقر ب منه دلى تاليم أنفالم دلى مخابرات النيش اللبنانيخ وما دذا فان ذلك ُيعد 

لى عمق عقله وتففيره؟دخو  للمخابرات دلى عقر دار   وبيت بدر واك
وبحاب المعلومات المتوافر  فإن ما ينر  اليوم ليس وليد الصدف  دنما ناء نتين   تلام رالتنمسر 
بأعمال القتع وا غتيال وا شتباكات والتصفيات وا رتباط بر رأننداتر خارني  وصو  دلى المعاشات 

من رحرف  فتحر والمانلين في قيود نبل  حليف  لر التي فان يتقافاها عدد من المحاوبين عليه 
رفتحر. وترافق ذلك مس ما بدأ يشاا أخيرا من أن بع  المنموعات الالفي  المنفوي  في دطار 

أنه لم يعد للا أ  عالق  بأ  تنظيم أو منموع    رالتنمسر وغيره تبلرت من رفتح الشامر في اوري
ي أر  الشام فق ر وهي بحال  فك ارتباط وصو  دلى خ وبأن عمللا بات محصورا  رف خارج اوري

ن على فع من يريد ا نتماء  ر  الشام. أرفتح الشامر ا نتقال دلى  دلىقطس الرواتب عن هؤ ءخ واك
 وهذه فللا معطيات دفافي  ااهمت بفرط حبات عقد رتنمس الشباب المالمر.

و رمنظم  التحريرر وقو  التحال" لذلك ير  البع  أن ما يحصع يحتم على الالط  الفلاطيني  
تنظيم صفوفلا وقواها وتثبيت وفعلا العافر  واألمني من نديد لفب  امن  دعاد  اراالمي والقو  

 المخيم وااتعاد  ثق  الناس بلذه القو  منتمع .
ومما ااهم أيفا في تففيك التنظيمخ التاليالت التي يقدملا النيش اللبناني للمطلوبين من خالل 

 ل  ملفاتلم مباشر  دلى القفاء حي  يخفعون ألحفامه   دلى محاكمات فيدي  وانتقامي . دحا
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مخابرات النيش اللبناني في  دلىوفان شقيقا بالل بدرخ وهما شراا وأحمد بدرخ قد ال ما نفايلما 
لب الننوبخ وهما مطلوبان بتلم ا نتماء دلى رفتح اراالمر وبأعمال أمني  مختلف . فما أقدم غا

 مخابرات النيش. دلىحنير وهو رعمر بالل بدر على تاليم نفاه 
 أقدموتالم النيش أمسخ الفلاطيني مروان صالح من رنند الشامر بتلم أمني  مختلف . فيما 

راألمن العام  دلىشلابيخ على تاليم نفاه  الشي  أاام الفلاطيني طار  شلابي وهو ابن شقيق 
 اللبنانير في صيدا.

عنصرا خ عدا الذين تالملم األمن  20عدد الذ  ااتلملم النيش حتى اليوم أكثر من وبذلك يصع 
 العام وقو  األمن الداخلي.

 18/8/2016الشفير، بيروت، 

 
 مضربين عن الطعام: لن أقبل الهزيمة لهما والدة أسيرين فلسطينيين .35

لحال  الصحي  لولديلا تمر الااعات ثقيل  على اناء عليان وهي تففر في ا: ففاح زبون  - بيت لحم
احتنانا  يوما 45الطبيب محمد البلبول والمالزم محمود اللذين يفربان عن الطعام منذ أكثر من 

 في موانل  الموق" العصيب. على اعتقاللما اردار  في الانون اراراييلي  و  تند او  رالدعاءر
رف ماذا يحد  بعد ااع    وقالت أم محمد لررالشر  األوا ر: رالوقت يمفي مثع افين   أع

أعرف دلى متى ايصمدون  أعرف ماذا ايحد  دذا صبرنا للرد أو بعد أابوا أو شلر من انن.  
 ما هي األفرار النادي  وما هي النتايقر.

وأفافت: ردنلم أبنايي. أتمنى مثع فع أم أن يفونوا بخير. لو أطيس قلبي فإني أتمنى أن يتوقفا فورا 
 ما ا نفاار   أقبع للما الذل   أقبع للما اللزيم ر.لكني لن أقبع لل

 18/8/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 يساعد على التقليل من احتماالت الغرق  فلسطينية تصمم جهازا   .36
عاماوخ  16توصلت الطالب  الفلاطيني  ياامين محمد عبد الرحمن قاام ا: صدقي مواى - طوباس

خ دلى تصميم نلاز تقول دنه يحمي من احتما ت الرر  في من بلد  عقابا شمال الفف  الرربي 
 البحر.

رخ دن اختراعلا يعمع على منس حدو  21وقالت ياامينخ الطالب  في الص" الحاد  عشرخ لررعربي
 الرر  لألطفالخ ويمنحلم وقتا أطول لالنتقال دلى مفان آمن.
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لم تتمفن من التأهع للمشارف  في  ر؛ أنه بابب قل  ارمفانيات المادي ؛21وذفرت ياامين لررعربي
 ماابق  في الو يات المتحد  األمريفي .

وأوفحت ياامينخ أن النلاز عبار  عن لباس من قطع  واحد خ يعمع من خالل محرك أاااي 
يوفس على البطنخ دفاف  لمحرفين في منطق  الرفب خ وفي نلاي  النلاز مثبت عازل عند القدمين 

مخ وعلى الظلر توند حقيب  هوايي  تعمع بشفع آلي في حال  الطوار  أو ليتنااب مس نميس األحنا
 الرر خ لتصبح مثع العوام  وتطفو بمااعد  النلازخ وهي فوايل  أمان فد الرر .

 17/8/2016، 21عربيموقع 
 

 الفلسطينيون السوريون في اليونان يشتكون من "اإلهمال والعنصرية" .37
نيين الاوريين العالقين في اليونانخ من ارهمال الطبي وعدم يشتكي الميات من الالنيين الفلاطي

تقديم العالج والدواء الالزم للمخ فما يعانون من ظروف معيشي  غاي  في القاو خ وذلك بعد أن تم 
دغال  نميس الطرقات بينلا وبين الدول األوروبي  في ونه الالنيين الذين خاطروا بأرواحلم للوصول 

 ا من الشواطئ الترفي . دلى اليونان انطالق
وأكدت الصحفي  الفلاطيني  الاوري  العالق  في اليونان رأمع فاعورر لمنموع  العمع أن الالنيين 
الفلاطينيين الاوريين يشتكون من دهمال فبير في المنال الطبيخ ومن عنصري  بع  األطباء 

 الذين باتوا يتعاملون معلم بشفع غير دنااني.
ارهمال الطبي بات يلدد حيا  العديد من الالنيينخ دذ رف  األطباء ااتقبال وأفافت فاعورخ أن ر

 وعالج بع  العايالت الفلاطيني  بابب ننايتلمرخ حاب قوللا.
وناشدت العايالت العالق  فاف  المنظمات الدولي  وارنااني  والصليب األحمر الدولي والافار  

ي  في اليونان للتدخع وتقديم المااعدات الطبي  العانل  لميات المرفى ممن رف  تقديم الفلاطين
واتلم عدد من الناشطين منظم  التحرير والافار  الفلاطيني  في اليونان بالتقصير وعدم  العالج للم.

أ  األهالي بعدم تونيه  العالقين في اليونانخ وطالب النشطاءُ   متابع  أوفاا فلاطينيي اوري
 مناشد  أو نداء ااتراث  دلى الالط  الفلاطيني  ألنلا   تلتم بشؤونلم.

وأكد أحد الناشطين بأنه أراع العديد من الراايع دلى الالط  الفلاطيني  والافار  الفلاطيني  في 
اليونان التي تال  الفوء على المعانا  المزري  التي يعيشلا الالنئ الفلاطيني في اليونان د  أن 

افير لم يرد على أ  واحد  منلاخ ولم يفل" نفاه عناء زيار  هؤ ء الالنيين في المخيمات التي ال
 يعيشون فيلاخ حاب قوله. 

 17/8/2016، 21عربيموقع 
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 "المواي تاي" رياضة للعرب في ج بطال  تو  فراس الزغير ي  الفلسطيني  .38
العربي   األندي حنينا في بطول  بال ابورت: شارك فريق نمور القدس من ناد  أبناء بيت  -القدس

-10عمان بالفتر  من  األردني الثاني  لفيات البراعم والناشيين للموا  تا خ والتي أقيمت في العاصم  
النار خ وشارك مدرب ناد  أبناء حنينا خالد عليان وعدد من  عبي الناد   / أغاطسآب 15

 برونزو.  2ذهب و 2بالبطول خ وحصع الناد  على أربس ميداليات ا
خ األردنوحاز الالعب فراس الزغير على بطول  الوطن العربي في الموا  تا  بعد ترلبه على بطع 

فرمخ وبذلك توج بطع  90وتميز الزغير في نميس النو ت وحصع على فأس البطول  في وزن 
 .واقي الونهو ابدون العرب في الموا  تا  في لعب  التميز 

 18/8/2016األيام، رام هللا، 
 

 حرية الصحافةفي  دول العالم من 180 بين 148فلسطين تحتل المركز  .39
رالقدس العربير: بالرغم من مبادر  فلاطين لدعم حري  ارعالم في الوطن الصرير والوطن  –رام هللا 

العربي الكبيرخ وتوقيس الرييس محمود عباس فأول رييس عربيخ على دعالن دعم حري  ارعالم في 
الحالي اليوم الوطني الفلاطيني لحري  الصحاف خ  / أغاطسواعتبار األول من آب العالم العربيخ

وبالرغم من حصول فلاطين على منصب نايب نقيب الصحافيين العرب عبر نقيب الصحافيين 
الفلاطينيين ناصر أبو بفرخ د  أن فلاطين تبقى في موقس متأخر ندا  فيما يتعلق بحري  الصحاف  

 والتعبير.
قياس حري  الصحاف  العالمي الذ  تعده منظم  مراالون بال حدود فإن فلاطين تحتع وبحاب م
دول  حول العالم. وبحاب  ريافي  بايط  فإن هذا المرفز يعني حصول  180من بين  148المرتب  

وهو ما يعني أن فلاطين ررااب ر بندار  في حري  الصحاف   100عالم  من أصع  27فلاطين على 
 الماتو  المحلي والدولي. والتعبير على

 18/8/2016، لندن، القدس العربي
 

 تصاعد األزمة بين ذوي أسرى القدس والصليب األحمر .41
أخذت األزم  المتصاعد  بين مفتب اللنن  الدولي  للصليب األحمر في : أبو الفيالت محمد- القدس

بالتواطؤ مس ا حتالل  القدس وممثلي األار  المقدايين منحى نديدا باتلام ذو  األار  اللنن   
والتمليد لاحب مقرها من المدين  المحتل  ااتناب  لنلق ا حتالل الذ  ير  القدس موحد  تحت 

 ايادته.
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واتلم ذوو األار  اللنن  الدولي  بااتدعاء قوات حرس الحدود وشرط  ا حتالل لتفريق اعتصام 
تبا ا هذه الخطو  بإغال  مفاتبلا اليوم نظموه أمس في فناء مفتب اللنن  في حي الشي  نراحخ واك

 أماملم.
وبدأت نذر األزم  بين ذو  األار  المقدايين والمنظم  الدولي  عندما قررت األخير  قبع أاابيس 
تقليص عدد زيارات الانون التي تنظملا من مرتين دلى مر  واحد  شلريا؛ مما افطر األهالي دلى 

 تايير حافالت على نفقاتلم الشخصي .
م مقدايون المنظم  بتقليص خدماتلا المقدم  لألار  المقدايين وذويلم عندما أعلنت تنميد ويتل

أعماللا بمفاتب القدس اعتبارا من اليوم حتى دشعار آخر؛ بذريع  أن المتفامنين مس األار  
 الفلاطينيين حاولوا اقتحام مفاتبلا. 

دس اللنن  الدولي  للصليب األحمر من نلتهخ اتلم رييس لنن  أهالي األار  والمحررين في الق
باتخاذ قرارات رتظلرها بمظلر المتواطئ مس ا حتاللرخ مفيفا أنلم اذوو األار و حاولوا مرارا 

 الحدي  مس ددار  مفتب اللنن  للعدول عن مواقفلا رالظالم ر د  أنلا لم تلتفت لمطالبلم. 
 17/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 بي سالح إسرائيلي لقتل األسرى قبل تحررهمالط اإلهمالحقوقيون:  .41

أار  فلاطينيين قفوا شلداء  207ذفرت معطيات حقوقي  أن : خلدون مظلومخ منى محمد-نابلس 
ارتقوا بابب اياا  ارهمال الطبي المتعمد وثماني   55داخع انون ا حتالل اراراييليخ بينلم 

 ااتشلدوا عقب ارفراج عنلم.
نااني  ُتعنى بشؤون األار  والمحررينخ أن اياا  ارهمال الطبي االح وأفادت مؤااات حقوقي   واك

ياتخدمه ا حتالل داخع الانونخ واياا  معد  مابق ا من أنع قتع األار  نادي ا ونفاي اخ وزرا 
 األمرا  في أناادهم لتعذيبلم وقتللم حتى بعد تحررهم من انونه.

حال  مرفي   200اااترخ أاام  شاهينخ أن نحو أل" وبدورهخ أفاد مدير مرفز رأار  فلاطين للدر 
أاير فلاطيني ُيحتنزون  21حال  مر  بالارطانخ و 24في انون ا حتالل؛ منلا ما يقارب 
واتلم شاهين الطات ا حتالل بأنلا تتعمد دبقاء األاير  بشفع دايم في رعياد  انن الرحل ر.

ا بعد وقت المري  داخع انونلا رحتى تتيقن بااتحال  شفايه خ ومن ثم ُتفرج عنه فيرتقي شليد 
رخ في مل"  قصيرر. وشدد في حدي  مس رقدس برسرخ على أن دور المؤااات الدولي  ر  زال خنو  

 األار  المرفى وفرور  تقديم العالج المنااب للم.
 17/8/2016، قدس برس
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 الفلسطيني" إلنسانالسلطة باعتماد "إعالن المدافعين عن حقوق تطالب ا فلسطينية نقابات .42
طالبت نقابات فلاطيني  ومؤااات المنتمس المدنيخ الالط  في : محمود قديحهخ اليم تاي  -رام هللا 

 الفلاطينير. ارناانالمدافعين عن حقو   دعالنرام هللا بارع  اعتماد ر
قرار مؤاا خ على فرور  اعتماد و  160توقيس وأكدوا في بيان صحفي مشتركخ يوم األربعاءخ حمع  اك

نفاذ ارعالن الذ  يشفع تنفيذا   لتزامات دول  فلاطين بمقتفى ا تفاقيات الدولي  ذات  صدار واك واك
 الصل  والتي انفمت دليلا دول  فلاطين.

وأعربت المؤااات عن تأييدها وموافقتلا على مقترح المرفز الفلاطيني  اتقالل المحاما  والقفاء 
الفلاطيني  الخاص بإعالن المدافعين عن حقو   ارناانو  رمااوا رخ وشبف  المدافعين عن حق

 الفلاطينيخ والذ  ابق لمرفز رمااوا ر أن تقدم به دلى وزير العدل  عتماده. ارناان
 17/8/2016، قدس برس

 
 األقصى المسجداألزهر يحذر من التصعيد الصهيوني ضد : القاهرة .43

لاكات الصليوني  فد الماند األقصى المباركخ حذر األزهر من ااتمرار ا نتر: الخليقر-القاهر 
والتي تصاعدت في األيام األخير خ من خالل ا قتحامات المتكرر  من الماتوطنين اليلود لباح  

 الماندخ في حراا  من قوات الشرط  والقوات الخاص  للكيان.
داي الشري"خ وااتنفر األزهر دصرار الصلاين  على تنفيذ مخط  نديد للحفريات تحت الحرم الق

 بلدف بناء الليفع المزعومخ وااتمرار التعديات ا اتيطاني  للقفاء على معالم القدس المحتل .
 18/8/2016، الخليج، الشارقة

 
 بحق أسير أردني ويؤجل محاكمة آخر االحتالل يصدر حكما   .44

 أمسأصدرت يوم  اراراييلي محفم  االم  دنالزيتاو   عبد هللاقالت عايل  األاير األردني : عمان
شلرا مس وق" التنفيذ خالل خمس  36شلرا و 80األربعاء حفما بحق ننللا بالانن الفعلي مد  

 انوات.
أثناء زيارته لفلاطين هو وعايلته المقيم  في الكويت  2014واعتقع الزيتاو  في شلر ابتمبر لعام 

 دنيين.رتمام حفع زفافهخ وهو مواطن أردني وعفو في نقاب  الملنداين األر 
محاكم  األاير األردني أايد أبو  اراراييلي محفم  عوفر العافري   أنلتوفي ايا  متصع  

 .5/9/2016خفير حتى 
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وهو متزوج وأب لطفل  عمرها ان   7/6/2016وفانت قوات ا حتالل قد اعتقلت أبو خفير بتاري  
 بو خفير.واحد  فق  وشقيق األايرين المحررين من انون ا حتالل أنس وأحمد أ

 18/8/2016، الدستور، عّمان
 

 "إسرائيللـ": ال "الفيفا"ماليزيا تعتذر عن عدم استضافة كونغرس  .45

  اعتراف بإاراييع بأ  شفع من األشفال. هذه الخالص  التي يمفن الخروج بلا من اعتذار ماليزيا 
اد المحليخ بعد أن عن عدم ااتفاف  فونررس ا تحاد الدولي لكر  القدم افيفاو فما أعلن ا تح
 رففت هذه الدول  ذات األغلبي  المالم  منح تأشيرات دخول لممثلي داراييع.
نصحتنا ر: رفرانس برسروقال أفند  حمز  نايب رييس ا تحاد الماليز  لكر  القدم في تصريح لوفال  

 .رالحفوم  با ناحاب من تنظيم فونررس الفيفا ألاباب أمني 
ألاباب األمني خ لكنه أشار دلى أن ا ناحاب يأتي تعقيبا  على تصريحات ولم يشأ أفند  تحديد ا

 نايب رييس الوزراء زهيد حميد  نلاي  األابوا المافي.
وفان حميد  قد أشار دلى أن بالده   تاتطيس منح الماؤولين اراراييليين تأشيرات دخولخ ألن 

 .رألمر يمفن أن يؤنق النفوس في ماليزياالعالقات الدبلومااي  بين البلدين مقطوع خ وألن هذا ا
ااتفاف  هذا الحد  تعني تنفيذ بع  الشروطخ رقوله:  رنيو اترايتس تايمزرونقلت عنه صحيف  

بعد أن أخذنا في روأفاف:  .رومنلا وفس العلم اراراييلي على الطاول  خالل أعمال الكونررس
 .راليزيا عدم ااتفاف  هذا الحد ا عتبار ارينابيات والالبياتخ رأينا من األففع لم

وفش" أفند  أن ماليزيا أبلرت ا تحاد الدولي عبر راال  رامي  في تموز المافي ا ناحاب من 
 وافق على هذا القرار. رالفيفاروبأن  ربناء  على نصيح  الحفوم رااتفاف  الكونررس 

 18/8/2016، ، بيروتاألخبار
 

 "إسرائيل"مشروع قانون للتطبيع مع الحكومة التركية تعرض على البرلمان  .46

عرفت الحفوم  الترفي خ اليوم األربعاءخ على البرلمان مشروا قانون : أنقر  /حاين غاز  فايفي
حول ا تفاقي  المتعلق  بتطبيس العالقات مس داراييعخ ودفس تع أبيب تعويفات لفحايا افين  رمافي 

 مرمر ر من أنع المصادق  عليه.
مليون دو ر لذو  فحايا حادث  افين  رمافي  20خ فإن داراييع تقوم بتاديد مبلل ووفقا  لالتفاقي 
يوم ا من دخول ا تفاقي  حيز التنفيذخ عبر تحويع المبلل المذفور دفع  واحد  دلى  25مرمر رخ خالل 

 حااب مصرفي يفتحه النانب الترفيخ ويبلل به داراييع من خالل القنوات الدبلومااي .
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س التعويفات على أقارب الفحاياخ وفق طر  توزيس يتم اعتمادها تحت ماؤولي  ترفياخ وايتم توزي
 دون أن تكون راراييع أ  ماؤولي  في هذا الصدد.

وبحاب مشروا القانون فإن ا تفاقي  تعفي داراييع ومواطنيلا من فع أشفال الماؤولي  حيال طلب 
ملوري  الترفي خ محاكمتلا قانونيا  في ترفياخ و باام الناعتباريينأشخاص طبيعيين أو معنويين ا

 بشفع مباشر أو غير مباشرخ بخصوص حادث  افين  مافي مرمر .
وتدخع ا تفاقي  حيز التنفيذ بعد ااتكمال الطرفين ارنراءات القانوني  بخصوص تطبيقلاخ عبر 

 دبالغ فال الطرفين بعفلما خطيا  من خالل القنوات الدبلومااي .
 17/8/2016 ،لألنباء اضولاألنوكالة 

 
 الدولي للتنس يقّرر إيقاف العبين مغاربة رفضوا مواجهة إسرائيليين االتحاد .47

قرار المنتخب المرربي للتنس على الكرااي المتحرف  مقاطع  مبارا  فانت  منبعد ثالث  أشلر 
تخب الوطني من اتنمعه مس المنتخب اراراييليخ خرج ا تحاد الدولي للتنس بقرار منس أعفاء المن

 المشارف  في أ  منافاات دولي  لمد  انتين.
المنتخب المرربي للتنس لذو  ا حتيانات الخاص  اختارخ في منافاات فأس العالم للكرااي 

خ رففا منه التطبيس مس داراييع؛ وهو ما لم 8دلى  5المتحرف خ عدم لعب مبارا  تحديد المراكز من 
التي هانمت الالعبين المرارب خ معتبر  أن هذه األلعاب غالبا ما  ير  واايع ارعالم اراراييلي 

يران  فانت تريب عنلا الاياا خ على عفس األلعاب العادي  التي يختار فيلا ريافيو الدول العربي  واك
 ا ناحاب بدل اللعب فد داراييعخ رففا للتطبيس وتفامنا مس القفي  الفلاطيني .

الالعب المرربي الحاج بوقرطاش  دن خطو  عدم اللعب أمام المنتخب وتعليقا على هذا القرارخ قال 
خ مؤفدا أن الالعبين المرارب  تونلوا دلى العاصم  الياباني  رفق  ”قرارا نماعيا“اراراييلي فانت 

ممثع عن وزار  الشباب والرياف  وممثع عن النامع  الملكي  لرياف  األشخاص المعاقينخ وفانت 
 ى أن أوقعت القرع  المنتخب المرربي أمام نظيره اراراييلي.األنواء عادي  دل

وفش" بوقرطاش خ في تصريح للابريسخ أن قرار عدم اللعب أمام الخصم اراراييلي فان من وزير 
الشباب والرياف  بشفع شخصيخ دلى نانب رييس النامع  الملكي  لرياف  األشخاص المعاقينخ 

قصاء المباشر من األولمبياد وعدم المشارف  في بطول  العالم فااتناب له الالعبونخ ما فلفلم ار
 للعام المقبعخ مفيفا أنلم فانوا يعلمون أنلم ايوانلون عقوب  التوقي" دلى نانب أداء غرام  مالي .

 16/8/2016، موقع وطن يغّرد خارج السرب، واشنطن
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 حل الدولتينواشنطن تنفي "ضمنا" احتمال تقديم مشروع قرار لمجلس األمن حول  .48
أعلنت وزار  الخارني  األمريفي  خ األربعاءخ أنلا تواصع ترفيز نلودها على : واشنطن/ أثير فاكان

تحقيق حع الدولتين وأنه   توند رخط  نديد ر تنو  واشنطن ارفصاح عنلاخ وذلك في نفي فمني 
من الدولي ينص على لحدي  مصادر داراييلي  عن احتمال تقديم مشروا قرار أمريفي دلى منلس األ

 حع الدولتين.
 وقال المتحد  باام رالخارني ر مارك تونرخ في المونز الصحفي اليومي للوزار  من واشنطن: ر 
علم لي بأ  نوايا للكش" عن ونود خط  أو ااتراتيني  نديد  من أ  نوا اتتعلق بعملي  الاالم في 

عه مرااع األنافول: رنواصع ترفيز وأفاف في المؤتمر الصحفي الذ  تاب الشر  األوا ور.
 نلودنا على تحقيق حع الدولتينخ الذ  نعتقد بأن ملم ندا  لماتقبع المنطق ر.

وشدد على ااتعداد بالده العمع مس الفرنايين في هذا المنالخ وقال: رنحن نواصع دراا  المقترح 
 الفرناي وبحثه معلمرخ دون مزيد من التفاصيع. 

ي  لعقد مؤتمر دولي للاالم في الخري" القادم اقبع نلاي  العام النار وخ بلدف وتدعو المباد  الفرنا
 وعاصمتلا القدس.  1967وفس آليات نديد  لقيام الدول  الفلاطيني  على أرافي عام

تصريحات تونرخ أكدت ما أفاد به مصدر ماؤول في وزار  الخارني  األمريفي خ لألنافول في وقت 
: ر  نعلم بونود أ  خط  لتقديم مقترح دلى األمم المتحد  حول حع الدولتين اابق اليومخ والذ  قال

 ر. 1967يتفمن عود  داراييع دلى حدود ما قبع 
ونقلت ارذاع  اراراييلي  العام  ارامي و عن مصادر داراييلي  لم تحدد هويتلاخ قوللاخ األربعاءخ دن 

رني  ياتعدان رمفاني  قيام الرييس األمريفي باراك رمفتب رييس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزار  الخا
أوباماخ قبع انتلاء فتر  و يتهخ بتقديم مشروا قرار دلى منلس األمن الدولي ينص على حع الصراا 

خ عمال  برؤي  حع الدولتينر. وأفافت المصادر نفالا أن 67اراراييلي الفلاطيني وفق ا لحدود عام 
ي  فونه ايفون نقط  انطالق  في أي  مفاوفات ماتقبلي  مس رهذا األمر ينطو  على دشفال

 الفلاطينيينر. 
 17/8/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
  عين الحلوةمخيم في لبنان يزور  "األونروا"مدير عام  .49

في لبنان  راألونروارمدير عام وفال   ااتقبلت النايب بلي  الحرير  في مندليون ر: الماتقبعرصيدا ر 
الخطيب بعد زيار  قام بلا شمالي لمخيم  دبراهيممالي يرافقه مدير منطق  صيدا الدفتور ماتياس ش

 الحلو .عين 
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ونر  خالل اللقاء عر  ألوفاا الالنيين الفلاطينيين في لبنان وما تقوم به الوفال  على صعيد 
مين التمويع متابع  عمللا في تقديم الخدمات للمخ وما توانله من نقص في الموارد وصعوب  في تأ

العام الدرااي في   نطالق فما تم البح  في التحفير  ونه. أكمعالكافي لتأدي  هذه الخدمات على 
ونر  التطر  للحوار القايم بين الوفال  وبين مختل" األطياف الايااي   األونرواخمدارس 

 الفلاطيني .
التابع  لألونروا ومطلعا على وفان شمالي زار مخيم عين الحلو  متفقدا بع  المؤااات والمفاتب 

اير العمع فيلا. فما التقى ممثلين عن اللنان الشعبي  ولنان القواطس واألحياء في المخيم وااتمس 
مالحظاتلم على بع  الخدمات والبرامق التي تقوم بلا الوفال  في المخيم   ايما في موفوا  دلى

 ترميم المنازل انيل  للاقوط.
 18/8/2016، المستقبل، بيروت

 
 فورا   اإلداري "العفو الدولية" تطالب بإطالق سراح بالل كايد من االعتقال  .51

لألاير بالل فايدخ وطالبت الطات  اردار  أدانت منظم  العفو الدولي  ا عتقال  وفا:-القدس
 محاكمته محاكم  عادل  وفقا لمعايير القانون الدولي. أوا حتالل اراراييلي  بإطال  اراحه فوراخ 

وطالبت منظم  العفو الدولي  بالاماح له باختيار طبيب ماتقع لمعالنته والاماح لعايلته بزيارته 
 فورا.
. وتقول منظم  العفو 2016نياان  أبريعحتى نلاي   دداريامعتقال  692وفق مؤاا  بتايليمخ يوند و 

طال  اراح نميس حا خ واك  دنلاؤهاوينب  ارداري الدولي  انه   يوند مبرر للذه ا عتقا ت 
 تقديم لوايح اتلام فدهم ومحاكمتلم محاكم  عادل  وفقا للقانون الدولي. أوخ ارداريينالمعتقلين 

 17/8/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 يهاجم الملياردير سوروس بزعم دعمه مجموعات موالية للفلسطينيين األمريكياإلعالم  .51
م أمريفي  في هنوم مباغت على الملياردير نورج واشنطن ر رايد صالح : شارفت واايع دعال

اوروس بحن  تقديمه مااعدات خفي  دلى منموعات معادي  راراييعخ رغم انتمايه لعايل  يلودي . 
فما شففت بالتزام المرشح  الديمقراطي  هيالر  فلينتون بدول  ا حتالل بابب قبوللا تبرعات فبير  

 من رنع األعمال المثير للندل.
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 رنيويورك بواترمطبوع  من بينلا  70اوز عدد الصح" األمريفي  المشارف  في اللنوم وتن
 داراييععنصري  رلمنظمات ملمتلا دبراز  أموا . وزعمت نميعا أن اوروس قدم ردايلي نيوزرو

 .روعداوتلا للديمقراطي 
ا اوروسخ نشر فيه التي يترأال رالمنتمس المفتوحروناء هذا اللنوم بعد اخترا  دلكتروني لمؤاا  

تقارير اري  من داخع المؤاا  في مواقس قريب  من المخابرات الرواي خ حي  اتفح أن اوروس 
ماليين دو ر دلى منموعات دولي  تحاول دبراز عدم شرعي  داراييع ومنموعات أخر  تدعو  10قدم 

دو رات دلى الحفومات دلى فر  مقاطع  على دول  ا حتاللخ ومنحخ أيفا تقدر بماليين ال
 منموعات قالت الصحاف  األمريفي  دنلا تشن حربا ايااي  فد داراييع.

وانتقد رنع األعمال والماتثمر اوروس داراييع في وقت اابق وقال دنلا الابب في نمو معادا  
الاامي  في أوروباخ ورغم ذلكخ فشفت الوثايق المارب  أن اورس حاول الحفاظ على دبعاد اامه عن 

 لتي قدملا للمنموعات الموالي  للفلاطينيين.المنح ا
على أن خط  اوروس تقوم على تلميش داراييع  ربلومبيرغروشددت واايع دعالم أمريفي  من بينلا 

ريياا في عام  أوباماوأن منظماته حاولت دفعاف اللوبي اراراييلي في واشنطن منذ انتخاب باراك 
والو يات المتحد  بمحااب  داراييع عن  أوروبا ادقنافما أنلا تبنت مشروعا يلدف دلى  2009

انتلاكات القانون الدوليخ وأن منحه دلى منظمات حقو  ارناان الفلاطيني هي في الواقس نزء من 
ااتراتيني  تلدف رحدا  تأثير على الكونررس والوا  ارعالمي دفاف  دلى الماؤولين 

 الحفوميين. 
 18/8/2016، القدس العربي، لندن

 
 عائلة في غزة 924تقدم دعما  ماليا  لـ  "أونروا" .52

عايل   ني  ممن دمرت بيوتلا في العدوان األخير  924أمس األربعاءخ أن  رأونروارأعلنت وفال  : وام
خ اتتلقى دفعات مالي  لبدل ارينار المؤقت وأعمال ارصالحات واكعاد  دعمار 2014على غز  العام 

مليون دو ر أمريفي خصص  4.4ان دنلا تنو  توزيس ما يزيد على وقالت الوفال  في بي مااكنلا.
مليون دو ر  3,78دو ر أمريفي للربس الثاني لمااعدات بدل ارينار المؤقتخ ومبلل 201,300 منلا 

دو ر أمريفي ألعمال ارصالحات للمااكن التي تفررت  473,668أمريفي رعاد  ارعمارخ ومبلل 
الوفال  أن العايالت من مختل" قطاا غز  ايتم تاليملا خالل األابوا أفرارا  بالر . وأكدت 

 النار .
 18/8/2016، الخليج، الشارقة
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 في غزة إلحياء التراث الفلسطيني "أونروا" تنظم مهرجانا   .53
نظمت وفال  اأونرواوخ مااء اليوم األربعاءخ ملرنانا تراثياخ : غز  / هاني الشاعرخ محمد ماند

بلدف الحفاظ على العادات والتقاليد التراثي  الفلاطيني خ فمن فعاليات اختتام  ننوبي قطاا غز ؛
 الترفيلي.برنامق رأاابيس المرح الصيفي ر 

الملرنانخ الذ  ُأقيم في دحد  المدارس التابع  لررأونروار في مدين  خان يونسخ ننوبي القطااخ 
ت تناد حيا  الفلاطينيين قبع عام شارك فيه الميات من األطفالخ وشلد عروفا تراثي خ وفقرا

1948. 
وااتعر  أطفال خالل الملرنانخ أدوار ملنيين وحرفيين فررالننارخ والفواخرني اصانس األواني 
الفخاري وخ والخياطخ وصانس الااللرخ دفاف  دلى تقديم فقرات تحاكي العرس الفلاطينيخ والدبف  

 ارقص  شعبي و.
تابين المشارف  في عشرات األنشط  الترفيلي  مثع األلعاب الريافي خ ويتيح هذا البرنامق للطلب  المن

فرص  عمع مؤقت  لخريني  2100فما يوف ر البرنامق حوالي  والحرف اليدوي خ والرام الحر.
 النامعات الفلاطيني  في قطاا غز خ حاب بيان لررأونروار صدر نلاي  الشلر المافي.

 17/8/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 في دمشق حكام الظل في مناطق النظام... والمعارضة "أمراء الحرب" .54

 رأمراء الحربربعد أكثر من خمس انوات من الحربخ برز في شفع وافح دور ر: الحيا ر –دمشق 
في مناطق القوات النظامي  والمعارف خ وباتت للم الكلم  العلياخ ذلك أنلم يتحفمون بالطرقاتخ 

 م.وبأمان الناس ولقم  عيشل
في وا  دمشقخ أصبح عمع شرطي المرور الوقوف في النقط  المخصص  له فق  من دون 
التعر  للايارات التي تخال" ارشارات الفويي خ وبات مألوفا  للاايق الواق" على دشار  فويي  أن 
يرعبه زمور قو  لمرات متتابع  من ايار  اوداء تق" خلفهخ يريد من فيلا أن يتم فتح المنال للم 

 للمرور على رغم أن ارشار  مرلق ... أو أن يتعر  من يق" أمامه للعديد من اللكمات والشتايم.
في ربالناب  للشرطي لم يحصع شيءخ وفي فثير من األحيان يعمع على فتح الطريق للمخ فرلو 

األمور رخ على حد تعبير أحد العناصرخ والذ  يفي": رغنى عن أن يامس شتى أنواا الشتايم
 .ر.. ثمن ارناان صار طلق فاعت.

لير   50مشلد أخرخ يصادفه المرء على األفرانخ فالحصول على ربطتي خبر أو ثال  اثمن الربط  
اوري و يمفن أن ياترر  من ثال  دلى أربس ااعات للشخص العاد خ ذلك أن األولوي  لعناصر 
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مربح  على األرصف  فون التي باتت ماد  الخبز تشفع لعناصرها تنار   رقوات الدفاا الوطنير
 الربط  تباا بفع" ما تباا في الفرن.

الاق" األعلى الماموح به للشخص العاد  ثال  ربطاتخ في حين يحصع عنصر المليشيات على 
دقيق  على عشر ربطاتخ وهو ما ينر  فعال خ وا  صمت  15أ  عدد يريدخ ويمفن أن يحصع فع 

فر و يصط" فيلا الناس أمام ثال  منافذ للبيسخ ألن عا –نااء  –مطبق من ثالث  طوابير امدني 
لن يفتفوا بشتمه بع يصع األمر دلى ا عتداء عليه بالفرب المبرح وطرحه رمن يتفوه ببنت شفه 

 .رأرفا أمام أعين الناسخ وحرمانه من الخبز
 أحد الموظفين انتظر لثال  ااعات ولم يتمفن من الحصول على الخبرخ تمتم بصوت منخف  وهو

هم مواطنون من الدرن  األولى. نحن من الدرن  الثاني . يعتقدون أن خبز األفران للم ريرادر: 
. ويفي" بصوت أعلى بعدما اطمين  بتعاده عن الفرن: روحدهم. يقولون لنا اشتروا من الرصي"

 .ريمنون علينا أنلم يامحون لنا بالافن في المناطق التي يايطرون عليلار
خ طاولت أيفا  محال بيس الونبات الناهز خ دذ أصبحت ماأل  رات الدفاا الوطنيقو راطو  ميليشيا 

أمرا  اعتياديا خ ويقول أحد أصحاب تلك  رقوات الدفاا الوطنيرعدم دفس فاتور  الطعام من قبع عناصر 
أن يأكع هو نص مصيب . أما أن يأكع ويأخذ ونبات لكاف  أفراد عايلته مصيب  فبير . رالمحال: 
 .ريش  الشاورما بأل" لير و بلد ما عاد ينعاش فيلاااندو 

الدوليخ   تبعد عن العاصم   حمص-مدين  التع في ري" العاصم  الشمالي على طريق دمشق 
وا من القتع والقص" من شتى  14او   فيلومترا خ وغدت مالذا  لما يزيد على المليون شخص فر 

 وميليشياتهام المافي تحت حصار قوات النظام أنحاء اوري خ وهي ترزح منذ حزيران ايونيوو الع
عبر خما  حوانز تحي  بلا. وقام ونلاء بنلود بين التنظيمات المالح  المعارف  وقوات النظام 

على غرار ما حصع في عدد من المدن  رمصالح  وطني رمن أنع دبرام اتفا  تاميه الالط  
 نلود وفي فع مر  تبوء بالفشع.والقر خ يؤد  دلى فك الحصار عن المدين خ لكن تلك ال

الصراا رفي بداي  األابوا المافيخ فادت النلود المبذول  أن تفلح في التوصع دلى اتفا خ د  أن 
بين النيش والقو  األمني  ومليشيا الدفاا الوطني االنلات التي تشرف على الحوانز المؤدي  دلى 

خ بحاب معار  من المدين خ رمؤدي  دلى التعالمدين وخ حال دون التوصع دلى اتفا  وفتح الطر  ال
تاتفيد يوميا  باليين الليرات من الامار  التي تفرفلا ريوفح أن النل  الرافف  من تلك النلات 

. رعلى دخول وخروج الناس وفذلك ددخال المواد الرذايي  والخفروات والبفايس دلى المدين 
دذا فك الحصار من أين رخ ويتااءل: رلو أكعلير  اوري  على فع في 100العمول  تبلل رويفي": 

 .رايأتون بالمال..؟
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على الفف  األخر  في مناطق المعارف خ الوفس ليس بأففع مما هو عليه في مناطق ايطر  
النظامخ فالتنظيمات المالح  تتناحر وهم لا الوحيد النفوذ والمالخ والمواطن آخر هملاخ ويقول أحد 

منذ نحو  وميليشياتهيرموك ننوب دمشق المحاصر من قبع قوات النظام الخارنين مؤخرا  من مخيم ال
ما ينر  في الداخع حرب تصفيات. الفايز يايطر على فع شيء. يتحفم بفع شيءخ رأربس انوات: 

  مبدأ للم. عندما تكثر المواد الرذايي  يفداونلاخ وحين تشح ر. ويفي": رمالخ ماءخ وقودخ أكع
 15. فيلو الرز وصع في فترات دلى ات  آ ف لير  وعلب  الاناير دلى يعرفونلا بأاعار خيالي 

 .رأل". يفتنزون ماليين الدو رات والناس تتخب  بالنوا
ويتداول خارنون من اليرموك أاماء قاد  منموعات مالح  فانت في المخيم وباتت انن في دول 

مر وافح عن طريق أمراء الحرب من أين خرنوا. األرمناور  أو أوروبي خ ويتااءل أحد هؤ ء: 
هناك من   يريد للذا الوفس أن ينتلي رخ بينما يقول آخر: رالذين يتقافون ميات آ ف الدو رات

ألنه ماتفيد. اليرموك محاصر منذ أربس انوات وقبع أكثر من عام تم دحفام الحصار عليه. أما آن 
 .رللاالح الذ  بين أيديلم أن ينفذ

نيش رخير  غوط  دمشق صراعا  على النفوذ ظلر في اقتتال دمو  بين وشلدت في الفتر  األ
انبل  النصر   رنبل  فتح الشامرو رفيلق الرحمنرالذ  يفم  رنيش الفاطاسرمن نل  و راراالم

اابقا و من نل  ثاني خ أد  دلى مقتع الميات من فال النانبينخ ااترع خالللا النظام وحلفاؤه األمر 
 ت البلدات والقر  هناك.وايطروا على عشرا

 18/8/2016، الحياة، لندن
 

 ألفا  ق تلوا بالسجون السورية 17: أكثر من "العفو الدولية" .55
وثقت منظم  العفو الدولي خ في تقريرخ صدر اليوم الخميسخ ظروف وفا  أكثر : لندن رر فرانس برس

رروايات مرعب ر حول  أل" معتقع خالل خمس انوات في انون النظام الاور خ مشير  دلى 17من 
 التعذيبخ الذ  يتنوا بين الالق بالمياه الااخن  وصو   دلى الفرب حتى الموت.
شخصا  أثناء  17723وأحصت المنظم  في تقرير حول التعذيب والموت في الانون الاوري خ وفا  ر

شخص  300رخ أ  بمعدل أكثر من 2015وفانون األول/ ديامبر  2011احتنازهم بين آذار/ مارس 
شلريا خ مقارن  مس رثالث  دلى أربع  أشخاص في الشلرر خالل الانوات العشر التي ابقت عام 

 خ الذ  انطلقت فيه الثور  الاوري .2011
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وقال مدير قام الشر  األوا  وشمال دفريقيا في المنظم خ فيليب لوثرخ رفي الوقت الراهن ياتخدم 
فد فع من يشتبه في معارفته للحفوم  من  التعذيب في دطار حمل  منظم  ووااع  النطا 

 الافان المدنيينخ وهو يعد بمثاب  نريم  فد ارنااني ر.
ت بالذفر انن صيدنايا  65وااتندت المنظم  في تقريرها على شلادات  نانيا  من التعذيب. وخص 

 العافر خ ففال  عن الفروا األمني  التي تشرف عليلا أنلز  المخابرات.
من الانون قوللم دنلم رشاهدوا انناء يموتون في الحنزرخ وذفر آخرون أنلم  ونقلت عن نانين

 راحتنزوا في زنازين دلى نانب نث  المعتقلينر.
وأول ما تحد  عنه المعتقلون النانونخ هو ما ُيام ى رحفل  الترحيبر فور وصوللم دلى مرفز 

بان معدني  أو بأاالك ا حتنازخ وهي عبار  عن فرب مبرح ربقفبان من الايلكون أو بقف
 فلربايي ر.

ونقع التقرير عن اامرخ وهو محام ُقب  عليه قرب مدين  حما خ رفانوا يعاملوننا فالحيوانات ا...و 
 فنت أر  الدماء تايع برزار  فالنلررخ مفيفا  رلم تكن لديلم أ  مشفل  في أن يقتلوننا هناك آنذاكر.

فروا المخابراتخ لشتى أنواا التعذيبخ بينلا الصعق  ويتعر  المعتقلونخ أثناء التحقيق معلم في
 بالصدمات الكلربايي  ونزا أظافر األيد  واألرنع والالق بالمياه الااخن .

 وروت بع  المعتقالتخ بحاب التقريرخ ما تعرفن له من اغتصاب واعتداء نناي.
 ويعاني المعتقلون أيفا  من را كتظاظ ونقص الطعام والرعاي  الطبي ر.

 18/8/2016، لعربي الجديد، لندنا
 

 كيف نقلت إسرائيل الحرب للمنظمات اإلغاثية الدولية في قطاع غزة المحاصر؟ .56
 ميرفت عوف 

خ والقايم  على منس 2007لم تكت" داراييع بايااتلا المحاصر  لقطاا غز خ منذ يونيو احزيرانو
مي ؛ فقد بدأت تعمع بلدف وتقنين دخول وخروج األموال من القطاا عبر البنوك والطر  الرا

الخالص من المؤااات الدولي  ارغاثي خ التي امحت للا بالعمع في القطااخ تحت رقاب  وقيود 
 شديد .

في الفتر  األخير خ أخذت تع أبيب تعتقع العاملين في المؤااات الدولي خ وتكيع ا تلامات للم بأنلم 
وفيما تبدو حنق ا حتالل غير منطقي  على  خرحماسرحولوا األموال لحرف  المقاوم  اراالمي  

يلدد  ردعم اررهابرالمطلق بشلاد  القايمين على هذه المؤاااتخ د  أن طر  داراييع على وتر
عند الرربخ وهو ما يلدد هذه  رفوبيا اررهابرالمصالح الخاص  للذه المؤاااتخ في ظع ونود 
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فقراء في القطاا المحاصر والمنلكخ من العدوان الكيانات بالفععخ فيانات تري  ميات ان ف من ال
خ قبع أن تنتظر نتايق تحقيقات رWorld Visionراراراييليخ وبالفعع توقفت أاتراليا عن دعم مؤاا  

اتلام أحد موظفي المؤاا  بتحويع أموال لحماسخ فما أن المؤاا  نفالا أوقفت عمللا في قطاا 
 غز  والفف  الرربي .

 
 اصرة العاملين في المؤسسات الدولية بغزةإسرائيل تبدأ مح

ورلد رتناقلت واايع ارعالمخ في الخامس من أغاطس اآبو الحاليخ خبر اتلام مدير عمليات 
خ بتحويع ماليين الدو رات دلى حرف  رمحمد الحلبيرالدولي  في غز خ  رWorld Visionر رفينن

تقع قبع شلرين أثناء عبوره دلى القطااخ حماسخ وزعمت المصادر اراراييلي  أن الحلبيخ الذ  اع
مليون دو ر انوي ا دلى حماسخ على مدار  7,2خ اعترف بتحويله مبلل رديرزرعبر معبر بيت حانون 

 خمس انوات.
و في بيانلا World Visionا روورلد فيننرالمبلل الذ  أعلنت عنه داراييعخ فما قالت منظم  

قطاا خالل الانوات العشر المافي خ تقول المتحدث  باام الراميخ أكثر من موازنتلا الخاص  بال
 22.5ميزاني  المنظم  الخيري  في غز  طوال العقد المنصرم بلرت ر رايلفيا هولتنرالمنظم  في ألمانيا 

ثم  فنو  فبير  بين األرقام التي تشير دليلا الحفوم  اراراييلي خ وبين األرقام رخ وتابعت رمليون دو ر
تنفذ عملي  تدقيق داخلي  وخارني  صارم خ لكن مباشر  بعد هذا  رورلد فيننرخ مؤفد  أن راالتي نعرفل

 وألمانيا قرارات بتعليق تمويع المنظم  ارغاثي  المايحي  في القطاا. أاترالياا تلامخ اتخذت 
وحيد ربعد شلر ونص" الشلر من اعتقال الحلبيخ اعتقلت داراييع الموظ" في األمم المتحد  

خ المتعاقد مس برنامق األمم المتحد  رالبرشرخ واتلمت تع أبيب راعيد أبو غز رخ وزميله رلبرشا
طن من  300با متثال ألوامر حرف  حماسخ ونقع رخ برربرنامق مااعد  الشعب الفلاطينيرارنمايي 

خ دلى موقس الرفام من موقس تابس لمشروا دزال  الرفامخ الذ  ينفذه برنامق األمم المتحد  ارنمايي
على  رUNDPرورد برنامق األمم المتحد  ارنماييرالميناء الذ  تديره الحرف  في شمال القطاا.

البرنامق ارنمايي يملك دنراءات مشدد  للتأكيد على أن الرفام الذ  رداراييع في بيان رامي قال فيه 
هخ واكعاد  تدويرهخ تم نقله يتم دزالته وطحنه ياتخدم في األغرا  المخط  للاخ وأن الذ  تمت دزالت
 .ردلى أماكنخ ومواقس محدد خ بطلب وموافق  من وزار  األشرال العام  وارافان

لم يفن هذا المرور األول لممثلي المنظمات الدولي  والعاملين فيلاخ الذين ااتمرت داراييع في 
كت" داراييع باعتقاللمخ بع خ ولم تربيت حانون راعتقاللم والتحقيق معلمخ في الفتر  األخير  عبر معبر 

دن الفتر  األخير  شلدت تفييق ا على العاملين في المؤااات الدولي خ فبارفاف  دلى أنلا خففت 
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من معد ت الموافق  على طلبات التصاريحخ للموظفين المحليين العاملين مس المنظمات الدولي خ 
خ للخروج من قطاا 2016خالل العام ومنظمات األمم المتحد خ والمنظمات غير الحفومي  الدولي  

ا عن احب تصاريح العديد من موظفي المؤااات الدولي خ والبعثات  غز  ودخولهخ لم تتوان أيف 
 الدبلومااي  العامل  في القطااخ ورففت تنديد تصاريحلم ألاباب أمني .

اء افراءخ وشن وارعان ما رافق هذه التحرفات اراراييلي  حمل  دعالمي  ودبلومااي  عنيف خ بلق
هنوم في ارعالم الرربيخ مفاده أن حماس تاترع المعونات التي تأتي للفقراء والمحتانين لصالح 

خ دلى رداني دانون ر؛ دذ دعا افير داراييع لد  األمم المتحد خ راررهابر األنفا خ وتشنيس زياد  حفر
 تشديد المراقب  على المنظمات ارنااني .

 
 . والمؤسسات الدولية شديدة الرقابة على أموالهاحجج إسرائيلية واهية.

لم تكن داراييع لتامح للمنظمات الدولي خ ومؤااات المنتمس المدني ذات التمويع الدوليخ بالعمع 
في قطاا غز  خالل انوات الحصارخ د  بعد تأكدها من طبيع  العمع المقدم من قبع هذه 

أو دعم حرف  حماس بفع الطر خ  راررهابردعم المؤااات؛ دذ تتننب المؤااات الدولي  قفايا 
وتعتمد نظام ا مالي ا شديد الرقاب خ اواء الخاص بالتحويالت البنفي  أو الصرفخ ويمفن التخوف من 

 خ األمر الذ  يدفس بالول  لقطس التمويع عن أي  نل .رفوبيا اررهابرفون العالم الرربي يعاني من 
بالاياا  الصارم  التي تنتنلا هذه المنظمات في التمويعخ مارات وبالرغم من ددراك داراييع التام 

ا رقاب  شديد  على عمع تلك المؤااات وعلى أمواللاخ وتدخلت في تفاصيع المشاريس التي  أيف 
 تنفذها في القطاا.

ما أعلمه ر رأحمد أبو شعبان د.رويقول األكاديمي والماتشار ا قتصاد  لعدد من المؤااات الدولي خ 
خالل خبرتي حول المؤااات الدولي خ وخاص  التي يوند فيلا تمويع أمريفيخ أن تلك  من

ا؛ فلي   تامح بإااء  ااتخدام األموال المونل  لعمليات  المنظمات تتبس أنظم  رقاب  قوي  ند 
 .رارغاث  والمااعدات ارنااني خ في أي  أنشط  أخر  

ي المؤااات الدولي  هناك قوانين تحفم الممولين فر: رااا  بواترويتابس القول خالل حديثه لر 
ويعتقد أبو شعبان أن اتلام داراييع للمؤااات الدولي  يأتي في دطار اياايخ أكثر  .رللدول المانح 

من أ  شيء آخرخ لذلك يعتبر هذه ا تلامات أدا  من األدوات التي تاتخدملا داراييع لتشديد 
الي القطااخ من خالل تقليص فمي  المااعداتخ وهذا الحصار على غز خ والفر  أكثر على أه

 ايؤثر بشفع فبير على الفقراء المونودين فيهخ حابما قال.
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 إسرائيل تهدد المنظومة اإلنسانية في غزة
خ في الموق" اراراييلي من التفييق رأمند الشوار  ير  مدير شبف  المنظمات األهلي  في القطااخ 

امل  في غز خ د  تعميق  لألزم  ارنااني  وزياد  لتدهور األوفاا على المنظمات الدولي  الع
تعميق األزم  المعيشي  في غز  فارث  على مختل" الماتوياتخ وهذا الواقس رالمعيشي  للافانخ ويقول 

يتطلب التحرك من نميس األطراف؛ للتخفي" من مثع تلك القرارات اراراييلي خ التي تلدد حيا  
ا تلدد المنظوم  ارنااني  المواطن في قطاا  .رغز خ وأيف 

خ معرب ا عن خشيته من أن رورلد فيننرويأا" الشوا؛ لكون أاتراليا بدأت في تنميد تمويللا لمؤاا  
يتبس ذلك خطوات من قبع ممولين آخرينخ اواء بفر  قيود وشروط على تمويع مشاريس في 

 دافعلم لذلك ايفون القيود اراراييلي .القطااخ أو أن يفون هناك عملي  احب للذا التمويعخ و 
خ لخطور  الحمل  التحفيري  التي تقوم بلا رااا  بواترويتطر  الشواخ خالل حديثه الخاص لر

ا تعمع على تقليع أعداد  داراييعخ بحق المنظمات الدولي  واألمم المتحد خ التي تقيد عمللاخ وأيف 
ف صعب  يعيشلا افان قطاا غز خ تدهور في الحمل  تأتي في ظع ظرو رالعاملين فيلا. ويوفح 

من  %80رخ ويفي" راألوفاا ا قتصادي خ وناب بطال خ وفقرخ وقل  أمن غذايي آخذ  في ا رتفاا
أبناء شعبنا يعتمدون على المااعدات انتي  من مؤااات ارغاث  الدولي خ وتأتي هذه الحمل  من 

 .ري ظع ااتمرار الحصار وب ء عملي  ارعمارأنع تعميق التدهور الحاصع للحال  ارنااني خ ف
 

 إسرائيل تريد مضاعفة الحصار على القطاع
خ % 41تظلر أرقام النلاز المرفز  لإلحصاء الفلاطيني أن معدل البطال  في قطاا غز  يصع دلى 

أل" عاطع عن العمعخ بارفاف  دلى أن ناب  الفقرخ والفقر المدقس بلرتا  200وهناك أكثر من 
 خ وانخففت ناب  الناتق المحلي ارنمالي.%72فما ارتفعت ناب  انعدام األمن الرذايي لر خ 65%

من أبناء القطاا يعتمدون على مااعدات المؤااات الدولي خ فما يقول  %80لذلك فإن أكثر من 
ا أن دغال  رمحمد حان رمدير مفتب منظم  التعاون اراالمي في قطاا غز خ الملندس  خ موفح 

خنق المواطن الفلاطينيخ وخلق باب نديد من أبواب الحصار رت الدولي  يقس في باب المؤااا
خ وذلك في دطار تريير الوفس الايااي راراراييلي على فاف  أهالي القطااخ لمفاعف  معاناتلم

يلدف ذلك دلى تفييق الخنا  والحصارخ ودفس المنظمات الدولي  لوق" رالواقس على الرزين. ويقول 
في غز خ وهو راال  من اراراييليين للمؤااات الدولي  برز  بإغال  فروعلاخ ووق" دعملا نشاطلا 

 .روتمويللا للمشاريس الخدماتي  وارنااني  لمواطني القطاا المحاصر
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يأتي من باب الحرب على المؤااات الدولي خ هذه المؤااات دذا وندت نفالا روير  حان  أن ذلك 
ي خ ايتوق" عنلا الدعم الخارنيخ وقد تقوم بأخذ عامع الاالم  واكغال  أنلا تاترع في قفايا اياا

مفاتبلاخ فما فعلت مؤاا  فيونن بصرف موظفيلا مؤقت اخ ولكن فيما يبدو أنه بشفع دايم؛ نتين  
 .روق" دعم أاتراليا للمؤاا 

نبه دلى أنه في الفف  الرربي  وقطاا غز  وي رفيوننورلدرويشير حان  دلى أثر دغال  مفتب مؤاا  
دذا تكرر األمر في أكثر من مؤاا  دولي خ ايحد  نقص في الدعم الدولي المقدم لرز خ وبالتالي ر

دلى أهمي  موانل  الحمل   رااا  بواتر. ويتطر  حان  خالل حديثه لررمفاعف  الحصار
ينب ريتابس اراراييلي خ ويقول دن بيان وزار  الخارني  في غز خ وبيان حرف  حماس غير فافيينخ و 

أن يفون هناك تحرك لتعزيز الوعي لد  المنتمس الرربيخ ينب أن يفون هناك حمل  توفيح أين 
تذهب تلك األموالخ ومصداقي  الصرف مونل  للرربخ نحن نطالب المنتمس الدولي بأن يفون أكثر 

 .رعقالني خ وأ  تنطلي عليه الحيع اراراييلي 
 17/8/2016، بوست ساسةموقع 

 
 ق الفلسطيني وأسئلة الواقع.. ثم ماذا بعد؟المأز .57

 د. فايز رشيد
  أعتقد أن اثنين يختلفان على أن القفي  الفلاطيني  ومشروعلا الوطنيخ بما يعنيه من تداعياتخ 
تترك بصمتلا على منمع الوفس الايااي الفلاطينيخ دن من حي  الترانس الكبيرخ الذ  توانله 

خبرا يحتع المرتب  الخاما  أو الاادا  حتى في أنلز  ارعالم  حتأصبقفيتناخ بما في ذلكخ أنلا 
خ رأن أهع مف  أدر  بشعابلارالعربي خ أو من حي  ا نففاك الرامي العربي عن تأييدها على قاعد  

 وصو  دلى عالقات في الطريق ألن تصبح رامي  بين الكيان مس بع  الدول العربي .
ع  شيطاني  الكيان الصليوني ومخططاته الماتقبلي  للوطن العربي. أعتقدخ أن هناك فلما خاطيا لطبي

خ وفما يصوره نتنياهو في فتابه رالشر  األوا  النديدرهذهخ التي عب ر عنلا شمعون بيريز في فتابه 
خ وفيما تعبر عنه حاليا األحزاب األكثر تطرفا في الكيانخ دفاف  دلى قطعان رمفان تحت الشمسر

يقترفونه يوميا من اقتحامات لألقصى الشري"خ وما يماراونه من نرايم على مرأ  الماتوطنينخ وما 
ومامس من قوات ا حتاللخ بع بالتنايق معلاخ دفاف  دلى المصادرات النديد  اليومي  لألر  

 الفلاطيني  من أنع ا اتيطان وتلويد القدس.
أن داراييع قد تننح للاالم مس على صعيد آخرخ في قراءتلم للوفسخ يخطئ فثيرون في تصوراتلم ب

الفلاطينيينخ وتقبع بإقام  دول  للم بين النلر والبحرخ حتى بونود داراييعخ ألن طبيع  دنشاء 
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داراييع مختلف  تماما عن هذا التصور أو خ ثم ألنلا لم ُتنشأ من األصع رقام  االمخ اواء مس 
 الفلاطينيين أو مس العرب.
واني  الممارا  فعليا منذ دنشايلا وحتى اللحظ خ وفي الماتقبع أيفاخ على دنشاء داراييع ارتب  بالعد

الفلاطينيين والدول العربي . مرتب  بتحقيق المزيد من التمزيق في الناد العربيخ أرفا وصراعاتخ 
ومنعا لقيام أ  تكامع عربيخ فما بالك بالوحد ؟ لألا"خ وألن معدل قراء  العربي ربس صفح  انويا 

ون باصطناا بع  قادته دقاي 4ا قو تر  الكثيرين منا ينللون طبيع  ما نوانه من عدو. لذا ينرر 
لمزاعم طموحلم دلى الاالم! فاف  األحزاب ابما فيلا حزب العمعخ وحزب الحرف  باعتبارهما في 
عرف البع  حزبين يااريينو متفق  على  ءات معروف  للقاصي والدانيخ وهي المتعلق  بالقدسخ 

خ تنفيذا لقرارات النمعي  67عود خ دقام  دول  فلاطيني  ماتقل  ذات اياد  على فع أرافي حق ال
األخير  حول الحقو   القراراتوصو  دلى فع  1947عام  181العام  لألمم المتحد خ بدءا من القرار 

 الوطني  الفلاطيني خ وبالكامع رففتلا وترففلا داراييع.
تشظي الفلاطينيخ من خالل انقاام   يوند ما يوحي بإمفاني  بالمقابعخ نحن نعيش حال  من ال

تناوزه على المد  القريبخ وهو ما يؤشر دلى ااتحال  الوصول دلى الوحد  الوطني خ فشرط ريياي 
لمرحل  التحرر الوطنيخ التي يمر بلا شعبنا الألا" بع  أحزاب الياار الفلاطيني والعربي 

وزنا المرحل  األولىخ ووصلنا دلى مرحل  البناء الديمقراطيو. نبل  اعتقدتخ أنه وبتشفيع الالط  تنا
وطني  فلاطيني  عريف  من أنع مراكم  ا نتصارات النزيي  على طريق تحصيع ا نتصار 
قام  الدول  الماتقل  ذات الاياد . فانت أوالو بمثاب  دعصار  النوعيخ المعبر عنه في نيع الحقو  واك

نيخ حتى هذه ا تفاقيات لم تلتزم بلا داراييعخ وأعاد شارون انتياح الفف  فارثي في الوفس الفلاطي
خ ومنعت داراييع الرييس المرحوم ياار عرفات من الافرخ لحفور القم  العربي  2002الرربي  عام 

في بيروت اثم اننته في المقاطع خ حتى وفاته ماموما من قبللاو. القم  العربي  أافرت عما يامى 
خ وطلب نتنياهو ربأنلا   تاتحق الحبر الذ  فتبت بهرخ التي وصفلا شارون رلاالم العربي مبادر  ار

ان  من المفاوفات مس الكيانخ لم تقد  22حديثاخ تعديللا بما يتالءم مس الشروط اراراييلي . ثم دن 
خ يمفن د  دلى اشتراطات داراييلي  نديد  على الفلاطينيين. هذا هو الوفس الفلاطيني باختصار

. الوفس العربي أاوأ حا  بالطبسخ في هذه المقال  اأرفز على رمأز  روصفه بفلم  واحد  بأنه
 مظاهر المأز  الفلاطيني.

بداي  فإن العنوان األبرز لألزم  هو أن النظام الايااي الفلاطيني يقس تحت ا حتاللخ وهذا ما 
مفوناتهخ وحرفته التي تظع مقترن  بواقس يعمع على خلق دشفاليات حقيقي  أمامهخ تؤد  دلى تحديد 

قوانين ا حتاللخ وايطرته الفعلي  على نزء فبير من الموارد المالي  للنظامخ وونود الكثير من 
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التقييدات األخر  الايااي  على الالط خ فزيار  أ  ماؤول عربي أو دولي لرام هللاخ مرهون  بقرار 
حتالل يؤثر مباشر  وبطريق  غير مباشر  أيفا خ على فع الرف  أو القبول من الطات ا حتالل. ا 

خ هذا هو النانب الموفوعي األبرز في األزم . أما النوانب الذاتي  في الفلاطيني نشاطات الالط  
بني  النظام الايااي فتتلخص في نوانب عديد  أبرزهاخ غياب حدود الصالحيات بين رييس الالط  

ءخ األمر الذ  يوفح أن شفع الالط  هو مزيق من النظامين من نل خ ورييس الحفوم  والوزرا
الريااي والبرلماني وليات هذا أو ذاكخ فلطالما شلدنا تفاربا بين صالحيات الرييسخ وصالحي  
رؤااء الوزارات والوزراءخ وعلى ابيع المثال وليس الحصرخ تبعي  األنلز  الُشر طي  واألمني  

 المالي  والقرارات الايااي . الفلاطيني خ والكثير من الماايع
النانب الثاني ناتق عن تبعات ا نقاام الفلاطينيخ وفشع فاف  ا تفاقيات الموقع  بين طرفي 
نما  ا نقاام في رام هللاخ والط  غز  وحفومتلاخ فأ  نظام ايااي هذا المقام ليس اياايا  فحابخ واك

  بين الطرفين   ينر  تنفيذهاخ األمر الذ  بالمعنى النررافي أيفا خ في ظع اتفاقيات عديد  موقع
 يترك بصماته الوافح  على هذا النظام الواقس بشقيه تحت ا حتالل.

النانب الثال  هو وصول مفاوفات العشرين عاما  مس العدو الصليوني دلى طريق مادودخ فالطرح 
ظع اشتراطات اراراييلي وافح وصريحخ مفاوفات في ظع ا اتيطان المترول الدايمخ وفي 

داراييلي خ ا عتراف بيلودي  الدول خ تلويد القدسخ و ءات داراييلي  رافف  لكاف  الحقو  الوطني  
 الفلاطيني .

النانب الرابسخ التنظيمات الفلاطيني  األخر خ لم تاتطس تشفيع البديعخ الذ  ينبر الالطتين على 
 ا لتحا  بلذا البديعخ وتناوز ا نقاام.

امسخ تحديد الالط  لخياراتلا ا اتراتيني  بالمفاوفات فق خ بعيدا عن فع الخيارات النانب الخ
األخر خ وعلى رأالا المقاوم  المالح خ األمر الذ  أفع" النظام الايااي الفلاطيني برمتهخ وهو 
ما ااعد على تصعيد الشروط اراراييلي خ فما من فاغ  على الكيان الصليوني لالعتراف بأ  ا 

لحقو  الفلاطيني . هذا دلى نانب ما فرفته اتفاقيات أوالو على الطرفين من فرور  التنايق من ا
 األمني بينلماخ وعدم تحري  أحدهما على انخر.

النانب الاادس هو الماليخ فالعنز ا قتصاد  الفلاطيني ارتفس ليصع دلى ما يزيد عن خما  
ع من ان  دلى أخر . وما فان  تفاقي  غاي  في مليارات دو رخ واألزم    ينر  عالنلاخ بع ُتر   ح 

خ التي يحفى أن المرحوم الرييس عرفات غفب فثيرا ممن راتفاقي  باريس ا قتصادي رالاوء وهي 
وقعلا. فقد نعلت من ا قتصاد الفلاطينيخ مامارا  في عنل  ا قتصاد اراراييلي وُملحقا  تابعا  لهخ 

المزيد من األزمات المالي  المتفاقم  للالط خ وا  ونود تفخم  نتاجدوما فان للذه ا تفاقي  او  
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و ألفا خ ووا  مظاهر فااد فثير  يعترف بلا الماؤولون 160في عدد الموظفين الذين يزيد عنا
الفلاطينيون أنفالم اشفع الرييس عرفات في حياتهخ لنن  خاص  لمحارب  الفاادو. القفي  األبرز 

المنال الوحيد لتناوز هذه األزم  هو زياد  حنم المااعدات المالي  على هذا الصعيد هي أن 
العربي  والدولي  للالط خ وليس اعتمادا  على مصادر الدخع الفلاطيني خ التي هي األخر  في نزءا 
أاااي منلا مرتبط  بالكيان الصليونيخ الذ  يقوم عنو خ بتحصيع النمارك على البفايس الوارد  

في فثير من األحيان تقوم داراييع بحنز هذه األموال وعدم توريدها دلى الالط  لمناطق الالط خ و 
د  بتناز ت ايااي  من قبللا. يبقى فق  الفرايب التي تننيلا الالط  من مواطني الفف  الرربي خ 

 وهذه   تكفي د   لاد احتيانات قليل  من نفقات الالط .
صع بين الالطات الثال . الالط  التشريعي  منتلي  و يتلا النانب الاابس يتمثع في أنه   ونود للف

من أعفاء المنلس التشريعي امنلم عدد  44منذ انواتخ وهي معطل  بالكامع نتين  اعتقال الكيان لر
قليع أفرج عنهو واختطاف نايبين ما يزا ن معتقلين. الالط  التنفيذي  تتدخع في األخر  القفايي خ 

خل  الحابع بالنابعخ ويؤد  دلى فياا الفواصع في األداء الايااي للالط   األمر الذ  يااعد على
التنفيذي . ثم هناك نوانب عديد  مثال النانب الرامي الفلاطيني   يرب  برنامنه الاياايخ بمعنى 
قام  الدول  العتيد خ  الوصول دلى ميزان قو  مس الكيان يفر  عليه ا عتراف بالحقو  الفلاطيني خ واك

ن ما نتين  لتوقيس اتفاقيات أوالوخ تم رب  تحقيق هذا المشروا بالموافق  اراراييلي خ وهذا لم يحد خ واك
و  يحد خ ولن يحد . األمر الذ  يثير تااؤ ت عديد  في الواقس الايااي الفلاطينيخ وعلى 

خاطر رأالاخ ثم ماذا بعد؟ هذاخ ياتدعي بناء ااتراتيني  فلاطيني  نديد خ متوايم  مس الم
الصليوني . ااتراتيني  تعتمد النلق األااس في دنبار الدول  الصليوني  على ا عتراف بحقو  
شعبنا الفلاطينيخ وحقو  أمتنا العربي  أيفا خ أ  وهو الكفاح المالحخ ثم المطالب  بتبني هذا النلق 

عتبار لمنظم  التحرير على الصعيد العربي أيفا . دنراء مرانع  شامل  للمرحل  المافي . دعاد  ا 
صالح ما يتونب دصالحه من مؤاااتلا. ديمان فاف  الفصايع بأهمي  تشفيع النبل   الفلاطيني خ واك

 الوطني  الفلاطيني  الموحد خ التي تفم فاف  الفصايع. من دون ذلكخ فإننا نطيع عمر المأز .

 18/8/2016، ، لندنالعربيالقدس 
 

 !التلقائيوالتصرف  الرياضي التاريخ: التطبيع أهملهتاريخ ما  .58
 الفقي ىمصطف

مازالت تمثع هاناا  تاريخيا  لديلاخ واألمر لم يعد  رداراييعرنتوهم نحن العرب أن ماأل  التطبيس مس 
بحان   -لألا"-تعدماتقران دلى حد فبيرخ ولم  وارقليمي الدولي رداراييعر وفعيفذلكخ دذ دن 
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أمنلاخ فلقد تريرت األحوال وتبدلت الصور  دلى حد فبيرخ  دلى شلاد  عربي  رثبات ونودها وتأكيد
ن ااتحت أن تفعع ذلك علنا  وأصبح االح  وأصبح فثير من الدول العربي  تلرول دليلا ارا  واك

 خبر فان! فيالتطبيس 
دول  عنصري  عدواني  تواعي  فإن األنيال المتتالي  قد تربت على منموع  من  رداراييعروألن 

معلاخ وأصبحت لد  األنيال  الطبيعيتحول دون التعامع  التيااي  والثقافي  والديني  المخاوف الاي
العربي  صور  مبالل فيلا لشخصي  اراراييليخ وفأنما هو يملك قدرات هايل  ومخيف  تاتونب 

 التيمنموع  المخاوف والمحاذير  أ ا بتعاد عنهخ وتلك ظاهر  مرفي  صنعت ذلك االتابووخ 
مصافح  خصمه  المصر  ر فلهخ لقد ثارت القفي  من نديد بعدما رف   عب النودو تحي  باألم

 لإلاراييليخ وظلرت صورته وهو يعطى ظلره رالبرازيعرالدور  األوليمبي  بر فياراراييلي بعد مبارا  
ذات الوقتخ  فيالذ  يمد يده للمصافح  بعد فوزه على الالعب المصر خ وهى صور  موحي  ومؤذي  

 فالعربيخ الدوليالعام  للرأ  النمعيالعقع  فيا تمثع راال  البي  تناد الصور  الذهني  للعرب ألنل
أو حتى النظر دليه فى مخالف  صارخ  للروح الريافي   اراراييليالملزوم يرف  مصافح  غريمه 

داي  ومباديلا المعروف  وتقاليدها الرااخ خ وفنت أتمنى لو أن الالعب المصر  قد رف  من الب
الموانل  مس خصمه اراراييليخ وفان ذلك اوف يعد تصرفا  البيا  وموقفا  اناحابيا خ ولكنه أقع 
 فيفررا  من المشلد الاخي" الذ  نشرته الصح" ووفا ت األنباء على امتداد قارات العالم فله 

م األر  أمام غيرنا من أم -فعرب ومالمين -ايي  هيدلى صورتنا أكثر مما  تائشلاد  دامر  
العابرخ حتى دن رييس وزرايلا الملطخ   الريافيذلك الحد   رداراييعروشعوب الدنياخ لقد ااتثمرت 

دن دينفم يدعو دلى دفشاء الاالم ريداه بدماء الفلاطينيين وق" يعلمنا مباد  اراالم قايال : 
ما قام به هو خ واوف يقول الكثيرون ممن ياتحانون تصرف الالعب المصر  دن رومصافح  الرير

موانل  من ينتمى دلى دول  تقتع األطفال وتلدم البيوت وتدنس األقصى  في وطبيعي تلقاييتصرف 
يفتقد دلى الكياا   العربيوتقلر الفلاطينيين على مدار الااع خ وهذا صحيحخ ولكن رد الفعع 

ب بما نر خ ااتفادت بما حد  وخار العر  رداراييعروالحصاف  و  يخلو من اذان  وحماق خ فر
خصوصا  أن منال الرياف  هو آخر ما ينب أن يتعر  لمثع هذه المواق" الايااي  غير المبرر خ 

 فيفتحت آفاقا  وااع  وأحدثت اختراقا   التيخ ردبلومااي  الرياف رولعلنا نتذفر أن هناك ما يامى 
مبارا  تنس الطاول  بين  العقود األخير خ ومازالت فيالعالقات الااكن خ بع والمتنمد خ بين الدول 

التطبيس  فيخ تمثع عالم  فارق  المافيمطلس ابعينيات القرن  فيخ والصيني األمريفيالفريقين 
أن تحصع  ربفينرملدت لحفوم   والتيللعالق  بين الدولتين الكبيرتينخ  الدبلوماايوالتمليد  الايااي

خ من رالبرازيعرالدور  األوليمبي  بر في أظن أن ما نر   دننيخ رمنلس األمنر فيعلى مقعدها الدايم 



 
 
 
 

 

 46 ص             4024 العدد:        18/8/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

لم تعد  التينانب الالعب المصر خ هو أمر يثير التااؤل حول ندو  تكرار مثع هذه التصرفات 
متماشي  مس روح العصرخ بع وغير مدرف  للمفلوم الصحيح للتطبيسخ دذ دن مصافح  الالعب 

 التي  لناخ ولكن ا متناا عنلا بالصور  المصر  الشاب لخصمه اراراييلي   تقدم و  تؤخر بالناب
رأيناها هو دااء  بالر  لنا وتصرف غير موفق يحاب عليناخ والالعب المصر  مظلوم ألنه قد نر  

ظع ظروف نديد  لم تعد فيلا  فيشحن ذهنه عبر انوات عمره بمفاهيم تحتاج دلى مرانع  
تعتبر قالعا  للعروب   التيمن العواصم  مس العربخ دذ دن فثيرا   رالتطبيسرتتاول نعم   رداراييعر

أنور رمن طرف خفى وتاعى ارا  لما قام به الرييس المصر  الراحع  رداراييعرواراالم ترازل 
علنا  دون موارب  أو تمويه أو دخفاءخ لقد تريرت الدنيا وتبدلت األوفاا الدولي  وارقليمي خ  رالاادات

ورثناها من الصراا  التيفثير من المالمات  فيد النظر أن نعي الاياايويعتبر من قبيع الرشد 
العقود األخير  ليس حال  لذلك الصرااخ ولكنه  فياراراييلي الطويعخ مدرفين أن ما يحد   -العربي

منرد ددار  لهخ وهو صراا مرير ومعقد بحي  أصبح من المتعين علينا أن ندرك ما نر  وأن 
 -محطات مختلف خ ولكننا أفعنا فيتاوي  بعد أن توق" ناتوعب ما حد خ فلقد فاتنا قطار ال

فرصا  يتذفرها النميسخ ولقد حفرت منذ أكثر من ربس قرن محافر  لوزير  -داراييليين وعربا  
خ قال فيلا ألول مر : ادن رالقاهر ربر الدبلومااي الناد  فيخ رأبا ديبانرخارني  داراييع األابق 

 اا الفرص الفايع  من النانبين على حد اواءو.اراراييلي هو صر  -العربيالصراا 
دننا نحن العرب  بد أن نففر بأالوب مختل" وبففر رشيد ووعى فامع بالمتريرات والتحو ت حتى 

 رداراييعرتناقلته وفا ت األنباء مؤخرا خ ولنعترف نميعا  بأن التطبيس مس  الذ   نفرر ذلك المشلد 
خ ولنحترم تقاليد الرياف  وآدابلا وروحلا المافيالقرن  فيفان عليه  يدنا له قو  ما فيلم يعد االحا  

غير موفعلا فال يتحقق مفاب لناخ بع تكون الخاار  عليناخ وفى  فيالاامي خ وأ  نقحم الاياا  
أن  القوميفرفت عليه الثقاف  العربي  وارعالم  الذ المصر خ  رالنودورمس  عب  قلبيالنلاي  فإن 

 رأيناه! الذ لنحو يتصرف على ا
 16/8/2016، المصري اليوم، القاهرة

 
 بلفور وأبو مازن  .59

 موشيه آرنس
يريد محمود عباس اأبو مازنو تقديم دعو  قفايي  فد بريطانيا بابب وعد بلفور الذ  نشر في 

البيت القومي للشعب  رقام . والذ  قفى بتأييد حفوم  بريطانيا 1917تشرين الثاني انوفمبرو 
في ار  داراييع. التاري  احتفظ بمفان لر آرثور نيمس بلفورخ وبحقخ ليس فق  ألنه قام  اليلود 
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بالتوقيس على الراال  المشلور  التي فانت مونل  دلى ليونيع روتشيلدخ بع ألنه فان رييس الحفوم  
 ور.ووزير الخارني  في بريطانيا. وعباس في المقابع فان يمفن أن   يفون معروفا لو  وعد بلف

من المحتمع أن الفلاطينيين لم يفونوا فيانا قومياخ معروفا من قبع الااح  الدولي  ومن قبع أنفالمخ 
و  من  األتراكعلى أنلم فلاطينيونخ   من قبع  دليلملو  وعد بلفور. ففي تلك الفتر  لم يتم النظر 

  في فلاطينر. وبعد ذلك قبع البريطانيينخ حي  أن وعد بلفور تحد  عن رالناليات غير اليلودي
خ طالب قرار التقايم الصادر عن األمم المتحد  1947بثالثين ان خ في تشرين الثاني انوفمبرو 

دول  يلودي  ودول  عربي  في ار  داراييع. وقد تم التعامع مس الافان غير اليلود من قبع  بإقام 
  العربي خ وليس فيانا قوميا قايما خ على أنلم نزء من األمأيفاالمنتمس الدوليخ ومن قبع أنفالم 

 بحد ذاته.
دول  داراييع والحروب التي فرفلا العرب عليلا هي التي أدت دلى نشوء الوعي القومي  دقام دن 

قام الفلاطيني المنفصع. ومس مرور الوقت تم ا عتراف بلذه القومي خ ألن وعد بلفور  دول   واك
اطيني خ التي يزعم عباس قيادتلاخ ليس ألنه   يوند له داراييع هما اللذان أديا دلى نشوء أم  فل

في  دالاملاابب لتقديم دعو  قفايي  فد بريطانيا فق خ بع العفسخ ينب عليه أن يشفرها على 
 و د  األم  الفلاطيني .

فتر  وعد بلفورخ لو أن بريطانيا  أثناءماذا فان ايحد  للافان العرب الذين عاشوا في ار  داراييع 
 األمران ؟ حول هذا  31تعلد بتأييد المشروا الصليوني. ولو أن دول  داراييع لم تقم بعد ذلك بر لم ت

يمفن طرح الفرفيات فق . يمفن القول دن مصيرهم فان ايتعلق بمصير العرب الذين يعيشون في 
 .ألغلبا. وفانوا ايتأثرون بلم على األولىفي الانوات التي أعقبت الحرب العالمي   األوا الشر  

من خالل مقال  دثباتهتم  األخير في الانوات  األوا دن المصير الترانيد  للعرب في الشر  
و في رنيويورك تايمزر بعنوان ردول ملشم  أكتوبرا األولتشرين  13الذ  نشر في  أندراون افوت 

ت القمعي خ القيادا –في المنطق   األحدا ومحطم : في" تففك العالم العربير. ينب على من تابعوا 
قراء  مقال  –المعارك التي   تنتليخ المذابح النماعي خ الالنيون الذين هربوا من المنطق  

دول  داراييع لما ااتطاا الفلاطينيون التملص من الكارث   دقام . يمفن القول بأنه لو  أندراون 
 العربي .
اوري خ في التعبير عن تقديره في  األحدا التي تعيش في داراييع بدأخ بتأثير  األقلياتقام من 

لألمن وللفرص ا قتصادي  التي توفرها الحيا  في داراييعخ حي  أن هناك زياد  في عدد المتطوعين 
للنيش اراراييلي من المايحيين العربخ والدروز في هفب  النو ن الذين تمافوا بشد  طوال 
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عن رغبتلم في  األخير عبرون في انون  الوقت بلويتلم الاوري  ورففوا اللوي  اراراييلي خ وهم ي
 .اراراييلي الحصول على المواطن  

هع ايأتي اليوم الذ  ايعترف فيه الفلاطينيونخ مواطني داراييع والذين يعيشون في القدس وفي 
دول  داراييع قد أنقذتلم فما يبدو من  دقام يلودا والاامر خ بحقيق  أن مصيرهم قد تحان؟ وأن 

 ي يتعر  للا العرب في الدول المناور ؟.المعانا  الت
اماعيعا نفعالي  للقاد  الفلاطينيين مثع أبو مازن في رام هللا  األقواليمفن ا اتنتاج من  هني   واك

من را حتالل  أاوأفي غز  وحنين الزعبي في الكنياتخ يمفن ا اتنتاج أنه ليس هناك شيء 
طينيين يصدقون أقواللم. ويمفن أن بعفلم يعتقدون اراراييلير. ولكن مشفوك فيه أن نميس الفلا

 .أنللمفانت تحمع برف  خفي  من  داراييعدول   دقام أن مصيرهم أصبح أففعخ وأن 
 17/8/2016هآرتس، 

 18/8/2016، الغد، عّمان
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