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*** 
 

صابة آخرين برصاص مسلحين في نابلس فلسطينيالمن من األ ني  مقتل عنصر   .1  وا 
جهة ن من األمن الفلسطيني قتل في موايعنصر أن  ،19/8/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرةنشر موقع 

وقعت الخميس مع مسلحين بالبلدة القديمة وسط مدينة نابلس، وأصيب ثالثة آخرون من رجال األمن 
وقالت مصادر أمنية إن القتيلين هما شبلي الجاغوب ومحمود الطرايرة، وهما في  بجروح مختلفة.

عيم قضاء العشرينيات من العمر، وينحدر األول من قرية بيتا جنوب نابلس، واآلخر من بلدة بني ن
 الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأوضححت المصحادر األمنيحة أن مجموعحة محن رالخحارجين عححن القحانونر أطلقحت النحار علح  قحو  األمححن 
التححي نانححت تحححاول اعتقححال أحححد المطلححوبين محححن داخححل البلححدة القديمححة وسححط نححابلس، إ  أنهححا ووجهحححت 

أعححاقوا عمححل األمححن فانححدلعت مواجهححات بمجموعححة مححن المسححلحين حححالوا دون الوصححول إلحح  المطلححوب و 
صابة اثنين آخرين.  باألسلحة النارية، مما أد  لمقتل عنصري األمن وا 

فححي تصححريل نقلتححا  ،مححن جهتححا، قححال النححاطق باسححم األجهححزة األمنيححة الفلسححطينية اللححواء عححدنان الضححميري
نهم لن يفلتوا من العقاب.  ،اإلخبارية الفلسطينية ونالة معا    ، وا 
افظ نحابلس أنحرم الرجحوب قحال فحي اتصحال هحاتفي محع الجزيحرة إن أفحراد األمحن نحانوا يالحقحون ونان محح

مطلوبحححا بتهمحححة إطحححالق نحححار ححححين أطلقحححت علحححيهم النحححار. وأضحححاه أن أجهحححزة األمحححن ستواصحححل حملتهحححا 
  عتقال المطلوبين والمشترنين في إطالق النار.

 رئحيس الحوزراء ، أنوفحا، نقحال  عحن ونالحة 18/8/2016 ،الحياة الجديـدة، رام هللاوأضاه موقع صححيفة 
إلح  الشحهيد الضحابط  وا، وزير الداخلية رامحي الحمحد و وأعضحاء حنومحة الوفحاق الحوطني نعحالفلسطيني

شحححبلي بنحححي شمسحححة محححن مرتحححب الشحححرطة الخاصحححة والشحححهيد الضحححابط محمحححود طرايحححرة محححن مرتحححب األمحححن 
ي نحابلس، وهمحا ييديحان واجبهمحا الحوطني فحي الوطني الذين استشهدا برصاص خارجين عن القحانون فح

 الحفاظ عل  أمن المواطنين والدفاع عن مصلحة الوطن وحماية المجتمع.
 

 ستخراج النفطالبرم أول اتفاقية الحكومة الفلسطينية تُ  .2
وّقعححت الحنومححة الفلسححطينية مححع صححندوق ا سححتثمار الفلسححطيني اتفاقيححة للتنقيححب واسححتخرا  الححنفط مححن 

 غرب رام و، وذلك في أول محاولة  ستغالل حقول الغاز والبترول في فلسطين.رحقل رنتيسر 
وفححي المقابححل، تقححدم صححندوق ا سححتثمار الفلسححطيني وأعلححن نيتححا لتشححنيل ائححتاله مححن شححرنات القطححاع 

للحنومحححة والبحححاقي لالئحححتاله، ويمتحححد حقحححل  %70الخحححاص  سحححتغالل حقحححل رنتحححيس بحصحححة تصحححل إلححح  
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منححا داخححل الضححفة،  %60والضححفة الغربيححة المحتلححة، ويقححع  1948محتلححة عححام رنتححيس بححين األراضححي ال
 وتحديدا حول بلدة رنتيس.

وقال مدير قسم الجيولوجيا في جامعة بيرزيت الفلسطينية عبد و ححرز و إن المخزونحات فحي هحذا الحقحل 
 الغاز الطبيعي.مليار برميل نفط، باإلضافة إل  نحو ستمئة مليون متر منعب من  2.5تقدر بنحو 

 18/8/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 حرمت آالف الموظفين من المنحة القطرية الفلسطينية بحر: السلطة .3
ثمن النائب األول لرئيس المجلس التشحريعي الفلسحطيني أحمحد بححر، الحدور : مصعب اإلفرنجي - غزة

ي تقحححديم نحححل أشحححنال الحححدعم النبيحححر لدولحححة قطحححر بقيحححادة الشحححيل تمحححيم بحححن حمحححد آل ثحححاني أميحححر الحححبالد، فححح
وأشحاد بححر  والمساندة للشعب الفلسطيني عموما ، والضعفاء المحاصرين في قطاع غزة بشنل خحاص.

مليون دو ر لصالل موظفي غزة، للتخفيه محن معانحاتهم فحي ظحل  31بصره نحو  أمير قطربتوجيا 
ية لحححد  اآل ه محححن ، وتحححدني األوضحححاع المعيشححح2007حالحححة الحصحححار اإلسحححرائيلي علححح  غحححزة منحححذ عحححام 
 شرائل وفئات المجتمع الفلسطيني في القطاع.

، حمحل بححر السحلطة الفلسححطينية القطريححةموظححه بغحزة محن المنرمحة  2,800ححو نوفيمحا يتعلحق باسحتثناء 
المسححيولية الناملححة عححن منححع صححره الرواتححب لعححدد نبيححر مححن المححوظفين، معتبححرا  ذلححك مححيامرة وجريمححة 

 فل تخريج مخيم أبناء القادة بغزة.إنسانية، جاء حديثا خالل ح
 19/8/2016 ،الشرق، الدوحة

 
 البرغوثي: إنجاح االنتخابات إفشال لمخطط االحتالل مصطفى  .4

مصطف  البرغوثي، األمين العام لحرنة المبحادرة الوطنيحة الفلسحطينية، ورئحيس  .دعا د :القدس المحتلة
الصحهيونية، والعمحل علح  إنجحاح ا نتخابحات  لجنة الحريات إل  تناته الجهود من أجحل إفشحال النوايحا

وضمان نزاهتها، وضمان حرية العمل السياسحي والجمحاهيري. واعتبحر البرغحوثي فحي بيحان صححفي يحوم 
، أن قوات ا حتالل تسع  لتخريب ا نتخابات من خالل اعتقحال النشحطاء، والتحي نحان 18/8الخميس 

ات حسحين أبححو نويحك، وقبحل ذلحك اعتقحال الناشححط آخرهحا اعتقحال ممثحل حرنحة حمححاس فحي لجنحة ا نتخابح
وأنححد البرغححوثي، أن ا حححتالل يحححاول مححرة أخححر  قمححع حريححة  المحححرر مححن بيححت لحححم نضححال أبححو عنححر.

علح  ضحرورة البرغحوثي وشحدد  الشعب الفلسطيني في انتخاب ممثليا، وضرب الديمقراطية الفلسطينية.
 ات في المجالس البلدية والقروية لخدمة أبناء شعبهم.تقدم الشباب والنساء والنفاءات للترشل لالنتخاب

 18/8/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 بالتدخل في سير االنتخابات "إسرائيل"لجنة االنتخابات تتهم  .5

، ا حححتالل اإلسححرائيلي بالتححدخل 18/8اتهمحت لجنححة ا نتخابححات المرنزيححة الفلسحطينية، الخمححيس  :رام و
 أنتوبر المقبل، ومحاولة التأثير عل  نتائجها. /المحلية المزمعة في تشرين أولفي سير ا نتخابات 

علحح  اعتقححال جححيال ا حححتالل اإلسححرائيلي، ممثححل  جححاء ذلححك فححي بيححان صحححفي أصححدرتا اللجنححة، تعقيبححا  
 حرنة حماس لد  لجنة ا نتخابات، من منزلا في رام و بالضفة الغربية.

نتخابات المرنزية عل  ضحرورة تحوفر الحريحات الالزمحة لعقحد ا نتخابحات وورد في البيان رتيند لجنة ا 
المحلية في جو ديمقراطي، يعطي فرص متساوية لجميع األحزاب والقوائم والمرشحين ضمن المعحايير 

وتابع رتدين لجنة ا نتخابات قيام سلطات ا حتالل باعتقال حسين  الدولية لنزاهة وعدالة ا نتخاباتر.
ممثحححل حرنحححة حمحححاس لحححد  لجنحححة ا نتخابحححات المرنزيحححة، وتعتبحححر  تحححدخال سحححافرا فحححي سحححير  أبحححو نويحححك،

ودعحححت اللجنحححة فحححي بيانهحححا إلححح  اإلفحححرا   ا نتخابحححات وخرقحححا خطيحححرا للحريحححات والممارسحححة الديمقراطيحححةر.
الفوري عن رأبو نويكر، ووقه ا عتقا ت السياسية، ميندة أنها سحتقوم بنحل محا يلحزم فحي سحبيل وقحه 

 ذ  الممارسات التي تعتبر تدخال  في الشيون الداخلية الفلسطينية.مثل ه
 18/8/2016 ،فلسطين أون الين

 
 القتراع قوات األمن المركزية تحدد موعدا   لجنة االنتخابات .6

أشححره الهححور: أعلنححت لجنححة ا نتخابححات المرنزيححة أن موعححد اقتححراع قححوات األمححن سيسححبق موعححد  –غححزة 
المححدير اإلقليمححي للجنححة ا نتخابححات المرنزيححة فححي  ،جميححل الخالححدي أوضححلو  ا قتححراع الرسححمي بيححومين.

ا تفححاق مححع قححوات األمححن فححي غححزة، ونححذلك وزارة الداخليححة فححي الضححفة الغربيححة علحح  تححأمين  غححزة، أنححا تححمّ 
 هيئة محلية. 416ا نتخابات، منذ أن أعلنت الحنومة الموعد الرسمي إلجراء ا نتخابات في 

أن  إلحححح  ألححححه عسححححنري،  فتححححا   17  أن عححححدد قححححوات األمححححن فححححي غححححزة يبلحححح  قرابححححة وأشححححار الخالححححدي إلحححح
 اجتماعات عقدت مع األمن في غزة لالتفاق عل  تأمين العملية في نافة مراحلها.

 19/8/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 للمنصب نفسه ترشحالدورتين متتاليتين  فازوا فيالذين  البلدياتلرؤساء  ال يحق األعرج:حسين  .7
أشححره الهححور: أعلححن وزيححر الحنححم المحلححي حسححين األعححر  علحح  عححدم الجححواز لريسححاء الهيئححات  –غححزة 

المحلية الذين احتلوا هذا المنصب ألنثر من دورتحين متتحاليتين، ترشحيل أنفسحهم لمنصحب رئحيس الهيئحة 
( محن 9المحادة  وقال إن ذلك األمر يأتي استنادا إلح   بعد اإلعالن النهائي لنتائج ا نتخابات المحلية.
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، بشحأن تعحديل 2008( لعام 9واستنادا  إل  قرار قانون رقم   1997( لعام 1قانون الهيئات المحلية رقم  
 .2005( لعام 10قانون الهيئات المحلية، واستنادا  إل  قانون ا نتخابات المحلية رقم  

 19/8/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 المتواصلة بحق الرياضيين "إسرائيل"الرجوب يطالب بتحقيق دولي في جرائم  .8
باسحححما وباسحححم أعضحححاء  ،رئحححيس ا تححححاد الفلسحححطيني لنحححرة القحححدم ،رام و: نعححح  اللحححواء جبريحححل الرجحححوب

 عححب نححادي مرنححز  ،المنتححب التنفيححذي لالتحححاد وأسححرة نححرة القححدم الفلسححطينية الشححهيد محمححد أبححو هشححهال
عححرإل إلصححابة بالرصححاص الحححي فححي الصححدر شححباب الفححوار الرياضححي. ونححان الشححهيد ابححو هشححهال قححد ت

جراء إطالق قحوات ا ححتالل النحار عليحا بشحنل مباشحر مسحاء يحوم الثالثحاء الماضحي خحالل عودتحا محن 
 التدريبات إل  منزلا، في مخيم الفوار جنوب الخليل ليفارق الحياة بعدها بساعات قليلة.

بححو هشححهال تضححاه إلحح  سلسححلة إن جريمححة تصححفية وقتححل الالعححب أ ،فححي بيححان صحححفي ،وقححال الرجححوب
الجرائم العنصرية التي يقترفها جيال ا حتالل اإلسرائيلي بشنل متواصحل لتحدمير الرياضحة الفلسحطينية 

 بشنل سافر مخالفا لنل قوانين ومواثيق العالم الرياضية. 
واعتبححر الرجححوب أن تصححفية الجححيال اإلسححرائيلي لالعححب فححي طريححق عودتححا إلحح  منزلححا تشححنل جريمححة   

نمحا يجحب أن ينحون هنحاك تححرك سحريع محن يمن غفالهحا وا  ن للميسسة الرياضية الدولية السنوت عنها وا 
  أجل حماية عناصر اللعبة في فلسطين من بطال الجيال اإلسرائيلي بحقهم.

وأنححد أن اتحححاد نححرة القحححدم وجححا رسححائل عاجلحححة إلحح  نافححة ا تحححادات الدوليحححة والقاريححة واللجححان المعنيحححة 
ق دولحححي فحححي جحححرائم إسحححرائيل المتواصحححلة إلححح  جانحححب فضحححل وتعريحححة ا ححححتالل الحححذي تطالحححب بفحححتل تحقيححح

 يواصل فاشيتا بحق الرياضيين في فلسطين.
 19/8/2016القدس العربي، لندن 

 
 له "الشرق األوسط" حول العالقة بإيران نسبتهب ما العاروري ُيكذ    .9

ة المقاومة اإلسالمية عضو المنتب السياسي لحرن، أن 18/8/2016، موقع حركة حماسذنر 
 رحماسر، صالل العاروري، نف  ما نسبتا إليا صحيفة الشرق األوسط حول العالقة بإيران.

وقال العاروري في تصريٍل صحفي اليوم الخميس، إن ما ورد في صحيفة الشرق األوسط في عددها 
 أساس لا من عل  لساني حول طبيعة عالقة الحرنة بإيران   17/8/2016الصادر أمس األربعاء 

 الصحة إطالقا  وهو منذوب من ألِفا إل  يائا.
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وأوضل أن اللغة التي تمت بها صياغة الخبر   تليق بالصحه الصفراء فضال  عن صحيفة مشهورة 
 نالشرق األوسط.

ودعا العاروري رئيس تحرير الصحيفة والقائمين عليها إل  التوقه عن نشر أخبار مختلقة تسيء 
 ينية وتاريخها ورموزها.للمقاومة الفلسط

مصادر محسوبة عل  التيار اإلسالمي في ، زعمت أن، 18/8/2016، الشرق األوسط، لندنونانت 
، ترنيا ومقربة من القيادي الحمساوي صالل العاروري مسيول دائرة الضفة الغربية المقيم في ترنيا

باهظ الذي يمنن أن تدفعا خالل جلسة مغلقة قلقا الشديد من الثمن ال قالت إن العاروري أبد 
 الحرنة إل  إيران مقابل الدعم المادي والعسنري الذي تتلقا  نتائب عز الدين القسام الجناح العسنري

 لحماس.
طمس الهوية ربمحاو تا استقطاب حماس لدرجة  رفيلق القدسرواتهم العاروري قاسم سليماني قائد 

 .رإيران دس لتصبل آلة تنفيذية بيدالحمساوية لنتائب القسام وتذويبها في فيلق الق
قال إن سليماني يريد من حماس و ء نامال مشابها لموقه حرنة الجهاد ، العاروريادعت أن و 

العام رمضان  اإلسالمي التي أعلنت مبايعتها إليران خالل زيارة وفدها إل  طهران برئاسة أمينها
 شلل.

 رتماء ذراعها العسنري في الحضن  العاروري أعرب عن مخاوه من إدرا  حماس نتيجةأن و 
والحرس الثوري إل  ارتماء  رالقسامراإليراني بقائمة اإلرهاب العربية والغربية إذا تحولت العالقة بين 

 اللبناني. رحزب ورفي أحضان إيران مثلما حدث سابقا مع 
 
 الماليزية الرافض للتطبيع مع االحتالل الحكومةر موقف قد   أبو زهري: نُ  .11

ر الناطق باسم حرنة المقاومة اإلسالمية رحماسر سامي أبو زهري، عن تقدير الحرنة النبير عبّ 
لموقه الحنومة الماليزية التي أعلنت فيا رفضها استضافة ميتمر الفيفا عل  أراضيها بسبب مشارنة 

 إسرائيليين في الميتمر.
ماليزيا با نخراط في  وقال أبو زهري، في تصريل صحفي الخميس، إن هذا الموقه يعنس رفإل

سياسة التطبيع مع ا حتالل، ونذلك موقفها األصيل تجا  دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق 
 الشعب الفلسطيني.

وأند أبو زهري أن حرنة حماس تعتبر ذلك موقفا  شجاعا  يحظ  بترحيب نل الفلسطينيين الذين 
 يتمنون لماليزيا نل الخير وا زدهار.

 18/8/2016كة حماس، موقع حر 
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 ومشروع روابط القرى لن يمر االنقسامصفحة  فتح: نقاتل لطي    .11

قال المتحدث باسم حرنة فتل أسامة القواسمي، إن فتل تقاتل من أجل خلع ا نقسام األسود  :رام و
عندما انقلبت حماس عل   2007من جذور  وطي هذ  الصفحة السوداء، التي بدأت في صيه 

تجسيد الوحدة الوطنية الحقيقية المبنية عل  أسس متينة، والتي تنون رنائزها الدولة الشرعية، و 
ديمقراطي حضاري، ومنظمة التحرير الممثل  أساسالناجزة وعاصمتها القدس والشرانة المبنية عل  

 الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ظر إل  ا نتخابات البلدية وأوضل القواسمي في تصريل صحفي، اليوم الخميس، أن حرنة فتل تن

ببريق امل، لتنون مرحلة حقيقية وجادة لتنريس الديمقراطية في نل أرجاء الوطن، وتنرس الشرانة 
والعمل المشترك وتصليب الجبهة الداخلية، تمهيدا جادا لطي صفحة ا نقسام، ومقدمة إلجراء 

حة شعبنا وقضيتنا، ولقطع الطريق ا نتخابات التشريعية والرئاسية، وتنريس الوحدة الوطنية لمصل
خرابا ودمارا وقتال وتهويدا، مستغال  األرإلعل  مخططات ا حتالل اإلسرائيلي، الذي يسع  في 

 حالة ا نقسام وما يجري في الوطن العربي لتمرير مشاريعا الخبيثة.
ا العظيم، وأند القواسمي أن حرنة فتل ستبق  تناضل وتقاتل من أجل رفعة فلسطين وعلمها وشعبه

، وهدفنا سيبق  محصورا في اإلسرائيليتيند أن تناقضنا الوحيد نان وسيبق  مع المحتل  إذوهي 
قامةا حتالل والتحرر  إنهاء الدولة وعاصمتها القدس، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة  وا 

 بالقضية.
الفشل، داعيا حماس  وشدد عل  أن مشروع روابط القر  الذي يخطط لا ليبرمان لن يمر ومصير 

تفويت الفرصة عل  تلك المشاريع المشبوهة، التي تستهدفنا جميعا نشعب وأرإل وحقوق، وأ   إل 
 تقع في الفل.

 18/8/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 العصف المأكولمعركة يوثق عملية لـ"القسام" ب وثائقي"الكمين القاتل"..  فيديو .12
ئية، مساء اليوم الخميس، فيلما خاصا لنتائب الشهيد عز الدين عرضت قناة األقص  الفضا: غزة

 القسام الذراع العسنري لحرنة حماس، باسم رالنمين القاتلر.
ويتحدث الفيلم عن نمين ُمحنم نفذ  مقاتلو القسام خالل معرنة العصه المأنول في قطاع غزة 

 ، روحنايات بطولة لم ترَو بعدر.2014صيه عام 
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المصورة رصد جنود القسام لدبابات وجرافات ا حتالل، وزرع عبوات ناسفة، إضافة وُتظهر المقاطع 
 للقطات من داخل نفق للنتائب، وضرب قذائه صاروخية موجهة.

ونانت أبرز مشاهد الفيلم وضع رأحد مجاهدي القسام لعبوة شواظ عل  جرافة إسرائيلية ثم يشير إل  
 من فيها بيديا ويفجرها من نقطة صفرر.

رر RBGقذائه  4عبوات من نوع رشواظر وأطلقت  3وضحت النتائب أن تلك المجموعة فجرت وأ
( بشنل نامل وا عطاب أخر ، إضافة إل  D5خالل النمين، ونانت النتائج تدمير جرافة من نوع  

 تفجير وا عطاب دبابتي  ميرنافا( وناقلة جند.
ة التي جرت، نما ُيظهر مقاطع ثالثية وتضمن العرإل المرئي خرائط وصور تقريبية وتمثيلية للعملي

 ا بعاد للنفق المستخدم وريية بصرية لقوات ا حتالل من فوق األرإل.

 18/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الوظيفة الوطنية للسلطة من خالل االنتخابات تعريفالحية: ندعو إلعادة  .13

ن حرنتا تييد إجراء ا نتخابات قال خليل الحية، عضو المنتب السياسي لحرنة حماس، إ: غزة
البلدية عل  أساس التوافق الوطني والشرانة السياسية، داعيا إل  إعادة تعريه الوظيفة الوطنية 

 للسلطة الفلسطينية والعمل عل  بنائها من خالل إجراء ا نتخابات في الضفة وغزة.
بعنوان رما العملر نظما وأضاه الحية لمراسل رالمرنز الفلسطيني لإلعالمر، عل  هامال لقاء 

المرنز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات ا ستراتيجية رمساراتر أمس األربعاء: رلن نتحدث 
 عن تأجيل ا نتخابات، والوقت الحالي هو إلجرائهار.

وشدد الحية خالل نلمتا، في اللقاء الذي حضر  عدد من الفصائل الوطنية واإلسالمية والباحثين 
نونفرنس، عل   الجامعات والهيئات المستقلة، في نل من مدينتي رام و وغزة عبر الفيديووأساتذة 

 ضرورة بناء منظمة التحرير الفلسطينية من جديد لتشمل نافة الفصائل الوطنية واإلسالمية.
ر، للنوادوطالب الحية األجهزة األمنية الفلسطينية في الضفة بالنه عن إفشال ا نتخابات باعتقالها 

 أن تسير بسالم لنحقق الخدمة ألبناء شعبنا الفلسطيني. وترنها
وأوضل أن ا نقسام الفلسطيني ليس عل  نعنة تحت ا حتالل، بل هو خاله عل  مشروع وطني، 
وأن عالقتنا مع ا حتالل عل  أنا عدو أم صديق: رنحن اختلفنا عل  توصيه ا حتالل 

 الصهيونير.
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ين برنامج المقاومة والتسوية ولم تستمر، ألن األطراه لم تقتنع بهذ  وأند أننا تعايشنا فترات ب
المسارات: روما زال هناك أفق بالبعد الوطني واألخوة وطغيان ا حتالل، يمنن للحالة الفلسطينية أن 

 تستجمع قواها مجددا، وأن تنتزع حقوقنا من أنياب ا حتاللر.
عدة الجيال الذي   يمنن قهر ، رالمقاومة ننلت بالعدو وأشار الحية إل  أن برنامج المقاومة بدد قا

 الصهيوني وأوجعتا، وأوجدت با نناية وخسارة نبيرةر.
وشدد عل  أن ا نتفاضة تعتبر مشروعا وطنيا رغم وجود من يجرمها ويرفضها: رهذ  ا نتفاضة هي 

لمسجد األقص  رافعة لنا جميعا من أجل إنهاء ا حتالل ووقه ممارساتا التعسفية للقدس وا
 المباركر.

ودعا الحية إل  أهمية إعادة تعريه الوظيفة الوطنية للسلطة الفلسطينية والعمل عل  بنائها من خالل 
إجراء ا نتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا  إل  أن وثيقة الحوار الوطني يجب أن تنون 

أجل استعادة الوحدة الوطنية وتشنيل  وطنية للجميع، نما أنها تشنل مالحظة هامة لشعبنا من
 أساس الشرانة الوطنية الجامعة. عل حنومة فلسطينية موحدة 

 18/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 ومقاومته لن يسمحا لالحتالل اإلسرائيلي بالمس باألسرى الفلسطينيالشعب "الجهاد":  .14
عب الفلسطيني ومقاومتا لن يسمحا إن الش رالجهاد اإلسالميرقالت حرنة : صّباح فتحي-غزة 

أسير إضرابهم المفتوح عن الطعام،  100لالحتالل اإلسرائيلي بالمس باألسر ، في وقت واصل نحو 
بالل نايد الذي تدهورت صحتا في ظل  رالجبهة الشعبية لتحرير فلسطينروفي مقدمهم القيادي في 

 عل  التوالي. 65إضرابا عن الطعام لليوم الح 
المضي قدما  في سياسة رمن مغبة  اإلسرائيليخضر حبيب ا حتالل  رالجهادرادي في وحذر القي

. وشدد خالل فعالية تضامنية إلسناد األسر  المضربين نظمتها را نتهانات في حق األسر  البواسل
في حديقة الجندي المجهول في مدينة غزة أمس، عل  أن  رميسسة مهجة القدس للشهداء واألسر ر
لفلسطيني   يمنن أن يترك أسرانا البواسل، وسيبق  خله األسر  متراصا  في مواجهة الحقد شعبنا ار

 .رالصهيوني، ومواجهة مصلحة السجون التي تمارس التضييق عليهم
نايد واألسر  سينتصرون رغم أنه ا حتالل، نما انتصر من قبل الشيل خضر روشدد عل  أن 

لة وهناء شلبي في إضرابهم عن الطعام احتجاجا  عل  عدنان، واألسر  محمد عالن وثائر حالح
العدو ر، معتبرا  أن ربالتحرك سريعا  من أجل إنقاذ حياة نايدر. وطالب األمم المتحدة را عتقال اإلداري
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الصهيوني يستغل حال الشد بين الفلسطينيين وا نشغال العربي بأزماتا، بتنثيه انتهاناتا ضد 
 .راألسر 

طالل أبو ظريفة  رالجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطينرعضو المنتب السياسي لح من جهتا، انتقد 
. ودعا إل  رتراجع إسناد ودعم القضايا الفلسطينية العادلة وغياب العدالة لد  نل من يّدعي العدالةر
محاو تا اليائسة إلسنات صوت الحق ر، محذرا  ا حتالل من رإسناد الحرنة األسيرة ودعمهار

خماد انتفاضة القدس، ونسر إرادة األسر الفلس  .رطيني وا 
 19/8/2016، الحياة، لندن

 
 الترشح للرئاسة يدرسمروان البرغوثي  .15

أند األسير الفلسطيني في سجون إسرائيل وأمين سر حرنة فتل القيادي مروان  :رراي اليومررام و ح 
 ة السلطة الفلسطينية المقبلة.البرغوثي، أنا يدرس بشنل إيجابي ترشيل نفسا  نتخابات رئاس

ونقلت مواقع إخبارية فلسطينية الخميس عن العضو العربي للننيست من حزب القائمة المشترنة 
، أن األخير يدرس الترشل لرئاسة السلطة ”هداريم“يوسه جبارين، بعد زيارتا للبرغوثي في سجن 

 الفلسطينية.
بارين موضوع المصالحة الفلسطينية وبحسب مصادر إخبارية فلسطينية، بحث البرغوثي وج

أن نجاح ا نتخابات المزمع عقدها في أنتوبر/تشرين “وا نتخابات والبلديات، حيث أند البرغوثي 
 ”.األول المقبل يمنن أن تمهد الطريق إلجراء انتخابات عامة للمجلس التشريعي ولرئاسة السلطة

 18/8/2016، رأي اليوم، لندن
 

 على قوات األمن في نابلس للعدالة عتدينالمفتح تطالب بتقديم  .16
نعت حرنة فتل أبطال الميسسة األمنية الشهيدين محمود طرايرة، وشبلي بني شمسا  :وفا -رام و

 الذين لبوا نداء الوطن والشعب، وقضوا نحبهم دفاعا عن السلم األهلي وأمن المواطنين في نابلس.
حدث باسمها أساما القواسمي، أنها تقه مع وأندت حرنة فتل في بيان صحفي صادر عن المت 

الميسسة األمنية الوطنية بقيادتها وأفرادها، والتي تواصل الليل بالنهار لحفظ األمن والسلم وا ستقرار 
 داخل المجتمع الفلسطيني.

وهاجم البيان المعتدين عل  قوات األمن في نابلس، ميندة أن المجرمين لهم ارتباطات مشبوهة، 
 استهانوا بالدم الفلسطيني. وأنهم ممن
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وطالبت حرنة فتل المجتمع الفلسطيني بنل أطيافا وفصائلا، إل  إدانة الخارجين عن القانون 
والمجرمين الخونة الذين أقدموا عل  هذا الفعل المشين، مشددة عل  ضرورة تقديمهم للعدالة ليعاقبوا 

 عل  فعلتهم القذرة المدانة وطنيا وشعبيا.
 18/8/2016، دة، رام هللاالحياة الجدي

 
 الفلسطينية تستغيث بالعشائر للفوز باالنتخابات البلدية التنظيمات: محللون ومختصون .17

رغم ما ُعره عن المجتمع الفلسطيني من أنا مجتمع مسيس، إ  أن : صدقي موس -رام و
 نتخابات بأنواعها، وهذا العشائرية والعائلية ما تزال تلعب دورا نبيرا في مناحيا المختلفة، ومن ذلك ا

 ر.21ما أجمع عليا محللون ومختصون التقت بهم رعربي
وقال الدنتور إياد البرغوثي، مدير مرنز رام و لحقوق اإلنسان والمختص با جتماع السياسي، إن 
رالتنظيمات الموجودة هي تنظيمات محافظة، ولم تأت من أجل تغيير النمط العشائري من السلوك 

ر، بالعنس هي ترسل هذا النمط من التفنير والسلوك، وبالتالي هناك اتفاق بين العشائري والتفني
 والتنظيمي عل  شنل ا نتخابات من حيث ا ختيارر.

ر أن را نتخابات المحلية الفلسطينية يسود فيها الطابع العشائري بشنل 21وأضاه في حديثا لحرعربي
والنثير من مدننا هي ريفية وخاصة مدينة رام و، واضل نونها تجر  في بلدات وقر  صغيرة، 

 وهناك استغالل من قبل األحزاب للبعد العشائري لتحقيق أهدافها بالفوزر.
 

 أحزاب فاشلة
بدور  اعتبر المختص في علم ا جتماع الدنتور ماهر أبو زنط أن توجا األحزاب للعشائرية هو 

وخاصة تلبية المطالب األساسية، وهذا الفشل جعل رنتيجة لفشل األحزاب في تحقيق أحالم الناس، 
 األحزاب تلجأ للعشائرية لنسب األصواتر.

ر أن رمن المعطيات التي تجعل الفصائل تتوجا  ستمالة أبناء العائالت 21وأضاه في حديثا لحرعربي
ونو  إل  أنا في حال راستمرار فشل األحزاب في  هو ميلهم للتصويت إل  مرشل من عائلتهمر.

تحقيق مصالل الناس وتقديم مصالل الحزب، فمن المتوقع أن تصبل العشائرية والعائلية هي المهيمنة 
 عل  الساحة الفلسطينية في ظل تراجع أنبر لدور األحزابر.
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 مجتمع عشائري
أما المحلل السياسي سامر عنبتاوي، فقال إن طبيعة المجتمع الفلسطيني باألصل هي طبيعة 

 دور نبير في اختيار المرشحين خاصة في قضايا الحنم المحلي، ألسباب عدة. عشائرية، وللعشائر
ر: رترشل بعإل العائالت أبناءها للمجالس نجزء من تسهيل مصالحها، 21وأوضل في حديثا لحرعربي

والعامل الثاني ينمن في تراجع قدرة األحزاب عل  تشنيل القوائم المجتمعية التي تتعلق بالنفاءة 
 والمهنيةر.

استدرك بقولا: رأي حزب سياسي لا دوران: أولهما في مجال السياسة والتحرر الوطني، والثاني هو و 
الجانب ا جتماعي المتعلق بمصالل المواطنين، ولنن في المجتمع الفلسطيني هناك تغليب لجانب 

 وعبر عنبتاوي عن قلقا من تنامي قوة العشيرة،  عل  اآلخرر.
 18/8/2016، "21موقع "عربي 

 
 وحماس "حزب هللا"عمليات التفجير في المدن اإلسرائيلية ويتهم  استئنافيتوقع  "الشاباك" .18

 عمم ديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيحامين نتنيحاهو بيانحا صحادرا عحن جهحاز: مجلي نظير- تل أبيب
لية ويحتهم فيحا اإلسرائي المخابرات العامة  الشاباك( يبين أنا يتوقع استئناه عمليات التفجير في المدن

اللبنححاني وحرنححة حمححاس الفلسححطينية ويححدعي أن ا عتقححا ت األخيححرة فححي صححفوه  رحححزب ورمححا يسححم  
للمحواطنين العحرب فحي إسحرائيل  رفيسحبوكرحسحابات  الفلسطينيين في الضحفة الغربيحة وقطحاع غحزة ورصحد

ينيين تينحد أن هنححاك التحي أجراهحا الجهحاز مححع عشحرات النشحطاء الفلسحط  والتحقيقحات48 أي فلسحطينيي 
 لتنفيذ العمليات. مخططات ميندة

جر  تشنيلها في الضفة  رخاليا إرهابية عدةروقال بيان الشاباك إنا جر  في األسابيع األخيرة اعتقال 
إسحححرائيل. وجحححر  تجنيحححد أعضحححاء الخاليحححا  وحمحححاس لتنفيحححذ عمليحححات فحححي رححححزب وربتوجيحححا ممحححا يسحححم  

ضححا إن إحححد  الخاليححا نشححطت فححي منطقححة قلقيليححة وجححر  توجيههححا . وقححال أيرفيسححبوكربواسححطة شححبنة 
 لتنفيذ عمليات ضد الجنود. 

 19/8/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 عضوا كنيست يطالبان ليبرمان بتقليص التسهيالت للفلسطينيين .19
طالححب عضححوا الننيسححت يححياب نححيال  لينححود( وبتسححالل سححموتريتال  البيححت اليهححودي( رئيسححا : الناصححرة
دفاع ضغط ما يسم  رأرإل إسرائيلر فحي الننيسحت، يحوم الخمحيس، افيغحدور ليبرمحان وزيحر الح مجموعة
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، بشحطب جحزء ممحا وصحه با متيحازات التحي سحتقدم لفلسحطينيين والحواردة فحي المخطحط الحذي اإلسرائيلي
 عرضا أمس.
: رمحن المهحم العبري أن عضوي الننيست بعثا رسالة إل  ليبرمان ورد فيها اإلخباري ر اوذنر موقع رو 

أن تنححححون التسححححهيالت وا متيححححازات علحححح  أسححححاس إنسححححاني فقححححط، ولححححيس مححححن المعقححححول أن تححححيدي هححححذ  
 ا متيازات إل  وجود هوة نبيرة بالمقارنة مع السنان اليهودر في إشارة للمستوطنين.

واحححتج ا ثنححان علحح  المصححادقة علحح  مخططححات هينليححة لقححر  فححي شححمال الضححفة الغربيححة وفححي قلقيليححة 
ضححمنها المخطححط، وذلححك فححي الوقححت الححذي ريطبححق فيححا تجميححد هححادي للبنححاء ا سححتيطاني فححي الضححفة يت

 الغربيةر، عل  حد زعمهما.
 18/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ديختر يرفض دعوة ايهود باراك لتوضيح اتهامات ضد نتنياهو .21

ي ديختحححر، مححن حححزب اللينحححود عبححر رئحححيس لجنححة الخارجيححة واألمحححن التابعححة للننيسححت أفحح: بححالل ضححاهر
الحانم، عن تحفظا من دعحوات أعضحاء ننيسحت تعالحت يحوم الخمحيس، وتطالحب دعحوة رئحيس الحنومحة 
ووزير األمن اإلسرائيلي األسبق ايهود باراك، إل  المثول أمام لجنة سرية متفرعحة عحن لجنحة الخارجيحة 

نتنياهو، أمس، بأنا نانت هناك  واألمن من أجل توضيل اتهامات وجهها إل  رئيس الحنومة بنيامين
 إخفاقات أمنية بأدائا وألحقت ضررا بإسرائيل.

وبحدعوة بحاراك  الخمحيس وطالب عضوا الننيست عومر بار ليه وزهافا غلئون إل  ديختحر صحباح يحوم
 إل  لجنة ا ستخبارات السرية بالننيست من أجل توضيل أقوالا.

 18/8/2016، 48عرب 
 

 من استجواب نتنياهو" اصمن"ال القناة العاشرة:  .21
في ظل التحريات التي تجريها الشرطة اإلسرائيلية حول رئيس الحنومة بنيامين نتنياهو، : رامي حيدر

وهدايا ثمينة وتبييإل أموال، ذنرت مصادر قريبة محن التحقيحق إنحا  رشاويومقربين منا بشبهة تلقيهم 
ية العاشححرة، مسححاء الخمححيس، عححن مصححادر ونقلححت القنححاة اإلسححرائيل .ر  منححاص مححن اسححتجواب نتنيححاهور

مطلعة عل  التحقيق، قحولهم إن العديحد محن محوظفي منتحب رئحيس الحنومحة والمقحربين منحا تحم التحقيحق 
بطححرق غيححر رمعهححم وسححئلوا عححن نيفيححة وصححول بعححإل الهححدايا إلحح  مسححنن رئححيس الحنومححة فححي القححدس 

شحار القضحائي للحنومحة، أفيححاي وعبرت هحذ  المصحادر عحن صحدمتها بسحبب تحأخير المست .ربرتونولية
مندلبليط، إصدار قرار يقضي بأخذ إفادة رئيس الحنومحة بنفسحا، واعتبحرت هحذ  المصحادر أنهحا   تحر  
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أي سححبب مقنححع يسححتحق تححأخير إصححدار قححرار يسححتبدل هححذ  التحريححات التححي تقححوم بهححا الشححرطة منححذ فتححرة 
 ويحولها لتحقيق رسمي.

 18/8/2016، 48عرب 
 
 هة بين ليبرمان والمستشار القضائي حول احتجاز جثامين الشهداءمواج"يديعوت":  .22

مواجهححة انححدلعت بححين وزيححر الححدفاع ليبرمححان وابيحححاي  أنذنححرت صحححيفة ريححديعوت احرونححوتر،  :رام و
 .المحتجزةجثامين الشهداء  إعادةمندلبليط المستشار القضائي للحنومة حول 

ه ليبرمان: ربخصحوص الموقحه الححالي لحوزير الحدفاع وقال المستشار القضائي وبصورة مناقضة لموق
دراسة هذا الموقه تمت دراسة مواقه  إطارجثامين الشهداء لعائالتهم، فانا وفي  إعادةالمتعلق بعدم 

. لححم يتضححل وجححود ظححروه جوهريححة تسححتوجبها األمححرالمتعلقححة بهححذا  األمنيححةنبححار المسححيولين فححي الهيئححة 
 الجثامينر. إلعادةعل  منع جاره  تضفي مصداقية األمنيةا حتياجات 

منححدلبليط، بانحا وبنححاء علح  قححرار مبحدئي اتخذتححا المحنمحة العليححا، بحان الشححرط الحرئيس لالمتنححاع  وأوضحل
، ويتوجحححب دراسحححة نحححل حالحححة بنحححاء علححح  معحححايير األمنيحححةجثحححامين الشحححهداء هحححو ا حتياجحححات  إعحححادةعحححن 

 وتحديد شروط تنبل ترتيبات الجنازة.
ذامنححدلبليط: رانححا مستشححار ولححيس المحنمححة العليححا،  أقححوالعلحح   األول سأمححوعقححب ليبرمححان  لححم يححدافع  وا 

 بنفسي بالدفاع عنار. أناالمحنمة العليا فسأقوم  أماممندلبليط عن موقفي 
 18/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 ليبرمانالتي طرحها  "العصا والجزرة"ينتقد خطة  المستوطنات في الضفةمجلس  .23

مجلس التجمعات اليهودية في يهودا والسامرة يشاع اليحوم خطحة العصحا والجحزرة محع الفلسحطينيين انتقد 
 . أمسالتي طرحها وزير الدفاع افيغدور ليبرمان مساء 

وزيحر الحدفاع يعطحي الفلسحطينيين الجحزرة والمسحتوطنين العصحا  أنوقال المجلحس فحي بيحان صحادر عنحا 
قامحححةع قحححر  فلسحححطينية يوافحححق علححح  خطحححط لتوسحححي أنوانحححا   يعقحححل  مشحححاريع للسحححلطة فحححي المنحححاطق  وا 
 المصنفة سي. 

للفلسححطينيين فيمححا  إ بضححعفين  ن تصححاريل البنححاء   تمححنل  أخطححرالخطححة  أنمجلححس يشححاع  وأضححاه
 مجمدة.  اإلسرائيليةتبق  عملية التخطيط والبناء في المستوطنات 

 18/8/2016اإلسرائيلي، والتلفزيون  إسرائيلصوت 
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 "بن غوريون"إسرائيلية تهبط اضطراريا  في مطار  طائرة .24
الدولي في ” بن غوريون“تمننت طائرة إسرائيلية من الهبوط اضطراريا  في مطار  األناضول:- القدس

مدينة اللد، وسط البالد، في الساعات األول  من صباح اليوم الجمعة، بعد أن نانت في طريقهحا إلح  
 العاصمة األونرانية نييه.

فححي طريقهححا إلحح  نييححه عنححدما انفجححر أحححد ” العححال“الطححائرة التابعححة لشححرنة الطيححران اإلسححرائيلي ونانححت 
 إطاراتها ما استدع  عودتها.

 هيئحة إسحعاه إسحرائيلية( أنهحا أوفحدت العشحرات محن طواقمهحا ” نجمحة داود الحمحراء“من جهتهحا، ذنحرت 
 رانبا . 182لطائرة عل  متنها  ارياضطر استعدادا  لهبوط ” بن غوريون“وسيارات اإلسعاه إل  مطار 

 19/8/2016القدس العربي، لندن، 
 
 العسكرية مع الهند عالقاتهاتوثق  "إسرائيل" .25

فححي إطححار توثيححق العالقححات بححين الجيشححين اإلسححرائيلي والهنححدي، مححن المقححرر أن يتوجححا : هاشححم حمححدان
م، فحي زيحارة عمحل إلح  سحالح فحي سحالح الجحو اإلسحرائيلي إلح  الهنحد، الشحهر القحاد رإيحا 16اه رطيارو 

تدريب تجحري للمحرة روبحسب مصادر في سالح الجو اإلسرائيلي فإن الحديث عن زيارة  الجو الهندي.
 ، دون اإلشارة إل  ما إذا نان الطيارون اإلسرائيليون سيحلقون في أجواء الهند.راألول 

سحالح الجحو الهنحدي الحذي يعتبحر   ومن المتوقع أن يقوم أعضاء بعثة سالح الجو اإلسرائيلي بزيارة إل 
 ، في إطار تبادل الطواقم الجوية بين الجيشين.راستراتيجياشرينا ر

فحي إسحرائيل،  ررامحونريذنر أن طاقما محن سحالح الجحو الهنحدي نحان قحد وصحل إلح  قاعحدة سحالح الجحو 
 شهور، نما زار عدة وحدات في سالح الجو. 3قبل 

 18/8/2016، 48عرب 
 
اليأس تسيطر على مواطني غزة الذين يستحقون الحياة مثل  حالة :ائيليةجمعية حقوقية إسر  .26

 البشر
هي ميسسة حقوق إنسان إسرائيلية(،  – مرنز للدفاع عن حرّية التنقل” مسلك–چيشا “قالت جمعية 

مساء يوم خميس: حالة من اليأس تسيطر عل  المواطنين في قطاع غزة، الذين يستحقون مثل جميع 
منانية إقامة حياة أسرية سوّية، والعيال في نرامة.البشر، حياة يس  ودها ا ستقرار، والتطور والنمو، وا 

وقال التقرير إنا ثمة حقيقتان بارزتان، أولهما: إنا خالل العامين دخلت نميات من مواد بناء، بغية 
ولم تعد وحدة سننّية تضررت  6800أله وحدة سننّية التي جر  تدميرها نليُّا، إضافة إل   11نحو 
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أله وحدة سننّية أخر  تضررت بشنل جزئّي، هذا باإلضافة إل   150صالحة للسنن، وأنثر من 
المباني الصناعّية والتجارّية والبن  التحتّية وغيرها. وثانيهما أنا ثمة العديد من الصعوبات التي 

لتحتية في حالة تحول دون تعافي سنان قطاع غزة، فنسب البطالة ما زالت مرتفعة جد ا؛ والبن  ا
أله نسمة  75يرث  لها؛ الرنود ا قتصادّي؛ العزل الُمستمر؛ إمنانّيات التنّقل   زالت محدودة؛ نحو 

 ؛ وحالة اليأس ُمتفشية.2014بدون مأو  نتيجة العملية العسنرية عام 
وقع خالل تشمل اإلصالح المادّي للدمار الذي  عملية إعادة إعمار قطاع غزةإل  أنَّ  التقرير خلصو 

يوما من القتال قبل عامين، وفي العمليات العسنرية التي سبقت ذلك، ونذلك توفير نافدة أمل  50
للسنان في مستقبل يتيل لهم تحقيق قدراتهم البشرّية، وا قتصادية. بموجب التصريحات، فإن تعزيز 

ن طريقة تنفيذ السياسة قع في صلب التصور األمني اإلسرائيلّي، لنتالعوامل المدنية وا قتصادّية 
 عل  أرإل الواقع ينافي هذا الهده.

وأند انا يجب العمل فور ا عل  إلغاء التقييدات المختلفة المفروضة عل  حرية الحرنة والتنقل، والتي 
ليس لها أي مبرر أمنّي. فسنان قطاع غزة، مثل جميع البشر، يستحقون حياة يسودها ا ستقرار، 

مناني  ة إقامة حياة أسرية سوّية، والعيال في نرامة.التطور والنمو، وا 
 18/8/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 في غزة من المنحة القطرية؟ الموظفينلماذا ُحرم آالف  .27

تسبب قرار منع آ ه الموظفين، المدنيين والعسنريين، العاملين في قطاع غزة؛ : صقر أحمد- غزة
المنحة القطرية، بحالة من الغضب الشديد في صفوه هي ء الموظفين، من تقاضي رواتبهم عبر 

 ر، أن القرار رمجحهر، ويشنل رتجويعار للفلسطينيين.21حيث أند العديد منهم لحرعربي
وأرجع مراقبون فلسطينيون قرار حجب الراتب عن نل الموظفين العسنريين، وبعإل الموظفين 

 حتالل اإلسرائيلي والسلطة الفلسطينية؛ للجنة التابعة لألمم المدنيين؛ إل  وصول تقارير أمنية من ا
أن هي ء  -بحسب المراقبين-المتحدة المشرفة عل  صره المنحة القطرية، حيث تزعم تلك التقارير 

الموظفين يعملون لد  نتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسنري لحرنة المقاومة اإلسالمية 
 رحماسر.

 18/8/2016، 21عربيموقع 
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 في القدس ةالمسيحي ةاإلسالمي الوحدةعلى  تؤكد األوقاف يةمدير  .28
أند مدير عام األوقاه اإلسالمية في القدس محمد عزام الخطيب أن : أبو الفيالت محمد-القدس 

عل  المسيحيين والمسلمين في القدس الوقوه يدا بيد متالحمين في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها 
سالميتها.سلطات ا حت  الل عل  المدينة في سبيل تهويدها وطمس عروبتها وا 

وأضاه في تصريل للجزيرة نت عقب زيارة تهنئة قامت بها دائرة األوقاه اإلسالمية في مدينة 
إل  المطران األنبا أنطونيوس لتقلد  منصب مطران األقباط األرثوذونس في  -اليوم الخميس-القدس 

 تيند أيضا عل  التآخي اإلسالمي المسيحي في المدينةر.القدس واألردن أن الزيارة ر
أن الزيارة تأتي أيضا  -مديرا من دوائر األوقاه المختلفة 11الذي ترأس وفدا من -وأوضل الخطيب 

رفي إطار التأنيد عل  الوحدة اإلسالمية المسيحية في القدس، المدينة التي تحتضن هاتين الديانتين 
 منذ مئات السنينر.

 18/8/2016نت، الدوحة،  ةالجزير 
 
 مجلس اإلفتاء األعلى الفلسطيني يحذر من تهويد القدس .29

حّذر مجلس اإلفتاء األعل  في فلسطين من الخطوات التهويدية المتزايدة التي تقوم بها سلطات 
ا حتالل في القدس، ميندا أن تلك السلطات تسع  رإل  فرإل المنها  الصهيوني في بعإل 

 لةر.مدارس القدس المحت
إل  الحديث عن نية هدم المسجد األقص   -في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منا-وأشار المجلس 

قامة الهينل المزعوم منانا، إضافة إل  مالحقة موظفي األوقاه وحراس المسجد ورواد   المبارك وا 
لمحالت با عتقال والتحقيق واإلبعاد القسري عن المسجد، وفرإل النتابة العبرية عل   فتات ا

 التجارية، والعمل عل  توسيع المستوطنات القائمة وبناء أخر  عل  األرإل الفلسطينية.
 18/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 اللبناني للجيش "سرايا المقاومة"من  11تسليم  :مخيم عين الحلوة .31

حلوة، من مخيم عين ال رسرايا المقاومةرتسلمت مخابرات الجيال اللبناني أحد عشر عنصرا  من 
متهمين بسلسلة اعتداءات، منها ا عتداء عل  دورية لشعبة المعلومات، في حي التعمير، ومقاومة 
قو  األمن. نما تم أول من أمس تسليم فلسطينيين، إضافة إل  فلسطيني ثالث أمس، ليرتفع عدد 

 الفلسطينيين الذين تم تسليمهم إل  عشرين.
 19/8/2016، لندن، الحياة
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 عن الطعام إضرابهممئة أسير يواصلون  :سرىهيئة شؤون األ .31

أسير إضرابهم المفتوح عن الطعام، وفي مقدمهم القيادي في  100واصل نحو : صّباح فتحي-غزة 
بالل نايد الذي تدهورت صحتا في ظل إضرابا عن الطعام لليوم  رالجبهة الشعبية لتحرير فلسطينر

 عل  التوالي. 65الح 
نقلت األسير رالمحررين في فلسطين إن مصلحة السجون اإلسرائيلية قالت هيئة شيون األسر  و و 

المضرب عن الطعام عياد الهريمي من سجن عوفر إل  عيادة سجن الرملة بعد تردي حالا 
يوما  ضد اعتقالا  34الهريمي مضرب عن الطعام منذ ر. وأوضحت في بيان أمس أن رالصحية
 .راإلداري

الحال الصحية لألخوين األسيرين المضربين عن الطعام محمد روقال محامي الهيئة ليي عنة إن 
 .رومحمود البلبول تزداد سوءا  يوما  بعد آخر

 19/8/2016، لندن، الحياة
 
 تحريض إسرائيلي يستهدف موظفي وزارة األوقاف بالقدس المحتلة .32

ينيين بشّت  الطرق، ينّوع ا حتالل اإلسرائيلي انتهاناتا بحّق الفلسط: القدس المحتلة حح محمد عبيدات
ونان آخرها شّن حملة تحريإل عل  عدٍد من موظفي وزارة األوقاه اإلسالمية الفلسطينية، والمسجد 

 األقص .
في هذا السياق، ينشه مسيول العالقات العامة واإلعالم في المسجد األقص ، فراس الدبس، بأنا 

لمحتلة، يتعرضون لحملة تحريإل روعدد من موظفي وزارة األوقاه اإلسالمية في مدينة القدس ا
 إعالمية يشّنها صحافي متطره عليهم، بسبب ما ينقلونا من واقع ا عتداء عل  األقص ر.

ونان المبادر لهذا الموضوع إسرائيليا ، الصحافي أرنون سيغال، وهو من غالة المتطرفين، 
قوس تلمودية، ما دفعا والمقتحمين للمسجد األقص . نما سبق لحراس األقص  أن منعو  من تأدية ط

للنتابة عن الدبس، الصحافي أيضا ، الذي   يوّفر جهدا  في فضل ممارسات المستوطنين، 
 واقتحاماتهم المتتالية ومحاو تهم استفزاز مشاعر المصّلين.

ومن الالفت أن جميع من نتب عنهم سيغال، يحملون قرارات إبعاد لمدة ستة أشهر عن األقص ، 
لا. وهذا يظهر مد  تعاون شرطة ا حتالل اإلسرائيلي مع الصحافيين في تقديم وممنوعون من دخو 

معلومات شخصية عن الدبس ورفاقا، ويعزز نظرية ا تفاق بين الشرطة والمتطرفين الذين يحاولون 
 إزاحة نل ما يقه في وجا اقتحاماتهم ويفضحها إعالميا .
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دق با وبأفراد عائلتار، بعد تقديم سيغال معلومات يقول الدبس لحرالعربي الجديدر، إن رثمة خطرا  يح
خاصة عنا، حصل عليها من الشرطة اإلسرائيلية، ومن صفحتا الخاصة عبر موقع التواصل 
ا جتماعي رفيسبوكر. ويضيه قائال  إن رهذ  المعلومات خاصة، وُقّدمت للمتطرفين، ما يجعلهم 

ائلتي، فقد نتبوا عن منان سنني، وأفراد عائلتي، وغيرها من المعلومات يتربصون بي وبأفراد ع
 الخاصةر.

 19/8/2016العربي الجديد، لندن، 
 

 102قرية العراقيب للمرة الـ  قوات االحتالل تهدم .33
 102دّمرت الجرافات اإلسرائيلية أمس الخميس، قرية العراقيب الصامدة في صحراء النقب للمرة الح 

 أراضيهمام من اآلن، وتواصل مالحقة األهالي الذين يصرون عل  البقاء عل  خالل ستة أعو 
المملونة، وفشلت السلطات اإلسرائيلية في تيئيسهم، وباشر األهالي فور التدمير بإنشاء القرية 

 مجددا. 
 19/8/2016، عمَّان، الغد

 
 االحتالل يتوغل شرقي خان يونس ويهاجم الصيادين في بحر غزة .34

قالت مصادر فلسطينية إن سبع آليات عسنرية، بينها أربع دبابات وثالث : ونا ت، رالخليجر
مترا  في أراضي المواطنين الزراعية شمال شرقي مدينة خان  150جرافات، توغلت لمسافة تزيد عل  

العسنري الصهيوني عل  السيا  األمني. وذنرت المصادر أن  رنيسوفيمريونس، انطالقا من موقع 
لعسنرية وبحماية الدبابات ووسط تحليق لطائرات ا ستطالع، جرفت وأعادت تسوية الجرافات ا

مساحات من األراضي الزراعية، ووضعت سواتر ترابية متاخمة للسيا  األمني، وذلك تزامنا  مع 
 إطالق نار وقنابل دخانية في المنطقة المستهدفة.

ر عل  مرانب الصيادين في بحر مدينة وفي سياق متصل با عتداءات، أطلقت بحرية ا حتالل النا
غزة، وتحديدا قبالة شاطئ السودانية، وهي عل  بعد نحو ستة أميال بحرية، ما أد  إل  تضرر 
مرنب صيد واحد عل  األقل ونجاة من نان عل  متنا من الصيادين، الذين اضطروا للهروب إل  

 شاطئ البحر. 
 19/8/2016، الشارقة، الخليج
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 م المدارس الفلسطيني ة في القدس لفرض مناهج صهيونيةتساو  "إسرائيل" .35

اإلسرائيلي،  رالقدس والتراثرإل  وزير 48في أراضي  رعدالةروديع عواودة: توجا مرنز  –الناصرة 
زيئيه إلنين وللمستشار القضائي للحنومة آفيحاي، برسالٍة يطالب فيها الوزارة بإلغاء قرار يشترط 

 دارس شرق القدس المحتلة بتطبيق المنها  اإلسرائيلي في هذ  المدارس.تحويل ميزانّيات لترميم الم
وبحسب مصادر صحافّية، فقد نان من المتوّقع أن تحّول وزارة شيون القدس اإلسرائيلّية ميزانّيات 

ماليين دو ر وذلك من أجل  8للمدارس الفلسطينّية في الشطر الشرقي من المدينة تقدر بحوالي 
 لتعليمّية وتطويرها، إ  أن تحويل هذ  الميزانّيات مشروط بتطبيق المنها  اإلسرائيلّي.ترميم المباني ا

أن الشرط الذي تفرضا  رعدالةروجاء في الرسالة التي بعثت بها المحامّية سوسن زهر من مرنز 
ٍل غير التشريعات القضائّية تمنع تخصيص الميزانّية بشنرالوزارة اإلسرائيلية غير قانونّي، بحيث أّن 

 متساٍو وتمييزّي بين الميسسات الُممّولة من قبل الوزارات الحنومّية ومن قبل السلطات المحلّية.
توضل أن هذ  الميزانّيات الحنومّية والبلدّية   بد أن ُتخصص  رالقدس العربيروردا عل  سيال  

  بشنٍل متساٍو وعل  أساس معايير واضحة ومنتوبة.
ذا الشرط عل  المدارس العربّية فقط ييّدي إل  تمويل غير متساٍو بين عالوة  عل  ذلك، فإن فرإل ه

المدارس، وفي ذلك مّس بالحق الدستوري للمساواة، الذي يصل حّد التمييز المرفوإل عل  خلفّية 
 قومّية، بحيث أن المدارس العربّية هي وحدها التي ستتضرر نتيجة تطبيق هذا القرار.

 19/8/2016، لندن، القدس العربي
 
 الهيئة اإلسالمية المسيحية تحذر من مخطط ضخم يكمل تهويد المدينة المقدسة وطمس عروبتها .36

حذرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من مخطط تهويدي نبير يحمل عنوان 
ت واعتبر الذي يستهده المدخل الرئيسي للقدس من جهتها الغربية.  روجا القدس المدينة الحديثةر

الهيئة أن المخطط هو استمرار للهده اإلسرائيلي األنبر بتهويد نامل القدس بنل ما فيها وطمس 
معالمها العربية اإلسالمية المسيحية وتشويا تاريخها العريق وصبغها بمعالم يهودية بحتة   تمت 

 للقدس وعروبتها بصلة.
وجا القدس رإن مخطط  رعربيالقدس الروقال حنا عيس  األمين العام للهيئة في تصريل وصل 

التهويدي مخطط جديد من المخططات ا ستيطانية التهويدية التي تمأل أدرا   رالمدينة الحديثة
طمس المزيد من معالم القدس العربية وتهويد ما بقي من  إل حنومة ا حتالل وجمعياتها، يهده 
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المقدسة وحضارتها العربية  عروبة القدس وصبغها بمعالم يهودية بحتة غريبة عن واقع المدينة
 اإلسالمية المسيحية.

 19/8/2016، لندن، القدس العربي
 
 األسرى في سجن جلبوع يتعرضون ألسوأ المضايقات التي تمارس بحق المضربين .37

ذنر نادي األسير الفلسطيني أن ثمانية وثالثين أسيرا  في سجن جلبوع أضربوا ألنثر من عشرين 
فترة ألسوأ التضييقات والظروه التي يتعرإل لها األسر  المضربون في يوما ، تعرضوا خالل هذ  ال

 سجون ا حتالل.
ونقلت نادي األسير عن األسر  القول إنهم تعرضوا لهجمة شرسة خالل هذا اإلضراب مقارنة 
باإلضرابات التي خاضوها سابقا . وأوضحوا أن إدارة السجن عزلتهم في زنازين تقارب درجة حرارتها 

ن درجة مئوية و  يدخلها الهواء أو أشعة الشمس ومنعتهم من الفورة واضطروا فيها لشرب الحخمسي
بما فيها مالبسهم  ،عالوة عل  تجريدهم من جميع أدواتهم الشخصية ،الميا  الساخنة من الصنبور

 وتفتيال الزنازين بشنل استفزازي ثالث مرات يوميا . رالشاباصرواإلبقاء عل  مالبس السجن فقط 
 19/8/2016، لندن، لقدس العربيا

 
 االحتالل يقمع مسيرة تضامنية مع األسرى المضربين أمام "عوفر" .38

عدة غالبيتها بسبب الغاز المسيل للدموع وصلت  إصاباتقالت مصادر طبية فلسطينية إن 
 مستشفيات رام و إثر مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات ا حتالل اإلسرائيلي أمام

وجاءت المسيرة ضمن النشاطات الداعمة لألسر   معتقل معسنر عوفر إل  الغرب من المدينة.
 الفلسطينيين خاصة المضربين عن الطعام منهم وعل  رأسهم بالل نايد والشقيقان بلبول. 

 19/8/2016، لندن، القدس العربي
 
 دعم نشاط ترفيهي ألطفال غزة تالمؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة  .39

رسمة وقفزة رأقامت الميسسة الفلسطينية للشباب والرياضة المرحلة الثانية من فعاليات مشروع 
وهي إقامة النشاط الترفيهي ألطفال غزة، حيث ُأقيم النشاط بالتعاون مع بيت الرسم الفني  روبسمة

 .2016 / أغسطسللمواهب الناشئة في غزة، هذا ويستمر النشاط حت  أواخر شهر آب
طفال المشارنون في النشاط يافطات شنر للميسسة الفلسطينية للشباب والرياضة في لبنان ورفع األ

 النشاط وزرع البسمة عل  وجو  األطفال المحاصرين. إقامةواألطفال الفلسطينيين الذين ساهموا في 
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 قام عل  مساهمة  عبي األندية التابعة للميسسة في ررسمة وقفزة وبسمةرنما نذنر بأن مشروع 
المدن اللبنانية ومخيماتها نافة بمصروفهم اليومي للمساهمة في دعم نشاط ترفيهي ألطفال غزة 

 المحاصرين وذلك لرسم البسمة عل  وجوههم من خالل مشروع هاده.
 19/8/2016، المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

 
 نيا   فلسطي الجيش اإلسرائيلي يقتل العبا   :االتحاد الفلسطيني لكرة القدم .41

قتل  عبا مسجال رسميا في  اإلسرائيليأوضل ا تحاد الفلسطيني لنرة القدم أن الجيال : ب.ه.أ
 آب. أغسطس/ 16ا تحاد خالل مواجهات وقعت في الضفة الغربية ليلة الثالثاء 

 عاما(،  عب نادي مرنز شباب الفوار الرياضي.17ونع  ا تحاد الالعب محمد أبو هشهال  
في بيان وصلت فرانس برس نسخة منا رأن أبو هشهال هو  عب أساسي في فريق وذنر ا تحاد 

الفوار، قد تعرإل إلصابة بالرصاص الحي في الصدر جراء إطالق قوات ا حتالل النار عليا 
 بشنل مباشر، مساء الثالثاء، خالل عودتا من التدريبات إل  منزلا، في مخيم الفوار جنوب الخليلر.

 18/8/2016، روسيا اليوم
 
 أهالي "مختطفي سيناء" يطالبون مصر بالكشف عن مصير أبنائهم .41

طالب أهالي أربعة شبان فلسطينيين من قطاع غزة، : خلدون مظلوم ،عبد الغني الشامي -غزة 
مختطفين في شبا جزيرة سيناء المصرية؛ منذ عام، السلطات المصرية بضرورة النشه عن مصير 

 أبنائهم.
الت المختطفين األربعة، بأنا   يوجد لديهم أي معلومات عن أبنائهم منذ وأفاد متحدث باسم عائ

، في 2015آب/ أغسطس  19اختطافهم من حافلة الترحيالت التي غادرت معبر رفل البري في 
 طريقها إل  مطار القاهرة.

 وأوضل، خالل وقفة تضامنية معهم وميتمر صحفي عقد يوم الخميس، أمام مقر اللجنة الدولية لح
رالصليب األحمرر، أن عملية ا ختطاه تمت عل  األراضي المصرية، محمال  مصر المسيولية 

 الناملة عن ذلك.
وطالب السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية والسفارة الفلسطينية في العاصمة المصرية  القاهرة(، ببذل 

 جهودهم لمعرفة مصير الشبان الفلسطينيين المختطفين.
 18/8/2016قدس برس، 
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 "إسرائيل"دفع الدول العربي ة لعدم تقديم طلٍب لُمناقشة نووي  تالعالقات مع مصر : هآرتس .42

النقاب عن قناعة المسيولين اإلسرائيليين بأن الدول العربية،  رهآرتسرنشفت صحيفة : حلمي موس 
الة خصوصا  مصر، تنوي ا متناع عن محاولة تمرير قرار ضد إسرائيل في الميتمر العام للون

المقبل، موضحة أن هذا األمر بيَّنتا برقية وصلت لعدد من  أيلولالدولية للطاقة النووية في فيينا في 
السفارات اإلسرائيلية في الخار ، وأظهرت أن أحد أسباب ذلك هو التقارب الذي طرأ عل  العالقات 

 بين إسرائيل ومصر.
ة مصر تنوي في ميتمر هذا العام، وبشنل وبحسب الصحيفة اإلسرائيلية، فإن الدول العربية بقياد

استثنائي، ا متناع عن محاولة تمرير قرار يقضي بإخضاع المنشآت النووية اإلسرائيلية للمراقبة 
الدولية، مشيرة إل  أنها اطلعت عل  مضمون البرقية التي أرسلتها مديرة دائرة مراقبة التسلل في وزارة 

، وجاء فيها أن قرارا اتخذتا الدول األعضاء في جامعة الدول الخارجية اإلسرائيلية، تمار رحميموه
 العربية بعدم المطالبة بالتصويت عل  قرار بشأن المشروع النووي اإلسرائيلي.

وأشارت الصحيفة إل  أن ثالثة من الديبلوماسيين اإلسرائيليين الذين اطلعوا عل  محتو  البرقية 
يتغير من دون إشعار، لذلك ينبغي إلسرائيل أن تنون مستعدة، السرية قالوا إن قرار الدول العربية قد 

نما الحال في نل عام، إلحباط أي قرار ضد مشروعها النووي. وطالبت البرقية التي أرسلت إل  
ممثليات إسرائيل في الخار  السفراء بإيصال رسالة تفيد بأن إسرائيل راضية عن عدم توفر النية لد  

روع قرار بهذا الشأن، نما تيند البرقية أيضا أنا إذا جر  تصويت عل  مثل الدول العربية لتمرير مش
 هذا القرار فإن إسرائيل تطالب أصدقاءها بالتصويت ضد .

وبرغم ذلك، فإن اللجنة اإلسرائيلية للطاقة النووية تخش  أن تغير الدول العربية وجهتها وأن تطلب 
الة الدولية للطاقة النووية حول مستو  األمان في في النهاية إجراء نقاال في الميتمر العام للون

المنشآت النووية اإلسرائيلية، وحول انتا  الدولة العبرية ألسلحة دمار شامل، منطلقة من أن مسألة 
 أمان المنشآت النووية تشنل نقطة إجماع دولية.

عربية حاليا   تريد فهمنا الحالي هو أن الدول الروقال مسيول إسرائيلي ضليع بالمسألة النووية إن 
إجراء تصويت، ولنننا نحافظ عل  اليقظة ومستعدون لنل ا حتما ت، بما فيها احتمال تغيير العرب 

 .رفي اللحظة األخيرة لوجهتهم والمطالبة بإجراء نقاال حول الشأن النووي اإلسرائيلي
حزيران  24قد أرسل في ونان المبعوث المغربي إل  الونالة الدولية للطاقة النووية، علي محمدي، 

الماضي لرئيس الونالة يونيا أمانو، رسالة أوضل فيها أن دولتا هي الرئيس الدوري للمجموعة 
عل  جدول أعمال الميتمر العام، لننا لم  رالقدرات النووية إلسرائيلرالعربية، وقد طلب إدرا  مسألة 

 يطلب إجراء تصويت عل  مشروع القرار بهذا الشأن.
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وماسيون إسرائيليون وغربيون ضالعون في المسألة إل  أن السفير المغربي وسفراء دول وأشار ديبل
ا، أنا، خالفا  للسنوات السابقة،   نية لديهم أمريكعربية أخر  أوضحوا لقادة الونالة الدولية ولممثلي 

 لمحاولة بحث قرار بهذا الشأن.
 19/8/2016، السفير، بيروت

 
 د ى ألي اعتداء إسرائيلي: سنتصاللبناني قائد الجيش .43

الجهود المبذولة لحماية الحدود الجنوبية والحفاظ عل  رأثن  قائد الجيال العماد جان قهوجي عل  
مهمة الجيال األساسية في الدفاع عن الجنوب ر،  فتا  إل  أن راستقرارها بالتعاون مع القوات الدولية

واجهة اإلرهاب عل  الحدود الشرقية، ، تتنامل مع مهماتا األخر  في ماإلسرائيليضد العدو 
الجيال سيتصد  بنل اإلمنانات المتوافرة لديا ألي ر. وشدد عل  أن روالحفاظ عل  األمن في الداخل

معرنة المالنية التي خاضها الجيال ضد هذا العدو في ر، مذنرا  بحريستهده لبنان إسرائيلياعتداء 
 .ره مندرجاتابمختل 1701التمسك بالقرار ر. وأند ر1948العام 

 19/8/2016، المستقبل، بيروت
 

 يحذر "حزب هللا"الخرق اإلسرائيلي في مزارع شبعا: الحكومة تتابع.. و .44
وسع جيال ا حتالل اإلسرائيلي من خروقاتا في محور مزارع شبعا المحتلة، في : حمدان أبوطارق 

لشحل وموقع المرصد شرقا. المنطقة الممتدة بين رويسة العلم في جبل سدانة غربا، حت  مرتفعات ا
وقد استحوذ هذا الموضوع باإلضافة إل  خروق ا حتالل المستمّرة عل  اهتمام مجلس الوزراء الذي 

جراءقّرر في جلستا، أمس، وضع يد  عل  المله   .اإلسرائيليا تصا ت الالزمة إليقاه الخرق  وا 
م غدا  في محور المزارع احتجاجا عل  وترافق هذا ا هتمام مع دعوة فعاليات بلدة شبعا إل  اعتصا

 الخرق اإلسرائيلي وللمطالبة بوقفا وا عادة الوضع إل  ما نان عليا سابقا قبل الخرق.
ا نتهاك الصهيوني الخطير للسيادة اللبنانية وخرق حرمة ر، في بيان، أمس، رحزب ورنما أدان 

المنطقة المحاذية للمزارع، والمستمرة  األرإل في مزارع شبعا المحتلة من خالل عملية شق الطرق في
دون توقه، وهي جريمة تضاه إل  السجل الحافل لجرائم العدو ضد لبنان، والتي تنشه عن 

، داعيا  الدولة اللبنانية إل  رالمطامع الصهيونية التي   حدود لها باألراضي والخيرات اللبنانية
واتخاذ اإلجراءات الضرورية في مواجهة  ممارسة دورها الطبيعي في الدفاع عن سيادة لبنان،ر

 .رالخطوات اإلسرائيلية المرفوضة
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ونان الجيال اإلسرائيلي قد استأنه صباح أمس ورشتا العسنرية بعد توقه لساعات عدة. وتم تزويد 
وأربع  ر4ميرنافا ردبابات من نوع  5آليات مدرعة بينها  10جرافات وحفارة تحميها  4الورشة بح 

 ناقالت جند.
قد أدت األعمال المعادية إل  رفع حالة التوتر في محور المزارع، إذ استنفر الجيال اللبناني قواتا و 

العديد من آلياتها إل  محور برنة النقار، وسيرت  راليونيفيلربشنل ملحوظ، نذلك أرسلت قوات 
اني دوريات منثفة عل  طول الخط األزرق، في ظل اتصا ت عاجلة ومنثفة مع الجانبين اللبن

 واإلسرائيلي لتجنب التصعيد والحد من التوتر السائد عل  جانبي الحدود.
 19/8/2016، السفير، بيروت

 
 "إسرائيل"يديعوت: نيوجيرسي األمريكية تحظر مقاطعة  .45

ية أصدرت قانونا لمحاربة حرنة أمريكقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن و ية نيوجيرسي ال
 المقاطعة العالمية إلسرائيل.

وضحت الصحيفة أن القانون الجديد يحظر عل  أي جسم ونيان في نيوجيرسي أن يقيم عالقات وأ
تجارية مع شرنات تشارك في حمالت مقاطعة إسرائيل، مما يدل عل  متانة تحاله هذ  الو ية مع 

 تل أبيب.
وهو مرشل سابق للرئاسة األمرينية عن الحزب -ونقلت عن حانم نيوجرسي نريس نريستي 

أنا وقع أول أمس الثالثاء عل  تشريع جديد في الو ية ضد حرنة المقاطعة المعروفة  -وريالجمه
 ربي دي أسر. اإلنجليزيةاختصارا بأول أحرفها 

وعزت الصحيفة هذا التطور لما وصفتا بالجهود النبيرة التي بذلتها القنصلية اإلسرائيلية في 
 الل الفترة الماضية.نيويورك، وأدت في النهاية إل  سن قانون مماثل خ

وقال القنصل اإلسرائيلي العام الجديد في و ية نيويورك داني ديان إن هذ  الخطوة من حانم 
عن التحاله الوثيق بين هذ  الو ية وشعب إسرائيل، وميشر جديد  نيوجرسي وبرلمان الو ية تعبير

أن الشعب األمريني عل  الضغوط التي تالحق حرنة مقاطعة إسرائيل العالمية، ودليل عل  
يرفضها، حيث شارك في سن القانون في برلمان الو ية مساعد القنصل اإلسرائيلي في نيويورك أمير 

 ساغيا.
سرائيل تصل سنويا ما يقارب  مليار  1,3ونبهت الصحيفة إل  أن معد ت التجارة بين نيوجيرسي وا 

 من سنانها. %6، أي ما يعادل دو ر، ويبل  عدد اليهود في الو ية قرابة نصه مليون نسمة
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الو ية مقرا دائما لصناعة التننولوجيا العالية اإلسرائيلية، وقد قام حانمها بزيارة إسرائيل عام  دّ نما تع
 ووقع معها عل  العديد من ا تفاقيات الثنائية. 2012

إسرائيل جاء وختمت يديعوت أحرونوت بالقول إن القانون الجديد لو ية نيوجرسي ضد حرنة مقاطعة 
بعد ثالثة أشهر من قانون مماثل لحانم و ية نيويورك المجاورة أندرو نومو، يلزم الو ية بفرإل 

 مقاطعة عل  أي شرنة أو نيان يقاطع إسرائيل.
 18/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 يلمن هدم بلدة سوسيا جنوب مدينة الخل "إسرائيل"وأوروبا تحذران  هآرتس: الواليات المتحدة .46

من هدم بلدة سوسيا وتهجير سنانها الفلسطينيين جنوب مدينة  إسرائيلحذرت الحنومة األمرينية 
يوم  رهآرتسرأنا سينون لديها ردا صارم وحازم وفقا لما نشر  موقع صحيفة  إل الخليل، مشيرة 

 .2016-8-10األربعاء 
بأن مسيولين في البيت وأمرينية رفيعة المستو   إسرائيليةمصادر  إل ونسب موقع الصحيفة 

ميخرا، وجاءت رسائل أخر  مشابهة تحذر  إسرائيلمنتب رئيس وزراء  إل نقلوا هذ  الرسالة  األبيإل
من هدم بلدة سوسيا من قبل دول ا تحاد األوروبي، من الحنومة البريطانية وجهات  إسرائيلفيها 

تب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية من إل دولية أخر ، فقد بعث دبلوماسيين بريطانيين نبار رسائل 
إسرائيل عل  هذ   إقداماإلسرائيلية، يحذرون فيها إسرائيل من هدم بلدة سوسيا جنوب الخليل، وبأن 

 الخطوة سوه تصعب عل  لندن ا ستمرار في تقديم الدعم لها أمام المحافل الدولية .
جاءت بعد توجيا شنو  من قبل قيادة  وأشار الموقع بأن هذ  الرسائل التحذيرية التي وصلت إسرائيل

هذ  الدول، تطالبهم بالتدخل لمنع إسرائيل من هدم بلدة سوسيا وتهجير  إل السلطة الفلسطينية ميخرا 
 سنانها وفقا لما أندتا المصادر اإلسرائيلية النبيرة للصحيفة العبرية.

 19/8/2016، الدستور، عم ان
 

 ريق إسرائيلي يرفع علم فلسطين ضد ف إسكتلنديجمهور  .47
قامت جماهير فريق سيلتك األسنتلندي برفع األعالم الفلسطينية خالل مباراتها أمام فريق : غالسنو

 رهبوعيل بئر السبعر اإلسرائيلي، في إطار تصفيات بطولة دوري أبطال أوروبا، األربعاء.
وكر، قيام وأظهر فيديو نشر  سيلتك عبر حسابا الخاص عل  موقع التواصل ا جتماعي رفيسب

مجموعة من الجماهير برفع العلم الفلسطيني فور وصول حافلة فريقهم إل  استاد رسيلتك باركر، 
 وأثناء نزول الالعبين ودخولهم إل  الملعب الذي ستقام عليا المباراة.
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وخار  الملعب، قامت سيدات إسنتلنديات بالغناء لفلسطين، وحانوا األغنية اليسارية الشهيرة التي 
 ث عن النضال ضد ا ستعمار  بيال تشاو(.تتحد

لعقوبات من ا تحاد األوروبي لنرة القدم، تتراوح بين  اإلسنتلنديلنن ما جر  قد يعرإل الفريق 
الغرامة المالية وصو  إل  حد إغالق الملعب،   سيما أنا سبقت معاقبة الفريق بسبب حادثة مماثلة 

 سابقا.
بل المباراة بأنها ستراقب سلونهم، بما في ذلك األعالم ونانت الشرطة حذرت جمهور سيلتك ق

والشعارات التي يرفعونها، وأنها ستتدخل عند الضرورة، وهو ما حدث بالفعل. وقبل المباراة، تدخلت 
الشرطة أيضا عندما رفعت مجموعة من مشجعي النادي األسنتلندي األعالم الفلسطينية في وجا 

 مشجعين إسرائيليين خار  الملعب.
و  تعد هذ  المرة األول  التي قام بها مشجعو سيلتيك بالتضامن مع القضية الفلسطينية، ففي عام 

 وأثناء العدوان اإلسرائيلي عل  غزة، قاموا بالهتاه وتأدية أغان تدعم القضية الفلسطينية. 2014
قاموا  اإليرلنديةوقام ا تحاد األوروبي حينها بتغريم نادي سلتيك، باإلضافة إل  عدد من األندية 

 أله جنيا إسترليني. 18بالفعل ذاتا، بمبل  وصلت قيمتا 
وفي العام ذاتا، قامت بلديتا غالسنو وفايه، في إسنتلندا، رفع علم فلسطين فوق مبنيي البلديتين، 

 لمدة أسبوع، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، واحتجاجا عل  ما يتعرإل لا من عدوان.
شعبي عرضتا حينها صحيفة رالغارديانر البريطانية، حول قرار رفع العلم، ويظهر من استطالع 

 بهده معرفة مد  شعبية تأييد واسع للقضية الفلسطينية.
 18/8/2016، "21موقع "عربي 

 
 التمثيل العربي في الكنيست بين القيادة و"الوظيفة" .48

 حنين زعبي
لتي شارنت في انتخابات لبرلمان إسرائيل، دخلت المرّنبات السياسية للقائمة العربية المشترنة، وا

عضوا فيا  من التيارات: القومي والشيوعي واإلسالمي(، إل  واقع جديد، ليس فقط ضمن  13وتضم 
تباين حقيقي في سقه التوقعات من هذا الواقع، بل أيضا  من دون تقييٍم صحيل لتبعات التباينات 

ا ، أن التباين ضمن سقه موحد، قد ينون أخطر سياسيا  ووطنيا . وأظهرت بعإل السلونيات، أخير 
من التباينات ضمن أطر مختلفة. فما يصلل اختالفا  ضمن أحزاب مختلفة قد   يصلل اختالفا  
ضمن إطار موحد، حت  لو أعلن هذا اإلطار عن نفسا إطارا  برلمانيا  فقط، ووحدة انتخابية، وليس 

 وحدة أحزاب. 
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سياسي داخل القائمة العربية المشترنة، وأخطر  في رأيي، يتمحور حول وأهم األسباب لذلك التباين ال
إمنانية الفصل بين حقيقة الصراع مع المشروع الصهيوني وقوانين اللعبة البرلمانية نفسها. فمنهم من 
ير  أن هنالك إمنانية لبناء رحوارر، بل ورحوار هادير، مع إسرائيل،   تحنما موازين القو  بين 

 جينات( المشروع الصهيوني نفسا  عل  حد تعبير الميرخ  DNA، و  يحنما طرفي صراع
 اإلسرائيلي إيالن بابيا(. 

ونلما اعتقد بعضهم أن هنالك مجا   للفصل بين البرلمان والميدان، أي بين البرلمان  الننيست( 
ية أنثر وأنثر والصراع مع المشروع الصهيوني ممثال  في الدولة العبرية، خضعت اللعبة البرلمان

لإلمالءات اإلسرائيلية، ألنها تعطينا رالوهمر بأن الحوار مع الطره اإلسرائيلي هو بين رطرفين 
متوازيينر، تحنم نتيجة حوارهما وبشنل حصري قدرتهما رالمهنيةر عل  إدارة حوار سليم ربتفاهمر، من 

روفة سلفا ، وأنا   مجال لا دون أن يعي الطره الضعيه أن هذا الحرحوارر يعنس رموازين قو ر مع
 لتحسين شروط رحوار ر، إ  بنضال ميداني خار  البرلمان، أو بأدواٍت خارجة عن رالحوارر. 

بنلمات أخر ، هنالك من ير  أن رالحوارر بين القامع والمقموع داخل الننيست هو جزء من عملية 
ضال وبوسائل أخر  رغير حواريةر، تماما  بناء موازين القوة، بدل أن يرا  نتا  موازين قوٍة تبن  بالن

نما نقول إن المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والدولة العبرية، أو بين أي محتل وخاضع 
لالحتالل،   تبن  ميزان القوة، بل هي انعناس لموازين قوة تبن  خار  المفاوضات، وبالنضال 

 أساسا . 
هو الضحية الوحيدة، لتقديس قواعد لعبٍة برلمانيٍة  إهمال وسائل النضال هذ ، ومنطق الصراع، ليس

مفصولٍة عن منطق الصراع، بل محاربة نل ما من شأنا رالتخريب عل  أجواء الحوار الهادير مع 
الدول العبرية، فتتم التضحية بالتحّدي نفسا، وتتم التضحية بربط القومي بالمدني، وتتم التضحية 

ويتم حصار نل من يخّرب رأجواء الحوار الهادير، بالتعريه بربط حقوقنا بحقيقتنا التاريخية، 
راإلسرائيلير للتخريب، أي يتم تبني خطاب التحريإل اإلسرائيلي ليس أقل. وبخضوع الخطاب 
رالوطنير شيئا  فشيئا ، وبشنل غير واٍع، للسقه اإلسرائيلي، واتخاذ  منح  تدجينيا ، تزيد الحاجة 

رلمانية، وفي تحويل حقوٍق هي رتحصيل حاصلر، إل  نتا  جهد للمبالغة في حجم اإلنجازات الب
ل  استعمال لغٍة مفخمٍة، مثل رمن إنجاز إل  إنجازر، من دون وعي منا أننا نحن،  برلماني عظيم، وا 

 وليس إسرائيل فقط، من ينتج وعيا  ناذبا  بتحويل فتات الحقوق المدنية إل  رإنجازاتر. 
وراألجواء السليمةر الهادئة بين القامع والمقموع،  األجواء السليمة التي  هذا الذي يعّول عل  رالحوارر،

من المفروإل، وفق هذا المنطق، أنها سادت رالننيستر منذ قيام الدولة وحت  ا نتفاضة الثانية( 
داخل الننيست، هذا الذي يبني وعيا السياسي بانفصاٍم نامل بين ضجيج ا ستيالء عل  النقب 
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عنه الشرطة ومحاصرة السلطات المحلية اقتصاديا  وسياسات اإلفقار، وبين رهدوء وهدم البيوت و 
األجواءر بين أعضاء الننيست العرب وممثلي سياسات التهويد والهدم والحصار والتطهير هو نفسا 
من يستطيع تحويل صوٍت مخلٍّ بالهدوء داخل الننيست إل  صوت رتخريبير، ظانا  أن إنجازات 

 لقوة النضالية التي تستطيع دحر ضجيج البلدوزرات والتهويد والتطهير. رالهدوءر هي ا
إن اللحظة التي يتحّول فيها العنه ضد الفلسطيني داخل إسرائيل إل  قيمٍة أخالقية هي نفسها 
اللحظة التي يتم فيها تبّني بعضهم التحريإل اإلسرائيلي ضد رمخّلي أجواء الهدوءر، وهي نفسها 

ل فيها رالهدوءر من مصلحة القوي إل  مصلحة الضعيه. وعند هذ  النقطة اللحظة التي يتحوّ 
تحديدا ، يتوقه النقاال داخل منونات القائمة العربية المشترنة أن ينون رنقاشار، وتبدأ عملية هدم قوة 

 القائمة، وقيمتها المضافة، سياسيا . 
جة المجرم ألن تتصره رالضحيةر نفهم حاجة القامع لهدوء الضحية، وتعاملها رالعقالنير. نفهم حا

بانضباط، وأن تتمالك أعصابها. نفهم حاجة إسرائيل لخطاب فلسطيني تسميا هي، لتوظيفات سياسية 
خاصة بها، ررزينا ر، ور متزنا ر ورهادئا ر، وبعيدا  عن رالعنهر. لنن، هل نفهم أن تستبطن الضحية هذا 

قاتها راإلشناليةر، بدل أن نستخدمها نحن المنطق؟ هل نفهم سهولة أن تصدر لنا إسرائيل عال
لصالحنا ولبناء قوتنا الذاتية؟ هل نفهم أن تمسي عالقات إسرائيل راإلشناليةر عالقات رإشناليةر لنا 
أيضا؟ هل تمسي إشنالية المجرم إشنالية الضحية؟ وهل نفهم أن تحّول الضحية عالقة رإشناليةر 

 إل  نقطة ضعه؟  إلسرائيل مع أي طرٍه من نقطة قوٍة لنا
ليس من مسيولية الضحية تقديم نفسها شرينا  مريحا ، نما أن توفير راألجواء الهادئةر للقامع هو 
نقيإل مسيوليتها األخالقية والسياسية. أما ربط تصره المشروع الصهيوني بسلوك الضحية فهي 

صحيل بيننا وبين قراءة خارجة عن السياسة وعن المسيولية السياسية في آن. ويبق الخيار ال
المشروع الصهيوني، في مرحلة التباين الحاد في ميزان القو ، وفي سياق واقع عربي وفلسطيني 
رديء، هو الخيار بين صراع تمّر نتائجا وتمّرر مخططاتا، في نل ما يتعلق بهدم البيوت والتطهير 

دوء الضحيةر، وقبولها في النقب واألسرلة في سياسات التعليم، واإلقصاء عن سوق العمل، وسط ره
بحوار هادي، ييسرل ما تبق  من الوعي، وبين مواجهة معلنة تستنفر قوة الضحية، وتحافظ عل  

 وعيها وتصلب مشروعها. 
من دون هذا النقاال السياسي،   تبن  إرادة سياسية، و  يحّصن الوعي، ونتحول موظفين في 

ماني عمال  خاليا  من البعد السياسي، وهو إغراء لنل البرلمان، وليس قياداٍت فيا، ويتحول العمل البرل
من ير  العمل السياسي نوعا  من العالقات العامة، لننا، بالتأنيد، ليس إغراء  لمن ير  نفسا قائدا  
لشعبا. نما أن تحرير النقاال السياسي من جدران الغره المغلقة للقائمة العربية المشترنة إل  
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ثقتا العالية والغالية للمشترنة، هو ما من شأنا أن يعيد إحياء السياسة الجمهور الواسع الذي أعط  
حياء األحزاب العربية التي مات حضورها السياسي، إثر موت النقاال السياسي بينها  نفسها، بل وا 
 من منطلقات رالحفاظ عل  المشترنةر، ونأن المشترنة   تتحمل السياسة، أو ونأنها هي نفسها 

وليدة منطق صراع بقاء ضمن شروطا األدن (، وأن يحيي رالمشترنةر ذاتها، عبر خار  السياسة، و 
 تفعيل دورها السياسي، ونآلية عل  طريق تنظيم األقلية العربية، وتصليب إجماعها الوطني.

 19/8/2016، العربي الجديد، لندن
 

 مع إسرائيل ذلك أفضل جدا   .49
 وائل قنديل

صري، السلفي، يسقط، بمهارٍة شديدة، منهزما ، بامتياز، أمام ي اللحظة التي نان فيها الالعب المف
الالعب الصهيوني، نان عبد الفتاح السيسي يلقي خطابا  طويال ، جوهر  وموضوعا األساس: أنا مع 

 إسرائيل حت  النهاية، فذلك أفضل جدا.
مبية أن هذ  تشعر وأنت تعيد مشاهدة دراما ا نهزام المصري أمام الصهيوني في األلعاب األولي

روطنية ر جليلة، حسب  اللقطة مصنوعٌة بعناية فائقة، ونأن الالعب ذا اللحية النثيفة ييدي مهمة
التعريه السلفي ا نقالبي للوطنية، أو أنهم قالوا لا راذهب وانهزمر خدمة لوطنك، الذي هو شخص 

 عبد الفتاح السيسي.
تي يرّوجها نظام عبد الفتاح السيسي:   ِقَبل? لنا مفردات الصورة التلفزيونية لالعب تحمل الرسالة ال

بمواجهة إسرائيل، و  نريد.. وأن في ا ستسالم وا نسحاق الطوعي أمامها النجاة، وأن في التطبيع، 
إل  درجة التالحم معها، السالمة، وأن اللعب معها لم يعد عارا  يلّوث النرامة الوطنية، والقيم 

هرولون ينوع الوحيد المسموح با من السلفيين، وأصحاب اللح ، ممن اإلنسانية، وأن هذا هو ال
لمصافحة تسيبي ليفني، بينما يقبع اآلخرون، أمثال حسام أبو البخاري وحازم أبو إسماعيل، في أقبية 

 السجن والتعذيب.
سيقول لك أحدهم إن الالعب المصري رفإل مصافحة اإلسرائيلي، وهذا بالضبط جوهر تفنير سلفية 

طبيع وا نقالبات التي يمثلها ياسر برهامي، ومن عل  شانلتا، ممن نانوا يحّرمون تهنئة الت
المسيحيين بأعيادهم، لننهم، في الوقت ذاتا،   يمانعون في التواصل الحميم مع الصهاينة. وقد 

ن، ُنِشر أن الالعب سلفي، عل  طريقة شيٍل من الطريقة رالمدخليةر، تحتفظ الذانرة لا بموقه شائ
، إذ نان يدعو و في خطبا أن تنهزم المقاومة 2006في أثناء العدوان الصهيوني عل  لبنان 

اللبنانية، وتخر  من المعرنة منسورة  مدحورة ، اتساقا  مع موقه رسمي عربي، نان مع العدوان 
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ندما نان حزبا الصهيوني،  عتباراٍت طائفيٍة مقيتة، ضد المقاومة اللبنانية التي يمثلها حزب و، ع
 مقاوما،   مليشيا مذهبية متعصبة.

سيقولون إن الالعب المصري خاإل المباراة مرغما  منرها ، ولم ينن يستطيع ا متناع وا نسحاب، 
بدليل أنا رفإل أن يصافل، وهدا قفٌز مثيٌر للضحك عل  جوهر الموضوع، ونأن المصاحبة في 

الالعب المصري لم ينن بمقدور  أن ينسحب، من  الحلبة حالل، بينما المصافحة حرام، أو نأن
البداية، بداعي اإلصابة أو اإلعياء، مثال ، إن نان حقا في داخلا يرفإل السقوط في عار التطبيع 
الرياضي، نما فعلت، بنل النبل والشموخ وا تساق مع الذات، الالعبة السعودية، التي أوقعتها القرعة 

 مع إسرائيلية، فانسحبت.
إل  مضمون خطاب السيسي، في اليوم نفسا، تجد نفسا  ساداتيا ، ينتمي بالنلية إل  أحاديث  بالعودة

الرخاء الذي لن يتأت  إ  با متزا  بالمشروع اإلسرائيلي، إذ تنلم السيسي، بنل السخط وا شمئزاز، 
ن السادات يتنلم من الربيع العربي، محمال  ثورة يناير المسيولية عن خراٍب هو فاعلا ومنفذ ، نما نا
 عن الحرب ضد العدو، باعتبارها خطيئة، والمقاومة بوصفها جريمة وتهورا وانتحارا.

وبالنيفية ذاتها، ذهب السيسي إل  الحديث عن ضرورات رفع الدعم، وتعاطي وصفات صندوق 
ا في النقد، والسباحة في مستنقعات القروإل والديون، والعمل عل  نل ما يقّربا من إسرائيل، ويجعل

رنابها، سياسيا  وعسنريا  واقتصاديا ، بالتوازي مع التوسع في قمع الداخل، واإلمعان بالفتك والتننيل 
 بنل من يرفإل أو يعترإل، أو يشّنك في حنمة رنبير العائلة المصريةر.

هي اللوثة ذاتها التي أصابت السادات، في خريه حنما، فتحّول إل  فرعوٍن باطال، مزهوا  
سرائيلية، أو نما قلت قبل عامين ر  تختله أجواء القاهرة هذ  األيام عن أجواء سبتمبر بالحصانة اإل

، إذ تتالحق ضربات نظاٍم يتحرك عشوائيا  نثور هائج في مدينٍة من الزجا ، يقتل ويسجن 1981
ويصادر حياة الجميع، ني يستقر في السلطة محاطا  بمجموعٍة من السفاحين، يمارسون أحط أنواع 

 عنصرية تجا  من يعترإل عل  فاشيتهم غير المسبوقةر.ال
يقول لنا التاريل إن الطغاة الذين يصنعهم لنا أعداينا، لهم فترة صالحية محّددة لالستخدام، يجري 
خاللها استعمالهم في تنفيذ مهام معينة، وبعدها ينون التخلص منهم، إذ يصيرون عبئا ، أو تصبل 

فواتير استبدالهم.. وفي مصر اآلن، يوشك مشروع التخريب  نلفة استمرارهم أعل  بنثير من
 ا ستراتيجي أن يبل  منتها ، ولم يعد في قوس التناز ت منزع.

 19/8/2016، العربي الجديد، لندن
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 مكافحة الفساد في إسرائيل .51
 سعد عبد الرحمنأد. 

ها، فالقضايا تثار، وتبدأ السمة الغالبة في إسرائيل أن العدالة تأخذ مجراها و  أحد يستطيع تعطيل
التحقيقات، ويحانم من وجد مذنبا، ثم ينفذ حنما.   نبير عندهم!.. والقضاء اإلسرائيلي   يفرق 
بين المواطن العادي وعضو الننيست والوزير، أو حت  رئيس الحنومة أو رئيس الدولة. فنلهم 

القية. والوقائع تشهد لهم بذلك. بل سواسية حينما توجا إل  أحدهم تهمة في قضايا فساد مالية أو أخ
إنا حين تتعال  األصوات بتخفيه حنم صدر ضد هذا المسيول أو ذاك لما قدما من خدمات 

لدولة إسرائيل، يأتي الرفإل. ولن ينون آخر األمثلة، تصاعد ا حتجاجات في األوساط  رجليلةر
سرائيل السابق  موشيا نتساه( إطالق سراح رئيس إ رمصلحة السجونرالنسائية والسياسية عل  نية 

 قبيل انتهاء مدة محنوميتا  سبع سنوات سجنا فعليا( بعد إدانتا بتهم ا غتصاب والتحرال.
الذي أصدرتا منظمة الشفافية الدولية، ُتصنه إسرائيل ضمن  2015وفق ميشر مدرنات الفساد لعام 

 43ضمن  24تحتل المرنز  الثلث األخير من أعضاء منظمة التعاون ا قتصادي والتنمية، حيث
دولة. ففي السنوات القليلة الماضية، ارتفعت وتيرة النشه عن قضايا فساد نان مسيولون سياسيون 
في إسرائيل متورطين فيها، حيث أدت إل  انهيار حنومات، واستقالة وزراء ومسيولين. ومعروه أنا 

لي لمدة ثمانية أشهر ومثلها مع قد حنم عل  رئيس الوزراء األسبق  إيهود أولمرت( بالسجن الفع
وقه التنفيذ بعد إدانتا بالفساد وتلقي الرش . أما وزير الطاقة والبنية التحتية  جونين سيجه( فقد 

سنوات، والبقاء  5أدين بتهمة محاولة تهريب مخدرات وتزوير جواز سفر وحنم عليا بالحبس مدة 
جتماعية والصحة  شلومو بنيزري( الذي أدين عامين تحت المراقبة. ونذلك وزير العمل والشيون ا 

 بجرائم فساد وتلقي رشوة مقابل تسهيل تعيين عمال أجانب وغيرهم.
اليوم، يخضع الرئيس السابق لطاقم موظفي ديوان رئاسة الحنومة اإلسرائيلية  آري هارو( للتحقيق 

ة بين هذا التحقيق وما أسمتا بشبهة ا حتيال، ويبق  قيد اإلقامة الجبرية، وتربط الصحافة اإلسرائيلي
الذي تجريا بإيعاز من المستشار القانوني للحنومة  أفيحاي مندلبليت( حول  رالفحصرالشرطة 

شبهات منسوبة إل  رئيس الحنومة  بنيامين نتنياهو(. ونان  مندلبليت( أعلن إنا أوعز بإجراء 
بغسل أموال قام بارتنابها  فحص ما إذا نان هناك مجال لفتل تحقيق حول شبهات جنائية تتعلق

تجريها الشرطة لشبهات تتعلق باثنين من األعضاء  رفحوصاتر نتنياهو(. نما تم النشه عن 
البارزين في الحلبة السياسية، وزير الداخلية وعضو الننيست  آريا درعي( رئيس حزب شاس في 

عاما بقبولا رشوة.  17سنوات في السجن بعد إدانتا قبل  3الحنومي، الذي سبق وأمض   ا ئتاله
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نما تحقق الشرطة في قضية تتعلق بشبهات حول خرق عضو الننيست  يتسحاق هرتسوغ( رئيس 
 المعارضة حاليا  من القائمة الصهيونية( لقانون تمويل األحزاب.

التاريل مليء بأسماء دول أبادها الفساد المتفشي داخل السلطة الحانمة ربما ينون أشهرها 
الرومانية والبيزنطية. وفي هذا السياق، تتتبع أجهزة األمن اإلسرائيلية منابع الفساد في  اإلمبراطوريتين

السلطة عبر الترنيز عل  أعل  رموز السلطة في إسرائيل لني تقبإل عليهم بالجرم المشهود 
حنم الحرنة من أجل جودة الروتجعلهم عبرة لآلخرين. لذا، نر  مثال  إيلي سو م( المدير التنفيذي لح 

بالنسبة للفساد، تتجا ريحذر من التداعيات الُمدِمرة للفساد العام، حيث نتب يقول:  رفي إسرائيل
إسرائيل نحو الحالة التي ُيرث  لها الخاصة بدول العالم الثالث. وتعتقد حرنتنا أن التهديد الوجودي 

عي للدولة. وُتعتبر الحقيقي للدولة ُمتمِثل في الفساد، الذي يحمل خطر تمزيق النسيج ا جتما
الفجوات األوسع مطلق ا بين مستويات الدخل، وتراجع األخالق، الذين نشهدهم في المجتمع اإلسرائيلي 

. هذا األمر ظهر جليا في استطالع للرأي ُأجرتا القناة رحالي ا خطر ا أنبر من أي تهديٍد أمني
، حيث نشه ا ستطالع عن أن 2015اإلسرائيلية الثانية بعد ظهور ميشر مدرنات الفساد لعام 

 .رمن الُمستطَلع آرايهم يعتقدون أن المسيولين الذين انتخبوهم فاسدين %72ر
صحيل أن الفساد هو أنبر المشنالت العالمية التي تجمع الميسسات المحلية والدولية بأنا العقبة 

لجان منافحة الفساد التي الرئيسة أمام اإلصالح والتنمية، لنن المرء يحزنا حال العالم العربي، حيث 
يتم اختيار مسيولين نبار لتولي المسيولية فيها   تحرك ساننا، مع إيماننا أن القضاء عل  الفساد 
دارية ووطنية. وينفي أن الدول  ليس قرارا يتخذ، ولننا منظومة إصالحات تعليمية واجتماعية وا 

ثر فسادا واألقل أمنا، فجاءت الصومال في حلت بين الدول األن رالشفافية الدوليةرالعربية، في ميشر 
متساوية في ذلك  167المرنز األخير من حيث الشفافية، أي أنها أنثر الدول فسادا، واحتلت المرنز 

، فيما احتلت 161، وليبيا والعراق احتلتا المرنز 165مع نوريا الشمالية، بينما احتلت السودان المرنز 
 ول األنثر فسادا.بين الد 154اليمن وسوريا المرنز 

طبعا، ليس القصد من وراء الحديث عن إيجابية التصدي للفساد في الدولة الصهيونية الترويج 
الغازية/ المحتلة/ المارقة/ التوسعية/ العدوانية/ والفاشية، ولننها عل  قاعدة  ردولة إسرائيلرإليجابيات 

ر عل  أوضاع دولنا العربية من التي أيمن بها من جهة، مثلما هي مناسبة للتحس رإعره عدوكر
 ناحية ثانية!

 19/8/2016، الغد، عم ان
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 عن المقاطعة االقتصادية ضد إسرائيل .51
 توفيق المديني

، بالتعاون مع رالمرنز العربي لألبحاث ودراسة السياساترشنل الميتمر الدولي الذي عقد  ميخرا  
استراتيجية المقاطعة في النضال ضد رفرعا في تونس، في مدينة الحمامات التونسية، تحت عنوان 

، خطوة مهمة في إطار البحث في سبل إحياء را حتالل ونظام األبارتهايد اإلسرائيلي: الواقع واآلفاق
مقاطعة النيان اإلسرائيلي عل  الصعيد الدولي،   سيما لناحية تشجيع الدول األجنبية عل  منع 

لمقامة عل  األراضي العربية المحتلة، واعتبار استيرادها استيراد البضائع الُمصدَّرة من المستوطنات ا
 الصلة. مخالفا  للقانون الدولي والقرارات ذات 

وبرغم أهمية خوإل المعرنة هذ  عل  الصعيد الدولي، فمن المهم أيضا  الدعوة إل  إحياء المقاطعة 
زمن الدولة العثمانية حين بدأ  والحقيقة أن المقاطعة بدأت منذ الِعبرية. ا قتصادية العربية للدولة 

التوافد الصهيوني إل  فلسطين. وقد جاءت في جزء منها رّدا  عل  المقاطعة الصهيونية للعرب التي 
، الذي يعني استبعاد قوة العمل رالسوق العبريةرو  رالعمل العبريرمارسها الصهاينة تحت شعار 

دل التجاري للسلع والبضائع بين اليهود العربية في فلسطين من سوق العمل، وتقييد حرنة التبا
والعرب. وتبلورت المقاطعة مع مرور الوقت من خالل الممارسة والنفاح الشعبي أثناء فترة ا نتداب 

(، وازدادت أهميتها ح نسالح مقاومة ح في أواخر أيام 1939ح  1936البريطاني، وقبل الثورة النبر   
، ونانت يومذاك ميسسة وليدة، 1945بية في نانون األول ا نتداب، بحيث شعرت جامعة الدول العر 

بوجوب ا هتمام بالمقاطعة ورعايتها. إ  أن األمور تطورت بسرعة بعد إعالن قيام إسرائيل، فأخذت 
 المقاطعة وضعا  سياسيا  وقانونيا  جديدا  في طبيعتا ونوعيتا.

صريه منتجاتها، فلجأت األخيرة وقد حرمت المقاطعة العربية إسرائيل من سوق عربية نبيرة لت
لتسويقها في أوروبا وأميرنا الشمالية، األمر الذي رفع من تناليفها بسبب نفقات النقل، وفرإل عل  
المنتجات اإلسرائيلية منافسة شديدة في هذ  األسواق  وهو أمر أفاد ح في جانب ح ا قتصاد اإلسرائيلي 

دة(. نما نان عل  إسرائيل أن تيمن احتياجاتها من  جتهاد  في سبيل خفإل التناليه وتحسين الجو 
السلع ا ستراتيجية والمواد الخام،   سيما البترول، من مصادر بعيدة عن المنطقة نا تحاد 

يران  قبل الثورة(، وأميرنا الالتينية والو يات المتحدة، إل  أن جاء 1956السوفياتي  حت  العام  (، وا 
قيات نامب ديفيد، التي أتاحت إلسرائيل تأمين احتياجاتها من البترول التحول ا ستراتيجي في اتفا

 من مصر المجاورة لها.
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وغني عن القول ان درجة إحنام المقاطعة ا قتصادية ترتبط بشنل وثيق بعدد الدول العربية الُمَطبَِّقة 
ت النجاح أعل  لها. إذ حين تتبن  معظم الدول العربية استراتيجية مقاطعة واضحة، تنون احتما 

 بنثير من احتما ت الفشل. وفي هذا السياق   يوجد إجماع عربي بارز عل  المسألة.
وتعتبر مصداقية الدول العربية من أبرز محددات نجاح المقاطعة. فالدول التي أظهرت مصداقيتها، 

رائيل(،  وقه تصدير البترول إل  الدول الداعمة إلس 1973من خالل تنفيذ ما هددت با في حرب 
أنسبتها هذ  المصداقية سمعة في المجتمع الدولي جعلت الدول المساندة لتل أبيب تأخذ هذ  
التهديدات مأخذ الجد. وتأتي المصداقية من قدرة الدول العربية عل  القيام بعمل مجٍد، فإذا نان 

قق العقوبات التهديد   يستند إل  قوة اقتصادية وعسنرية وسياسية، نان تهديدا  أجوه، ولم تح
ا قتصادية العربية ضد إسرائيل أهدافها. أما ما يقلل من فعالية المقاطعة ا قتصادية العربية، فيتمثل 
بالتبعية التجارية والمالية التي يعاني منها نثير من الدول العححححربية، فضال  عن عدم امتالك هذ  

من ذلك، سيرها في ا تجا  النقيإل، مع الدول استراتيجية جدية لتعزيز المقاطعة، بل، عل  العنس 
 ارتسام مالمل اصطفافات جديدة في المنطقة، تناد إسرائيل معها تغيب عن موقع الّضد.
 19/8/2016، السفير، بيروت

 
 محور موسكو ـ طهران .52

 أفرايم هليفي
إن نشر قاذفات روسية في المطار اإليراني العسنري همدان وتنفيذ طلعات يومية من هناك نحو 

في سوريا هو حدث تأسيسي في التاريل اإليراني. فلم يسبق أن سمحت إيران أبدا بمرابطة  أهداه
قوات أجنبية عل  أراضيها. وتعنس هذ  الخطوة عمق فشل نظام آيات و في الحاق الهزيمة 

. ونحن اآلنبمعارضي األسد في سوريا دون مساعدة روسية وقيود القدرة الروسية لحسم الحرب حت  
 جلس عل  حدود مناطق القتال ونحتك بها.ن

 أسبوع، قبل 1939ان فهم الخطوات الروسية يستدعي عودة إل  اتفاق مولوتوه ح ريبنتروه في آب 
ح اتفاق عدم اعتداء بين القوتين  األولمن اند ع الحرب العالمية الثانية. ونان لالتفاق قسمان: 

من تسوية لتقسيم وسط أوروبا إل  مناطق نفوذ بين العظميين ح ونان علنيا؛ والثاني، السري، يتض
بولندا،  األلمانيوالفرمخت  األحمرغزا الجيال  األول . في الخطوة وألمانياا تحاد السوفييتي 

من ذلك الغي  أشهربسرعة، أجروا مسيرة انتصار مشترنة والغوا استقاللها. وبعد عشرة  أضعوها
. اإلطالقتا ح وقانون سوفييتي قض  بأنها لم تنن موجودة عل  وجود ثالث دول ح استونيا، ليتوانيا ولي

. رئيس أوروباسمل لا باستنمال احتالل غرب  األلمانيالوقود الذي وفر  ا تحاد السوفييتي للجيال 
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النازيين  أيديوزراء بريطانيا، تشرتشل، قدر في حينا في خطاب في البرلمان بأن سقوط بريطانيا في 
لنان ممننا  1941لم يخطئ هتلر ويفتل الحرب ضد ا تحاد السوفييتي في  ولو واقعية. إمنانيةهو 
 ينون انتصر في الحرب العالمية. أن

 1989بعد عشرات السنين من انتهاء الحرب نان محظورا في روسيا ذنر ا تفاق. وفقط في العام 
. ثمة 1992ر إ  في اتخذ ميتمر خاص عقد هناك قرارا بشجب ا تفاق، ولنن هذا بقي سرا ولم ينش

شجبا بوتين في لقاء أجرا  مع ثالثة  2008أهمية خاصة لموقه الرئيس الروسي من ا تفاق: في 
ليس أنثر من را تفاق لم يعنس موقه الشعب الروسي ونان  إنريساء بلدان البلطيق، قال فيا 
 .رموضوع خاص بين ستالين وهتلر

نانت جديرة  أنهابرر تصفية استقالل بولندا بدعو  غير الرئيس الروسي رأيا قبل سنتين ح حين 
. والعقاب الذي تم اختيار  ح الموت السياسي. في الميتمر الصحافي الذي عقد  أفعالهابالعقاب عل  
ا عتبار  تفاق مولوتوه ح  إعادةميرنل قبل نحو سنة، استنمل بوتين مسيرة  األلمانيةمع المستشارة 

جبهة موحدة ضد المانيا فشلت في الثالثينيات. ولهذا فقد  إلقامةلروسي الجهد ا إنريبنتروه بقولا 
 .رلضمان أمن ا تحاد السوفييتيرنان ا تفاق منطقيا 

. إياها، ونذا طرق العمل الروسية أيضامبادي اتفاق مولوتوه ح ريبنتروه حية ترزق اليوم  إن
مناطق رمرا للحاجة إل  ضمان تتضمن رفعا مست األوسطفالخطوات الروسية األخيرة في الشرق 

، وتأنيد السيطرة في مجا ت جغرافية وسلطوية. عمليا، تريد روسيا تجديد الوضع الذي نان رنفوذ
، حيث نان لها نفوذ نبير في العراق، في سوريا، في ليبيا وفي حرنات تحرر 1973قائما حت  

رد سالح نبير لدول أساس في مختلفة، بما فيها الفلسطينيين. وهو يريد أن يعود  ن ينون مو 
المنطقة، وخلق وضع ينون فيا صوت سياسي يجب مراعاتا في نل موضوع أو نزاع في الشرق 

 .األوسط
بوتين هو فنان نادر في استخدام نل رافعات القتال ا ستخباري ح الدهاء، الخداع ا ستراتيجي، 

. ليس إخفاقاتامن  أنبرنجاحاتا  نانت اآلنالتضليل وا ستخدام المتوازي للعلني والخفي. حت  
نفهم ما هي مصالحا األمنية في منطقتنا ونيه يعمل عل  ضمانها. معروه أقل  أنصعبا 

للجمهور نيه تحفظ المصلحة األمنية إلسرائيل في غداة انتشار طائرات توبولوه في همدان 
 اإليرانية. مرغوب فيا إ  نتفاجأ.

 18/8/2016يديعوت 
 19/8/2016ن، القدس العربي، لند
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