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 حماس عمار في غزة مقابل نزع سالحبرمان: إعادة اإللي .1

وكاالت: قال أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع اإلسررائيلي  أمرس  فري أول يصرريا صرحافي لر   -القدس 
 ."لن يسما بيسليا حركة حماس"منذ اليصعيد في قطاع غزة  إن  

األسررفل  بررين إعررادة إعمررار  العسرركري ة لاليليررل‹ حافررات هشررومير›وربررل ليبرمرران  زرررل زياريرر  قاعرردة 
مررردعيا أن حمررراس ‹ بنرررزع سرررر  حركرررة حمررراس› 2014و 2012و 2008القطررراع يرررر اء حررررو  األعررروام 

يسيزدم اإلسمنت في حفر األنفاق ال في إعادة اإلعمار؛ لذا  فمن غيرر الميوق رأ أن يمرنحهم إسررائيل "
 ."فرصة لليسل ا  ألنهم غير معنيين لحل األزمة  إنما ببناء القو ة

ال يمكرررن أن نيوقرررأ مرررن دولرررة إسررررائيل أن يوافررر  علرررى يسرررليحهم  وأن يوافررر  علرررى سررررقيهم "وأضررا : 
لألمررروال مرررن المرررواطنين فررري غرررزة  فررررين يرررذه  أمررروال الضررررائ  اليررري ييبيهرررا حمررراس مرررن المررردنيين  
ل لاليركيد ال يصرر  علرى رفاهيرة السركان وال يسريزدمها حمراس فري بنراء المنرازل للنراس المسراكين  بر

 ."يبني بها األنفاق
حماس ال يهريم وال يعنيهرا سركان غرزة  برل كرل مرا "االلكيروني عن ليبرمان قول :  "هآريس"ونقل موقأ 

من األمروال اليري ييبيهرا يرذه  إلرى اليسرليا  ألنهرم يعلمرون أن  %70يعنيها هو األنفاق والصواريخ  
مررم الميحرردة وااليحرراد األوروبرري فهرري دولررة إسرررائيل سيسررارع إلررى حررل أيررة أزمررة ينشررر هنررا   وكررذل  األ

ميركدة أن يهة ما سيه  لمساعدة السكان  لذل  ال يريد وال يرغ  في االهيمام لالسركان ومصرالحهم 
ويهرريم فقررل لحفررر األنفرراق وصررناعة الصررواريخ وغيرهررا  وأقررول لمررن ييحرردي عررن رفررأ الحصررار ويقررديم 

أن ييم في إطار معادلة إعادة إعمار مقابل  اليسهيرت إلى غزة: ال يويد لدي مشكلة  لكن هذا يي 
 ."نزع السر 

 24/8/2016األيام، رام هللا، 
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 بسجون السلطة.. والحكومة تعلن تشكيل لجنة تحقيق ضرب معتقل حتى الموت نابلس:  .2
عق  اعيقال  في نابلس  في  "مطلولا  "ضر  ريال شرطة فلسطينيون حيى الموت أمس : رام هللا

الفلسطيني. وشهدت المدينة مسيرة احييايية وأعلنت الحداد العام  في وقت  حادي هز المييمأ
وأقرت السلطة الفلسطينية بواقعة الضر   لكنها  أعلنت الحكومة يشكيل لينة يحقي  في الحادي.

وراء قيل اثنين من ريال الشرطة الزميس  "العقل المدبر"بررت ذل  لالقول إن المطلو  ميهم لرن  
ن   شيم ريال الشرطة  ما دفعهم إلى ضرب  ضربا  مبرحا  أدى إلى وفاي . الماضي  وا 

عاما (  50وقال محافظ نابلس اللواء أكرم الريو   إن ريال الشرطة انهالوا ضربا  على أحمد حروة )
لعد أن شيمهم  ما أدى إلى وفاي  يحت الضر . وأضا  أن حروة اعيقل من أحد المنازل في 

ت الفير  وأن  شيم ريال الشرطة  وعندما وصل إلى السين واصل ضواحي نابلس في ساعا
 ."سنقوم بدرس الحادي واسيزرص العبر"شيمهم  فضربوه  ويبين الحقا  أن  يوفي. وأضا : 

من يانل   أعلن رئيس الوزراء وزير الدازلية الدكيور رامي الحمد هللا  يشكيل لينة يحقي  في 
بو ديا   وعضوية النيالة العسكرية والنيالة العامة. وقال في بيان الحادي  برئاسة وزير العدل علي أ

  وسييم نشر نيائج اليحقي  فور االنيهاء من . لكن  أكد أن الحكومة سيواصل "الحادي شاذ"إن 
بيسليم "مرحقة الزاريين على القانون في نابلس وفرض األمن والنظام  ميددا  الدعوة لهؤالء 

 ."أنفسهم
 24/8/2016، الحياة، لندن

 
 األجهزة األمنية ستنكر حمالت التحريض وتشويه الحقائق تجاه أداء الحكومة الفلسطينية ت .3

نعى ميلس الوزراء في مسيهل يلسي  األسبوعية اليي عقدها  يوم الثرثاء  في مدينة رام  :رام هللا
طرايرة  اللذين اسيشهدا هللا  برئاسة الحمد هللا  شهيدي أيهزينا األمنية  شبلي بني شمسة  ومحمود 

برصاص زاريين على القانون  أثناء يردية وايبهما الوطني في الحفاظ على أمن المواطنين في 
 مدينة نابلس.

األمنية  ويهودها ضد كل من يحاول  األيهزة واسينكر حمرت اليحريض ويشوي  الحقائ  يياه أداء
دانة  يياوز القانون  ويهديد األمن  والنظام العام  داعيا أبناء شعبنا في كافة المناط  إلى اسينكار وا 

لى نبذ الحمرت المشبوهة اليي يسيهدفها  هذه اليرائم اليي يسيهد  النيل من مؤسسينا األمنية  وا 
دانيها  واليصدي لكل مسؤولية وطنية لكل من يحاول العبي لرمننا  وضر  السلم األهلي في  وا 

 اطر.مييمعنا ويعريض مشروعنا الوطني للمز
 23/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 كتلة "فتح" البرلمانية تؤكد أنها ستشكل لجنة تقصي حقائق بأحداث نابلس .4
أكدت كيلة "فيا" البرلمانية في الميلس اليشريعي أنها سيشكل لينة يقصي حقائ  من نوابها  :رام هللا

اي   وأية يياوزات أزرى في لقية للوقو  على حقيقة ما يرى لمدينة نابلس لكافة يوانل  ومسبل
المناط   "لما يؤدي لوضأ حد لليياوزات القانونية من لعض العناصر لاأليهزة األمنية حفاظا على 
 20السلم األهلي وما حققي  السلطة من بناء لمؤسسات الدولة والقانون واسيقرار على مدى أكثر من 

 عاما".
حفي  مساء يوم الثرثاء  قيل الميهم أبو العز حروة من وأدانت كيلة "فيا" البرلمانية  في بيان ص

ويويهت إلى الرئيس علاس ليشكيل لينة  مدينة نابلس على يد لعض عناصر األيهزة األمنية.
 يحقي  رسمية فورية.

 23/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 وترسيخ االنقسام  تحذر من مشروع "ليبرمان" العنصري لتخليد االحتالل الفلسطينية الحكومة .5
من أن المشروع العنصري الذي طرح  وزير الحر  اإلسرائيلي  ت الحكومة الفلسطينيةحذ ر : رام هللا

لرليفا  على السلطة  يؤكد أن الحكومة اإلسرائيلية ماضية في ينفيذ مزططايها لمحاولة ش  شعبنا 
كماال  لمشروعها في يرسيخ في الضفة الغربية  وفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني  اسي

 االنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضا أن هذا المشروع يريي لاليزامن مأ حمليها االسييطانية المسعورة بهد  يزليد االحيرل  
والقضاء على أي إمكانية إلقامة دولة فلسطينية مسيقلة كاملة السيادة وميواصلة يغرافيا  وهو يؤكد 

ومة اإلسرائيلية لليهود األمريكية  ورفضها للملادرة الفرنسية  وأي يهد دولي يعيقها سب  إفشال الحك
 عن ينفيذ مزططايها.

وأشاد لالموقف الوطني لمؤسسات الميلس الينسيقي للقطاع الزاص اليي أعربت عن رفضها 
الشرعي واسينكارها لهذا المشروع العنصري  وأكدت يمسكها لمنظمة اليحرير الفلسطينية الممثل 

والوحيد  والمزول لاليفاوض عن الشع  الفلسطيني  ورفضها اليفاوض من قبل القطاع الزاص مأ 
 أي يهة إسرائيلية بهذا الزصوص.

 23/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 نن الفلسطينييفيلتحرك من أجل المختطَ لبحر يدعو السفارة الفلسطينية بالقاهرة  .6
ئ  األول لرئيس الميلس اليشريعي الفلسطيني  السفارة الفلسطينية في دعا أحمد لحر النا: غزة

القاهرة إلى يحمل مسؤوليايها عبر القيام بيحر  دبلوماسي عايل لحل مشكلة المزيطفين الفلسطينيين 
األربعة في السيون المصرية وزصوصا لعد ثبوت اعيقالهم وويودهم دازل أحد المقرات األمنية 

 المصرية.
على ضرورة مغادرة السفارة الفلسطينية لمربأ السلبية والصمت في اليعامل مأ هذه  وشدد لحر

 القضية  والعمل الفوري على إطرق سراحهم دون قيد أو شرط.
كما دعا لحر المؤسسات والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية ليفعيل قضية المزيطفين األربعة 

ثاريها على المسيويات الحقوقية بهد    ممارسة الضغل على السلطات المصرية إلطرق سراحهم.وا 
وأكد لحر على ضرورة اليعامل مأ قضية المزيطفين على أساس إنساني لحت وييريدها من أية 
ألعاد سياسية أو حزبية. وشدد على ضرورة إدرا  السلطات المصرية للحقائ  اليديدة وما يملي  

لملف في أسرع وقت  مطاللا  السلطات المصرية عليها من ضرورات حل المشكلة وا غرق هذا ا
لالعمل على إطرق سرا  المزيطفين األربعة فورا  زاصة وأنهم دزلوا األراضي المصرية لشكل 

 رسمي وقانوني.
وطال  لحر القوى والفصائل الفلسطينية بيبني هذه القضية لشكل كامل  مؤكدا  على ضرورة اليدزل 

 يرمين اإلفراج عن المزيطفين.العايل لدى السلطات المصرية ل
 23/8/2016، فلسطين أون الين

 

 يستقبل وفد رجال أعمال فلسطين عباس .7
محمود علاس  مساء يوم الثرثاء  في قاعة أحمد  رئيس السلطة الفلسطينيةاسيقبل  :وفا -رام هللا

 الشقيري للمؤيمرات لمقر الرئاسة في مدينة رام هللا  وفد ريال أعمال فلسطين.
الرئيس دعم  الكامل للقطاع الزاص الفلسطيني  ولدوره الهام في بناء االقيصاد الوطني ودعم  وأكد

 الينمية المحلية.
وأكد الرئيس "أن الحكومة يعمل أيضا على يوفير األمن واألمان ليشييأ االسيثمار  واألرض 

والمسيثمر على حد الفلسطينية يعيش حالة من االسيقرار األمني الذي نعمل على يوفيره للمواطن 
سواء  من زرل يطبي  سيادة القانون  ويعزيز مبدأ الشفافية والمحاسلة  ليكون المسيثمر مطمئنا 

 على مشروع  واسيثماره في فلسطين".
 23/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 الشوبكي: موقف مصر كان وما زال الداعم الرئيسي لعدالة القضية الفلسطينية .8
لدى القاهرة  مندوبها الدائم لدى اليامعة العربية يمال  السفير الفلسطينيأكد  :اوف -القاهرة

الشولكي  أن مواقف مصر من الحقوق الفلسطينية كانت وال يزال حير األساس الرئيسي الداعم 
 لعدالة القضية عربيا وفي كافة المحافل الدولية.

الزاريية المصرية ثابت يياه دعم وأضا  الشولكي في يصريحات ل  يوم الثرثاء  أن موقف 
  انطرقا من دور مصر المحوري يياه القضية اإلسرائيليصمود الشع  الفلسطيني أمام االحيرل 

الفلسطينية على مر الياريخ  مؤكدا دعم مصر الكامل للحقوق الفلسطينية اليي سيظل دوما في 
د علي  زرل اللقاء الذي يمأ سفارة دولة صدارة اهيمام السياسة الزاريية المصرية  وهو ما يم اليركي

 فلسطين مأ الزاريية المصرية صلا  اليوم.
 23/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
يواء ألصحاب المنازل المهدمة 82الحساينة: صرف  .9  في غزة  مليون دوالر بدل إيجارات وا 

إن الحكومة برئاسة رامي الحمد : قال وزير األشغال العامة واإلسكان  مفيد الحساينة  "وفا" -غزة 
مليون دوالر بدل  75هللا  بذلت يهودا كبيرة في قطاع اإلسكان  حيي قامت لصر  ويوفير مبلغ 

إييارات ألصحا  المنازل المهدمة كليا  أو شل  كلي لالينسي  مأ وكالة الغوي  وبرنامج األمم 
يواء ألصحا  المنازل المهدمة كليا  مريين دوالر كإغاث 7الميحدة اإلنمائي  كما صرفت الحكومة  ة وا 

 بيمويل من قطر.
وأضا  الحساينة  في يصريا صحافي  أمس  أن إيمالي ما يم إعادة إعماره أو ييوفر ل  يمويل 

 %62.5وحدة سكينة مهدمة كليا   بنسلة إنياز يبلغ  11,000وحدة سكنية من أصل قرالة  6,870
 لعرقة.لاالشيرا  مأ اليهات والمؤسسات ذات ا

 180ألف وحدة سكنية يضررت يزئيا لمبلغ إيمالي قيمي   130وأوضا أن  يم إصر  أكثر من 
 لاالشيرا  مأ اليهات والمؤسسات ذات العرقة. %61مليون دوالر بنسلة إنياز يبلغ 

الة وأشار إلى أن  يم االنيهاء من إزالة ركام العدوان اإلسرائيلي األزير على غزة  حيي يمت إزالة قر 
مليوني طن من الركام  وأن  يم الينسي  مأ هيئة الشؤون المدنية لصر  مواد البناء للمسيفيدين من 

 برامج إعادة اإلعمار واليمويل الذايي.
  24/8/2016األيام، رام هلل، 
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 وتحولت إلى أداة من أدوات االحتالل  على مستوى المشروع الوطني انتهت: فتح الّزهار .11
ر: لم يعلن حركة حماس حيى اللحظرة أسرماء أي مرن قوائمهرا اليري سريينافس علرى أشر  الهو  - غزة

غيرررر أن الررردكيور  االنيزالرررات المحليرررة  بزرررر  قائمرررة مدينرررة طولررراس اليوافقيرررة فررري الضرررفة الغربيرررة.
محمود الزهار  كشرف فري يصرريحات إلحردى الوكراالت المحليرة  أن القروائم ال يرزال ييشركل  موضرحا 

 هذه القوائم سيزيار الحركة القائمة اليي سو  يدعمها. أن  عندما ييشكل
وأشار إلى أن مرن يرريي لهرذه البلرديات لزدمرة الشرع  سريرقي دعمرا مرن حركرة حمراس  وبرذل  يكرون 

 القيادي في حماس كشف عن نمل يديد للحركة سيسيزدم  في دعم القوائم المينافسة.
انيهررت علرررى مسرريوى المشرررروع "قررال إنهرررا وزرررل يصررريحاي  شرررن الزهررار هيومرررا علررى حركرررة فرريا  و 

  وايهرم فريا لرنهرا 67وقال إن فيا ياءت ضمن مشروع يقروم علرى إقامرة دولرة علرى حردود  ."الوطني
 "أداة من أدوات االحيرل اإلسرائيلي وأصلا اليعاون األمني المدنس مقدسا."يحولت إلى 
لررديات  وهررذا زررارج اإلطررار حركررة فرريا يلعرر  علررى موضرروع القرردس وثررم علررى موضرروع الب"وقررال إن 

 ."الحقيقي لحركة سمت نفسها حركة يحرر وطني
 24/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 الزهار سيكون في صناديق االقتراع  تصريحاتفتح: ردنا على  .11

هيومرا علرى حركرة فريا  وقرال إنهرا   الزهرارالقيادي لحركة حمراس محمرود شن  أشر  الهور: - غزة
وقررال إن فرريا يرراءت ضررمن مشررروع يقرروم علررى إقامررة دولررة  ."روع الرروطنيانيهررت علررى مسرريوى المشرر"

أداة مررن أدوات االحرريرل اإلسرررائيلي وأصررلا اليعرراون "  وايهررم فرريا لرنهررا يحولررت إلررى 67علررى حرردود 
 "األمني المدنس مقدسا.

قوبلت يصريحات الزهار بررد عنيرف مرن حركرة فريا  واسرينكرت الحركرة علرى لسران الميحردي لاسرمها 
إن أقرررل وصرررف لهرررذه اليصرررريحات لرنهرررا مضرررللة ومززيرررة "مة القواسرررمي هرررذه االيهامرررات  وقرررال أسرررا

 ."ويكشف عن عقلية حماس الضيقة والمظلمة
الشراكة وال العمل الوطني المشرير   وأنهرا "وأضا  أن هذه اليصريحات يكشف عدم إيمان حماس بر 

قصائ   حيى يسود وييربأ على كرس  ."ي الحكميقوم على إحرل اآلزر وا 
ينرزه لسران  ويطهرر قللر  مرن كرل برراثن "وطال  القواسمي وهو يشرن هيومرا علرى الردكيور الزهرار لررن 

 ."اإلثم بإنكار الذين ضحوا وقدموا للمشروع الوطني ما يعيز عن  حركي 
كوكلرة الشرهداء األوائرل والقرادة ونهرر الردماء الرذي "  مضريفا "لرم ينير  ولرن ينيهري"وأكد أن حركرة فريا 

يريررر  فررري ويررر  العرررالم ليرسررروا سرررفنها علرررى شرررواطا الررروطن ال زالرررت ييرررري  ويماهيرهرررا اليررروم علرررى ف
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األرض وييحرردون الزهررار وأمثالررر  مررن الحاقرردين الرررذين ال يريرردون لهررذا الررروطن أن ييعررافى ويعررود إلرررى 
 ."وحدي  ورص صفوف  لموايهة االحيرل

د على الردوام إلهراء شرعبنا بزرفرات وانقسرامات يري"وايهم الناط  لاسم حركة فيا الدكيور الزهار لرن  
ويرررويرات دازليرررة  لزدمرررة مشرررروع االسرررييطان ويسرررمي  طلقرررات الغلرررار علرررى ملفرررات األسررررى وحقررروق 

 ."الشع  الفلسطيني
لسررنا فرري معرررض الرررد علررى الزهررار مررن أيررل إثلررات ديمومررة الفرريا  ولكررن ردنررا سرريكون فرري "وأضررا  

. هرذا ومرن الميوقرأ أن يشرهد اليصرريحات سرزونة زررل الفيرررة "دمرةصرنادي  االقيرراع لاالنيزالرات القا
 المقبلة  مأ اقيرا  موعد انطرق الحمرت االنيزابية.

 24/8/2016القدس العربي، لندن، 
 
 خطير يعكس الطبيعة الدموية ألجهزة السلطة حالوة تطور   إعدامحماس:  .12

ز حررروة دازررل سررين ينيررد  واعيبرررت أدانررت حركررة حمرراس إعرردام األمررن الفلسررطيني للمررواطن أحمررد عرر
ذلر  يطرورا  زطيررا  يعكررس سياسرة اإلعردامات الميدانيررة اليري بردأت أيهرزة األمررن فري ممارسريها زاصررة 

وقرال النراط  لاسرم  لعد إعدام الشابين فارس حروة وزالد األغبر األسبوع الماضري فري مدينرة نرابلس.
ه اليررررائم يعكرررس الطبيعرررة الدمويرررة حركرررة حمررراس د. سرررامي أبرررو زهرررري فررري يصرررريا صرررحفي: إن هرررذ

أليهزة أمن السلطة اليي يياوزت اليعاون األمنري مرأ االحريرل إلرى اسريزدام سياسراي  فري قمرأ أبنراء 
 شعبنا لما في ذل  سياسة اإلعدامات الميدانية  كما يعكس حالة انعدام األمن ألبناء شعبنا.

دة لمحاكمررة الميررورطين فرري أعمررال القيررل وأوضررا أبررو زهررري أن هررذه اليرررائم يسرريدعي وقفررة وطنيررة يررا
 وضمان وقف هذه اليرائم الزطيرة.

وأكد أن محراوالت قيرادة حركرة فريا لليهرر  مرن مسرؤولييها عرن هرذه اليررائم مرن زررل محاولرة زلرل  
األمور واالدعاء بويود اعيقاالت وهمية في غزة لن يغي ر من الحقيقة شريئا  ولرن يعفري حركرة فريا مرن 

 هذه اليرائم أمام شعبنا الفلسطيني وقواه الوطنية. المسؤولية عن
 23/8/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 األداء األمنيبحالوة جريمة إعدام خارج نطاق القانون وانفالت خطير  المواطنقتل  :حزب الشعب .13

 50وكاالت: أعر  حرز  الشرع  الفلسرطيني عرن إدانير  لحادثرة قيرل المرواطن أحمرد حرروة ) -نابلس 
 .ا( وهو قيد اليوقيف في سين ينيد ضربا  من قبل عدد من أفراد األمن أمسعام
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وقرال حررز  الشرع  فرري يصررريا صردر عنرر : إن حادثررة قيرل أحررد المحييررزين فري السرريون الفلسررطينية 
زررارج نطرراق القررانون  وانفريررا  زطيررر فرري األداء األمنرري  مررا يقيضرري  ا  لعررد اعيقالرر   يعررد يريمررة إعرردام

يدي والمسؤول في هذه الحادثة وا عررن النيرائج ومحاسرلة كرل المسرؤولين الميرورطين سرعة اليحقي  ال
فرري الوقررت الررذي يؤكررد فيرر  ضرررورة مرحقررة كررل الزرراريين علررى "وأضررا  حررز  الشررع   إنرر  و فيهررا.

القانون ويقديمهم للقضاء واالليزام بيطبي  أركان العدالة كافة  يشدد على عدم مزالفة القانون من أية 
انررت  وعلررى االليررزام بيطبيقرر  لشرركل كامررل لعيرردا  عررن األسررالي  االنيقاميررة  ولمررا يحقرر  األمررن يهررة ك

حقاق الحقوق ليميأ المواطنين  ."والسكينة وا 
 24/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 االحتالل يدعي مصادرة كمية كبيرة من األسلحة ومخارط التصنيع بالضفة .14

مداهمة وا غرق ورش يشيل  لاسيزدامها لصنأ أسرلحة فري أعلن ييش االحيرل الصهيوني  : الناصرة
 الضفة الغربية المحيلة  ومصادرة العديد من قطأ السر  فيها.

ونقلت القناة العبرية العاشرة  علرى موقعهرا  يروم الثرثراء  عرن مسرؤول فري يريش االحريرل  أن قروات 
الكبررى منرذ بدايرة العرام اليراري   االحيرل ضلطت الليلة الماضية وفير يوم الثرثاء  في عملية هري

كميرات كبيرررة مررن السررر  زرررل مداهمررة سررلعة معامررل ليصررنيأ السررر  فرري بيررت لحررم والزليررل ينررو  
مزرطة ومحرددة  يشرمل  22ونقلت القناة عن ضالل في ييش االحيرل زعم  ضلل  القدس المحيلة.

دسرات وبنرادق وبنرادق صريد قطعة سر   من ضرمنها مس 50ثقالات ومزارط معادن إلى يان  نحو 
وذكررت أنر  يررى اعيقرال فلسرطينيين  وأسلحة من نوع "كارلو"  وأمشاط الذزيرة وقطأ غيرارات أسرلحة.

 اثنين بيهمة ييارة ويصنيأ السر   وأحير لليحقي .
وحررول يفاصرريل ينفيررذ العمليررة  أوضررا الضررالل الصررهيوني  أنهررا يمررت بررين السرراعة الواحرردة والزامسررة 

قيت المحلي  من زمرس كيائر  يالعرة لليريش "اإلسررائيلي"  وهري: وحردة النزلرة "دوفرديفان"  فيرا لاليو 
من لواء "هناحال"  وينود من وحدة المدفعية  وكييبيان من ينود االحيياط  إلى يان   50والكييلة الر 

 عناصر من الشرطة اإلسرائيلية ويهاز المزابرات "الشالا ".
هيروم إطررق نرار ضرد المسريوطنين  30شرهد العرام اليراري أكثرر مرن ولحس  المصادر العبرية؛ فقرد 

 نفذت بواسطة أسلحة مصنعة في منطقيي بيت لحم والزليل.
فلسرطينيا يششريل  لضرلوعهم  140وكشفت أن يريش االحريرل اعيقرل زررل األشرهر الماضرية أكثرر مرن 

طلررأ العررام اليرراري  فرري معمررر  لصررناعة األسررلحة  منررذ م 29فرري إنيرراج ويوزيررأ األسررلحة  لعررد ضررلل 
 قطعة سر . 300مناط  مزيلفة من الضفة الغربية المحيلة  فضر  عن 
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رررر فيررر  عررردد كبيرررر مرررن البنرررادق والرررذزيرة "المصرررادرة". ولحسررر  بيررران  ونشرررر اليررريش شرررريل فيرررديو يظهب
 ورشة ليصنيأ األسلحة في الضفة". 29  2016لشرطة االحيرل؛ فإن "الييش أغل  منذ بداية عام 

 23/8/2016، مركز الفلسطيني لإلعالمال
 
 قوائم لالنتخابات المحلية في غزة   أي هااعتماد ينففتح ت .15

نفررى صررزر لسيسررو عضررو اللينررة المركزيررة لحركررة فرريا ومفرروض الحركررة لالمحافظررات الينوبيررة  :غررزة
الحركة لم  أنوقال لسيسو لر" الحياة اليديدة"  قوائم لرنيزالات المحلية حيى اللحظة. أي"غزة" اعيماد 

 يعيمد حيى اللحظة أي قوائم.
عيطررة النرراط  لاسررم حركررة فرريا والميحرردي الرسررمي لاسررم حمليهررا  أبرروفررايز  د.مررن يانلرر  حررذر اليرروم 

يررريم يرررداولها عبرررر المواقرررأ غيرررر الرسرررمية  مشررريرا أن  أسرررماء أواليعررراطي مرررأ أي قررروائم  االنيزابيرررة مرررن
البلديرة  ولرم ينشرر هرذه القروائم إعرميرا  ولرم ييقردم لقروائم  لرنيزالاتالحركة الزالت يعد قوائم مرشحيها 

 للينة االنيزالات المركزية  ما ييم يداول  ميرد اييهادات ال يعبر عن الحركة.
هنا  يهات مدسوسة يعمل على زل  حالة من اإلربا  يقوم  أنعيطة لر " الحياة اليديدة " أبو وقال 

مرشرحي حركرة فريا فري االنيزالرات البلديرة  وهرذا مرا حرذرنا منر  يردعي أنهرا قروائم ل لرسماءبنشر قوائم 
عنهررا  اإلعرررنالقرروائم اليرري سررييم  إعررداد  مؤكرردا  أن قيررادة الحركررة عاكفررة علررى اآلنسررالقا ونحررذر منرر  

 لشكل رسمي في مؤيمر صحفي لالوقت المحدد  ولعد يسليمها للينة االنيزالات المركزية.
 23/8/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 شارك باالنتخابات المحلية في محافظة جنينتحماس لن "القدس الفلسطينية":  .16

قال مصدر مسؤول في حركة "حماس"  لمحافظة ينين لر "القدس" دوت كوم   :علي سمودي –ينين 
يوم الثرثاء  أن الحركة لن يشار  لانيزالات الهيئات المحلية في محافظرة ينرين  ولرن يردعم أي مرن 

 القوائم سواء لطريقة ملاشرة أو غير ملاشرة.الكيل و 
والظرررو  غيررر مهيرررة للمشرراركة فرري االنيزالررات  األرضررية: " ألن يرررييالمصرردر  أن القرررار  وأضررا 

علرررى صرررعيد محافظرررة ينرررين مرررن عررردة نرررواحي ويوانررر  وألعررراد"  رافضرررا  الزررروض فيهرررا والكشرررف عرررن 
االنيزالات المحلية واسيعدادنا للمشاركة  إيراءوقناعينا لضرورة  إيمانناوقال المصدر "رغم  يفاصيلها.

قررنا عردم المشراركة علرى صرعيد محافظرة ينرين"  مؤكردا   أننا إالفيها لما ييف  والقرار العام لحركينا  
 أن "القرار يريي في صل  يحمل المسؤولية وليس اليزلي عنها".

 23/8/2016القدس، القدس، 
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 ال تقيم عالقات دبلوماسّية مع زار دولة إسالمية في أفريقيا اإلسرائيلية الخارجيةمدير عام وزارة  .17
 "إسرائيل"
قام مدير عام وزارة الزارييرة اإلسررائيلية دوري غولرد  أمرس اإلثنرين  بزيرارة نرادرة لدولرة : أحمد دراوشة

 أفريقية مسلمة ال يقيم عرقات دبلوماسي ة مأ إسرائيل  وقابل هنا  مسؤولين في يل  الدولة.
"هرآريس" إن غولرد غرادر الرلرد أمرس األول  األحرد  لزيرارة فري أفريقيرا  حرل  فري أول محط ايهرا ونقلت 

علررى مررين طررائرة زاصررة مسرريريرة مررن لرراريس  كرري يكمررل رحليهررا إلررى  لالعاصررمة الغينيررة  كونكرراري 
أمررا حررول الدولررة المسررلمة  فقررد نقلررت هررآريس أن الوفررد  الدولررة اإلسرررمية اليرري لررم يعلررن عررن اسررمها.

إلسرائيلي وصل فير ا إلى هنا   ومكي فيها ساعات معدودة فقل  ولعد مقرابليهم لمسرؤولين فري يلر  ا
 الدولة  يويهوا إلى المطار من فورهم  حيي يمكي الطائرة المسيريرة واليي أقليهم إلى لاريس.
ة أسرررلا   ر  حرررت ورغرررم الكشرررف عرررن زيرررارة يلررر  الدولرررة إال أن يفاصررريلها ال زالرررت طررري الكيمررران  لعرررد  ي 

 أوساط إسرائيلية إن يكون أمني ة في أساسها.
 23/8/2016، 48عرب 

 

 لمحاربة العنف والجريمةيرفضون خطة وزارة األمن الداخلي  48 فلسطينييقيادات زعبي:  حنين .18
ويهرت النائلرة حنرين زعبري )الييمرأ الروطني الرديمقراطي(  رئيسرة طراقم العنرف واليريمرة : قاسم لكري 

ة  رسالة إلى وزير األمن الدازلي يعلم  فيها أن أيرا مرن قيرادات اليمراهير العربيرة في القائمة المشيرك
سرررواء كانرررت لينرررة الميالعرررة أو القائمرررة المشررريركة أو اللينرررة القطريرررة لرؤسررراء السرررلطات المحليرررة  لرررم 
يصادق على الزطة اليي أعلنت عنها وزارة األمن الردازلي  لمحاربرة العنرف واليريمرة  واليري يقيصرر 

لى زيادة يينيد العر  للشرطة اإلسررائيلية  وعلرى زيرادة عردد محطرات الشررطة فري البلردات العربيرة  ع
وأن ذل  يعني أن المييمأ العربي ال يعير  لمثل هذه الزطة  اليي يبدو واضحا وكرن يهراز األمرن 

 ف.العام )الشالا ( هو من وضعها  وليس لاحثين ومزيصين ومهنيين في ميالي اليريمة والعن
أما حول اقيصرار الزطرة ويمركزهرا لقضرية زيرادة عردد أفرراد الشررطة ومحطرات الشررطة  فقالرت زعبري 

  ومرأ كرل محطرة شررطة 2000محطرة شررطة يديردة منرذ عرام  53يم فيا   إن 'المنط  اللارد يقول أن
للشررطة  يديدة يفيا يريفأ عدد القيلى وعدد اليرائم وعدد الميررمين  أمرا زيرادة عردد المينردين العرر 

اإلسررررائيلية  فيعنررري المزيرررد مرررن القصرررور واليقررراعس والفوضرررى. وكرررل زطرررة ال ييمحرررور حرررول اييثررراي 
سياسررات العررداء والعنررف مررن قبررل الشرررطة نفسررها ضررد المييمررأ العربرري  هرري ذر للرمرراد فرري العيررون  

 ونحن لسنا من هواة الرماد'.
 23/8/2016، 48عرب 
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 غير قابلة للتطبيقيرون أنها  %70وتسوية الدولتين ن يؤيدون ياإلسرائيلي من %58استطالع:  .19
 %58اسيطرع مشير  للمعهد اإلسرائيلي للديمقراطية والمركز الفلسطيني لدراسة السياسات أن  أظهر

منهم يريا أن الفكرة غيرر ممكنرة اليطبير   %70من اليهود يرغبون بيسوية الدوليين بيد أن أكثر من 
إسرررائيليا سررئلوا عررن مرروقفهم إزاء دولررة  1,184وشررمل اسرريطرع الرررأي زرررل السررنوات الزمررس القريلررة. 

فلسررطينية فررري الضرررفة وغرررزة منزوعررة السرررر  عاصرررميها القررردس الشررررقية لمررا فررري ذلررر  الحررررم القدسررري 
مقابررل موافقررة الفلسررطينيين علررى  "لررم شررمل عررائرت"ألررف اليررا ضررمن سياسررة  100الشررريف يسرريقبل 

 إنهاء الصراع والمطال .
( فيمرا ينحسرر النسرلة لردى %56ئيل ياء اليرييد األكبرر مرن قبرل األوسراط اليهوديرة العلمانيرة )في إسرا

(. كمرا يظهرر االسريطرع أن %10( ويهرلل نسرلة اليرييرد لردى الميردينين إلرى )%38اليهود اليقليديين )
وقيرأ ايفراق اإلسرائيليين ممن يعارضون يسوية الدوليين قالوا إنهم سريغيرون مروقفهم فري حرال يرم ي ربأ

سررررم إسررررائيلي ر عربررري شرررامل أو إقليمررري. وعنررردما سرررئلوا عرررن االعيررررا  الميلرررادل لالهويرررة الوطنيرررة 
مرررن اإلسرررائيليين يؤيررردون هررذا االعيررررا  الميلررادل. وايهرررم  %64للرردوليين فرري إطرررار ايفرراق سررررم قررال 

 من اإلسرائيليين الطر  اآلزر بإفشال يوالت مفاوضات في الماضي. 52%
مررن اإلسرررائيليين مررن مرررنا  %68فرري هررذا االسرريطرع أزمرررة الثقررة بررين اليررانبين حيرري حرررذر  ويييلررى

من اليهود في إسرائيل أن طمو  الفلسرطينيين األساسري هرو يردمير  %40الطر  اآلزر الثقة. ويعيقد 
فقررل مررن اإلسرررائيليين إن إسرررائيل يهررد  لضررم الضررفة  %12إسرررائيل ويصررفية أغلبيررة اليهررود. ويقررول 

مرنهم فقرل أن الطمرو  الفلسرطيني  %10ية وطررد الفلسرطينيين منهرا وهكرذا الفلسرطينيون إذ يعيقرد الغرب
 األعلى هو اسيعادة اللرد ويصفية معظم اليهود فيها. 

 22/8/2016، رام هللا -( PCPSRالمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية )
 
 حدائق توراتيةنس و يحذر من مخاطر تطويق "األقصى" بك   القدسمفتي  .21

وفا: حذر المفيي العام للقدس والديار الفلسطينية  زطي  المسيد األقصى الملار  الشيخ  -القدس 
محمد حسين  من زطورة يطوي  المسيد األقصى الملار  لسلسلة من الكنس والحدائ  اليورايية  

هليلا"  الذي يزطل  منددا  بإقرار سلطات االحيرل بناء كنيس يديد يحمل اسم "بيت اليوهر/ بيت
 إلقامي  في ساحة البراق على لعد مائة مير من المسيد األقصى الملار  من يهي  الغربية.

وشدد المفيي العام على أن مثل الممارسات واألعمال اليهويدية سيزيد من نار الكراهية والحقد في 
 المنطقة ويؤييها  وينذر لحر  دينية ال يمكن يزيل عواقبها.
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يي حسين أن مدينة القدس إسرمية الوي   عربية الهوية  ولن يسلبها االحيرل هذه الحقيقة وأكد المف
مهما أوغلت سلطاي  في اإليرام ويزييف الحقائ   مهيلا  لالشعو  العربية واإلسرمية وقاديها وكل 

مية  محذرا  شرفاء العالم اليدزل لوقف االعيداءات الميكررة والميزايدة على المسايد واآلثار اإلسر
من زطورة ما وصل إلي  عدوان سلطات االحيرل ومسيوطنيها ضد الشع  الفلسطيني ومقدساي  
نسانيي   داعيا  كل من يسيطيأ الوصول إلى المسيد األقصى الملار  إلى ضرورة إعماره  وأرض  وا 

 وحمايي .

 24/8/2016األيام، رام هللا، 
 
 إلى عين سلوان "األقصى"يمتد من جنوب غربي مترًا  580االحتالل يؤكد حفر نفق بطول  .21

"األيام": اعيرفت سلطة اآلثار اإلسرائيلية في يقرير أولي لحفر نف  يحت األرض لطول  -القدس 
ميرا يميد من الزاوية الينوبية الغربية للمسيد األقصى لايياه الينو  ويصل إلى منطقة عين  580

 سلوان وسل البلدة.
لشؤون القدس واألقصى إن سلطة اآلثار اإلسرائيلية أصدرت يقريرا  أوليا  عن وقال المركز اإلعرمي 

وحيى أوازر العام  2013الحفرية المذكورة  ييطرق إلى فيرة الحفريات من شهر يموز من العام 
  حيي أظهر اليقرير أن الحفريات ييم بيمويل من يمعية "إلعاد" االسييطانية  وبوساطة "سلطة 2014

 سرائيلية" نفسها.اآلثار اإل
 24/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 لمتهم بقتل ضابطين الفلسطينية توتر في نابلس بعد قتل الشرطة .22

فادي أبو سعدى: يسود اليوير مدينة نابلس شمال الضفة الغربية لعد مقيل الشا  أحمد  –رام هللا 
رطة. ولم يفلا محاوالت عز حروة المعرو  بر"أبو العز حروة" ضربا بينما كان بين أيدي الش

حكومة رامي الحمد هللا لاليهدئة  رغم الحديي عن يشكيل لينة يحقي  في الحادي برئاسة وزير 
العدل علي أبو ديا   وعضوية النيالة العسكرية والنيالة العامة  والوعد بنشر النيائج ووصف  اليريمة 

 لحادي شاذ.
يهمت في  األيهزة األمنية "بيصفيي  بدم لارد دون أدنى وأصدرت عائلة حروة بيانا  نعت في  ابنها  وا

حقاق  مراعاة لحرمة اإلنسان". وطالبت العائلة اليهات المعنية كافة  لالوقو  على هذا الموضوع  وا 
الح   ولمحاسلة كل صاح  عرقة لمقيل ابنها بهذه الصورة الزارية عن أي يصور لشري  معلنة  

 فقيدها.الحداد في أنحاء الوطن لرحيل 
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من يانبها أعلنت مؤسسات وفعاليات نابلس الحداد العام على مقيل حروة في سين ينيد. وأكدت 
المؤسسات والفعاليات والقوى والشزصيات االعيلارية  لعد اييماع موسأ في مقر البلدية أنها قررت 

 العز. أبوالط  الشرعي حول ظرو  مقيل  إلىيشكيل لينة يحقي  مسيقلة  مسيندة 
 24/8/2016، لندن، لقدس العربيا

 
 بتسوية الدولتين  يؤيدون من الفلسطينيين  %53استطالع:  .23

فلسطيني أن الغالبية في اليانبين يؤيد يسوية الدوليين  لكن  -الناصرة: يظهر اسيطرع رأي إسرائيلي
عهد أغلبية أكبر يرى أنها غير قابلة لليطبي  ويريا اسيمرار العنف. وفي اسيطرع مشير  للم

من  %53من اليهود و  %51اإلسرائيلي للديمقراطية والمركز الفلسطيني لدراسة السياسات أن 
منهم يريا أن الفكرة غير ممكنة  %70الفلسطينيين يرغبون بيسوية الدوليين بيد أن أكثر من 

 اإسرائيلي 1,184وفلسطينيا  1,270اليطبي  زرل السنوات الزمس القريلة. وشمل اسيطرع الرأي 
سئلوا عن موقفهم إزاء دولة فلسطينية في الضفة وغزة منزوعة السر  عاصميها القدس الشرقية لما 

ألف اليا ضمن سياسة "لم شمل عائرت" مقابل  100في ذل  الحرم القدسي الشريف يسيقبل 
 موافقة الفلسطينيين على إنهاء الصراع والمطال .

وينحسر لدى  %63يان  الفلسطيني لدى األوساط العلمانية ال في يبلغ نسلة المؤيدين ليسوية الدوليين
من مصويي  %57لدى الميدينين يدا. كما يسيدل من االسيطرع أن  %35و %41الميدينين إلى 

لدى المصويين ألحزا   %46ومن مصويي حركة حماس  %25حركة فيا يؤيدون اليسوية مقابل 
اإلسرائيليين ممن يعارضون يسوية الدوليين قالوا أزرى. كما يظهر االسيطرع أن ربأ الفلسطينيين و 

 إنهم سيغيرون موقفهم في حال يم يوقيأ ايفاق سرم إسرائيلي ر

 24/8/2016، لندن، القدس العربي
 

 مخصصات اليهوديو  مخصصات الطالب الفلسطيني في القدسفوارق هائلة بين  .24
ن أن الميزانية المزصصة للطال  في القدس العربي" : كشفت ميزانية بلدية االحيرل ع –رام هللا 

القدس المحيلة يساوي نصف ما يحصل علي  الطال  اليهودي في  شرقي المدرسة الثانوية البلدية في
المدارس الفلسطينية ال يحصل على كل  أنمدارس القدس الغربية. كما يسيدل من يحليل الميزانية 

وييياهل  زاطاهذا اليحليل  أنبلدية اليي يدعي الملالغ اليي يحولها لها وزارة اليعليم عن طري  ال
 الفوارق بين يهازي اليعليم.
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 أحيانامدرسة فلسطينية في القدس الشرقية على ميزانية أقل  17مدرسة من بين  11حصلت وقد 
الوضأ في مدارس غر  المدينة  أنلمريين الشواكل مقارنة لما زصصي  لها وزارة اليعليم. وييبين 

مدرسة على ميزانية أكبر مما  17مدرسة ثانوية هنا  حصلت  18فمن بين  عكس ذل  يماما
 هذه المدارس ملالغ إضافية من ميزانييها. إلىالبلدية حولت  أنزصصي  لها وزارة اليعليم أي 

ووفقا للمعلومات فإن الميزانيات اليي يصل من وزارة اليعليم لاسم مدارس القدس الشرقية يحولها 
 س غر  المدينة. مدار  إلىالبلدية 

 24/8/2016، لندن، القدس العربي
 
األقصى في  المسجد اقتحمواإسرائيلي آالف مستوطن وجندي  : عشرةمؤسسة القدس الدولية .25

2015 
أطلقت مؤسسة القدس الدولية  يوم الثرثاء  يقريرها السنوي  العاشر الذي يوث  االعيداءات  بيروت:

آال  مسيوطن  عشرة  مشيرة إلى أن أكثر من 2015ام اإلسرائيلية على المسيد األقصى في ع
  ويندي اقيحموا المسيد زرل العام نفس .

وعرض ياسين حمود  مدير عام المؤسسة اليي ييزذ من بيروت مقرا  لها  أبرز ما زلص إلي  اليقرير 
ة  الذي حمل عنوان "عين على األقصى"  في مؤيمر صحفي عشقد في أحد فنادق العاصمة اللبناني
 لحضور حشد من المسؤولين السياسيين والعلماء واإلعرميين والمثقفين وممثلي الهيئات والمؤسسات.

أيضا  مسرلة يهويد مدينة القدس ويهيير سكانها من أربعة يوان  هي يطور فكرة  وييناول اليقرير
قشة يفصيلية الويود اليهودي في المسيد األقصى على المسيوى السياسي والديني والقانوني  ومنا

لكل أعمال الحفر واإلنشاءات والمصادرة يحت المسيد وفي محيط   ويحقي  الويود اليهودي 
اللشري والفعلي دازل المسيد ومحاوالت اليدزل في إداري   ورصد ردود فعل أهم األطرا  المعنية 

ديا  إسرائيليا  مسيوطنا  وين 10766وأشار اليقرير إلى أن " لروضاع المسيد األقصى ويفاعلها مع .
من سكان القدس"   %37وأضا  أن "الفلسطينيين يشكلون  ".2015اقيحموا األقصى زرل العام 

لكن  لفت إلى هيرة المسيحيين في ظل االحيرل اإلسرائيلي  موضحا  أن "عدد المسيحيين في القدس 
   شزصا". 12400إلى  2014 ويدنى في 1967ألفا  عام  60كان 

 26مبنى و 539كما ياء في  "هدم  .2015حالة اعيقال للمقدسيين في العام  2260ورصد اليقرير 
وحدة اسييطانية في الضفة  1800منزال  يملكها فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس"  و"بناء 

 في القدس الشرقية"  زرل الفيرة المذكورة.  583وحدة بينها  1143الغربية  ومنا يرزيصات لبناء 
 23/8/2016، ن الينفلسطين أو



 
 
 
 

 

 18 ص             4030 عدد:ال        24/8/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 مقدسيا بينهم مسن   12االحتالل يفرض الحبس المنزلي على  .26
فرضت محكمة االحيرل "الصلا" غربي القدس  اليوم الثرثاء  الحلس المنزلي على : وفا -القدس

 مقدسيا  بينهم مسن. 12
ير المقدسي وقالت وكالة األنلاء الرسمية  إن المحكمة المذكورة فرضت الحلس المنزلي على األس

 ل.كآال  شي 10يوما   وكفالة مالية قيميها  14سفيان فزري عبده  لمدة 
يذكر أن قوات االحيرل أعادت اعيقال األسير المقدسي عبده فير اليمعة الماضية  لعد أربعة أيام 

عاما   بيهمة "اليحريض" زرل المسيرة اليي  14من انيهاء محكوميي  في سيون االحيرل اللالغة 
شالا  11اعيقال  إلىعن  في حي يبل المكبر  ينو  شرق القدس  إضافة  اإلفراجظمت ل  لعد ن

 من أبناء الحي لليهمة ذايها.
 23/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 خربة أم الخير: االحتالل يهدم ثالثة بيوت وينفذ اعتقاالً  .27

يوم األربعاء  على هدم ثرثة منازل في أقدمت ير افات االحيرل اإلسرائيلي   صلا  : الطي  غنايم
 زربة أم الزير  ينوبي  يطا  في ينو  محافظة الزليل.

ر    ان لالض  ك  وأشارت مصادر محلي ة إلى أن  عناصر من ييش االحيرل  اعيدت على عدد من الس 
 واعيقلت الحاج  سليمان الهذ الين.

ينوبي  الزليل  قريلة من ميم أ اسييطاني  يشار إلى أن  زربة أم الزير  المحاذية لمدينة يط ة  
 إسرائيلي  كبير ينوبي  الزليل  يعيبر مسيوطنة 'كريات أربأ' أكبرها.

 23/8/2016، 48عرب 
 
 واإلسرائيليينكالمية بين الفلسطينيين  نقص المياه بالضفة الغربية يثير حرباً  .28

من الضفة  أيزاءون في في ذروة فصل الصيف يعاني فلسطينيون يعيش: صابرين ط  -الزليل 
الغربية اليي يحيلها إسرائيل نقصا في المياه مما يثير حربا كرمية بين المسؤولين الفلسطينيين 

 واإلسرائيليين لشرن المسؤول عن ذل .
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل يحرمهم من الحصول على مياه كافية لسعر معقول ويشيرون إلى أن 

القريلة ييميأ بإمدادات مياه وفيرة. ويقول إسرائيل إن الفلسطينيين زصص المسيوطنات اإلسرائيلية 
ويرفض مناقشة أي حلول  1995لهم مثلي الكمية المقررة لهم لموي  ايفاق سرم مؤقت لعام 

 للمشكلة الحالية.
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وييناثر المسيوطنات اإلسرائيلية على سفو  اليرل حول مسافر يطا وهي قرية مبنية من االحيار 
فضة على أرض صزرية يافة. والمسيوطنات ذات الحدائ  والزروع يحصل على الماء من منز

 مرف  المياه اإلسرائيلي عن طري  زطوط أنابي  مزصصة لها.
وايصل القرويون لسلطة المياه الفلسطينية اليي قالت إنها ويهت نداءات إلى اإلسرائيليين لكن 

 طللايها لم يل  ردا فيما يبدو.
األمم الميحدة للطفولة )يونيسيف( اليي يعمل مأ السلطة الفلسطينية وهيئة المعونة  حذرت منظمةو 

ألف فلسطيني مهددون  35اإليطالية )يي في سي( على يوفير المياه للمناط  الفقيرة من أن نحو 
 لسب  نقص المياه.

 23/8/2016، وكالة رويترز لألنباء
 
 قتحم مدنًا في الضفةت االحتاللقوات  .29

قوات االحيرل مدن نابلس وبيت لحم والزليل والقدس الشرقية المحيلة ونفذت حملة اقيحمت 
فلسطينيا زرل عمليات دهم ويفييش واسعة في مناط  ميفرقة من  45 شملت  أمساعيقاالت 

 الضفة الغربية المحيلة.
 أنكدا  وقال بيان لييش االحيرل  إن  يم اعيقال عشرات لحية أنهم مطلوبون أليهزة األمن  مؤ 

قوات االحيرل أنهت عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقيي بيت لحم والزليل لضلل وسائل 
 قيالية وورشات النيايها.

وذكرت مصادر فلسطينية  إن المئات من ينود االحيرل اقيحموا بلدة عزون شرق قلقيلية  وشرعوا 
 يرا في مميلكايهم.لحملة دهم واسعة لعدد من منازل المواطنين وأحدثت زرالا كب

 24/8/2016، عمَّان، الرأي
 
 اعتقال فلسطيني نجح في تزوير مئات الوثائق اإلسرائيلية .31

قامت الشرطة اإلسرائيلية  مساء االثنين  لمداهمة ورشة يزوير وثائ  في الضفة الغربية "أنييت 
 ة".المئات من لطاقات الهوية اإلسرائيلية ويصاريا العمل ويصاريا الدزول المزور 

ولحس  ما ذكر موقأ "يايمز أو  إسرائيل"  فقد اعيمدت الشرطة  لاليعاون مأ الييش اإلسرائيلي  
 على معلومات اسيزلارايية؛ للكشف عن الورشة في قرية عقربا  اليي يقأ ينو  شرق نابلس.

مول عاما(  وقامت القوات لمصادرة يهاز كمبيوير مح 32وذكر الموقأ أن  "يم اعيقال مشيل  ل  )
 وطالعة ومواد زام ووثائ  مزورة".
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وذكر الموقأ أن المشيل  ل  اعير  "لطلاعة المئات من يصاريا الدزول ويصاريا العمل  ولطاقات 
 دوالر( للوثيقة الواحدة". 80شيكل ) 300الهوية اإلسرائيلية  ورزص القيادة المزورة  اليي لاعها مقابل 

 24/8/2016، 21عربي
 
 يم جثمان الشهيد أبو خروب بشروطاالحتالل يقرر تسل .31

قررت سلطات االحيرل اإلسرائيلي  يسليم يثمان الشهيد عبد المل  أبو زرو   لعد منيصف هذه 
 الليلة  ليدفن في القدس لشروط.

  "إن  في إطار االيفاق أمسوقال أهالي الشهداء المحييزة يثامينهم  في بيان صحفي  مساء 
لية وعائرت الشهداء المحييزة يثامينهم  من المفيرض أن ييم منيصف المبدئي بين الشرطة اإلسرائي

 / مارسآذار 9هذه الليلة  يسليم يثمان الشهيد عبد المل  أبو زرو  المحييز يثمان  منذ 
شزصا وكفالة  25الماضي  شريطة أن ييم دفن  في مقبرة المياهدين في لا  الساهرة  لحضور 

 ل".كألف شي 25مالية مسيردة قدرها 
 24/8/2016، القدس، القدس

 
 غير صحيحة نهاأاألربعة ومصدر يؤكد  الفلسطينيينتلتزم الصمت تجاه صورة  يةمصر الداخلية ال .32

األناضول: اليزمت وزارة الدازلية المصرية الصمت حيال بي قناة اليزيرة   زالد الييوشي - القاهرة
ري  ألربعة شلان فلسطينيين ينيمون القطرية لصورة قالت إنها مسربة من دازل مقر احيياز مص
 لحركة حماس ازيطفوا دازل األراضي المصرية العام الماضي.

فيما نفى مصدر أمني مطلأ بوزارة الدازلية المصرية  ويود المواطنين األربعة اليالعين لحركة 
 عدم وقال المصدر لألناضول  مفضر     لمقر احيياز مصري.19/8/2015حماس  الذين فقدوا في 

الصورة اليي نشريها اليزيرة ألناس "ذكر اسم ؛ ألن  غير مزول ل  الحديي لوسائل اإلعرم  إن 
 ."عراة غير واضحين المعالم  وما يثار حولها غير صحيا

 23/8/2016 ،رأي اليوم، لندن
 
 خبر إشادة ليبرمان بسامح شكري  تحذفاألهرام المصرية  .33

  زبر نشري  عبر موقعها اإللكيروني  االثنين  ييحدي قامت صحيفة األهرام المصرية لحذ: القاهرة
لوزير الزاريية المصري ساما شكري لنزاهي   ليبرماندور يعن شكر وزير الحر  اإلسرائيلي أفي

زرص .  وا 
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وكانت األهرام نشرت الزبر يحت عنوان: "وزير الدفاع اإلسرائيلي: نشكر ساما شكري على نزاهي  
زرص  في أداء مهام  الم  قدسة"  وأرفقي  لعلارة يعي  )!(.وا 

يذكر أن الصفحة الرسمية للصحيفة على موقأ اليواصل االييماعي "فيسبو " ما زالت يحيفظ لالزبر 
الذي أحدي ضية بين رواد الموقأ  إال أن  لالدزول على رالل الموضوع يظهر مادة أزرى غير 

 مادة وزير الدفاع.
 24/8/2016 ،"21موقع "عربي 

 
 بـدخــول المملكة في غزة  للفلسطينيينسمح األردن ي .34

شار محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا الى أن األردن أنهى المشكلة : أحمدان الحاج -عم ان 
وقال الشوا في يصريا  الميعلقة لمنا سكان قطاع غزة ورقة عدم الممانعة لدزول األراضي األردنية.

على نسزة من  إن  ولمشاركة لعض  "الدسيور"ت الثرثاء وحصل أمسصحفي أصدره صلا  
الشزصيات فيا ملف قطاع غزة ويسهيل السفر للسكان مأ األردن الذي واف  على إعادة األوضاع 

وأكد الشوا أن  بإمكان سكان القطاع اليوي  إلى الممثلية األردنية في  كما كانت علي  في الساب .
قاهرة ليقديم طل  عدم الممانعة  والحصول عليها طالما ال مدينة رام هللا أو في العاصمة المصرية ال

 يويد أي رفض أمني على الشزص الميقدم لالطل .
 24/8/2016 ،الدستور، عّمان

  
 في "األقصى" العام الماضي ترميمياً  مشروعاً  18العبادي: االحتالل يعيق  .35

هللا العلادي أن سلطات  بدع .أكد أمين عام وزارة االوقا   مسؤول ملف المسيد األقصى م :عم ان
عمال اليرميم اليي يقوم بها أ من  وعمر   مشروعا   18ينفيذ  2015االحيرل اإلسرائيلي "اعاقت العام 

ن األردن أ  في الوقت ذاي   لينة اعمار المسيد األقصى وقلة الصزرة" اليالعة لألردن. مبينا  
ن "يريفعا لمسيوى وقوة ألقدس الشريف وفلسطين يمكنا في يهودهما للدفاع عن المسيد األقصى وا

شار العلادي  أقرارات لينة اليراي العالمي لاليونسكو وميلسها الينفيذي فيما ييعل  بيراي القدس"  و 
في محاضرة ل  القاها في مركز دراسات القدس  بدعوة من الهيئات المقدسية اول من امس  الى ان 

"إغرق مبنى لا  الرحمة ومنأ لينة اإلعمار من سلطات االحيرل اإلسرائيلي يسيمر ايضا في 
يرميم   ومحاولة مصادرة رباط الكرد )حوش الشهابي الوقفي اإلسرمي(  اضافة الى اليهديدات اليي 

 ييعرض لها "األقصى" ير اء الحفريات اإلسرائيلية أسفل من  وحول ".
 24/8/2016 ،الغد، عّمان
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 من األردن بحصول تسرب نفطي في العقبة الخارجية اإلسرائيلية تقول إنها تبلغت .36
ن األردن أبلغ أية مساء الثرثاء سرائيلميحدي لاسم الزاريية اإل .(: أعلن . .أ) –القدس المحيلة 

ضا  الميحدي في بيان "إسرائيل أو  عن يسر  نفل زام من زل أنابي  قلالة ميناء العقلة."إسرائيل "
االسيعداد اإلسرائيلي "ليقديم المساعدة من  ردنيين"  مؤكدا  يبلغت بهذا اليسر  ويلقى على ايصال لاأل

 زرل عناصر ومعدات لقدر ما يطلل  األردن".
 24/8/2016 ،الرأي، عّمان

 
 "دعم القدس"السلطات األردنية ترفض الترخيص لجمعية  .37

 "سالهيئة الشعبية لدعم صمود القد"عم ان: رفضت وزارة الينمية االييماعية طل  يرسيس يمعية 
 لقيادة رئيس الوزراء األسب  رئيس ميلس األعيان الساب  طاهر المصري.

وأرسل المصري وهو شزصية سياسية معروفة في األردن كان مقربا  من دوائر صنأ القرار العليا في 
 اللرد كيالا  ألعضاء اليمعية االثنين أزطرهم في  لعدم قبول يرزيصها رسميا  دون يوضيا األسلا .

 5ر مطلأ في الوزارة فإن االسم المحدد لليمعية مشابه  آلزر يريلل بيمعية قائمة منذ وحس  مصد
سنوات  فضر  عن ويود إشكالية في بنود اليرسيس بين ازييار المقر في عم ان واعيزام ينفيذ 

 األهدا  في فلسطين.
 .ويدرس المؤسسون يقديم شكوى لدى المحكمة اإلدارية للطعن في قرار رفض اليرزيص
 24/8/2016 ،الخليج، الشارقة

  
 الجامعة العربية تدين غارات االحتالل على قطاع غزة .38

أدانت يامعة الدول العربية  يوم الثرثاء  الغارات اإلسرائيلية اليي اسيهدفت : مراد فيحي –القاهرة 
 رائيلية".مناط  ميعددة في قطاع غزة  داعية المييمأ الدولي إلى اليحر  أمام هذه "العنيهية اإلس
 "إسرائيل"وأكد السفير أحمد بن حلي نائ  األمين العام ليامعة الدول العربية  في يصريحات ل   أن 

يقوم بين حين وآزر لالعدوان الصارخ على الشع  الفلسطيني  وأنها لاإلضافة لحصارها لقطاع غزة 
الدولي  أمام هذا  وشدد ابن حلي  على ضرورة أن ييحر  المييمأ .يديدا   يضيف اآلن عدوانا  

 اليصعيد اإلسرائيلي المسيمر وأال يلقى صاميا أمام العنيهية اإلسرائيلية المسيمرة.
 23/8/2016 ،الشرق، الدوحةموقع صحيفة 
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 قطر تدين سلسلة الغارات اإلسرائيلية على غزة .39
سرائيلية اليي أعربت دولة قطر عن إدانيها واسينكارها الشديدين لسلسلة الغارات اإل: قنا –الدوحة 

اسيهدفت مناط  ميعددة في قطاع غزة  واسيمرار االقيحامات اليي يقوم بها االحيرل للمسيد 
وأكدت وزارة الزاريية في بيان لها  األقصى الملار  واالنيهاكات الميكررة لح  الشع  الفلسطيني.

صار غير القانوني يوم الثرثاء  أن هذا اليصعيد العسكري اإلسرائيلي الزطير عروة على الح
 المفروض على قطاع غزة  يعد انيهاكا  صارزا  للمواثي  والقوانين الدولية.

كما أكدت الزاريية في بيانها إدانة االعيداءات المسيمرة على المسيد األقصى الملار   معيبرة ما 
ودعا  سلمين.يقوم ل  إسرائيل لح  الفلسطينيين ولح  المقدسات اسيفزازا  لمشاعر المريين من الم

البيان المييمأ الدولي لليحر  من أيل وقف اليصعيد اإلسرائيلي ووقف اليرائم اليي يشريك  لح  
الشع  الفلسطيني  مشددا  على ضرورة إيياد حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية وفقا  للقانون 

 الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
 23/8/2016 ،الشرق، الدوحةموقع صحيفة 

 
 كازاخي على إنتاج طائرة بدون طيار - تفاق إسرائيليا .41

زسيان على العمل لشكل مشير  على إنياج ازاوك "إسرائيل"ايفقت كل من : يحرير هاشم حمدان
وياء أن وزارة األمن الكازازية عممت  يوم أمس  إلى يكنولوييا إسرائيلية. طائرة بدون طيار  اسينادا  

دور ليبرمان  يل  في نهاية لقاء عقد بين وزير األمن اإلسرائيلي أفيبهذا الشرن  وذ اإلثنين  قرارا  
كما ياء أن ممثلين من  ونظيره الكازازي إيمانغلي ياسماغامبيو   عقد في "الكرياه" في يل أبي .

 ."إسرائيل"سر  اليو الكازازي قد رافقوا الوزير ياسماغامبييو  في زياري  إلى 
في أيواء صداقة  وايف  في نهايي  على  فإن اللقاء بين الطرفين قد يم  ولحس  وزارة األمن الكازازية 

 اإلنياج المشير  لطائرة بدون طيار في العاصمة الكازازية أسيانة  اسينادا إلى يكنولوييا إسرائيلية.
إلى ذل   لفيت صحيفة "هآريس" إلى أن وزارة األمن اإلسرائيلية يصدر بيانات  لشكل عام  حول 

عمل الرسمية مأ نظراء من دول أينبية  ولكن في هذه المرة لم يصدر أي يقرير في لقاءات ال
حول اللقاء. ورفضت وزارة األمن اإلسرائيلية اليعلي  على زيارة ياسماغامبييو  وبيان  "إسرائيل"

 وزاري .
لرسمي وعلم أن الوفد الكازازي قد زار مصانأ الصناعات األمنية "ألبيل" و"رفائيل". وفي الموقأ ا

 "  وهي بدون طيار من إنياج "ألبيل".90لوزارة األمن الكازازية نشر صور لطائرة "هرمس 
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ولحس  بيان الوزارة الكازازية فإن الطرفين قد ايفقا على أن يقوم عسكريون من كزازسيان بإيراء 
 يدريلات على يفعيل طائرة بدون طيار في إسرائيل.

 23/8/2016 ،48عرب 
 
 "بوك فيس"المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي بعيد ميالده ويثيرون ضجة بـعراقيون يهنئون  .41

 "بو  فيس"حالة من الصدمة والدهشة أصابت عدد كبير من رواد موقأ اليواصل االييماعي  :لغداد
لسب  علارات اليهاني واألمنيات اليي أطلقها عراقيون للميحدي لاسم الييش اإلسرائيلي أفزاي 
أدرعي بدوام الصحة والرقي  وذل  في يعليقايهم على ما نشره ميحدي الييش اإلسرائيلي عبر حسال  

 احيفاال  بيوم مولده. "بو  فيس"بر

اقية اليي انهالت على أدرعي يؤكد أن هنا  يحوال  رأوا ان اليعليقات واليهاني العر  "بو  فيس"نشطاء 
  زاصة أن لعض المعلقين على يوم مولد أدرعي "إسرائيل"كبيرا  في عقيدة عدد من العراقيين نحو 

 ."إن  علي  أن يعيبر لغداد وطنا  ثانيا  ل "قالوا ل  ما نص  
 ولون حكوميون.ؤ ليبريكات مسالكارثة  لحس  ما رآها النشطاء  أن  بين الذين غردوا لاليهاني وا

 24/8/2016 ،القدس العربي، لندن
  
 صابر الرباعي يبرر صورته مع ضابط إسرائيلي: حدثني بالعربية واسمه هادي وهو فلسطيني .42

برر النيم اليونسي صابر الرباعي الصورة اليي اليقطت ل  مأ ضالل  :بديعة زيدان –رام هللا 
ض  وصل إلى حد ايهام لعضهم ل  لالزيانة واليطبيأ مأ إسرائيلي واليي أثارت عاصفة من الغ

االحيرل  من فلسطينيين ويونسيين على وي  الزصوص  لعد نشرها مساء االثنين عبر حسا  هذا 
نسزة  "الحياة"وأفاد مكي  الرباعي في بيان يلقت  ."يويير"الضالل ذي األصول العربية الدرزية على 

  "هادي"عبور فلسطيني عر  عن نفس  لاللغة العربية لاسم  الصورة اليقطت مأ منس "عن  لرن 
ذ ال ييم إعلما  أن  كان مسؤوال  عن يسهيل عبور الفنان صابر الرباعي والفرقة الموسيقية المرافقة ل   

اليواصل مأ أي شزص إسرائيلي. وواف  الرباعي على اليقاط الصورة عن حسن ني ة  وفي شكل 
وياء في  ."لعض اليفاصيل اليي يبين في ما لعد أنها في غاية األهمية عفوي  من دون الينل   إلى

النسيج الفلسطيني مرك    ويصع  في لعض األحيان على كثير من العر  فهم يفاصيل "البيان أن 
  وأن "العدو اإلسرائيلي"  مؤكدا  رفض  الذي ال غلار علي  لليطبيأ مأ "المييمأ الفلسطيني ويركيبي 

 ."سيزيده يمسكا  لالقضية الفلسطينية"موقفا  كهذا 
 24/8/2016 ،الحياة، لندن
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نّية .43  خطيرة الخليجي" التعاون "الخالفات داخل و  ...الشيعّية -دراسة إسرائيلّية: تصاعد المواجهة الس 
رأت دراسة يديدة صادرة عن مركز ألحاي األمن القومي  اإلسرائيلي    زهير أندراوس: -الناصرة 

يل أبي   رأت أن  كبرى الدول النفطية في الزليج  السعودية وقطر  يديران صراعا  اليالأ ليامعة 
ن ي  الفية  إلى أن  الدوليين كانيا  حول مي زاٍت أيديولويي ٍة وييوسياسية في العالم اإلسرمي  السش

لشرق   واليي اندلعت في أنحاء ا"الربيأ العربي"مشاركيين لشكٍل فعاٍل في حركات الثورة المسماة 
  لكن  اسيدركت الدراسة قائلة   إن  كلياهما ييبنيان مواقف اييماعية 2011األوسل منذ ربيأ العام 

سياسية مزيلفة عندما يدور الحديي في مسرلة طريقة إدارة اليغيير غير الممينأ الذي يمر ل  
 دها.المنطقة  وفي المقابل لرغلة كل واحدة منهما لالحفاظ على الوضأ القائم على حدو 

ومن بين مياالت الزر  األساسية في فهم كلٍ  من الدوليين يمكن العودة واليذكير لالموقف من 
  وكذل  قضية صياغة الروايات اللارزة لقطر عبر القناة الفضائية "االزوان المسلمين"أيديولوييا 
سوري ة ومصر     ودعم منظمات اإلسرم الميطرفة في المنطقة  وزصوصا  في"اليزيرة"اليالعة لها 

هايان النظريان مريلطيان برباط وثي  ويؤثران على أداء ميلس اليعاون الزلييي  ولاليالي على 
وساقت الدراسة قائلة  يبدو أن  الصدع الحالي في العرقات بين دول الزليج هو  ميمل أمن المنطقة.

 .1981اليحدي األكبر لميلس اليعاون منذ نشري  عام 
ى أن   في أثناء العقد المنصرم فإن  العربية السعودية وقطر يشقان طريقهما ليصلحا ولفيت الدراسة إل

القائديان اإلقليمييان  ومأ ذل  فإن اليغييرات المنهيية في الشرق األوسل زلقت يحدي ا  أيديولوييا  
ويين يديدا  يهدد أمن واسيقرار دول ميلس اليعاون الزلييي  ويسلل الضوء على المنافسة بين الق

 الكبيريين في الميلس: العربية السعودية وقطر  على حد  يعبيرها.
د ت الدراسة    فإن  للزوايا األزرى في ديناميكا المنطقة يصاعد الموايهة االسيراييييةوفي المقابل  شد 

من السنية الشيعية ودور أمريكا الميغير في المنطقة  واليي يعم  إلى حدٍ  كبيٍر القل  لشرن اسيقرار أ
المنطقة  لذل  فإن  اليهديد األيديولويي اليديد على دول ميلس اليعاون الزلييي من قبل اإلسرم 
نم ا  السياسي واإلسرميين الميطرفين هو اليهديد الحقيقي األكبر  ولن يؤثر فقل على دول الزليج؛ وا 

م من أن  إمكانية اندالع وأشارت الدراسة أيضا  إلى أن   على الرغ على المنطقة لرسرها  لحس  قولها.
موايهة عسكرية علنية بين دول ميلس اليعاون الزلييي  يبدو ضعيفة للغاية  فإن  لمقدور هذا 

 اليهديد األيديولويي  اليديد أْن يشغي ر المناخ على المسيوى الميوسل واللعيد  كما أك دت الدراسة. 
 23/8/2016 ،رأي اليوم، لندن
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 يهت حذر من السفر إلو غزة قطاع واطنيها على مغادرة الواليات المتحدة تحّض م .44
أصدرت وزارة الزاريية األمريكية يحذيرا  قوي اللهية للرعايا األمريكيين  :سعيد عريقات -واشنطن 

لعدم السفر إلى قطاع غزة  وحثت في  المويودين هنا  على الرحيل في أقر  فرصة ممكنة لدى 
سيلمت "القدس" نسزة من  "ال يزال الوضأ األمني يعاني من ويقول اليحذير الذي ا فيا المعابر.

يعقيدات في إسرائيل والضفة الغربية  ويمكن أن ييغير األمور لسرعة لسب  البيئة السياسية  
واألحداي األزيرة  والموقأ اليغرافي  ولاليالي يي  على المواطنين األمريكيين يوزي الحذر واللقاء 

 لسفر إلى المناط  الميويرة وذات المزاطر األمنية".على بينة من محيطهم عند ا
وطالبت الواليات السلطة الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية على حد سواء "بذل يهود كافة اليهود 
لحماية المناط  اليي ييذ  السائحين وضمان األمن  ال سيما في المناط  اليي عادة كما يريادها 

 . 15/12/2015يحل محل يحذير السفر الصادر الزوار"  مؤكدة أن هذا اليحذير 
 24/8/2016 ،القدس، القدس

 
 إلى فتح تحقيق شامل بمقتل شاب الجئ في مخيم الفوار بالخليل "إسرائيل""األونروا" تدعو  .45

(  يراء عاما   19إلى فيا يحقي  شامل في اسيشهاد شا  ) "إسرائيل"القدس: دعت وكالة األونروا 
أطلقي  قوات االحيرل في السادس عشر من الشهر الياري  في مزيم  النار الحي الذي إطرق

مس  عن لالغ قلقها السيشهاد الشا  أفي بيان صحافي   " األونروا"وأعربت  الفوار  ينو  الزليل.
على "محمد يوسف صابر أبو هشهش  وللعدد الكبير من اليرحى  زرل هذه العملية  مؤكدة أن 

محيلة يحمل المسؤولية  لحماية السكان المدنيين في الضفة  ومنهم  السلطات اإلسرائيلية كقوة
 ."الريئون الفلسطينيون القاطنون هنا 

أثني على اليهود "وقال مدير عمليات الوكالة في الضفة سكوت أندرسون  زرل زياري  للمزيم: 
ه من نكران للذات  من المشيركة اليي بذليها الفرق الطبية لوكالة الغوي  والهرل األحمر  وما أبدو 

زرل عملهم السريأ على يقديم العناية الطبية الطارئة لعدد كبير من المصابين المدنيين في المزيم  
 ."من الذين يرحوا زرل يل  العملية  وأدعو القوات المحيلة الى مراعاة معايير القانون الدولي

 24/8/2016 ،األيام، رام هللا
 
 في لبنان "األونروا"ـتعيين مدير عام فلسطيني ل .46

قد أثمرت إلعاد مديرها العام في  "األونروا"ن االحييايات الفلسطينية المسيمرة على سياسة أيبدو 
 للوكالة في لبنان. يديدا   عاما   ويعيين الفلسطيني حكم شهوان مديرا   ةلبنان مايياس شمالي الى سوري
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قة عن الفصائل الفلسطينية(  قد ايهمت شمالي )المنبث "زلية االزمة الفلسطينية مأ األونروا"وكانت 
ن  يقف وراء سياسة يقليص الزدمات االسيشفائية والطبية واليربوية والزدمايية واالييماعية لشكل رل

 عام لريئين الفلسطينيين في لبنان  اضافة الى المماطلة في وضأ نهاية لملف نهر اللارد.
قرار واعيرا  لالحقوق الطبية إء شمالي من مهام  هو ن اعفاأواعيبر عضو الزلية عدنان الرفاعي 

واالسيشفائية واليربوية والمعيشية لريئين. وكشف انها المرة االولى اليي يعين فيها فلسطيني في 
 منص  المدير العام.

ن نقل شمالي للعمل في "ألى إفي عين الحلوة بيانا اشارت في   "اللينة الشلابية الفلسطينية"وأصدرت 
ضد مؤسسة يساهم في "  وشددت على اسيمرار االنيفاضة "لى االمامإ ليس سوى هرولا   ةسوري

 . "ييويأ وحصار شعبنا
 24/8/2016 ،السفير، بيروت

 
 غزة مليون دوالر لبرنامج التدخالت العاجلة في قطاع 355تطالب بـ  "األونروا" .47

دوالر على مساعدات بدل مليون  4.4غزة: أعلنت وكالة األونروا أنها يمكنت من صر  مبلغ 
اإلييار المؤقت  وا عادة اإلعمار وألعمال اإلصرحات للمساكن المصنفة أضرار لالغة  على عدة 

  ومنذ البدء في 2016أغسطس/آ   11عوائل في قطاع غزة. وقالت في يقرير لها إن  حيى
قامت بيوزيأ    أي عق  الحر  األزيرة على غزة2014اسييابيها الطارئة لحاية اإليواء لعام 

مريين دوالر  وال يشمل نفقات دعم البرامج ألسر الريئين  204حو الر نمساعدات مالية بلغت 
 .2014الفلسطينيين الذين يعرضت مساكنهم لألضرار والدمار زرل صراع صيف عام 

ميضررا لريئين الفلسطينيين يراء الحر   صنف  مسكنا   142,071وذكرت أن يقييمها الزاص وث  
 123,837منزل أضرار لالغة يدا   و 3,700منزال أضرارا لالغة  و 5,417مدمرة كليا   و 9,117منهم 

عائلة اليئة يزصص  10,780 وحنوأكدت أن يحويل الدفعات المالية يسيمر ل أضرار زفيفة.
عائلة من أيل  1,052حو نألعمال إصرحات المساكن  في حين يسيمر أيضا  يقديم الدفعات ل

 إعادة إعمار بيويهم. مواصلة
( TSCAأنها مسيمرة في يقديم المساعدات النقدية المؤقية لإليواء ) "األونروا"كذل  أوضحت 

عائلة مسيحقة يسلمت الدفعة األولى  8,500حو نللعائرت المسيحقة اليي ما زالت نازحة. وقالت إن 
لثانية من بدل اإلييار لعام عائلة الدفعة ا 7,850حو ن  وأن  اسيلم 2016من بدل اإلييار لعام 

حو ن( لTSCAدفعت المساعدات النقدية المؤقية لإليواء ) 2015. وأضافت أنها في عام 2016
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  2014عائلة اليئة مسيحقة ومن الفيرة من سبيمبر/ ايلول وحيى ديسمبر/ كانون األول  9,000
 عائلة مساعدات دفعات بدل اإلييار. 13,250اسيلمت 
اليركيد على ويود فيوات يمويلية لمشاريعها  وقالت إنها يمكنت من يمويل إعادة  "األونروا"ويددت 
 6,113  اسيحقت 2016أغسطس/ آ   11مسكن مدمر لشكل كلي  موضحة أن  حيى  2,000إعمار 

عائلة دفعات نقدية للبدء في إعادة إعمار مساكنها المدمرة كليا   حيي بلغت اليكلفة اإليمالية إلعادة 
 مليون دوالر. 315.5كنهم حوالي بناء مسا

عائلة اليئة مسيحقة وما زالت نازحة  لن يسيلم  1,000حو نلكن المنظمة الدولية قالت إن 
  كما أكدت 2016( ليغطية الربأ الثاني من عام TSCAالمساعدات النقدية بدل اإلييار المؤقية )

اء الكثير من المنازل اليي دمرت أن اليمويل يلقى المعي  الرئيسي إلكمال اإلصرحات إلعادة بن
لالحر   زاصة وأن قلة اليمويل أثر على اسيرم آال  العوائل الريئة ألي دفعات من أيل إيراء 

 أعمال إصر  لمساكنهم المدمرة لشكل طفيف ولالغ.
مليار دوالر   5.4يشار إلى أن ما وصل من أموال إلعمار غزة  يقدر بنحو ثلي المبلغ وبلغ نحو 

يرى اليعهد ل  من قبل المانحين في مؤيمر اإلعمار الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة  الذي
  وهو ما أدى إلى يرزير عمليات اإلعمار آلال  األسر. ويواي  2014في اكيوبر/ يشرين األول 

ب  زيادة على طل  زدمايها نايج عن يزايد أعداد الريئين الفلسطينيين المسيلين. ولس "األونروا"
سهامات طوعية  وأن أ وضاعهم السيئة وفقرهم. وييم يمويل األونروا لشكل كلي عبر يبرعات وا 

 احييايات النمو فاقت الدعم المالي.
لإليواء  "األونروا"مليون دوالر لدعم برنامج  257اليعهد لمبلغ    يم  2014وأكدت أن  لعد حر  
ظمة الدولية  وناشدت لسب  الفيوة اليمويلة  مليون دوالر يحيايها المن 720الطارئ  وذل  من أصل 

من أيل يقديم الدفعات النقدية بدل  "اإليواء الطارئ "المانحين لشكل عايل لإلسهام لسزاء لبرنامج 
اإلييار أو المساعدات النقدية للقيام لرعمال إصرحات وا عادة بناء المساكن الميضررة للنازحين 

  الفلسطينيين في قطاع غزة.
مريين دوالر ليغطية أقل االحييايات  403إلى يان  ذل  يسعى ليوفير مبلغ  ها أيضا  وقالت إن

من أيل ذل   "األونروا"اإلنسانية لريئين الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحيلة. وطلبت 
 مليون دوالر لبرنامج اليدزرت في القطاع. 355.95

لماضي شهد قطاع غزة ينظيم عدة احييايات أن  زرل األسبوع ا "األونروا"إلى ذل  ذكرت 
ومظاهرات كانت غالبييها لمطاللة السلطة الفلسطينية بدفأ رواي  الموظفين  وأيضا  احييايات 
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 "األونروا"أزرى يضامنا  مأ األسرى الفلسطينيين في السيون اإلسرائيلية  إضافة إلى احييايات ضد 
 مطاللة لفرص عمل. 

 24/8/2016 ،القدس العربي، لندن 
 
 ..االطالع على ملفات االنتحار واألخطاء الطبية من يدين منع الصحافيين "األورومتوسطي" :غزة .48

يوي  وزارة الصحة الفلسطينية في مدينة غزة   "المرصد األوروميوسطي لحقوق اإلنسان"غزة: أدان 
اإلعرم والمؤسسات مؤزرا  إلى يقييد حرية الوصول الحر إلى المعلومات من قبل الصحافيين ووسائل 

 نفي وزارة الصحة ليل  االيهامات. من رغملالالدولية  
وهو منظمة حقوقية أوروبية مقرها ينيف  ول  مكي  في قطاع غزة  على ح    وأكد المرصد

وطال  المرصد الدولي وزارة  الصحافيين في اسيقاء المعلومات ونشرها لكل السبل والوسائل المياحة.
  والعمل على ضمان "ضرورة احيرام القوانين وااليفاقيات الدولية"في غزة برالصحة الفلسطينية 

 ممارسة الصحافيين مهامهم لحرية  وأن يحصلوا على المعلومات دون قيود.
أشر  القدرة  الناط  لاسمها  إن وزاري   .من يهيها نفت وزارة الصحة في غزة  االيهامات  وقال د

. وأكد حرصها على "نية المنفيحة مأ كافة المؤسسات اإلعرميةيفزر على الدوام لعرقيها المه"
المعلومات "يمهيد الطري  أمام كافة اإلعرميين ويسهيل عملهم دازل مراف  الوزارة وحصولهم على 

وأكد أيضا أن  ال يويد أي قيود  ."الصحية الموثوقة اليي يعزز رساليهم اإلعرمية لمهنية وموضوعية
وفقا لألصول اإلدارية الميلعة في وحدة العرقات العامة "دازل مرافقها على عمل الصحافيين 

 . "واإلعرم
 24/8/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 "البيت األبيض": خريطة طريق إلى األمامخطة ليبرمان والهروب إلى  .49

 يثير يوقيت طر  وزير الدفاع اإلسرائيلي  أفيغدور ليبرمان  زطة يياوز السلطة: آمال شحادة
. فلم إسرائيلالفلسطينية في الحوار عبر شزصيات سياسية واييماعية واقيصادية  يساؤالت عدة في 

على هيوم  على الرئيس األميركي لارا  أولاما  حول االيفاق النووي ومقارني  لايفاقية  أسبوعانيمر 
دولية واإلقليمية ميونيخ مأ ألمانيا النازية  حيى دزل في ورطة سياسية يديدة  في ذروة اليهود ال

ليحري  العملية السلمية مأ الفلسطينيين وا عرن الميحدي لاسم وزارة الزاريية األميركية  مار  يونر  
واسيعداد لرده للعمل لدعم  "حل الدوليين"يكثيف اليهود ليحري  العملية السلمية نحو يحقي  
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م في الزريف المقبل لوضأ آليات عقد مؤيمر دولي للسر إلىالملادرة الفرنسية للسرم اليي يدعو 
 وعاصميها القدس. 1967يديدة لقيام الدولة الفلسطينية على أراضي عام

يياه الفلسطينيين  زرج  "اليزرة والعصي"  بل "اليزرة والعصا"لعد ساعات من طر  ليبرمان زطة 
 أمامشاكل وعقلة نائل   ايلي بن دهان لرفكار أشد عدوانية  فاعيبر السلطة الفلسطينية مشكلة الم

وفرض سيادة وقانون الدولة العبرية  إسرائيل إلىالعملية السلمية ليقير  حلها وضم الضفة الغربية 
 عليها.

اليساؤالت حول زطة ليبرمان يناولت أيضا  مدى عرقة رئيس الحكومة بنيامين نينياهو بها وهل يم 
شزصيات فلسطينية زارج القيادة للحوار ينسيقها مع  أم ال. والسؤال األهم هو: هل سييد ليبرمان 

وريال األعمال والمثقفون الذين وافقوا أو سيوافقون على مشروع   األكاديميون معها. ومن هم هؤالء 
للحوار  وما هو هذا الموقأ اإلزلاري الذي ينوي ليبرمان إطرق  لاللغة العربية ويرصد ل  موازنة 

ر( لمزاطلة الفلسطينيين. ومن سيحرره ل   وكيف مليون دوال 3.3 حواليعشرة مريين شيكل )
سيزاط  الفلسطينيين ويحاورهم في ظل أضزم هيمة اسييطانية على الضفة الغربية وأكبر عمليات 

 يهويد للقدس العربية المحيلة 
منيقدي سياسة  أن أال "روالل القرى "زطي  يزيلف عن زطة شارون  أن أعلنليبرمان  أنوعلى رغم 
في الثمانينات عند طر  مشروع  أيسيكون قادرة آنذا    إنهااعيقدت  إسرائيلوا إن ليبرمان ذك ر 

روالل القرى  على يرسيس قيادة فلسطينية يليف على منظمة اليحرير الفلسطينية  لكن يل  الملادرة 
منيت لالفشل فمعظم قادة يل  الروالل كانوا فاسدين  ويم ايهامهم لالعمالة إلسرائيل. فهم حملوا 
السر  المصادق علي  من يان  الييش اإلسرائيلي واسيزدموه ضد المدنيين. وقدم منيقدو ليبرمان 

 نصائا ل  لالعمل ليشكيل بديل لمفاوضات سياسية ذات مغزى وطر  زطة سياسية مقبولة
اليعامل مأ شزصيات فلسطينية بيياوز السلطة الفلسطينية  وهو مشروع يطاب  مشروع روالل 

طر  لالينسي  مأ شزصيات سياسية وأمنية. ولمويل   إنماشار  في بلوري  ليبرمان وحده القرى  لم ي
سكانها  اإلسرائيليون مناط  مهددة لعقا  يومي من إسرائيل ومناط  يعيبر  إلىييم يقسيم الضفة 

. ففلسطينيو بيت ساحور ويزء من سكان نابلس وقرية إسرائيليةمسالمين  سيحظى بدعم ومساندة 
كإقامة مسيشفى ومنطقة صناعية ومراف  ليطهير المياه ويوسيأ  إسرائيلقلقيلية سيحظون بدعم بديا و 

من البلدات الفلسطينية  وف  زطة ليبرمان  فسيكون سكانها  األكبراليزء  إمامزطل البناء. 
: Aالفلسطينيون معرضين للمزيد من اليد الحديدية والعقولات: يكثيف نشاطات الييش في مناط  

سات هدم وا غرق ويرسيم زرائل بيوت لمنفذي العمليات واقيحامات لها  ويكثيف حمرت سيا
لغاء لطاقات الر   إسرائيلالممنوحة لكلار موظفي السلطة الفلسطينية ممن يقرر  V I Pاالعيقاالت  وا 
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انهم يحرضون عليها  ويوسيأ أعمال اليفييش وفحص السيارات في الحايز الرئيسي المويود قر  
 غير قانوني. إسرائيلم قلنديا لريئين  وفرض رقالة مشددة على بناء الفلسطينيين الذي يعيبره مزي

دازلية على  إسرائيليةليبرمان طر  زطي  هذه لموايهة هيمة سياسية  أناالعيقاد السائد هو 
. هذه الهيمة إيهاضهاحكومي   يقال إنها يحظى برضا ويرييد القيادات العسكرية وهو يحاول 

ويحظى بيرييد المعارضة من  إسرائيلنعكس اليوم في ألحاي الزبراء في معظم معاهد األلحاي في ي
من يهة ثانية. وفي صلبها انيقاد الحكومة لشدة على اسيمرارها في اليمود  أيضايهة ويرييد دولي 

 عدة ليغيير نهج الحكومة. القائم في مفاوضات السرم وطر  أفكار
اليمينية وكيل  اودي سييال   "معاريف"زاص في مقال نشري  صحيفة وقد انعكس هذا في شكل 

المراسل السياسي للقناة الثانية لليلفزيون اإلسرائيلي  المعرو  لعم  عرقاي  لالسياسيين. وهو كي  
سياسية إلقامة السرم مأ الدول  إسرائيليةالعديد من السياسيين يفكرون لضرورة طر  ملادرة  أن

لكل دولة عربية. وهي على الشكل  "زريطة طري "فلسطينيين. وسمى هذه الزطة العربية ومأ ال
 اليالي:

. ولعل رئيس أولاماقد يحصل هذا في الشهر القري  يدا : بنيامين نينياهو يذه  لوداع لارا  "
واشنطن لساعات عدة. نينياهو يزا  من زطوة الشوط النهائي من أولاما  لعد  إلىالوزراء سيقفز 

يشرين الثاني  حين يصلا رئيسا  لر يرثير في االنيزالات ولكن مأ صرحيات  8الات في االنيز
وهد  واحد: اإلري. ماذا سيفعل  هل سيسيغل الرئيس الزمن لزطوة واحدة أزيرة في الموضوع 

لزطة السرم كريندة مسيقبلية لحكومة هيرري  أساساتالفلسطيني  هل سيضأ  -اإلسرائيلي 
كي يقيم فلسطين  ال احد يعر    اإلسرائيليما انيزبت  هل يرسم وي  االنسحا   إذاكلينيون  

. هذا هو زمن إسرائيلمنقسمة. والسؤال هو ماذا يريد  - أيضاواآلراء  هنا وهنا  في واشنطن 
أن يعمل ويلادر  كي  إسرائيلنينياهو السيلاق الضربة لالوقاية. هذا هو الزمن الذي يمكن في  

ويويي  اليهود  أفضلفي شكل  2017منظومة العرقات مأ البيت األبيض في يحاول يصميم 
نحو زطوات يحسن وضعها اإلقليمي  وهكذا يقيد المناورة السياسية غير الميوقعة في  األميركية

. وعلى الملادرة أن يقوم على إسرائيليةالساحة الدولية. وعلي   ييعين على نيانياهو ان يعرض ملادرة 
على ارئيل شارون وأقريها  أنزلتاليي  2003الطري   يل  الزطة القديمة من العام  زريطة أساس

مأ يحفظات  وقبليها أيضا  حكومة السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن. نينياهو   إسرائيلحكومة 
يانبها. صيغة زريطة الطري  ييعين يعديلها  رفأ  إلىلالمناسلة  كان في حين  وزير المالية وصوت 

 ويعلها زريطة طري  إقليمية للعقد القري  المقبل في الشرق األوسل. -سيواها  يوسيعها م
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الزطة  اليي ينلغي على نيانياهو أن يطرحها  يعرض الزطوات الرزمة للينفيذ في الشرق األوسل 
لي  قابلة لليحق  ولاعثة على األمل. ع أهدا  إلىوف  المفاهيم اإلسرائيلية  وذل  كي يصل نينياهو 

أن يحدد الشروط لويود عرقات ييرة حسنة  وقف نار أو يسويات سلمية في كل واحدة من 
ساذية  "ويحظى لروصا  مثل  إسرائيلالساحات كي يمنأ ملادرات زائدة ينزل في شكل عام على 

 ."هاذية ومنقطعة
ريضة . ويعرض زطوطا  عإسرائيلعلى نينياهو يوضيا ما الذي يريده  أنسييال  أوديويقول 

يسويات  إلىاليوصل في شكل يدرييي  إلى  يهد  أوسطيةالقيرا  ما سماها زريطة الطري  الشرق 
بين الييران وقدر اإلمكان يسويات سرم يمنأ حالة الحر  في المنطقة ويسما لالينمية ويعطي 

 إنهاء ىإلسيكون معنية لرن يؤدي يحقيقها  إسرائيلالفرص لسكانها  زريطة طري  يرى مقيرحوها ان 
لى عرقات سرم وييرة حسنة مأ كل دول الشرق األوسل  لما في ذل  مأ  النزاع مأ العالم العربي وا 

في العصر ما لعد االيفاق  اإلقليمية. زريطة طري  يقرر الملادئ للسلو  حيال القوة العظمى إيران
 إلىت يعارض   ويدعو   حيى لو كانإسرائيلالنووي. يعرض االيفاق النووي كحقيقة سياسية يقبلها 

رقالة وثيقة على ينفيذ الشروط اليي ايف  عليها. ويعرض األهدا  اإلضافية للرقالة في شكل زاص 
 على اليوالي. سنة 12و 9قبيل انيهاء مفعول القيود في االيفاق  لعد 

 قامةإعلى الفلسطينيين دمج كل األمور اليي كان نينياهو مسيعدا  لها حيى اآلن.  إسرائيلويعرض 
دولة فلسطينية منزوعة السر   ضمان سيطرة الييش اإلسرائيلي امنيا  على الحدود وكذل  في 

 المنطقة نفسها.
يهة مسيقلة. لمعنى أن  إلىويكون اليديد هو عرض شروط وقواعد إلنهاء الوضأ ونقل الحكم 

دولة  قامةإيسيطر في المرحلة األولى على كل شيء في ظل ويود ازيلارات ينفيذ:  إسرائيل
ديموقراطية عربية  يحيرم القانون  يعمل وف  قواعد اليدزل ومنأ اإلرها  في شكل منس  مأ 

أن يعرض أي  إسرائيل. على أراضيهاوالواليات الميحدة ويسما لاالسييطان اإلسرائيلي في  إسرائيل
انيشار  إعادةمثل  -نة نوع من الدولة الفلسطينية مسيعدة ألن يقبل بها ويقيطأ ريعيا  الينازالت الممك

زرء المسيوطنات المنعزلة ونقلها  -االسييطان  كيل اسييطانية قائمة  إلىلما في ذل  يكثيف الكيل وا 
 وف  نيائج محسولة وواضحة من الكيان السياسي الفلسطيني الذي سيقوم. -يديدة  أو

صيات اإلسرائيلية شارون. ففي حين  لادر عدد من الشز أرئيلوهذا الوضأ يذكر لريام حكومة 
طر  مشروع سرم يديد عر  لاسم ملادرة ينيف. فمأ أن مطلقي هذه الملادرة هم  إلىوالفلسطينية 

لاألساس من اليسار اإلسرائيلي الضعيف اليرثير  إال أن رد الفعل الدولي عليها الميميز لالحماس 
زالة اضطره ألن يرزذها بيدية. فلم ييد ما يرد ل  عليها سوى مشروع االن سحا  من قطاع غزة وا 
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كل المسيوطنات اليهودية في . لقد أيهض شارون يومها عملية السرم  لكن  رسخ مبدأ على األرض 
 أزرءهو: أيضا  مأ الفلسطينيين  كما مأ األردن ومصر  يكون االنسحا  اإلسرائيلي كامر  ويمكن 

زالة مسيوطنايهم.  مسيوطنين وا 
هج نفس   ولكن في شكل مقلو . فعندما بدأت يطر  الزطل اليديدة اليوم ييصر  ليبرمان على الن

طر  فكري . ومشكلي  الكبرى ان   إلىعرضها  سارع  إسرائيلينلغي على  إقليميةحول ملادرة سياسية 
مشروع  سب  ويم ييريل  مرات  وفي كل  أن إلىال يقرأ في الياريخ حيى لو كان قصيرا . ولم ينيل  

 شل المدوي.مرة كان يصا  لالف
 24/8/2016الحياة، لندن، 

 
 طفواخ   الذيناألربعة  .51

 فهمي هويدي
المصرية قبل عام لعد ايييازهم  األراضي فيقصة الفلسطينيين األربعة الذين ازيطفوا  فيثمة يديد 

( ظهر فيها اثنان 8/ 22) الماضييوم االثنين  "اليزيرة"معبر رفا. إذ يم يسري  صورة بثيها قناة 
زريت من غزة مساء اليوم ذاي  أن  الييأحد المقار األمنية. وذكرت اليقارير  فيآزرين  منهم ضمن

أبو لبدة. ورغم أن السلطات المصرية اليزمت الصمت إزاء  وعبد الدايماالثنين هما ياسر زنون 
بي الزبر والصورة  إال أن ذل  اليطور يعيد فيا  أعقبت الييالموضوع زرل األربأ وعشرين ساعة 

ذا ثبيت صحة المعلومة فإنها يشير إلى أمرين  أولهما أن أولئ  الشلان اليزالون ا لملف من يديد. وا 
السلطات المصرية. على األقل فذل  أصلا مريحا لالنسلة  أيدي فيأنهم  والثانيعلى قيد الحياة  

 الصورة. فيلرثنين اللذين ظهرا 
  ثم يظهر اثنان 2015أغسطس عام  15وم األربعة ي يزيفيأغل  الظن أنها ميرد مصادفة  أن 

الذاكرة المصرية  إال  في  ورغم أن القصة نسيت الياليأغسطس من العام  22الصورة يوم  فيمنهم 
  وفى غزة بوي  أزص. ليس فقل ألنها السالقة الفلسطينيالشارع  فيأن الموضوع ظل حيا ولقوة 

المزطوفين لعشائرهم  أهاليولكن أيضا ألن المصرية   األراضييحدي على  اليياألولى من نوعها 
وقلائلهم إضافة إلى منظمات المقاومة لم يصادفوا لالا لليعر  على مصير األربعة إال وطرقوه. وفى 

يرت مأ  الييفإن الموضوع ظل مدريا على يدول أعمال المحادثات الفلسطينية  علميحدود 
 فيعلى الموضوع حيا  ألقت الييليهود ا وهيالقاهرة على مدار العام.  فياليهات المزيصة 

بدت محيرة ومقلقة لكل العابرين الفلسطينيين على  الييفض ألغازه  فيالميال العام  لكنها لم ينيا 
 األقل.
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سما لحافليين يكدس  الماضيأغسطس من العام  19يوم األربعاء  فيزرصة القصة المثيرة أن  
معبر رفا. وكان األربعة بينهم  حيي كان مقررا أن  فيهما الركا  القادمون من القطاع لاييياز

ييويهوا من مطار القاهرة إلى يركيا  لعضهم للدراسة واللعض اآلزر للعرج. حس  شهادة الشهود 
فقد أثار انيلاههم يرزير عبور الحافليين إلى ما لعد موعد حظر الييوال لساعيين. كما أثار دهشيهم 

ين ركابها لم يصحبها أحد من ريال األمن الذين اعيادوا مرافقة كان األربعة ب الييأن الحافلة 
مثل يل  الحالة. الشاهد  فييرى العر  على ويوده  الذيالمسافرين. كما لم يظهر مندو  السفارة 

المصرية سمأ الركا   األراضيدزلوا منها إلى  الييمير من البوالة  200أن  لعد العبور  وعلى لعد 
حو الحافلة  مأ أمر لسائقها لاليوقف. وحين حدي ذل  صعد أربعة صوت إطرق الرصاص ن

أشزاص إلى الحافلة  ثرثة ملثمون ورالعهم مكشو  الوي . وكان واضحا أنهم يعرفون األربعة  
الويوه ثم يزريونهم واحدا يلو اآلزر. من النافذة رآهم الركا  وهم يرمرونهم  فيألنهم ظلوا ييفرسون 
من  نصي  رر ولعد ذل  ابيلعهم  الحافلةكان لسائ   الذيهالون عليهم لالضر  رر بزلأ ثيابهم  ثم ين

 الظرم  وسما للحافلة لمواصلة الرحلة إلى القاهرة.
اكينف العملية  فإن اسينيايات عدة حول مصيرهم يرددت آنذا . فمن قائل إن  الذيإزاء الغموض 

ربعة ينيمون إلى حركة حماس. ورشحت اإلسرائيليين يمكن أن يكونوا وراءها. زصوصا أن األ
غزة  وبدا واردا أن يكون ازيطا   فيليكون احيماال آزر  ألن حماس اعيقلت عددا منهم  "داعش"

األربعة إما ردا على ذل  أو وسيلة للضغل والمقايضة. ويحدي اللعض عن أن يكون لألمر عرقة 
لسلطات المصرية لازيطا  األربعة مسيلعدا  المنطقة. ولم يكن قيام ا فيلالثرر واليصفيات القبلية 

دلت على أن  مري  سلفا كما سلقت اإلشارة. وظلت يل  ميرد  الييظل لعض القرائن  فيزصوصا 
 يزمينات ويكهنات يدعمها قرائن وال دليل قطعيا يؤيد أيا منها.

قطعت "ئأ الشا العربيظهرت هذا األسبوع حسمت األمر  حيي ينطب  عليها المثل  الييالصورة 
 اليي "يهيزة"يسوغ لللعض القول لرن الصورة قامت مقام األبمبة  الذي. األمر "يهيزة قول كل زطي 
الموضوع أحد الصحفيين من غزة مساء اليوم  في سرلنيالقصة الشهيرة.  فينقلت الزبر إلى اليمأ 

القطأ لرن اللذين ظهرا أن يزضأ لليبين أوال  حيى يمكن  فينلغيذاي  فقلت إن األمر إذا كان مريحا 
. وال سبيل إلى اليحق  من ذل  وعبد الدايمالصورة وسل يمأ من المحييزين هما لالفعل ياسر  في

لى أن ييم اليثبت واليبين فإن القضية  اليعامل  ينلغيإال من زرل السلطات األمنية المصرية. وا 
أن يظل  فينلغيوفى كل األحوال يييدها اإلعرم.  الييمعها بهدوء. لعيدا عن الضييج واإلثارة 

الهد  هو اليفهم واليفاهم وليس اليصعيد ويعمي  اليوير القائم لالفعل بين حماس والقاهرة. إذ إن 
أن يظل مصولة نحو مسيقبل العرقات بين الطرفين. وفى كل األحوال فإن من ح   ينلغياألعين 
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أن يعر  حقيقة ما  فيما ال ينكر حق  أن يطمئن على مصير االثنين اآلزرين  ك الفلسطينيالطر  
 هو منسو  إليهما وأن يوفر لألربعة الضمانات القانونية الرزمة لحماييهم.

إذا اعيبر الفلسطينيون ظهور االثنين مفايرة  فإن القصة يفقد عنصر المفايرة لالنسلة للمواطن 
فاء األشزاص حينا من الراهنة يعددت حاالت ازي األمنيأيواء اليدهور  في. ذل  أن  المصري 

الدهر  ثم ظهورهم فيرة أثناء اليحقيقات أو اكيشا  ويودهم مصادفة أثناء زيارات لعض المحامين. 
ومما يؤسف ل  أن يصلا ذل  زبرا عاديا  يطغى في  مشاعر الفرحة لظهورهم على رصيد اللوعة 

 واألسى الميراكم طوال غيابهم.
اضلة لعدما رأت يثي  وقالت إن ابنها القييل عذ  كما يوليو رييينى غ اإليطاليحين صاحت أم 

يدعونا إلى  الذيلو كان مصريا  فإن الرسالة كانت مززية ومفيعة  إال أنها صارت مثر  األمر 
ذا  مناشدة السلطات المصرية أال يكون قد يعاملت مأ المزطوفين األربعة كما لو كانوا مصريين. وا 

اسم  االزيفاء  شيءنفى ويود  الذيدها فإن مسئول الدازلية نحن لصد الييما ثبيت صحة القصة 
 الموضوع. فيمصر  يصلا مطاللا لرن يدلى بدلوه  في القسري 

 23/8/2016، الشروق، مصر
 
 في مواجهة حريق القدس وفرصمسارات  .51

 حسام شاكر
رة اليفاعل قرع حري  المسيد األقصى وعي األمة  وهز  ضمائرها  ولهذا معنى شائ  للغاية  لرن  حرا

 مأ القدس وقضييها يلقى معل قة لانيظار حدي سيراه اليماهير صادما واسيثنائيا. 
؛ ياءت يعبيرا  ييريديا  عن حري  أوسأ  1969لكن  يريمة اإلحراق في ذل  اليوم الصيفي من سنة 

ن لم يكن مرئيا  لالكامل  ييمثل في احيرل القدس ذايها  واسيهدا  المقدسيين لسياسات يراءات  وا  وا 
يائرة  عروة على العدوان على مقد سات المدينة وياريزها وهوييها  ويفاقم االبيرع والقضم واليهويد 

 واالسييطان.
ايزذت الهيمة على القدس منحى الحر  الصامية  الدؤولة  1967فلعد احيرل المدينة القديمة سنة 

عشد إلنياج يكي ف سياسي  وميعددة المسارات  فرزذت ييفاقم زطوة زطوة  ساعية على شيى الصُّ
وا عرمي ويماهيري مأ ما يريده نظام االحيرل أمرا  واقعا  مفروضا  لسطوي  هيمني  العسكرية. إنها 
حر  الضغوط اليدرييية الميعاظمة اليي يغري لاليكي ف معها واإلذعان لواقعها؛ وليست حر  

 طة والردود اليصعيدية.الصدمات الفيائية اليي يسيثير ردود األفعال الساز
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بهذا المعنى؛ يلقى للهيمة المشزمنة على القدس زصائصها  اليي يفيرق بوضو  عن سمات الحمرت 
العدوانية على قطاع غزة مثر  عندما كان يدو ِّي صدى القصف الذي يحدث  في أرياء األرض 

 فيسيثير سزطا  عارما  وهل ة يماهيرية واسعة.
ل اليحدي ا لذي يفرض  هيمة االحيرل المزمنة والميفاقمة على القدس  أال وهو من هنا؛ ييشك 

الحاية إلى مقاومة اليكي ف السلبي مأ واقأ االحيرل وحرب  الهادئة على المدينة وأهلها ومقدسايها 
ا  عليها  عروة على صناعة الحدي  وهوييها  ويطوير اسييالات فع الة ميعددة المسارات واألشكال رد 

رادة الشع  الفلسطيني في القدس  واالنيصار ألمر واقأ مناوئ؛ هو صمود المقدسيين على األرض وا 
 وما حولها.

ييزايد ضرورات اليفعيل واليحري  زاصة إزاء طور سازن يسيشرف  قضية القدس مأ اقيرا  الذكرى 
الزمسين الحيرل شطر المدينة الشرقي  وهي مناسلة سيحرص نظام االحيرل على يقديمها 

رادي  مش فوعة بيعبيرات االبيرع وحم ى اليهويد سعيا  ليكثيف فكرة األمر الواقأ الذي ال ريعة عن  وا 
ر.  الصارمة اليي ال يشكسب

ن السكاني األساسي في القدس   هات فعالة إلسناد المقدسيين الذين هم المكو ِّ يفرض هذا المنحى يوي 
لعد عقود االحيرل الطويلة لشطري المدينة.  مأ اليركيز على افيقاد السلطة المحيلة الشرعية حيى

وما زال في رصيد القدس  رغم كل  اليقاعس الدولي  حزمة مييددة من الرفض واالسينكار لح  
قليمية يراق  وال ييدزل؛ لما فيها  لعض سياسات االحيرل اليوسعية  ييبن اها دول وهيئات دولية وا 

 األمم الميحدة وااليحاد األوروبي.
أن  قضية القدس يحظى في الوقت الراهن بلعض الفرص اليي يراكمت على نحو غير مسبوق  والواقأ

يقريلا . فقد طرأ نمو  نوعي على آلي ات اليفاعل اليماهيري والمدني في لعض مناط  العالم مأ 
اليطورات الفلسطينية  وال يمكن اسيثناء مسييدات القدس من هذا المنحى. كما ييود مسييدات 

واإلعرم على األوساط الميفاعلة لفرص سزي ة في هذا الشرن  زاصة عبر اليشبي   االيصال
اليفاعلي واليواصل االفيراضي  والمواكلة اإلعرمية في االيياهات الميعددة  عروة على مفعول لغة 

 الصورة والمشهد وزيارات يوظيفها الميعاظمة.
فار العالم اإلسرمي  المنشغل بهموم على أن  زصوصية قضية القدس مؤه لة لشكل نوعي السين

ميفرقة  واسيثاري  مأ علو  منسو  انيهاكات االحيرل أو اسيفزاز ميموعاي  الميطرفة  وهو ما 
ل هذه األزيرة إلى ممارسات اعييادية مرلوفة.  ييطل    لالمقابل  حذرا  من يحو 

ويصميما   مأ يياوز السقف المنزفض  إن  يفعيل قضية القدس يماهيريا  مدنيا  وا عرميا  ييطل   إرادة
الذي اصطنعي  الرسمية الفلسطينية في اليفاعل مأ القضية  واليحرر من زطا  العيز العربي 
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الرسمي  ومكافحة رو  اليرس وبواعي القنوط اليي يبثها ثقافة األمر الواقأ االحيرلي. صحيا أن  
إلى الصدمات المنب ِّهة وعناصر االسيثارة حالة االحيرل في القدس ضاغطة وزانقة  لكنها يفيقر 

الفيائية لليماهير  رغم يرائم لشعة يقيرفها عصالات المسيوطنين لطرق وحشية وبدائية كما يرى 
ن حافظت أحداي القدس على نمطييها  2014مأ الفيى محمد أبو زضير في بداية صيف  . وا 

عالم صادمة؛ ييدر اليوي   مثر  إلى إحياء وافيقرت  كالمعياد  إلى يطو رات يراها يماهير األمة وال
نوعي لمناسلات مزصوصة مريلطة لالقدس ولعضها ما زال ضامرا  في الوعي اليمعي  عروة على 

 نحت محطات زمنية يديدة ليسزين اليفاعل  مأ اليوسأ في منهيية صناعة الحدي.
م في مسارات الفعل؛ يطوير يوان  منسي ة وملفات  ميروكة  من قبيل إنعاش الوعي كما يقيضي اليقد 

لالهوية الفلسطينية للقدس الغربية مثر   ونحت فعاليات رمزية مزصصة مثر  للبيوت الفلسطينية 
السليلة فيها  أو ليسليل األضواء على ممارسات كاليي يسيهد  مقبرة مرمن هللا في شطر المدينة 

 الغربي  وغير ذل  كثير.
ل في اليفاع يراءاي  ومشروعاي  ومنشآي  ومن مفاييا اليحو  ل؛ السعي إلى يحويل سياسات االحيرل وا 

إلى أعلاء ميزايدة علي . فيدار اليوسأ والفصل العنصري مثر   ومن  المقطأ المسم ى غر  القدس  
قابل ألن ييكر س  لمشهده الموحش ولون  الرمادي الكئي   رمزا  فاضحا  لرحيرل عبر العالم. وال 

ف  يقيصر لشاعة االحيرل على المنشآت والحير  أو على السياسات واإليراءات وحس ؛ بل ييكش 
مأ يعاظم الملما الفاشي والديني الميطر  في صفو  المسيوطنين  وهو ما يمثل عبئا  على صورة 
شعال فيائل االحيقان اليماهيري  نظام االحيرل في العالم وقد ييسب   في ردود أفعال عارمة أحيانا  وا 

 كامن؛ سواء في القدس أم في مناط  أزرى في فلسطين  عروة على اليفاعل في الزارج.ال
ولن يشعدم المقدسيون  ومعهم شعبهم في عموم فلسطين  زيارات مييددة إلنها  االحيرل واسينزاف  
على األرض  حيى لطرق غير مكلفة نسبيا   لما يرفأ كلفة االحيرل ويزيد مياعل  لرسالي  نبيهة 

 حدودة الكلفة الملاشرة على المييمأ واألفراد  وهذا من فق  المقاومة الشعبية.وم
وال يصا  يياهل المسارات الميعددة وش   المزيد منها ويطوير ما هو قائم  مثر  لمنا مزيد من الززم 
 لموية المقاطعة ونزع االسيثمارات وفرض العقولات  أو "منأ" ازيصارا   من زرل يهود مركزة على
اقيصاد منظومة االحيرل في القدس  ولما يساهم في يعطيل مصالا االحيرل ومشروعاي  في 

 المدينة.
ذ ييعدد الزيارات وينفيا على فرص ميعددة؛ فإن  ما ينلغي اإلقرار ل  على أي حال؛ أن  ألسنة  وا 

لحالة االحيرل   كانت ييريدا  وقائعيا  1969الله  اليي اميد ت إلى منبر المسيد األقصى في صيف 
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وهيمي  على القدس  وهي حالة لم يشزمد نيرانها الكامنة يحت السطا  وقد لايت يسيدعي أكثر من 
 أي وقت مضى  اسيدراكا  يوهريا  في اسيراييييات الفعل وزيارات اليحري . 

ر القدس من االحيرل وفكاكها من مشروع  اليوسعي؛ يقيضيان إطرق  وال ري   أيضا   أن  يحر 
الطاقات الكامنة والقدرات المعط لة في اليفاعل مأ قضية القدس في الدوائر المقدسية والفلسطينية 

 والعربية واإلسرمية واإلنسانية  وعلى هذا أن ييري اآلن .. وليس غدا .
 23/8/2016، "21موقع "عربي 

 
 غزة: محاولة لتغيير قواعد اللعبة؟ على "االستعراض"غارات  .52

 حلمي موسى
  شن ت إسرائيل غاراٍت مكثفة على مواقأ "الير  الصامد"سأ حملة عسكرية منذ انيهاء حر  في أو 

المقاومة في قطاع غزة. والحظ كثيرون أن الييش اإلسرائيلي  يحت قيادة وزير الدفاع أفيغدور 
ما  ليبرمان  يحاول إثلات قدرات عمليايية لم يمارس بهذه الكثافة حيى في زمن الحر  األزيرة. وهذا

العيلار الغارات محاولة إسرائيلية ليغيير قواعد اللعلة. ولكن زبراء  "حماس"دفأ قياديين في 
 عسكريين إسرائيليين قالوا إن غارات اليومين األزيرين لن يغير شيئا  في الواقأ.

قبل عامين  إال أن  "الير  الصامد"ورغم أن الصواريخ أطلقت من غزة مرات عدة منذ انيهاء حر  
غارات اإلسرائيلية يميزت هذه المرة لكثافة كبيرة. وأعلن قائد في الييش اإلسرائيلي أن  زرل ال

ساعيين يمت مهايمة أكثر من زمسين موقعا  للمقاومة الفلسطينية في القطاع. ومن الواضا أن 
  وهي في الواقأ "سديروت"كثافة النيران اإلسرائيلية كانت أكثر من رد على صاروخ سقل في 

حاولة إليصال رسالة لرن الظرو  يغيرت  وأن إسرائيل ال يزشى اليصعيد. لكن طبيعة القصف م
اإلسرائيلي واألهدا  يظهر أن الغارات كانت أقر  إلى اسيعراض العضرت منها إلى واقأ يديد 

 يراد فرض .
يلية رغم عدم فيقرير مراق  الدولة العبرية عن حر  غزة األزيرة ال يزال يدوي في المحافل اإلسرائ

صدوره رسميا  حيى اآلن. وهنا  يقدير لرن شيئا  لم ييغير  ال على طبيعة األداء الحكومي وال في 
يدريلات ويسليا الييش  وال حيى في حماية اليبهة الدازلية. وفي نظر الكثيرين  فإن نييية أي 

 "الحسم"ني ليبرمان لنظرية موايهة يديدة لن يكون مغايرة يوهريا  عن نيائج اليولة السالقة رغم يب
نما اليطبي  وأدوات يحقي  ذل ."حماس"مأ     فما يهم ليس النظرية  وا 

في اليوم األول محدودا   لكن الرد على  "سديروت"في كل حال  كان الرد اإلسرائيلي على صاروخ 
 "حماس"في رفا في ذكرى شهدائها كان موسعا . ومعرو  أن  "حماس"االسيعراض العسكري لر 
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ذا كانت  حققت درية من الردع الميلادل مأ إسرائيل  وهي ليست في وارد الينازل عن ذل . وا 
الظرو  الميدانية يميل إلى اليهدئة  فإن المقاومة في غزة يظهر اسيعدادا  للرد  ولشدة  على إسرائيل 
ر د إذا يكرر العدوان. وكانت هذه هي رسالة االسيعراض العسكري في رفا  واليي أعقبت ال

 ."سديروت"اإلسرائيلي األولي على صاروخ 
الرد األولي على صاروخ سديروت "وكان قادة عسكريون إسرائيليون يبيحوا لعد موية الغارات لرن 

كان يزءا  من نظام الرد الدائم وف  األوامر واليعليمات. والحديي يدور عن هيوم اسيثنائي لالنسلة 
قرر الرد لالطريقة اليي نظن أنها األنس  لما في ذل  مهايمة لعدد األهدا . فقد انيهكت سيادينا وي

 ."البنية اليحيية لإلرها . وقد دميت في الرد قدرات كثيرة  ونحن نعر  يقارير حماس
والمقاومة في غزة  "حماس"وكان واضحا  من السلو  اإلسرائيلي أن اليقدير السائد لديهم هو ميل 

إسرائيل رسائل ضمنية مفادها أنها غير معنية لاليصعيد وأنها  لعدم الرد زشية اليصعيد. وقد أرسلت
شاحنة   1000دزلت إلى غزة "سيواصل اليسهيرت. وقال مسؤول إسرائيلي إن  زرل يوم الغارات 

وال نية لدينا لاليصعيد  ولكننا ننوي المحافظة على إنياز الردع الذي يحق  في حر  الير  
 ."الصامد

إسرائيليين  فإن غارات أمس األول الليلية كانت يزءا  من زطة معدة سلفا   ولحس  معلقين عسكريين
لدينا النية لمعالية أمر البنى ". وقال مسؤول عسكري إن "بن  األهدا "السيهدا  مواقأ ضمن 

اليحيية لإلرها  في القطاع. وقد هايمنا عشرات األهدا   ولاليركيد نحن نيحدي عن رد فعل 
 ."اسيثنائي
  عاموس هارئيل  إلى أن إسرائيل لغارايها الليلية فعلت "هآريس"لمعل  العسكري لصحيفة وأشار ا

ما يبدو أنها محاولة أولية ليغيير قواعد اللع  في قطاع غزة. وقبل ذل   كانت األمور ييري "
لطريقة معروفة ليوير موضعي يزيرق حدود قطاع غزة مرة كل لضعة شهور منذ انيهاء الير  

لم يزرج عن الرد المعرو   فقد يم ". ومأ ذل   اعيبر أن الهيمات اإلسرائيلية "ل عامينالصامد قب
يوييهها نحو مواقأ مراقلة حماس القريلة من الحدود ولم يوقأ زسائر  ولكن كان لها هد  مزدوج: 
اليوضيا لرن إسرائيل يرى في حكومة حماس اليهة المسؤولة عن الحفاظ على الهدوء على الحدود  

لى يان  ذل  يلاية ثمٍن يكييكي  ضر  وسائل الرصد لدى حماس اليي يحصل بواسطيها الذراع و  ا 
العسكري على معلوماي  االسيزلارية عن نشاطات الييش اإلسرائيلي على الحدود. وهكذا  لشكل أو 
لآزر  ردت إسرائيل في الماضي أيضا   حينما أطلقت منظمات فلسطينية صواريخ نحو النق  

 ."يالشمال
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  وأن  يريلل لالزل الذي أمره أفيغدور "أوسأ وأشد"واعيبر هارئيل أن الرد اإلسرائيلي هذه المرة كان 
ليبرمان. ومعرو  أن ليبرمان يحدي مرارا  في الماضي عن الحاية إلى انيهاج زل ميشدد ضد حكم 

كن  كرر مؤزرا  موقف  في القطاع. وقد لطف ليبرمان مواقف  هذه لعد يولي  وزارة الدفاع  ل "حماس"
. ولكن نينياهو الذي ير   الحر  في غزة  ال يبدو  وف  هارئيل  "حماس"لضرورة إسقاط حكم 

 مياال  لعملية واسعة في القطاع  وهو يفضل عدم اليورط في حر  يديدة هنا .
لالرد   أمير بوحبوط  فكي  أن  رغم يرحي  اللعض في إسرائيل "واال"أما المعل  العسكري لموقأ 

العنيف والواسأ  إال أن  ليس في ذل  ما يعزي مسيوطني غر  غزة. وفي نظره  فإن الغارات هي 
. "ليس يديدا  "  إال أن  "أقسى ظاهريا  "  وأن  رغم أن الرد "لاإليمال أكثر من اللضاعة نفسها"

موظفي  والحظ بوحبوط أن الغارات ياءت لعد سما  ليبرمان بإدزال أموال قطرية لدفأ رواي 
. وهذه هي سياسة العصا واليزرة اليي في نظر بوحبوط لن يغير شيئا  في الواقأ "حماس"حكومة 
 القائم.

 23/8/2016السفير، بيروت، 
 
 غيتو غزة صناعة إسرائيلية برعاية عربية ودولية .53

 د. مصطفى يوسف اللداوي 
ا المواطنون  ويمنعون في  من ليس مثل قطاع غزة غييو مغلقا  في العالم  وزنزانة  ضيقة  يحشر فيه

االنيقال والسفر  والعمل والسكن  وال يل  اللانيوسيانات والمعازل الضيقة اليي كان يحشر فيها سكان 
ن كانوا يعيشون في بيوٍت من الصفيا أو القش   ينو  أفريقيا  إلان المحنة العنصرية اللغيضة  وا 

اسية العنصرية المسيزدمة ضدهم  قبل أن يعود إال أن يل العالم كان معهم ويؤيدهم  ويرفض السي
 إليهم اللرد  ويؤول إليهم الحكومة  ويصلا لهم دولة ديمقراطية يعيش فيها السود والبيض معا .

أو يل  الغييوات اليي عاش فيها اليهود في أورولا برغبيهم أو لعد فسادهم في األرض  وسوء 
هم على النعيم والرزاء الذي كانوا في   واالمييازات اليي عرقايهم مأ سكان اللرد األصليين  وانقرب

كانوا ييميعون بها كمواطنين أوروبيين  فانطووا على أنفسهم  وزططوا لمسيقبلهم الذي كانوا ييطلعون 
إلي   وساعدهم على مشروعهم العنصري الغر  ميداوال  الرعاية واليمكين  وضامنا  لهم اليرييد 

 والمساندة.
كيلو ميرا  مربعا  منطقة  مغلقة  يماما   364مساحة قطاع غزة الصغيرة اليي ال يزيد عن فقد أصلحت 

أو يكاد  لعد المشروع اإلسرائيلي اليديد ببناء سوٍر زرسانٍي مزدوج  فوق األرض ويحت األرض  
كيلوميرا   ولعمٍ  مسلٍا وسميٍ  يحت األرض  ولاريفاٍع لعشرات األميار من  60لطول يزيد عن 
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إلسمنت المصمت السمي  المسلا  الذي ييعل من قطاع غزة كل  زنزانة  محكمة اإلغرق  سميكة ا
اليدران  عالية األسوار  معزولة  عن العالم كل   مغلقة ببوالاٍت إليكيرونية  وميساٍت حرارية  وزريا 

طاء عنها  كهروضوئية  ومزودٌة لرزرى صويية  فضر  عن ييهيزاٍت أمنيٍة حديثٍة لم يكشف الغ
ولقيت سرية ليعطي النيائج المريوة منها  ولئر ييم إلطال فعالييها بيقنياٍت مضادة يعر  المقاومة 

 كيف يكيشفها.
وقد اسيعدت دوٌل عدة لالمساهمة في هذا المشروع ماليا  ويقنيا   ومنها الواليات الميحدة األمريكية 

األرض  والمريفأ عاليا  في السماء  وبدأت  اليي سيشار  في بناء هذا السور الزفي عميقا  يحت
شع  “المؤسسات الصهيونية يروج ل  وييمأ ل  المساعدات والمساهمات  إليمانها أن  مشروٌع يزدم 

 ”.إسرائيل
أما الواقأ الحالي لقطاع غزة البئيس قبل الملاشرة في هذا المشروع اللعين  فهو محاصٌر من قبل 

ر  الذي ال يسيطيأ الفلسطينيون اليعم  في  ألكثر من ثرثة أمياٍل العدو الصهيوني غربا  من اللح
لحريٍة  وأحيانا  ييم االيفاق على زياديها إلى سيٍة  في الوقت الذي ييو  في  الزوارق الحربية 
اإلسرائيلية والعديد من القطأ اللحرية ساحل القطاع  فيطل  النار على القوار  والصيادين  فيقيل 

آزرين  ويمنأ أي قوار  أو سفٍن أينبيٍة من االقيرا  من الساحل  زطئا  أو لقصد  لعضهم ويعيقل
 زرق الحصار ويقديم المساعدة إلى سكان قطاع غزة.

أما شمال القطاع فيحكم  حايز إيريز المذل المهين  الذي يعمل كصماٍم محكم اإلغرق  إلدزال 
ليدقي  في هويايهم  واليحقي  مأ لعضهم أقل عدٍد ممكٍن من الفلسطينيين  ولكن لعد فحصهم وا

واعيقال المطلوبين منهم  في الوقت الذي يغل  في  ييش العدوان كامل الحدود الشمالية للقطاع 
وصوال  إلى اللحر  ويميد السور األمني واألسر  الشائكة لعرض يصل إلى زمسمائة مير على 

ابر ييارية يفيا أحيانا  ويغل  كثيرا   في ظل كامل الحدود الشرقية لقطاع غزة  إال من بوالاٍت ومع
 إيراءاٍت أمنيٍة مشددة.

بينما ينو  القطاع مغلٌ  كليا  ولصورٍة قاسيٍة ومؤلمٍة لالقرار السياسي واألمني المصري  وقد حولت 
الحكومة المصرية الشريل الحدودي المصري المحاذي للقطاع إلى مناط  غير مرهولة  فهدمت 

األشيار  وسوت األرض ويرفيها  فر مريفعاٍت وال يرل  وال سواير أو موانأ  ثم البيوت  وزلعت 
هدمت مئات األنفاق  وفيحت في لعضها قبل يفييرها وهدمها الغاز الزان   ويسببت إيراءايها في 
مقيل العشرات من أبناء الشع  الفلسطيني  ثم حفرت زندقا  عميقا  يميد من اللحر إلى أربعة عشر 

ميرا  ينو  القطاع  الذي أغرقي  لالمياه المالحة والعادمة  فرفسدت األرض  وأيلفت المياه كيلو 
 اليوفية  وزنقت السكان ومنعت حركيهم.
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كيلوميرا  من الشمال إلى  47قطاع غزة هذا الشريل الطولي الضي  لطوٍل ال يكاد يصل إلى 
ن اللحر والعدو غربا  وشرقا   وبين مصر كيلوميرا   والمحصور بي 13-7الينو   ولعرٍض ييراو  بين 

والعدو ينولا  وشماال   سيكون عما قري  لعد ينفيذ الشركات اإلسرائيلية للمشروع األمني اإلسرائيلي 
الذي سيبدأ العمل في  في أكيوبر من هذا العام  عللة كبريٍت مغلقة  أو زنزانة ضيقة  محشورة 

المشروع العنصري وزير حر  العدو أفيغودور ليبرمان  لسكانها  وقد أعلن عن الملاشرة في هذا 
الذي لشر مسيوطني  لاألمن والطمرنينة الكاملة في السنوات القليلة القادمة  وأكد لهم أنهم لن يسمعوا 
أصوايا  كدبي  النمل يحت بيويهم  ولن يفايئوا لمقايلي كيائ  القسام يقيحمون عليهم بلدايهم 

ة يذكر ألنفاق كيائ  القسام اليي يزطل لها ألن يصل إلى البلدات وبيويهم  ولن يكون أي قيم
 اإلسرائيلية.

صحيا أن هذا المشروع األزير إسرائيلي الفكرة والمنشر  وقد يكون الواليات الميحدة األمريكية قد 
ساعدت الكيان في دراسي  ومعرفة مدى اليدوى األمنية المبيغاة من   ولعبت الشركات األمنية 

كية واألوروبية الزاصة دورا  في يحسين شروط  األمنية ورفأ مسيوى الضمانة في   لكن العدو األمري
اإلسرائيلي ليس هو الميعهد الوحيد ل   كما أن  ليس الراعي والممول ل   أو الميالأ والمشر  علي   

ن شاركي  دول  أو ساهمت في  شزصياٌت وشركاٌت.  وا 
ل  قرارا  زطيرا   ال لليهة المالية أو الكلف المادية  بل ألن  إن هذا المشروع مزطٌل كبيٌر  وييط

نساني قبل أن يكون أمنيا  فقل  وما كان للعدو أن يقدم علي  وأن يشرع  مشروع سياسي وأزرقي وا 
قليميٍة صريحٍة  فقد وافقت اإلدارة األمريكية ومعها  في بنائ  لوال أن  حصل على موافقاٍت دوليٍة وا 

غربية على الملاشرة في هذا المشروع  وأبدت اسيعدادها ليمويل  الذي قد يصل لمعداي  دوٌل أوروبية 
 وييهيزاي  إلى ملياري دوالر.

لكن اإلرادة اإلسرائيلية والموافقة الدولية والدعم األمريكي وغيره ال يكفي ألن يطل  العدو اإلسرائيلي 
  وقادة أركان   فيسينوا قطاع غزة العنان ليمو  ينون   وشطحات وزير حرب   ومغامرات ضلاط

ويحكموا علي  الزناق برا  ولحرا  ويوا   لوال أن العدو ضمن الحكومات العربية  اليي يكره العزة  
ويرضي لالذل واليلعية ويصفها لالواقعية  ويركن إلى المهانة واالسيكانة ويظنها طمررنينة  وسرما   

وربما نال من لعضهم الرضا وحصل على االسيحسان فرمن السرمة  واطمرن إلى ردات الفعل  
واليمويل  والشكر واليقدير واإلشادة  إذ أن لعض العر  قد ضير من المقاومة  ومل من الصمود  
وسرم من يعقيدات القضية  ويرس من أطرافها  وما عاد يرغ  في دعمها ويرييدها  أو مساندة أهلها 

 م.ويثبييهم  واالعيداد لصمودهم ومقاوميه
 23/8/2016، رأي اليوم، لندن



 
 
 
 

 

 43 ص             4030 عدد:ال        24/8/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 لحرمان حماس من قدرات تنفيذية فرصةالقصف في غزة:  .54
 عاموس هرئيل
القصف اإلسرائيلي أول أمس كان اسيثنائيا. لقد قام سر  اليو اإلسرائيلي لقصف عدد كبير من 

س يقوالن ما قبل عامين. ال إسرائيل وال حما األزيرةمنذ انيهاء الحر   األكبرفي العملية  األهدا 
إلى اعيلارات  إضافةمعروفة كما يبدو لهما. يمكن أن   اإليالةالذي يم قصف  لالضلل  رغم أن 

رغلة إسرائيل في حرمان حماس من قدرات ينفيذية.  –الردع  كان هنا  اسيغرل لفرصة يكييكية 
 الصاروخ على سدروت من قبل منظمة فلسطينية أعطى المبرر لذل . إطرق

المواطنين. وقد يحدثوا في غزة عن  إصالةلقصف  فان إسرائيل بذلت يهدا كبيرا لمنأ رغم قوة ا
صالةلسيطة  بإصالةشزص واحد  إصالة ال  أيضااللعض لالفزع. في ظل ذل  يبدو أن حماس  وا 

للطرفين هي عدم االهيمام لالموايهة  األساسيةيعيبر نفسها ملزمة لالرد. ويبدو أن المصلحة 
 رة في الصيف الحالي.العسكرية الكبي

في الزلفية يويد سؤال حول يرثير وزير الدفاع اليديد  افيغدور ليبرمان  على السياسة اإلسرائيلية. 
 نينياهو ووزيرعندما كان المثلي في القيادة السياسية والعسكرية ييشكل من رئيس الحكومة بنيامين 

)الذي يم اسيبدال  فيما لعد بر  يزبني غانالساب   األركانالدفاع الساب  موشي  يعلون ورئيس هيئة 
 آيزنكوت(  كان موقف إسرائيل من غزة واضحا.

عن الموايهة  ال سيما العملية البرية. سلطة حماس  اإلمكانلقد رغ  نينياهو في االميناع قدر 
 العسكرية. األيهزةالكامنة في ذل . وقد وافق  في الرأي قادة  األزطاريسيح  

وزيرا للدفاع لعد يقييد نفس  بيصريحات هيومية ضد  أصلالغير ذل . وقد  إن ليبرمان مقينأ
وزصوم  في اليسار من ايل  األعرمحماس. هذه اليصريحات يسيزدمها منيقدوه اآلن في وسائل 
أن  إمكانية أسقاط  لكن يصع  األمنيةمهايمي  لسب  مروني . ليس كل شيء سياسي في اليقديرات 

 يرثير عند ايزاذ قرار القصف أول أمس.لهذه االنيقادات كان 
هل سياسة الهيوم اليديدة هذه قد يؤدي إلى مغامرة عسكرية  نينياهو غير معني بذل   ويبدو اآلن 

لها اعيلارايها اليي يدفأ إلى الكلا. وقد قالت  أيضاأن  هو الذي يقرر في اليان  اإلسرائيلي. حماس 
هنا  اعيقلت عدد من النشطاء في أحد الييارات  نيةاألم األيهزةمصادر فلسطينية في غزة إن 

الصاروخ. محمود الزهار  من قادة حماس  قال أمس إن يولة العنف  إطرقالفلسطينية بيهمة 
 الحالية قد انيهت لالنسلة ل . وهنا  رسائل مشابهة يم نقلها إلى إسرائيل من زرل وساطات سرية.

لى انيصار مقنأ في االنيزالات البلدية اليي سييري في لدى حماس هي الوصول إ األولويةيبدو أن 
. وقد فايرت حماس السلطة الفلسطينية )واالسيزلارات والقيادة األوليشرين  18المناط  في 
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السلطة من أن   األمنية األيهزةاإلسرائيلية( عندما قررت المشاركة في االنيزالات. وقد حذر قادة في 
 االنيزالات في هذه الظرو . إيراءمن الزطر الموافقة على 

القادة في السلطة وفي فيا  فازوا بدون أي صعولة حيى اآلن في االنيزالات  لكن حماس أثبيت في 
ويحت سيطرة السلطة  أيضاالساب  أنها قادرة على إحداي انيظام سياسي نايأ في الضفة الغربية 
دة المنظمة راضية عن الحل الفلسطينية. هنا  اعيلار آزر يدفأ حماس إلى ضلل النفس: قيا

من دول الزليج من ايل دفأ رواي   األموالالمؤقت الزمة الرواي  لعد موافقة إسرائيل على يحويل 
 عشرات آال  موظفي الحكومة في القطاع.
حر  دعائية ضد السلطة الفلسطينية في الساحة الدولية   –يبدو أن سياسة حكومة نينياهو الحالية 

( واحيكا  عسكري أيضاحة السياسية )سلطة علاس في الضفة شريكة في  للء ميعمد في السا
كل ذل  يعمل على زدمة حماس في سعيها للحصول على المزيد من  –محدود مأ حماس في غزة 

الصدام السياسي مأ السلطة في  أبوا السكان في الضفة والقطاع على  أوساطالشعبية في 
 االنيزالات.
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