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 نتنياهو يطالب وزراءه بدعم الموازنة أو مواجهة خطر انهيار الحكومة
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 لم تتبلور بعد أي أفكار مكتوبة للتهدئة.. و التعديل الوزاريب نعترفأبو مرزوق: لن  .1

ري عزوى اجدد عضوو المتبوب السياسوي لةرتوا ةمواى موسوى زبوو موراوق رةول الةرتوا لزبعودي  الووا 
ةوي ةووار صوةشي شوام ، يوو   قوا ،الء الوواراء. و ةتوما الوةاق، مؤتدًا زن ةماى لن ببعام  مع هوؤ 

هو من طرف  اً "البعدي  الوااري الذي جرى مؤخر إن  ، مع الموقع الرسمي لةرتا ةماى،4/8 الثالثاء
واةد ولن نعبرف به ولن نبعام  مع هؤالء الواراء، وةيما يبعزق برئيى الوواراء راموي الةمود ف، ة وو 

ن تان ةاشالً جاء ببواةق وطني وال بةشظ بشأن ا  ".ول  يقد  شيئاً  لبعام  معه وا 
وتشف زبو مراوق عن وجود عود  مشواريع معروضوا عزوى الةرتوا السوبيعاب مووظشي نوا ال لتن وا ال 

 ."ةماى سببذ  ت  ج د ممتن لة  المشتزاوقا  إن " بشم  الجميع.
وطنيوا وال ننوى المصوالةا ضورور  قا  زبو موراوق: "رؤيا الةرتا المسبقبزيا لمزف المصالةا وةو  

لنووووا عن ووووا تشووووعب انجوووواا زهووووداةنا الوطنيووووا، وال إنجوووواا ةووووي ظوووو  خالةووووا  وانقسوووواما  وطنيووووا، لتوووون 
د المقدسووا ، ةوونةن مووع  المصوالةا ال بعنووي الووذهاب لبرنوواما يخود  االةووبال  ويتوورى االسووبيطان وي ووح

ل ألصةاب ا المصالةا البي بخد  شعبنا وقضيبه الوطنيا وخاصا عود  الشعب لألرل وعود  األر 
 ."والةشاظ عزى مقدسابنا

وقا  إنه ل  بببزور بعد زي زةتار متبوبا لزب دئا، وشدد عزى زن زي مقبرةا  برشو  سوبناقو وطنيوًا، 
مشوويرًا إلووى صووشةا جديوود  موون العالقووا  مووع مصوور قوود بوودةع بابجوواط مواصووزا مباةثووا  وقووف إطووالق 

ن تانو  المعادلوا "لويى هنواأ زةتوار مبزوور  ةوو  قضووزضاف قائاًل:  النار. يا الب دئوا موع إسورائي ، وا 
وزضواف زن "مةصوزا موا  المطروةا مقبولا، وهي بثبي  وقف إطوالق النوار مقابو  ةو  مشوات  نوا ".

سُيطرح ةيما يبعزق بالب دئوا موع التيوان الصو يوني ةوي قطوا  نوا ، يجوب زن يتوون ةوي إطوار وطنوي، 
جنراةوووي واةووود، وزن ال يتوووون هنووواأ ثمووون  وزالح يبضووومن ةصووو  نوووا  عووون الضوووشا النربيوووا، ة موووا تيوووان

اب امووا  ااخووو  ةووي ةرتووا ةووب  لنووا ال بقووو  عزووى زسوواى، ووطنيبنووا ال نقبوو  وشوودد عزووى زن " سياسووي".
 يقووا البشوتيأ ةي وا، وقطوا  نووا  جواء مون ةزسووطين، وزهو  نوا  جوواء مون الشوعب الشزسووطيني، وتو  موا 
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عن زنشس ا، ال نقبو  الشصو  وال نقبو  زيضوًا مرةول جمزا وبشصياًل، ولسنا ةي موضع االب ا  لنداةع 
 ب ميو نا  وةصارها.

شوورط بووااةرا  عوون مةوورري صووشقا وةوواء ب وةووي مزووف األسوورى شوودد زبووو مووراوق عزووى بمسووأ ةموواى
تيوف لةمواى زن ، قوائاًل: "األةرار قب  البشاول بشأن زي من جنود االةبال  المأسورين لدى ةمواى

صشقا األولوى، ونةون نريود ةوي ظو  عود  البويقن مون اةبورام   ببر  صشقا زخرى ةي ظ  عد  اةبرا  ال
خواننا ما يةمي    ."لالبشاق زن نضمن ألنشسنا وا 

وزشوار زبوو موراوق إلوى وزتد نجاح ايوار  وةود الةرتوا إلوى السوعوديا ةوي بةقيوق األهوداف الموضووعا، 
ةسون العالقوا العالقا مع مصر ةوي بةسون وننبظور خطوو  زخورى نيور البوي زبرمو  سوابقًا، وةوي بزن "

ةوي قيواد  الةرتوا  تموا قوا  إن ."خير لمصر وقطا  نا ، وةب  معبر رة  ةوي القزوب مون هوذط العالقوا
انبظووار بةديوود موعوود لايووار  رسووميا إلووى العاصووما الروسوويا موسووتو، بعوود لقوواء وايوور الخارجيووا الروسووي 

 بوةد الةرتا ةي الدوةا.
ةبوى بزوأ البوي بضوع الةرتوا  ،ع دو  النوربعد  اجبماعوا  موةماى " تما قا  زبو مراوق إلى عقد

عزى قائما اارهواب، والةووارا  مسوبمر ، وهنواأ مةواوال  تبيور  لبجواوا هوذط القضويا، من وا مةواوال  
سياسووويا وزخووورى قانونيوووا، مشوووتزبنا موووع االبةووواد األوروبوووي مشوووتزا موووع الةتوموووا  ولووويى موووع الشوووعوب 

  إن شاء ف لونصر  هؤالء لقضيبنا زو عزوى وج دنا مبواص  ةي االبجاهين وبأساليب مبنوعا وسنص
 ."زق  بقدير بةييده  عن بأييد عدونا ومدط بالما  والسالح والةمايا السياسيا

 4/8/2015 ،موقع حركة حماس
 

 عباس يجري مشاورات مع أمين عام الجامعة العربية قبل اجتماع لجنة مبادرة السالم بالقاهرة .2
رئيى الشزسطيني مةمود عباى )زبو ماان( جزسا مباةثا  زمى سوسن زبو ةسين: زجرى ال-القاهر 

مع األمين العا  لجامعا الدو  العربيا الدتبور نبي  العربي ةي القاهر  لزبنسيق ةو  جدو  زعما  
لجنا مبادر  عمزيا السال ، والبي سبعقد مساء اليو  )األربعاء(، ةي مقر الجامعا العربيا، لمبابعا 

 ي ابخذب ا القما العربيا األخير  بشر  الشيخ.بنشيذ القرارا  الب
رتا الزقاء ةو  آخر البطورا  ةي األرل الشزسطينيا ةي ظ  اسبمرار إسرائي  باالسبيطان، 
واالقبةاما  المبترر  لزمسجد األقصى، والج ود البي ببذل ا القياد  لطرح مشرو  قرار زما  مجزى 

رهاب المسبوطنين  والةمايا الدوليا لزشعب الشزسطيني. األمن الدولي ةو  جرائ  وا 
ةضر الزقاء نائب زمين عا  الجامعا العربيا السشير زةمد بن ةزي، واألمين العا  المساعد لشؤون 

 ةزسطين واألراضي العربيا المةبزا ةي الجامعا العربيا السشير مةمد صبي . 
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المصري سام  شتري عزى صعيد مبص ، زجرى الرئيى الشزسطيني مشاورا  مع واير الخارجيا 
زمى بناول  الممارسا  ااسرائيزيا ةي األراضي الشزسطينيا، وقد زوض  المسبشار زةمد زبو ايد، 
المبةدث الرسمي لزخارجيا المصريا لو"الشرق األوسط"، زن الرئيى الشزسطيني سيشارأ ةي اةبشاال  

لسال ، ةيث يطزع الزجنا اةبباح قنا  السويى نًدا )الخميى( وسيةضر اجبماعا  لجنا مبادر  ا
عزى ت  البطورا  وطبيعا البةرأ خال  الشبر  المطزوب وااجراءا  العاجزا المطزوب ابخاذها 

 لةمايا الشعب الشزسطيني.
 5/8/2014الشرق األوسط، لندن، 

 
 : حكومتي جاهزة لالستقالة فور تشكيل حكومة وحدةهللاالحمد  .3

البي عقدها ةي مدينا را  ف اليو  الثالثاء، برئاسا  دعا مجزى الواراء، خال  جزسبه األسبوعيا
رامي الةمد ف، المجبمع الدولي وعزى رزسه اادار  األميرتيا واالبةاد األوروبي عد  االتبشاء بإدانا 
نما اعببار االسبيطان  جرائ  المسبوطنين اارهابيا، وال بوصف االسبيطان بأنه نير شرعي، وا 

درا  العصابا  االسبيطانيا ومجموعاب ا  ااسرائيزي الذي يشبأ باألرل الشزسطينيا جريما ةرب، وا 
اارهابيا البي ببةرأ بة  مسميا  "دةع الثمن" زو "شبيبا البال " ونيرها، وت  من يدعم ا ويوةر 
الةمايا ل ا ويةرض ا عزى اقبراف جرائم ا من واراء الةتوما ااسرائيزيا وزعضاء التنيس  وتبار 

 ، عزى قائما اارهاب العالمي، وابخاذ تاةا ااجراءا  لمةاربب ا زسو  بالةرتا  اارهابيا الةاخاما
 ةي مخبزف زنةاء العال .

وزتد زن البعدي  الوااري لزةتوما هدةه األساسي خدما المواطن الشزسطيني ةي تاةا زماتن بواجدط، 
لمبادئ سياد  القانون والنظا  العا  وبعايا صمودط، وبوةير مقوما  الةيا  التريما لزجميع، وةقًا 

وعزى زسى الششاةيا والنااها والمةاسبا، مشيرا إلى زن القرار ببوسيع وبعدي  عم  الةتوما جاء 
ألسباب ةنيا إداريا، وزن وةتوما البواةق الوطني ليس  بديال عن ةتوما الوةد  الوطنيا، وزن 

 ةتوما الوةد  الوطنيا ليس  بديال عن االنبخابا .
وشدد رئيى الواراء عزى زن الةتوما جاها  لبقدي  اسبقالب ا ةور بشتي  ةتوما وةد  وطنيا، وذلأ 

 بعاياا لج ود الوةد  والمصالةا.
 5/8/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 ب: السلطة "لن تدعم ارتكاب اعتداءات" على أهداف إسرائيلية انتقامًا لحرق الطفل دوابشةالرجو  .4
زعزن نائب زمين سر الزجنا المرتايا لةرتا "ةب " جبري  الرجوب زن السزطا "لن بدع  را  ف: 

اربتاب اعبداءا " عزى زهداف "إسرائيزيا" انبقاما لةرق الرضيع عزي دوابشا ةي نابزى بالضشا 
 المةبزا الجمعا الماضيا.

ر بأن السزطا وةي بصريةا  زدلى ب ا الرجوب اليو  الثالثاء اذاعا صو  "إسرائي "، جاه
 "سبواص  متاةةا ت  من يةاو  إةشا  بوج  ا السياسي"ال ةي إشار  إلى عمزيا  المقاوما.

تما زقرح الرجوب زنه "لو ابخذ  منظما البةرير قرارا بقياد  الشار  الشزسطيني إلى مواج ا مع 
 )إسرائي ( لتان الوضع الميداني مخبزشا".
 ءا  انبقاميا بشت  انشرادي".ومع ذلأ ل  يسببعد الرجوب "وقو  اعبدا

وزشاد القيادي البارا ةي ةب  بموقف المجبمع "االسرائيزي" ضد جريما ةرق الطش  الدوابشا، لتنه 
 شتأ ةي االسبنتارا  الصادر  من الةتوما "ااسرائيزيا".

  بةق وعدح ب ذا الصدد زن رئيى الواراء "ااسرائيزي" بنيامين نبنياهو "ال يأسف ةقا لوقو  الجرائ
 الشزسطينيين".

 4/8/2015المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 وزارة الخارجية تدين تمويل حكومة نتنياهو للمنظمات االستيطانية .5

را  ف: زدان  واار  الخارجيا ةي السزطا الشزسطينيا، ما زسمبه "بموي  ودع  ةتوما نبنياهو 
بي بمارى "اارهاب الي ودي" ضد الشعب لمنظما  المسبوطنين المبطرةا"، بما ةي ا المجموعا  ال

 الشزسطيني وممبزتابه وزرضه ومقدسابه.
، زن "ةتوما االةبال  بدةع مبزغ 4/8وبين  الوارا  ةي بيان صةشي بزقبه "قدى برى" يو  الثالثاء 

مزيون دوالر زمريتي( ل ذط المنظما  اارهابيا، بما ةي  73مزيون شيت  ما يعاد  )نةو  270قدرط 
خصصا  لعائال  اارهابيين، وبعيين مةامين لزدةا  عن   وبموي  المسبوطنا  بما ةي ا ذلأ م

 العشوائيا".
وزشار  خارجيا السزطا الشزسطينيا إلى زنه "يب  صرف هذط األموا  بة  مسميا  وعناوين وهميا 

زتد  عزيه  مايشا، وببواطؤ عزني بين الةتوما ولجنا الماليا ةي التنيس  ااسرائيزي، األمر الذي
 وسائ  إعال  إسرائيزيا عد " تما قال .
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وطالب  المجبمع الدولي "باالهبما  الجدي بنمو وانبشار منظما  اارهاب الي ودي ةي المسبوطنا  
ةي الضشا النربيا بما ةي ا القدى، والبعام  مع ا وةق القانون الدولي الخاص باارهاب م ما تان 

 شتزه ومتانه".
مجموعا  بدةيع الثمن ومنظما  اارهاب الي ودي عزى قوائ  اارهاب، سواء  تما طالب  "بوضع

عزى مسبوى الدو ، زو عزى المسبوى الدولي، ومةاسبا ومعاقبا مربتبي الجرائ  ومن يقف خزش   
 ويدعم  "، ةسب البيان.

 4/8/2015قدس برس، 
 

 حتالل: لجان حراسة في بعض القرى المقامة على نقاط حساسة مع االالعالول .6
من لجوان الةراسوا  قا  عضو الزجنا المرتايا لةرتا ةب  مةمود العالو  المةزي شتزنا عدداً  :را  ف

ةووي بعوول القوورى المقامووا عزووى نقوواط ةساسووا مووع االةووبال  ااسوورائيزي، وزثببوو  هووذط البجربووا نجاة ووا 
شووعبنا موون اعبووداءا   م ووا ليووب  بشووتي  المايوود موون هووذط الزجووان لةمايووايعزووى زرل الواقووع وطالبنووا ببعم

هنواأ  2004: منوذ العوا  4/8 وزضاف العالو  ةوي ةوديث لشضوائيا "عوود "، يوو  الثالثواء المسبوطنين.
 الشزسطينيين. ومسبوطنيه ةي األرل الشزسطينيا ضدح  االةبال زلف جريما اربتب ا  11

 5/8/2015 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 ور بعد عامين ونصفعدنان عصففي حماس عن القيادي  اإلفراج .7
، عن األسير القيادي ةوي ةمواى عودنان عصوشور 4/8 الثالثاءيو  زةرج  سزطا  االةبال ،  :نابزى

 ( من مدينا نابزى، وذلأ بعد قرابا عامين ونصف عزى اعبقاله.عاماً  52)
، وزمضى زربعا زش ر ةي االعبقوا  ااداري قبو  زن 4/2/2013 ةيوتان االةبال  قد اعبق  عصشور 

شو ًرا  24، بااضواةا لوو شو راً  30ب  بةوي  مزشه لقضويا، وجورى الةتو  عزيوه الةقوا بالسوجن الشعزوي لوو ي
 وقَف بنشيذ لمد  خمى سنوا .

 4/8/2015 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 الضفةفي من أنصارها  عشرةحماس تتهم أمن السلطة باعتقال  .8
ج وووا  األمنيوووا ةوووي الضوووشا النربيوووا المةبزوووا قالووو  ةرتوووا ةمووواى زموووى الثالثووواء إن األ :الضوووشا النربيوووا

 .زةر  عنه االةبال  مؤخراً  مةرراً  من زنصارها، واسبدع  لزبةقيق زسيراً  10اعبقز  
 5/8/2015 ،السبيل، عّمان
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 عتقل خمسة من كوادر الجبهة الشعبيةقوات االحتالل ت .9

ئيزي اقبةمو  مدينوا قالو  مصوادر مةزيوا مطزعوا إن قووا  االةوبال  ااسورا: عاطف دنزوى -نابزى 
واعبقزووو  خمسوووا شوووبان مووون تووووادر الجب وووا الشوووعبيا لبةريووور ةزسوووطين  4/8 نوووابزى ةجووور يوووو  الثالثووواء

 معظم   طزبا جامعيون بعد مداهما منال   ةي المدينا والعبث بمةبوياب ا.
ةصووز  عزيووه الجايوور  -وقووا  بيووان لجب ووا العموو  الطالبووي البقدميووا المةسوووبا عزووى الجب ووا الشووعبيا 

إن قوا  االةبال  اقباد  الشبان المعبقزين إلى ج ا ال باا  مج ولا لوذوي   ةبوى الزةظوا بعود  - ن
 زن زجر  بةقيقا  ميدانيا مع  .

 4/8/2015 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 يطالب وزراءه بدعم الموازنة أو مواجهة خطر انهيار الحكومة نتنياهو .11
يزي بنيامين نبنياهو الذي يقود ةتوما ائبالةيا ببمبع دينا عاد : ةذر رئيى الواراء ااسرائ -القدى 

بأنزبيا مقعد واةد ةي البرلمان واراءط يو  الثالثاء من ان يار الةتوما إن ل  ينةوا مطالب   جانبا 
 .2016-2015ويدعموا المواانا البي يطرة ا لزعا  

الةا  ةاد  بين الواراء ويبوقع زن يصو  مجزى الواراء عزى المواانا يو  األربعاء. لتن هناأ خ
ب  إن بعضا من   من زعضاء ةاب ليتود الذي يقودط نبنياهو يقولون إن   لن يصوبوا لصال  

 مشرو  المواانا عزى وضعه الةالي.
مزيار دوالر( إضاةيا لمشرو  المواانا الذي ينطي  2.1وضمن الواراء بالشع  ثمانيا مزيارا  شيت  )

  مااالوا يطزبون اياد  اانشاق عزى الدةا  والشرطا والبعزي  ويدعون مزيار شيت . لتن  414زتثر من 
 ةي الوق  نشسه الناء ضرائب القيما المضاةا عزى السزع األساسيا.

وقا  نبنياهو ةي بصريةا  مقبضبا قب  اجبما  لواراء باراين "دولا إسرائي  سبتون لدي ا مواانا 
 وسيبردى وضعنا االقبصادي واألمني." ألن هذا إذا ل  يةدث ةزن بتون ةي ا ةتوما

وزضاف "المطالب دائما بشوق المباح لتن ةي الن ايا ببخذ القرارا  الصائبا. سنشع  هذا هذط المر  
 شيت ( 3.78زيضا." )الدوالر يساوي 

 4/8/2015وكالة رويترز لألنباء، 
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 يدعو يهود الواليات المتحدة لمعارضة االتفاق النووي نتنياهو .11
ةمدان: دعا رئيى الةتوما ااسرائيزيا بنيامين نبنياهو، مساء الثالثاء، الي ود األمريتيين إلى هاش  

معارضا االبشاق النووي مع إيران بشت  عزني. تما زتد عزى زن التوننرى سيرةل االبشاق، وزن 
 إيران سبعود إلى طاولا المشاوضا .

ةي الواليا  المبةد  قا  نبنياهو إنه يجب  وةي خطاب موجه )عبر الشيديو تونشيرانى( إلى الي ود
ةةص االبشاق بموجب مضامينه، وليى بموجب االنبماء الةابي. وقا  "ال بسمةوا لمؤيدي االبشاق 

 بإستا  النقاو الةقيقي. ةان الوق  لمعارضا هذط الصشقا الخطير ".
ا  ويةاو  ت  يو  وقا  نبنياهو إن رئيى المعارضا يبسةاأ هربسوغ، الذي ناةسه ةي االنبخاب

 إسقاط ةتومبه، قد صرح بأنه ال يخبزف معه بشأن االبشاق النووي. عزى ةد قوله.
 وقا  زيضا إن الةديث ليى عن "موضو  ةابي ةي إسرائيزي زو ةي الواليا  المبةد ".

وزضاف زنه يبةم  مسؤوليا إسما  موقف إسرائي  ضد االبشاق، تما نشى زن بتون معارضبه لالبشاق 
 عا من العالقا  المبوبر  بينه وبين البي  األبيل.ناب

 5/8/2015، 48عرب 
 

 في منطقة بيت حنينا للمجتمع الدولي: لماذا ال تدينون إصابة إسرائيلية نتنياهو .12
األيا : زثار  ردود الشع  عزى مقب  الرضيع الشزسطيني عزي دوابشا رئيى الواراء  -القدى 

اسب جن عد  إدانا المجبمع الدولي إلقاء اجاجا ةارقا عزى سيار  ااسرائيزي بنيامين نبنياهو الذي 
 إسرائيزيا ةي منطقا بي  ةنينا، شما  القدى المةبزا، ما زدى إلى إصابا إسرائيزيا.

وقا  نبنياهو خال  اياربه لإلسرائيزيا المصابا زمى: المجبمع الدولي انض  إلى إدانبي لإلرهاب 
ه زن ينض  إلى إدانا اارهاب الذي يربتب ضد الي ود. ال زاا  الذي اربتب ضد العرب وزبوقع من

 زنبظر.
وزضاف: شقيق عزي دوابشا الذي اربه هو طش  يبزغ الرابعا من العمر، وعنبار زارق هي ز  شابا 

 لثالثا زطشا  يبزنون الثانيا والثالثا والرابعا من العمر".
من يخالش ا ويدع  جرائ  التراهيا ويسبخد   وبابع نبنياهو: قوانين الدولا بطبق عزى الجميع وت 

العنف ويمارى اارهاب سنطبق ضدط القانون مع ت  ثقزه. اارهاب هو اارهاب وسياسبنا بقبضي 
إبداء "صشر بسام " ةيا  اارهاب م ما تان مصدرط. إننا ندينه ونتاةةه بنشى المقدار. سياسا 

 مجبمع الدولي زيضا."صشر بسام " ةيا  اارهاب بزامنا نةن وبزا  ال
 5/8/2015األيام، رام هللا، 
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 يوقع أول أمر اعتقال إداري بحق مستوطن يهودي يعلون .13

ز.ف.ب: وقع واير الدةا  ااسرائيزي موشيه يعزون مساء زمى زو  زمر باعبقا  إداري  -القدى 
ةبزا، بةق ي ودي مبطرف وذلأ بعد مقب  رضيع ةزسطيني ةرقا الجمعا ةي الضشا النربيا الم

 بةسب بيان لواار  الدةا .
ومد  هذا االعبقا  ااداري سبا زش ر وسينشذ بةق مردخاي ماير، وهو مسبوطن إسرائيزي اعبق  

 الثالثاء بسبب "ضزوعه ةي زنشطا عنيشا وهجما  إرهابيا وقع  ةي اآلونا األخير "، وةق البيان.
  إداري بةق ي ودي مبطرف بةسب وهي المر  األولى منذ سنوا  عديد  يصدر ةي ا زمر اعبقا

 ااذاعا ااسرائيزيا العاما، إذ إن بطبيق االعبقا  ااداري تان مةصورا بالشزسطينيين.
 5/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 في الكنيست: أيادي "اليمين" اإلسرائيلي ملطخة بدم أطفال فلسطين الطيبي .14

ةمد الطيبي ةي جزسا التنيس  الخاصا الةيا  الجديد : قا  عضو التنيس  ز -القدى المةبزا 
 لبةث جرائ  التراهيا، إن زيادي اليمين ااسرائيزي مزطخا بد  زطشا  ةزسطين.

وزضاف "قب  الطش  عزي الدوابشا لن يتون القب  األخير.. لتنت  بأبون بأيٍد مزطخا بدماء زطشا  
مع الشزسطينيين عزى  ةزسطين، ومن ةق هذا الشعب ان يعيو تباقي الشعوب"، وزن من يبعام 

 ان   من النو  الرديء الذين يجب ةرق  ، ه  مث  بعام  "الناايين الذين نشذوا المةرقا بالي ود".
ورد عزيه عضو التنيس  اورن ةاان )الزيتود( بالقو  إن الطيبي وامالءط ال يعبرةون بةق إسرائي  

 لبت ".بالوجود. وخاطب الطيبي قائال "هذا ليى متانت  وهذط ليس  دو 
 5/8/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 أشهر قانونًا عنصريًا خالل ثالثة 30تقرير: الكنيست يناقش  .15

برهو  جرايسي: بزغ عدد القوانين العنصريا، وال ادةا إلى عرقزا ة  الصرا  الشزسطيني  -الناصر  
قانونا،  30ماضيا ةوالي ااسرائيزي، البي زدرج  عزى جدو  زعما  التنيس ، ةي األش ر الثالثا ال

زقر التنيس  ن ائيا من ا قانونين، بادر  ل ما الةتوما، وهما بشديد العقوبا  عزى إلقاء الةجار ، 
وقانون ااطعا  القسري لألسرى المضربين عن الطعا . ةيما من المنبظر زن بش د الدور  الشبويا 

 لةتوما بنشس ا.وابال زتبر من هذط القوانين، ومن ا قوانين سببادر ل ا ا
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وتان التنيس  قد اخبب  دوربه الصيشيا يو  الخميى الماضي، بإقرار قانون ااطعا  القسري لألسرى 
المضربين عن الطعا ، الذي يواجه معارضا واسعا من نقابا األطباء، نظرا لبخوف األطباء 

نو ، البي بخالف القوانين ااسرائيزيين من المالةقا الدوليا ل  ، ةي ةا  بنشيذه  زوامر من ا هذا ال
 الدوليا المبعزقا بةقوق المريل، وزخرى ةقوق األسرى.

وقب  اخببا  الدور  الصيشيا بأسبو ، زقر  ال يئا العاما لزتنيس  قانون بشديد العقوبا  عزى إلقاء 
 الةجار ، لببراوح ما بين خمسا إلى عشرين عاما ةي السجن، مع بخشيف شروط زثبا  اادانا.

هذا القانون قد بدز بشريعه التنيس  قب  االنبخابا  البرلمانيا السابقا، وقد صانبه واير  وتان 
القضاء السابقا بسيبي ليشني، زما قانون إطعا  األسرى، ةقد صيغ ةي واار  القضاء ةي ةبر  الواير  

بعج  التنيس  ليشني، إال زنه ل  يطرح عزى ال يئا العاما، إال ةي ش ر ةايران )يونيو( الماضي، واس
ةي إقرارط بصور  ن ائيا ةي نضون ش ر، بناء عزى طزب األج ا  ااسرائيزيا، خاصا بعد نجاح 

 األسير خضر عدنان قب  نةو ش ر، بإضرابه البطولي عن الطعا .
قوانين بادر ل ا نائب من ةاب المسبوطنين "البي   10زما القوانين العنصريا المدرجا، ةمن ا 

ز ا إلى ةرل ما يسمى بو"السياد  ااسرائيزيا" عزى الضشا الشزسطينيا المةبزا، الي ودي"، ب دف ت
وت  واةد من هذط القوانين مخصصا لمنطقا واةد  من الضشا. وي دف المبادر إلى زن يمرر ولو 
 قانون زو زتثر من هذط القوانين عزى تب  اسبيطانيا ضخما، تي يتون األمر سابقا لباقي المناطق.

لقوانين، ثالثا قوانين ببعزق بما يسمى "ي وديا الدولا"، بنصوص مخبزشا، ولتن ا تز ا ومن بين ا
بزبقي ةي بعريف إسرائي  بصشب ا دولا ما يسمى "الشعب الي ودي" ةي العال ، بقصد زبناء الديانا 
 الي وديا ةي زوطان  ، إال زن هذا القانون الذي بزبقي ةيه تاةا األةااب الص يونيا ةي جوانبه
العنصريا البي بسب دف الشعب الشزسطيني ةي جميع زماتن بواجدط، يواجه من ج ا زخرى خالةا  
داخزيا بين البيارا  الص يونيا والدينيا المخبزشا، ةو  عد  جوانب، من ا ما يبعزق بعالقا الدين 

 بخشيش ا.بالدولا، ةشي ةين يطالب المبدينون بشديد قوانين ااتراط الديني، يطالب العزمانيون ب
ونظرا إلى وجود هذط الخالةا  زيضا بين مرتبا  االئبالف الةات  برئاسا بنيامين نبنياهو، ةقد بقرر 
إقاما لجنا وااريا ومخبصين لببةث بصينا القانون، توسيزا السببعاد القانون عن جدو  زعما  

 التنيس .
طينيين، الذين زدان   زضف إلى ذلأ قانون يطالب بشرل ةت  ااعدا  عزى المقاومين الشزس

االةبال  بعمزيا  زو بخطيط عمزيا  ُقب  ةي ا إسرائيزيون، وبادر إلى القانون ةاب "يسرائي  بيبينو" 
باعاما العنصري المبطرف زةيندور ليبرمان، إال زن هذا القانون الذي ةيه وجوط البمييا واضةا، 

زلا  رئيى الواراء بنيامين نبنياهو يواجه معارضا شديد  ةي واار  القضاء ولدى المخبصين، ما 



 
 
 
 

 

 13 ص                                               3655 العدد:         5/8/2015 األربعاء التاريخ: 
  

االعبرال عزى طرةه عزى جدو  زعما  التنيس ، ولتن عزى ضوء البأييد لزقانون ةي تبزا ةاب 
"الزيتود" وتبزا المسبوطنين "البي  الي ودي"، طزب نبنياهو بشتي  لجنا وااريا، لببةث ةي إبعاد 

لعاما. إال زن المبادر لزقانون زصر عزى طرةه القانون، زيضا توسيزا السببعاد القانون عن ال يئا ا
ةي ن ايا الدور  الصيشيا، ةأسقط  ال يئا العاما القانون. ةبادر صاةبه لطرةه من جديد، عزى زن 

 يطرةه لزبصوي  بعد سبا زش ر من اآلن.
ومن بين القوانين، البي زةصب ا "الند" ما ي دف إلى بضييق الخناق عزى األةااب والةرتا  

، من بين ا عد  السماح ألي مرش  زو ةاب يؤيد التشاح المسز  48سيا الناشطا بين ةزسطينيي السيا
ضد االةبال ، ويطزب مشرو  القانون من المرش  زن يثب  بنشسه زنه ال يؤيد التشاح المسز . 
وقانون آخر بادر له ليبرمان، يدعو إلى منع بموي  زي ةاب زو تبزا نيابيا بدعو إلى مقاطعا 

ائي . تذلأ، بين القوانين، قانون ي دف إلى ةجب األموا  عن الجمعيا  والمراتا الةقوقيا البي إسر 
 بالةق االةبال  وجرائمه، وبداةع عن ةقوق الشزسطينيين ةي جميع زنةاء ةزسطين الباريخيا. 

ويدعو زةد اقبراةا  القوانين إلى بشديد العقوبا  عزى ت  من ينق  ةزسطيني من الضشا إلى 
 ، من دون بصري .48ناطق م

نائبا مشرو  قانون يمنع من  بأشير ألي شخص ةي  26وةي اليو  األخير من الدور  الصيشيا، قد  
العال  يشارأ ةي ةمال  لمقاطعا إسرائي ، رن  زن المنع هذا قائ  ةبى اآلن، بأوامر من واراء 

إن القانون يةظى بدع  تاةا الداخزيا، ولتن هذا ااجراء سيبةو  إلى قانون، وةسب المبوقع ة
األةااب الص يونيا والدينيا من االئبالف والمعارضا، ومن شأنه زن يةظى بدع  الةتوما ةي الدور  
الصيشيا المقبزا. وخطور  القانون، زنه سيمنع دخو  نشطاء السال  العالميين إلى إسرائي ، زو إلى 

 د الدور  الشبويا وابال زتبر من هذط القوانين، . ومن المبوقع ان بش1967المناطق المةبزا منذ العا  
ومن ا ما سيتون من جعبا الةتوما ذاب ا، وب دف تز ا إلى بشديد الخناق عزى الشعب الشزسطيني 

قاما دولا ةزسطينيا مسبقزا.  ةي ةزسطين الباريخيا، ومنع زي اةبما  لة  الصرا  وا 
 5/8/2015الغد، عّمان، 

 
 بأساليب كولونيالية العربئيل" تهجر المشتركة": "إسرا القائمة" .16

هاش  ةمدان: ةذحر  القائما المشبرتا الةتوما ااسرائيزيا من منبا االسبمرار ةي مخططا  ال د  
واالقبال  لمصادر  ما ببقى من األراضي العربيا ةي النقب والمثزث والجزي  والمدن الساةزيا، وطرد 

بأساليب تولونياليا عبر بطويع القوانين القائما ل ذا المواطنين العرب وةصره  ةي زق  مساةا زرل 
النرل. جاء بةذير القائما المشبرتا ةي خبا  اجبما  لجنا المبابعا العزيا الذي عقد ةي قريا 
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دهمو، عقب عمزيا  ال د  الوةشيا، البي ش دب ا، صباح الثالثاء، قريبا دهمو وسعو  ةي النقب 
 بذريعا البناء نير المرخص.

القائما المشبرتا عزى زن عمزيا  ال د  بأبي ةي إطار مخططا  السزطا  ااسرائيزيا البي وشدد  
بسعى إلى إرنا  الشزسطينيين ةي النقب والمدن الساةزيا عزى البخزي عن زراضي  ، واالنبقا  لزستن 
  ةي بجمعا  ستنيا متبظا وةقير  من زج  اسبخدا  األرل ألهداف اسبيطانيا، مشير  زن إسرائي

 ببجاه  ةقيقا زن ما بقو  به هو انب اأ جسي  لةقوق اانسان، ونقل لزمواثيق الدوليا.
ودع  القائما المشبرتا إلى ضرور  مواصزا البصدي وعد  الخنو ، ومقاوما مخططا  البرةي  
 والمصادر  من خال  المسار الشعبي والقضائي والبرلماني، وبنظي  األه  ةي النقب والمدن الساةزيا.
وزتد  عزى ضرور  بدوي  القضيا عبر البوجه لزمجبمع الدولي لزضنط عزى إسرائي  وثني ا عن 

 سياساب ا بجاط األقزيا العربيا ال سيما ةي ظ  ابسا  دائر  ال د  والبشريد.
وطالب  القائما المشرتا الةتوما ااسرائيزيا باالعبراف بالقرى العربيا ةي النقب والجزي  والمثزث، 

 بمسار جديد يعبمد عزى إشراأ المواطنين ةي البخطيط، وعزى المخططا  البديزا المقبرةا.والبدء 
 4/8/2015، 48عرب 

 
 يوماً  45زيارة لوزراء إسرائيليين للضفة خالل  50: الثانيةالقناة  .17

الناصر : ذتر  القنا  الثانيا ااسرائيزيا، زن االسبيطان الي ودي ةي الضشا النربيا، هو زتثر ما 
بةوذ عزى اهبما  واراء الةتوما ااسرائيزيا، والذين نظموا عشرا  الايارا  ل ذا النرل خال  يس

الشبر  الماضيا. وقا  زودي سين  المراس  السياسي لزقنا  زنه ومنذ بشتي  الةتوما ااسرائيزيا 
 ةقط.ايار  لمناطق ةي الضشا النربيا، خال  ش ر ونصف  50الةاليا، نظ  عدد من الواراء نةو 

ونق  المراس  ااسرائيزي عن مسؤولين عستريين قول  ، إن "هناأ تثاةا بالايارا ، والبي بشت  عبئا 
شديدا عزى المؤسسا األمنيا ااسرائيزيا"، وزشاروا إلى زن هناأ ايارا  زخرى زتثر من هذا العدد 

 بتثير.
ايار ،  15تبر من الايارا  بواقع وبين زن زوري زرئي  واير الاراعا ةي ةتوما نبنياهو نظ  العدد األ

 ايارا ، خال  الشبر  ذاب ا. 8يبزوط واير البربيا والبعزي  ااسرائيزي نشبالي بن  بواقع 
وشدد سين  عزى زن زتثر ما ي   واراء الةتوما هو االسبيطان الي ودي ةي الضشا النربيا، عزى 

 الرن  من زن المسبوطنين ال يشعرون بذلأ، ةسب قوله.
 4/8/2015برس، قدس 
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 " تطالب مجلس األمن إدانة السلطة الفلسطينيةإسرائيل" .18
: طالب  إسرائي  المجزى األمن الدولي، مساء الثالثاء، إدانا ما سمبه البةريل 48عرب 

الشزسطيني لإلرهاب ةي زعقاب إصابا إسرائيزيا بةروق بعد إلقاء اجاجا ةارقا عزى سيارب ا ةي 
شير إسرائي  ةي األم  المبةد  رون بروشوار، إنه ةي ما بدين إسرائي  القدى زو  من زمى. واع  س

العمزيا  اارهابيا، ةإنه من المشاجئ رؤيا القياد  الشزسطينيا والمجبمع الدولي الصم  بعد إصابا 
 المواطنا ااسرائيزيا.

 5/8/2015، 48عرب 
 

 ء السفير اإلسرائيلي منذ عام ونصفاإلسرائيلية: مستشارة األمن القومي األمريكي ترفض لقا اإلذاعة .19
نقز  ااذاعا ااسرائيزيا العاما صباح اليو  األربعاء زن مسبشار  األمن القومي األمريتي سواان 
رايى، بمبنع من لقاء السشير ااسرائيزي ةي واشنطن، رون درمر، منذ بوليه منصبه قب  عا  ونصف 

 العا .
صرح ب ذط المعزوما  رةل إيضاح األسباب لقرار رايى قال  ااذاعا إن المصدر األمريتي الذي 

 عد  لقاء درمر.
 5/8/2015، 48عرب 

 
 تمدد اعتقال زعيم مجموعة يهودية متطرفة الناصرةمحكمة  .21

ز ف ب: مدحد  مةتما إسرائيزيا امى اعبقا  اعي  مجموعا ي وديا مبطرةا يدعى مئير  -الناصر  
قب  طش  ةزسطيني ةرقًا الجمعا ةي الضشا النربيا ابيننر، وهو زو  شخص يب  اعبقاله منذ م

 المةبزا.
وزعزن  مصادر قضائيا زن مةتما الناصر  )شما  إسرائي ( قرر  بمديد اعبقا  ابيننر ةبى األةد. 
وتان ناطق باس  ج اا األمن الداخزي ااسرائيزي )شين بي ( صرح االثنين لوتالا "ةرانى برى": 

 سبب زنشطبه داخ  منظما ي وديا مبطرةا"."ب  اعبقا  ابيننر ةي صشد ب
 5/8/2015الحياة، لندن، 

 
 مدير عام وزارة الخارجية األسبق: موت الطفل علي دوابشة هو مولد دولة فلسطين .21

وديع عواود : قا  مدير عا  واار  الخارجيا األسبق زلون ليئي  إن مو  الرضيع عزي  -الناصر  
ليئي  ةي مقا  نشرط عزى صشةبه بالشيسبوأ، زمى، زنه دوابشا هو مولد دولا ةزسطين، ويوض  
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نما يجب القيا  بعم   عندما يتون الم اجمون لعائزا ةزسطينيا مخربين ي ودا ةإنه ال يتشي البنديد، وا 
ما. واعببر زن زةض  عم  صةي ، ألنه منطقي ومشيد ةي هذط المرةزا، هو االعبراف بشزسطين 

  المبةد . ويقو  إنه منذ االنبخابا  البي زجري  ةي إسرائي  تدولا وقبول ا تعضو تام  ةي األم
 ةي ش ر آذار/ مارى ال بوجد معارضا زيديولوجيا ةقيقيا لزجمود المبواص  ةي عمزيا السال . 

ويبابع القو  "ةي هذا الواقع المجنون ال يوجد زي سياسي إسرائيزي بارا يذتر شعب إسرائي  بأن 
ن الوعد اال ي ال يمتن زن المنطقا البي بدعى "ي ودا  ن ا بابعا لشعب آخر وا  والسامر " ليس  لنا. وا 

 ".21ينير النظا  العالمي ةي العقد الثاني من القرن الو 
ويرى ليئي  زن زوروبا ةقط قادر  عزى القيا  اليو  بشجاعا، بعد قب  عزي دوابشا، وزن بقو  اسرائي  

نةن نعبرف  -خر يعيو عزي ا منذ مئا  السنينتشى.. األراضي ليس  لت  وهي بابعا لشعب آ
 بةق الشعب الشزسطيني عزى هذط األراضي وزيضا بشزسطين تدولا.

 5/8/2015القدس العربي، لندن،   
 

 أرنس: يجب السيطرة على المستوطنات التي أخليت في عملية فك االرتباط موشيه .22
موشيه زرنى السبعاد  السيطر   وديع عواود : دعا واير األمن األسبق ةي إسرائي  -الناصر  

ااسرائيزيا عزى المسبوطنا  البي زخزب ا ةي عمزيا ةأ االربباط قب  عشر سنوا  معببرا إخالءها 
ةضيةا. وعزى نرار زوساط إسرائيزيا واسعا يعبقد زرنى )الزيتود( ةي مقا  نشربه صةيشا "هآربى" 

ا وآالف الصواريخ البي بزن  إسرائي  بأنه بعد عقد عزى ةأ االربباط مع نا  وثالث ةروب مع 
من ا ةإن ةأ االربباط ن ح عن قرار خاطئ. ومبجاهال جرائ  االةبال  واالسبيطان وآخرها إةراق 

 األسر  ةي دوما.
 5/8/2015القدس العربي، لندن،   

 
 : خالفات بين المستوطنين حول جريمة "دوما" بين معارض ومؤيدهآرتس .23

ال  صةيشا "هآربى" ان هناأ خالةا  بين المسبوطنين ةو  الجريما وديع عواود : ق -الناصر  
ةي دوما. وبنق  عن المسبوطنا الشاعر    بيخا  سرلوئي قول ا ان ا ال بشعر باالربياح النشسي بعد 
عمزيا القب ، باعببارها عمال تري ا يسبةق ت  شجب. وبعببر زن هذط األعما  بخرق قوانين البورا  

اانسانيا، والعق  السوي، وبؤدي الى بدنيى اس  الخالق بشت  رهيب. تما بنق   وقوانين ااخالق
عن مسبوطن ةي بؤر  "هبالدي " بأييدط لجرائ  المسبوطنين، مشيرا إلى سشر "ميشنيه" األصةاح 
السابع، ةيث تبب هناأ، تما يقو ، إن "ةرق التنائى يعببر وصيا": "لتن هتذا بشعزون ب  ، 
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وبتسرون زنصاب  ، وبقطعون سواري   وبةرقون بماثيز   بالنار، ألنأ زن  شعب ب دمون مذابة   
 مقدى لزرب إل أ".

 5/8/2015القدس العربي، لندن،   
 

 حي المغاربةبمخطط استيطاني كبير و لالستيالء على ما تبقى من مقبرة مأمن هللا  يسعى االحتالل .24
مى، زن سزطا  االةبال  ااسرائيزي ذتر  صةيشا "معاريف" ا: ةسن مواسي -القدى المةبزا 

، "الةي الي ودي"بعم  عزى وضع مخطط اسبيطاني تبير ةي ةي المناربا، الذي ُيطزق عزيه اس  
 ةي البزد  القديما من القدى المةبزا.

زصبة  ةي مرةزا مبقدما  "شرتا بطوير وبرمي  الةي الي ودي"زن ما يسمى بو "معاريف"وزضاة  
 مزيون شيت . 150لةي المناربا بتزشا  من رس  خارطا هيتزيا

سيار ، وسيتون الدخو  إليه من  600ويشم  هذا المشرو  االسبيطاني بناء موقف سيارا  يبسع لو
نرةا ةندقيا. ويجري البخطيط ل ذا المشرو   125خار  زسوار البزد  القديما، تما سيب  بناء 

إلى زن واير البناء ااسرائيزي، يوآف االسبيطاني بةجا جذب سياح إليه، لتن الصةيشا زشار  
 ناالن ، وواير شؤون القدى، ائيف إلتين، ينظران بأهميا بالنا إلى هذا المشرو .

مزيون  25يقضي المخطط االسبيطاني زيضا بإضاةا مساةا  بجاريا وبرمي  بنى بةبيا بتزشا 
 26ةائط البراق بتزشا شيت . تما سيب  بناء بر  لمصعدين ت ربائيين تبيرين يوصال إلى ساةا 

 مزيون شيت .
 45، إيبي ببسزئي ، إنه سبُنشر قريبًا، مناقصا لبناء تنيى بتزشا "الةي الي ودي"وقا  المدير العا  لو

 ."ةديقا زثريا"مزيون شيت ، وبناء مرتا سياةي، ةي وسطه 
ن مسابقا مع ما زعزنبه بزديا االةبال  ةي القدى قب  زيا  ع "معاريف"ويباامن تشف صةيشا 

، وبةويز ا "البطوير"بخطيطيا لب ويد المنطقا المببقيا من شواهد مقبر  مأمن ف والبرتا، بة  شعار 
زلف شاق  لزشائاين،  85إلى منطقا اسبجما  سياةي. ورصد  بزديا االةبال  مبزنًا ماليًا قدرط نةو 

 زلف شاق . 25الجائا  األولى من المبزغ هي 
لبطوير مرتا القدى، دعوب ا لزجم ور  "عيدن"بالبعاون مع شرتا  ووج   بزديا االةبال 

المنطقا  "بطوير"والمؤسسا  البربويا والشنانين والقطا  البجاري، لبقدي  مخططا  وزةتار إبداعيا لو
الجديد، وهي المنطقا  "المق ى"البي يبمةور ةي وسط ا برتا مأمن ف ومةيط ا، وصوال إلى منطقا 

  ا عشرا  شواهد القبور، ةي المساةا المببقيا من مقبر  مأمن ف.البي يبواجد ةي
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بقو  ةي السنوا  األخير  ببنشيذ  "عيدن"وذتر  وثائق لبشصيال  إعالن البزديا، زن البزديا وشرتا 
)هي ةي األص  مقبر  مأمن ف( وبنوي اسبتما   "ةديقا االسبقال "زعما  واسعا ةي منطقا 

 "بطوير"لبرتا ومةيط ا، وضمن برناما اسبتمال ا ل ذط المشاريع، ة ي معنيا بومشاريع ا ةي منطقا ا
المنطقا المذتور ، من خال  بقدي  زةتار لمشاريع وةعاليا  مميا  وةديثا لزبعد المائي واألثري 

 والباريخي، مع األخذ باالعببار وجود مقبر  إسالميا ةي الموقع.
 5/8/2015المستقبل، بيروت، 

 

 األقصى بعد تصديهم لمتطرف يهودي رفع العلم اإلسرائيليبحراس ومصلين لواعتقاالت  اعتداءات .25
اعبقز  الشرطا ااسرائيزيا سبعا من ةراى المسجد األقصى واعبد  عزى : عبد الرؤوف زرناؤوط

عدد آخر بالضرب بعد زن بصدوا مع عدد من المصزين لمبطرف رةع العز  ااسرائيزي ةي صةن 
وقال  ال يئا ااسالميا العزيا ومجزى األوقاف والشؤون والمقدسا  ااسالميا  شرةا.قبا الصخر  الم

ةي القدى: "إن ما ةص  من رةع العز  ااسرائيزي ةي صةن مسجد قبا الصخر  المشرةا )من 
المسجد األقصى المبارأ( من قب  زةد الي ود المبطرةين هو انب اأ لةرما األقصى المبارأ 

 ق المسزمين".واسبشااا جديد بة
 وقد ادع  الشرطا ااسرائيزيا زن الذي رةع العز  هو سائ  ةرنسي.

مشير  إلى  إسرائيزيةي القدى زتد  زن منشذ االعبداء هو مسبوطن  ااسالميا األوقافولتن دائر  
عزى صةن قبا الصخر  وبعد منع ةراى المسجد األقصى المبارأ له  ااسرائيزيزنه "قا  برةع العز  

العز  منه وطردط من المتان ةإنه ل  يسبجب ل   وهاج  الةراى وانضم  اليه القوا  الخاصا  واخذ
عدد من  زصيبالبي اعبد  عزى الةراى والمصزين ب مجيا وبشت  عنيف جدا ةيث  ااسرائيزيا

 ةراسنا وب  نقز   إلى المسبششى لبزقي العال  ةيما ب  اعبقا  عدد من الةراى".
اعبصاما قبالا مرتا الشرطا ااسرائيزيا ةي البزد  القديما ةي  األقصىاى المسجد ونشذ العديد من ةر 
 عن امالئ  . بااةرا القدى مطالبين 

من ج به ةقد اسبنتر الشيخ مةمد ةسين، المشبي العا  لزقدى والديار الشزسطينيا وخطيب المسجد 
قبا الصخر  المشرةا، بعد اقبةامه األقصى، قيا  مسبوطن إسرائيزي برةع العز  ااسرائيزي ةي صةن 

رةاب األقصى، واعبداء جنود االةبال  عزى المصزين الذين ةاولوا منع المسبوطن، ما زدى إلى 
 إصابا عدد من ةراى المسجد األقصى بجروح، واعبقا  عدد آخر من  .

 5/8/2015األيام، رام هللا، 
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 يةسرائيلاإلجنسية الون للحصول على يسعالذين ن بالقدس ييفلسطينتقرير يزعم ارتفاع عدد ال .26
"زقس  زن زتون مواطنا مخزصا لدولا إسرائي "... هذا هو نص  :دينا عاد ، مايان لوبي  - القدى

 القس  الذي يجب زن يؤديه ت  من يةص  عزى الجنسيا ااسرائيزيا.
 ومن المالةظ زن عدد الشزسطينيين الذين يرددون هذط التزما  ةي باايد.

وضمب ا ةيما بعد ةي خطو  ل  بزق  1967الشرقيا البي اةبزب ا إسرائي  ةي ةرب عا  ةي القدى 
 اعبراةا دوليا بةيط البعقيدا  بالقضايا المرببطا بال ويا الشزسطينيا.

زلف ةزسطيني يعيشون  300ةبينما بعببر إسرائي  زن شرق المدينا جاء من الدولا ةإن ما يقدر بنةو 
  ليسوا مواطنين إسرائيزيين ب  يةمزون بطاقا  هويا ارقاء بصدرها هناأ ال يعبرةون بذلأ. ه

 إسرائي  وبمنة   ةق ااقاما الدائما.
وةي ةين زن بإمتان   السعي لزةصو  عزى الجنسيا إذا زرادوا برةل األنزبيا العظمى من 

باالةبال  ذلأ إذ ال يريدون البخزي عن باريخ   زو النظر إلي   عزى زن   يقبزون  الشزسطينيين
 عاما. 48ااسرائيزي الذي بدز قب  

ويقو  باةثون ومةامون إنه عزى مدار السنوا  العشر الماضيا خال عدد مباايد من الشزسطينيين 
 المقيمين بالقدى الشرقيا نمار طريق طوي  الالا  لزةصو  عزى الجنسيا ااسرائيزيا.

زسطينيا مسبقزا. وهو يعتى زيضا بشتيرا ويعبر هذا ةي جانب منه عن ةقد األم  ةي قيا  دولا ة
عمزيا ينطوي عزى اعبراف بأن ةم  الجنسيا ااسرائيزيا ييسر اقبناص ةرصا عم  زو بنيير الم نا 

 زو شراء منا  زو بنيير ج ا الستن زو السشر لزخار  زو الةصو  عزى الخدما  المخبزشا.
بيانا  مع د القدى لدراسا  إسرائي  ويةج  المسؤولون ااسرائيزيون عن التشف عن زرقا  لتن 

بشير إلى قشا  ةي السنوا  العشر األخير  إذ اربشع عدد الطزبا  المقدما لزةصو  عزى الجنسيا من 
وزلف طزب ةي العا  ةاليا يةص  نةو نصف مقدمي ا  800إلى ما بين  2003طزبا ةي عا   114

 ا  المعنيا زسئزا من مئا  قب  بدء عزى الجنسيا ةي ن ايا المطاف. عالو  عزى ذلأ بزق  الج
 عمزيا بقدي  الطزبا  رسميا.

-2012طزبا ةي عا   1434وبظ ر زرقا  ةصز  عزي ا رويبرا من واار  الداخزيا زنه تان هناأ 
طزبا بالرةل.  169طزبا قيد البةث وقوب   1061من ا بينما الياا   189بم  المواةقا عزى  2013

  .ول  يعرف مصير بقيا الطزبا
وال يةبذ الشزسطينيون الذين قدموا الطزبا  الةديث عن األمر. ةأداء قس  الوالء ليى س ال عزي   

 تما زن الةصو  عزى الجنسيا ااسرائيزيا واالنضما  لزعدو من المةرما .
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يقو  خزي  بشتجي خبير الخرائط وعضو ةريق البشاول الشزسطيني سابقا إن الجمود السياسي 
ط من السعي عزى مدى سنوا  من زج  إقاما دولا ةزسطينيا يايدان من زعداد والشعور بااةبا

 المبقدمين لزةصو  عزى الجنسيا ااسرائيزيا.
ويضيف "إذا اسبمر هذا الوضع عزى ماذا سيبشاول الشزسطيني؟" وبساء  ه  يبشاول عزى زرل 

 خسرها ةعال ز  عزى ستان يجري ةقده  ةعزيا.
تا  سيطرب ا عزى القدى ديموجراةيا وهي عمزيا يساعد ةي ا ةصو  وقا  إن إسرائي  بةاو  إة

زلف ةزسطيني عزى  24ةص  نةو  1967ةزسطينيين عزى الجنسيا ااسرائيزيا. وزضاف زنه منذ عا  
 الجنسيا زي ما يساوي نةو عشر  ةي المئا من ستان القدى الشرقيا الشزسطينيين.

ضع ةي االعببار زن زبناء الةاصزين عزى الجنسيا زوسع عندما يو  الديمونراةيويتون البأثير 
 ااسرائيزيا يولدون إسرائيزيين.

 4/8/2015وكالة رويترز لألنباء، 
 

 رقصوا حولهم وهم يحترقون ويصرخون: المستوطنون تفاصيل جديدة حول حرق عائلة دوابشة .27
ديد  ةو  تشف نسان دنزى مسؤو  مزف االسبيطان ةي الضشا النربيا، بشاصي  ج :را  ف

الجريما البي اربتب ا اارهابيون المسبوطنون بةق عائزا دوابشا ةي قريا دوما جنوب مدينا نابزى، 
صابا والديه وشقيقه بجروٍح خطير .  والبي زسشر  عن اسبش اد الرضيع عزي دوابشا وا 

ا  وقا  دنزى ةي ةديث اذاعا "نجاح زف ز " المةزيا: "إن المسبوطنين قاموا باخبيار المن
المسب دف بعنايا ب دف القب ، وزلقوا الاجاجا  الةارقا من شبابيأ المنا  واسبيقظ زصةاب المنا  
الاو  والاوجا وبدز  عمزيا الصراخ، وعند مةاولب   الخرو  من المنا  تان ةي المدخ  الرئيى 

اق   بستب زتثر من مسبوطن ينبظرون العائزا، وعند خروج   عزى الشور زلقوه  زرضا وقاموا بإةر 
 ماد  ةارقا عزي   ث  بدؤوا يطوةون ةول  .

عاما،  15وبابع دنزى: "تان هناأ زةد الجيران، ةيث ةضر إلى المنا  وذه  وهو ةبى صنير 
 150والاوجا، ورجع إلى الخزف زتثر من  الاو وةاو  المسبوطنون الزةاق به وقبزه تما قاموا بقب  

ث  ةر المسبوطنون من المتان وبرتوا الجريما شاهد عيان  خطو  ونادى اميزه والعائزا والجيران،
 لزباريخ".

وزضاف دنزى: "إن اارهابيين تانوا ينظرون إلى الاو  والاوجا وه  يةبرقون، وتانوا يطوةون 
 وبابع قائاًل: "تانوا مجموعا إرهابيا ول  يتونوا شخصًا زو اثنين". ةول   ويبششون ب  ".
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ةا زقوا  الشبى، هو ما قاله زةد ضباط االةبال  ل   خال  بوج    وقا  دنزى: "إن ما يؤتد ص
 عامًا". 15إلى دوما، ةيث قا  إن المسبوطنين تانوا يةاولون زيضًا اخبطاف ةبى يبزغ من العمر 

 5/8/2015األيام، رام هللا، 
 

 االحتالل يقتحم منزل عائلة دوابشة ويصادر أشرطة المراقبة .28
سرائيزي، ةجر يو  الثالثاء، منا  عائزا الطش  الش يد عزي دوابشا ةي اقبةم  قوا  االةبال  اا

قريا دوما القريبا من مدينا نابزى شما  الضشا النربيا المةبزا، وشرع  بأعما  بةث وبمشيط 
 بةجا البةقيق ةي عمزيا إةراق منا  العائزا عزى زيدي مسبوطنين ي ود، ةجر الجمعا الماضيا.

عمر دوابشا، زن قو  من جيو االةبال  اقبةم  القريا ةي بما  الساعا  وزوض  الناشط الميداني
الثانيا من ةجر اليو ، ةيما دهم  عناصرها منا  عائزا دوابشا وقام  ببمشيطه ومصادر  بعل 
 الةاجيا  منه، بةجا الةاجا ل ا السبتما  سير البةقيقا  ةي واقعا ةرق الرضيع دوابشا وعائزبه.

بال  دهم  عددًا من المناا  والمةال  البجاريا الواقعا ةي مةيط منا  وزضاف زن قوا  االة
 عائزا دوابشا، وصادر  تاةا بسجيال  تاميرا  المراقبا من ا.

وةي سياق آخر، زشار الناشط الشزسطيني إلى زن القائمين عزى بي  عااء دوابشا زقاموا خيما بالقرب 
ال ائزا من الوةود المعايا بالش يد، والمبضامنا مع  األعدادمن منا  العائزا المةروق، السبقبا  

 عائزبه المصابا.
 4/8/2015، فلسطين أون الين

 
 األصليمن محرري صفقة شاليط للسجن لقضاء حكمهم  أسيراً  39 إعادةتقرر  "إسرائيل" .29

ذتر  صةيشا "يسرائي  هيو " العبريا زن الزجنا الخاصا بشةص شروط إطالق : القدى المةبزا
من   إلى السجن  39صشقا "وةاء األةرار" المعروةا باس  "صشقا شاليط"، قرر  إعاد  مةرري 

 لقضاء عقوبب   األصزيا بدعوى اربتاب مخالشا زخرى بخرق الشروط وبةب  إعاد  اعبقال  .
 50وتان جيو االةبال  اعبق  خال  ةمزا البةث عن الشبيا الثالثا المخطوةين العا  الماضي، 

 48ليط"، عزمًا زن النيابا ااسرائيزيا قدم  طزبا  اعبقا  بةق امةرري "صشقا شةزسطينيًا من 
من  ، ةيما ب  إطالق زةد االثنين المببقيْين، ةي ةين ل  بنظر الزجنا ةي شأن اآلخر ألنه ةوت  ةي 

 المةتما العستريا ةي الزد وزعيد لقضاء مةتوميبه األصزيا.
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  الزجنا زنه ل  يثب  ل ا إقدام   عزى اربتاب مخالشا زخرى، وةي ما يبعزق بسبا من المعبقزين، قرر 
لتن ا ةدد  زن   خرقوا شروط إطالق سراة  ، وبقرر إعادب   امضاء جاء من ةبر  مةتوميب  ، 

 وب  بقدي  البماسا  ضد جاء من قرارا  الزجنا.
 4/8/2015، وكالة سما اإلخبارية

 
 استخدام التغذية القسرية بحق األسير عالنيومًا من اإلضراب: قراقع يحذر من  50بعد  .31

ةذر عيسى قراقع رئيى هيئا شؤون األسرى والمةررين من اسبخدا   ةادي زبو سعدى: -را  ف 
البنذيا القسريا بةق األسير المضرب عن الطعا  المةامي مةمد عالن من ستان نابزى، الذي 

بقاله ااداري ويقبع ةي مسبششى سورتا. دخ  يومه الخمسين من ااضراب المشبوح اةبجاجا عزى اع
واعببر زن هناأ نوايا إسرائيزيا لبدء بطبيق قانون البنذيا القسريا عزى األسير عالن بدال من 
االسبجابا لمطالبه ب دف تسر إضرابه وعايمبه. وزشار إلى زن إسرائي  قد بربتب جريما بةق 

 عزى ذلأ. زقدم ما  إذااألسير عالن 
طباء ةي إسرائي  بعد  المثو  والبعاطي مع هذا القانون القاب  والذي اعببر بشريعا وطالب قراقع األ

 لزبعذيب ومخالشا آلداب وزخالق م نا الطب ولزقانون الدولي اانساني.
 5/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 طفل في سجونها 200تواصل انتهاكاتها بحق  "إسرائيل"هيئة األسرى:  .31

يو  األربعاء، زن سزطا  االةبال  الصادر عن هيئا شؤون األسرى والمةررين  زظ ر بقرير: را  ف
( طش  ةزسطيني قاصر دون سن 200ومصزةا سجون ا، ال اال  بواص  اعبقال ا وانب اتاب ا بةق )

 ( عاما، مواعين بين ثالثا سجون هي عوةر ومجيدوا وهشارون.18الو )
( شبال، ةيما وص  عدده  ةي 39جن هشارون بزغ )وبين  ال يئا، زن عدد األسرى األطشا  ةي س

 (.100( شبال، وةي عوةر )63سجن مجيدوا )
 السجانينوزتد ، زن األسرى األطشا  يبعرضون ألبشع صور الممارسا والمعامزا من قب  

من األسرى القاصرين لواةد زو زتثر من زشتا  البعذيب  %99والمةققين، ةيث يبعرل ما معدله 
جسديا والنشسيا، ويةاتمون ةي مةات  تالتبار، ويةرمون من ايارا  ذوي   ومن ايارا  زو ااهانا ال

 المةامين، تما يةرمون من البعزي  والعال .
ووةًقا لز يئا، بةب  القدى النسبا األعزى ةي اعبقا  األطشا ، ةيث يب  يومًيا اعبقا  طشزين عزى 

 سياسا االعبقا  المنالي بةق المئا  من  .األق ، عالو  عزى البوقيف المؤق  ألتثره ، ون ا 
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وبأبي مةاةظا الخزي  ةي المرببا الثانيا من ةيث عدد األطشا  المعبقزين، ببرتا اعبقاالب   ةي 
 مناطق البماى ةي المدينا.

 5/8/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 بعد تحقيق مطلبه األسير عبد الرحمن عثمان يعّلق إضرابه عن الطعام .32
قا  مةامي نادي األسير، زمى، إن األسير عبد الرةمن عثمان من نابزى، عزحق إضرابه : زىناب

 يومًا، وذلأ بعد بةقيق مطزبه والسماح له باالبصا  بعائزبه. 25المشبوح عن الطعا ، الذي اسبمر 
، 2006وزشار نادي األسير، ةي بيان صةاةي، زمى، إلى زن األسير عثمان معبق  منذ العا  

و  بالسجن المؤبد وسبع سنوا ، وهو مةبجا ةي عا  سجن "ايش " منذ عامين، تما زنه ومةت
 مةرو  من ايار  العائزا.

 5/8/2015األيام، رام هللا، 
 

 أسيرًا بينهم جريح 44االحتالل تمدد اعتقال  محاكم .33
عا لسزطا  زةاد  جمعيا "نادي األسير الشزسطيني" الةقوقيا زن المةات  العستريا الباب: را  ف

(، اعبقا  العشرا  من األسرى الشزسطينيين ةي السجون 8|4االةبال  ااسرائيزي مدد  يو  الثالثاء )
 ومراتا البةقيق البابعا لالةبال .

زسيرًا ةزسطينيًا،  44وزوض  "نادي األسير" ةي بيان صةشي زن قرار المةات  شم  بمديد اعبقا  
القضائيا، الةبًا إلى زن جزسا  مةاتما سبعقد لألسرى ةي بذريعا اسبتما  البةقيق وااجراءا  

 الشبرا  القادما.
 4/8/2015، قدس برس

 
 ديس أبوعشرات الفلسطينيين خالل مواجهات في بلدة  إصابةالقدس:  .34

(، عشرا  الشبان الشزسطينيين خال  مواج ا  اندلع  8|3زصيب مساء االثنين ): القدى المةبزا
 بالرصاص. زةده ال  ةي بزد  زبوديى شرق مدينا القدى المةبزا، بين الشبان وقوا  االةب

وزةاد  جمعيا ال ال  األةمر الشزسطيني ةي بيان ل ا بزق  "قدى برى" نسخا منه بأن زةد الشبحان 
المصابين بعرل لطزق ةي بطنه برصاص "البوبو" وقنبزا ناا إضاةا إلى عد  رصاصا  بالمطاط 

يادا  المقاصد، وذلأ خال  المواج ا  البي اندلع  ةي شار  بشت  مباشر، ةيث ُنق  إلى ع
 الجامعا ةي بزد  زبوديى، مضيشا زن ةالا الشاب وصش  بو"المبوسطا".
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عشرا  الشبان زصيبوا بالناا المسي  والرصاص المطاطي، ةيث بم  معالجب ا  زنالبيان  وزضاف
يذتر زن مواج ا  اندلع ، عقب بمتحن عدد من الشبان من ةب  ةجو  ةي "جدار الشص   ميدانيًا.

 ةي بزد  زبوديى. العنصري"
 4/8/2015، قدس برس

 
 قوات االحتالل تهدم مساكن وبركة لتجميع المياه وتجرف أراضي في محافظة الخليل .35

قريا خش  الدر  البدويا الخزي : هدم  قوا  االةبال  ااسرائيزي، زمى، مستنا و "برتسا" ةي 
جنوب شرقي الخزي ، تما هدم  نرةبين اراعيبين وبرتا لبجميع المياط وجرة  زراضي اراعيا ةي 
بزدبي ةزةو  وبي  تاة  شما  نربي المدينا، ةيما اعبقز  خال  مداهما  ةي مخي  الشوار جنوب 

 مواطنين. 3المدينا 
سبيطان ةي جنوب الخزي ، رابب جبور، زن قو  من وقا  منسق الزجنا الوطنيا لمقاوما الجدار واال

جيو االةبال  راةقب ا جراةا  هدم  مستنا من الصشي  ةي "خش  الدر " يؤوي عائزا المواطن 
زشخاص ( و"برتسا" لبربيا المواشي يعود لزعائزا، وذلأ بةجا  10موسى زةمد عواد ال ذالين ) 

ار  المدنيا" ااسرائيزيا، مشيرا إلى زن انب اتا  إقامب ما دون الةصو  عزى برخيص مسبق من "ااد
االةبال  ةي المنطقا شمز  زمى، زيضا، مداهما منطقا "ااعيما" شرق يطا والشرو  ةي بخريب 
وخزع زشبا  خضروا  زنابيب مياط ةي ةق  يعود لزمواطن اةمد برنو الشواهين بايد مساةب ا عزى 

 الدونمين.
  شما  الخزي ، زمى، زن قو  من جيو االةبال  تان يراةق ا ةي سياق مبص ، قال  بزديا ةزةو 

مبرا مربعا وبرتا لبجميع  16ضباط من "اادار  المدنيا" ااسرائيزيا هدم ، زمى، نرةا بمساةا 
المياط وجرة  جدارا اسبناديا وماروعا  ةي ةق  بمنطقا "الضةضاح" جنوب البزد  يعود لزمواطن 

ما زشار مجزى قروي بي  تاة ، إلى هد  قو  من جيو االةبال  وليد مةمد مصطشى القشقيو، ةي
نرةا اراعيا بمنطقا "ةيزا سعود" جنوب شرقي البزد  بعود لزمواطن إياد مةشوظ، وذلأ بةجا "عد  

 البرخيص".
 5/8/2015األيام، رام هللا، 
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 بمواجهة االستيطان والتهويد قرية دير سمعان األثريةالضفة:  .36
لبجريف ااسرائيزيا المسبمر  ب دف البوسع االسبيطاني ةي زضرار تبير  بمةيط بسبب  عمزيا  ا

قريا دير سمعان األثريا نربي مةاةظا سزشي  شما  الضشا النربيا، وبمراةق ا واألراضي الاراعيا 
 المةيطا ب ا.

طنون تما ب دد مشاريع االسبيطان ةي مةيط القريا بض  مراةق ا، وبسعى سزطا  االةبال  والمسبو 
الذين يبواةدون إلى قريا دير سمعان إلى إثبا  وجوده  الباريخي ةي ا، والسيطر  عزي ا لباييف 

 باريخ ا وبشويه معالم ا.
وطالب مبخصصون ةي مجا  اآلثار الج ا  الدوليا ببوةير الةمايا لآلثار الشزسطينيا من البنو  

 .االسبيطاني، ومنع االةبال  من باييف الباريخ الشزسطيني
 4/8/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 تقليص خدمات "األونروا" مخالفة لميثاق األمم المتحدة ":الضمير" .37

"إن بوجه 'األونروا' البخاذ قرارا  بقضي ببقزيص  قال  مؤسسا الضمير لةقوق اانسان ةي نا :
  المانةا ةج  خدماب ا البي بقدم ا لالجئين الشزسطينيين بةجا العجا المالي، وعد  وةاء الدو 

بالبااماب ا الماليا بجاط األونروا، بمث  مخالشا واضةا وصريةا لميثاق األم  المبةد ، وقرارا  األم  
 1949ديسمبر )تانون األو (  8( الصادر بباريخ 302المبةد ، خاصا قرار الجمعيا العاما رق  )

 الذي زسى الوتالا".
 4/8/2015، فلسطين أون الين

 
 تنديدًا بإرهاب المستوطنين في يافا يافا: تظاهرة حاشدة .38

شارأ العشرا  من ستحان مدينا ياةا، مساء زمى، ةي بظاهر  بنديديحا بإرهاب  :يةيى جبارين - ياةا
 المسبوطنين والبي تان آخرها ةرق الطش  عزي دوابشا.

ةسن  وعز  زنه ب  اعبقا  مبظاهرين اثنين ممحن شارتوا ةي البظاهر ، زةدهما المواطن العتحاوي
وبأبي هذط البظاهر ، ضمن سزسزا من البظاهرا  البي بنظ  عزى جانبي الخطح األخضر  ندحاف.

ورةع المبظاهرون الشعارا  المندد  بجرا  االةبال  وطالبوا  اةبجاجًا عزى الجريما البشعا األخير .
 باعبقا  مربتبي جميع المجاار بةق زبناء شعبنا الشزسطينيح.

الةبال  إلى اواٍ  ولو بعد ةين، وشدحد المبظاهرون عزى زهميحا البضامن مع وزتد  البظاهر  زن ا
 زهالي قريا دوما.
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تما جاء  هذط البظاهر  باامنًا مع الجريما البي نشذب ا قوا  ال د  ااسرائيزيا، صباح زمى، ةي 
 قريا دهمو القريبا من الزد والرمزا.

 4/8/2015، 48عرب 
 

 اء للذكرى العاشرة للمجزرةمسيرة حاشدة في شفاعمرو إحي .39
انطزق  ةي ششاعمرو، بعد السادسا بقزي  من مساء يو ، الثالثاء، مسير  إةياء ذترى : إيناى مري 

 ش داء مجار  ششاعمرو العاشر ، من زما  دار بزديا ششاعمرو بابجاط النصب البذتاري لزش داء.
ةي مسير  إةياء ذترى الش داء  وتان  الزجنا الشعبيا ةي ششاعمرو قد وج   الدعو  لزمشارتا

 ميشي  بةوث ونادر ةايأ وهاار ودينا برتي، ورةع الصو  ضد سياسا القب  والق ر.
وةي تزمٍا ل ا زما  المشارتين ةي المسير  وزهالي الش داء، قال  النائبا ةنين اعبي: 'الشزسطينيون ال 

و  واألخير: زن نبقى، لتن لتي يترهون الةيا ، وليسوا مشرو  مو ، نةن مشرو  ةيا  وهدةنا األ
 نبقى عزينا زن ندةع الثمن'.

وقا  الشيخ رائد صالح ةي البظاهر : جريما اارهاب ااسرائيزي، البي وقع  ةي هذا المتان قب  
سا، ولذلأ سزًشا، ال زبردحد زن زقو : إن  عشر  سنوا  ل  بتن جريما ةرديحا، ب  تان  جريما مؤسح

زنا ال نثق ب ا، وال نثق بقضائ ا وال نثق بادعاءاب ا المخبزشا بة  شعار المؤسسا البي بسببي  قب
الةشاظ عزى القانون وضبط النظا ، ال نثق بت  ذلأ، ونةن اآلن مطالبون زن ننظر إلى اليو  وند، 

 وزن ندرأ زننا دخزنا ةي مرةزا جديد  مصيريحا.
 ا ويمتنه اربتاب جريما زخرى مثز ا.واخبب  ةديثه بالقو : من اربتب الجريما ما اا  يسير بينن

 4/8/2015، 48عرب 
 

 مواجهة كروية بين الضفة وغزة تتعدى السياج اإلسرائيلي وتتجاوز الخالف السياسي .41
زشرف ال ور: زخيرا ورن  معيقا  إسرائيزيا تبير ، بمثز  برةع البطاقا الةمراء، قب  البراجع  -نا  

النربيا السيا  ااسرائيزي، وبجاوا الخالةا  السياسيا  عن ا، اجباا ةريق رياضي قاد  من الضشا
 وعبر إلى قطا  نا ، لمالقا  زةد الشرق الترويا، ةي مبارا  الذهاب عزى تأى ةزسطين.

ووص  بعد ساعا  ظ ر زمى إلى قطا  نا  نادي زهزي الخزي ، من خال  معبر بي  ةانون 
 بط  الدوري والتأى ةي قطا  نا . "إيرا" ااسرائيزي، لمالقا  نادي ابةاد الشجاعيا،



 
 
 
 

 

 27 ص                                               3655 العدد:         5/8/2015 األربعاء التاريخ: 
  

قطا  نا ، بسبب المعيقا  والةواجا ااسرائيزيا، لقطع ا الشريق الخزيزي لزوصو   طويزاوبعد رةزا 
تيزومبرا، زي زن قطع ا ال يةبا   80خاصا وزن المساةا بين المدينبين الشزسطينيبين ال ببجاوا الو 

 ةاة  ةي القطا ، اسبعدادا لزمواج ا الترويا. ، ةط الشريق الضيف وسط اسبقبا دقيقا 45سوى 
وجاء وصو  الشريق الضيف عزى قطا  نا  بعد زن سمة  ل   سزطا  االةبال ، عقب رةل 
طزب البصري  لعد  زيا ، مبجاواين بذلأ ما قطعه ابةاد إسرائي  لتر  القد  ةي االجبما  األخير 

 لتوننرى "الشيشا".
 5/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 إشادة إسرائيلية بالتحول في موقف واشنطن من السيسي .41

زشاد "مرتا زبةاث" مرببط بدوائر صنع القرار ةي ب  زبيب بالبةو  الذي : صال  النعامي -نا  
طرز عزى موقف اادار  األمريتيا من نظا  عبد الشباح السيسي، ال سيما إعالن واير الخارجيا 

  ببعاون مع النظا  ةي القاهر  ةي مواج ا البنظيما  اارهابيا األمريتي األخير زن الواليا  المبةد
 المبطرةا.

وقا  "مرتا يروشزي  لدراسا المجبمع والدولا"، الذي يرزى مجزى إداربه وتي  واار  الخارجيا 
ااسرائيزيا، دوري نولد، إن البةو  جاء خال  الايار  األخير  البي قا  ب ا تيري لزقاهر  واجبماعه 

 ي.بالسيس
وةي ورقا بقدير موقف زعدها السشير ااسرائيزي األسبق ةي القاهر ، بسشي ماا ، اقببى ماا  عن 
مسؤو  مصري قوله إن تيري زبزغ الجانب المصري بأن لدى الواليا  المبةد  معزوما  بربط 

 جماعا ااخوان المسزمين بالعمزيا  اارهابيا البي بةدث ةي مصر والمنطقا.
ر الذي نشر مساء الثالثاء زنه تان يبوجب عزى الواليا  المبةد  زن بدرأ منذ امن وجاء ةي البقدي

زنه ةي ةا  ب  إسقاط نظا  الةت  الةالي السيسي، ةإنه سيتون من المسبةي  عزى الواليا  المبةد  
 شن ةرب ةي منطقا الخزيا دةاعا عن مصالة ا.

سبخدا  مجال ا الجوي خال  الةروب البي وزشار ماا  إلى زن مصر بسم  لسالح الجو األمريتي با
بشن ا الواليا  المبةد  ةي المنطقا، منوها إلى زنه ل  يتن بوسع واشنطن بةقيق زهداف ةي ةرب 

 الخزيا الثانيا لوال زن األجواء المصريا ل  بتون مشبوةا زما  الطيران األمريتي.
إلى زنه عزى الرن  من الصشقا  البي وشدد ماا  عزى زهميا الدع  األمريتي لنظا  السيسي، مشيرا 

عقدها نظا  السيسي مع ت  من روسيا والصين وةرنسا، إال زنه ليى بوسع نظا  الةت  ةي القاهر  
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االسبنناء عن الدع  األمريتي، ال سيما بوةير العباد الالا  لمواج ا "البشتيال  اارهابيا ااسالميا" 
 العامزا ةي سيناء.

 2015/8/5، "21موقع "عربي 
 

 "إسرائيل"فرقة أردنية ترقص في  :مواقع عبرية .42
نشر  مواقع عبريا الثالثاء، مقطع ةيديو لشرقا "الشنون" األردنيا، ظ ر  : مةمود الشرعان -عمان 

 ةيه مشارتا الشرقا ةي م رجان "ترمئي " السنوي لزرقص، المقا  هذط األيا  ةي "إسرائي ".
صا، بااضاةا إلى المطرب، وه  يرقصون عزى زنان شخ 11وظ ر زعضاء الشرقا المتونا من 

 زردنيا، ةيث تانوا يربدون الاي األردني البقزيدي.
من ناةيب  ، زعببر ناشطون زردنيون زن مشارتا الشرقا ةي ةش  راقص ةي "إسرائي " بطبيعا، ةيث 

بيع، خاصا عندما رزوا زن "البطبيع عد  زشتا ، من ا البطبيع الشني، الذي يعدح من زسوز زنوا  البط
وانبقد النشطاء البطبيع، الذي ظ ر ةي بصشيق إسرائيزي لزشرقا  يبعزق الشن بالبراث األردني".

األردنيا، معببرين ذلأ "رقصا عزى الجراح، وبتريسا لمعاهد  "الذ  والعار" معاهد  وادي عربا"، عزى 
 ةد وصش  .

زن "النقابا برةل ما قام  به ةرقا "الشنون"،  من ج به، زتد نقيب الشنانين األردنيين، ساري األسعد،
مشددا عزى زن "موقف النقابا واض  بشأن البطبيع مع التيان ااسرائيزي"، منوها إلى زن "النقابا 

 برةل البطبيع جمزا وبشصيال".
وقا  األسعد ةي بصريةا  صةشيا، معزقا عزى مشارتا الشرقا األردنيا ةي الم رجان ااسرائيزي: 

قابا سببابع األمر، وذلأ لزبأتد من صةا الشيديو، إضاةا إلى زن ا سببخذ ااجراءا  المناسبا "إن الن
 بةق الشرقا".

 5/8/2015، "21موقع "عربي 
 

 رفض أردني لتخفيض خدمات األونروا واتصاالت لتوفير الدعم الالزم لـها .43
قشب ا لبوج ا  وتالا واصز  لجنا ةزسطين النيابيا منا :وخالد الخواجا األميرماجد  -عمان 

 "االونروا" بقزيص الخدما  المقدما لالجئين الشزسطينيين ةي المخيما  الشزسطينيا.
الثالثاء برئاسا النائب المةامي يةيى السعود  زمىجاء ذلأ خال  االجبما  الذي عقدبه الزجنا 

  دائر  الشؤون وةضور نائب رئيى الواراء واير الخارجيا وشؤون المنبربين ناصر جود  ومدير عا
 لجان بةسين المخيما . ورؤساء باألردن األونرواالشزسطينيا مةمود العقرباوي ومدير العمزيا  ةي 
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 .األونرواالمطزق ألي بقزيص ةي مسبوى الخدما  البي بقدم ا وتالا  األردنوزتد جود  رةل 
سبمرار ببقدي  خدماب ا. من اال الوتالاودعا الدو  المانةا إلى ضرور  الوةاء بالبااماب ا لبمتين 

وعرل الج ود البي يقو  ب ا األردن وابصاالبه عزى مخبزف الصعد ب ذا الخصوص مشيرًا إلى زن 
ةبى إن اء  األونروااألردن يسبقب  زتبر نسبه من الالجئين الشزسطينيين ويةرص عزى مساند  وتالا 

 قضيا الالجئين الشزسطينيين وةق   بالعود  والبعويل
( األونروانائبا بعقد اجبما  عاج  لمناقشا قضيا بقزيص الخدما  المقدما من ) 34طالب ذلأ  إلى

 لالجئين الشزسطينيين.
نعبر عن بضامنا مع العامزين ةي  إنناوقا  النواب ةي مذتر  ببنى البوقيع عزي ا النائب خزي  عطيا 

 زنيص الخدما  باعببار وتالا النوث اةبجاجا عزى سياسا بقزيص الخدما ، تما نرةل سياسا بقز
 ذلأ من مسؤوليا المجبمع الدولي وان قضيا الالجئين الشزسطينيين هي الشاهد عزى عدالا قضيب  .

الةتوما  زنوةي ذا  السياق تشف مدير عا  دائر  الشؤون الشزسطينيا الم ندى مةمود العقرباوي 
بوةير الدع  الالا  لوتالا النوث االردنيا وعبر واار  الخارجيا بجري ابصاال  عزى مدار الساعا ل
 مزيون دوالر. 110الدوليا من اج  سد العجا المالي نير المسبوق"لالونروا" والبالغ 

 زص مزيون دوالر من  15مدارس ا هو  ادار  األردنالوتالا ةي  إدار المبالغ البي بةباج ا  زنوزتد 
 انقاذيببر  به  زنط ويمتن لشخص ثري مزيون دوالر لتاةا المناطق موضةا بان هذا المبزغ بسي 25

 المدارى من البوقف خال  العا  الدراسي الةالي.
 5/8/2015، الرأي، عّمان

 
 األونروا يعتصمون اليوم احتجاًجا على توجه الوكالة لتأجيل العام الدراسي موظفو .44

األردن إلى إمتانيا " ةي األونروالوح ابةاد العامزين ةي وتالا النوث الدوليا ": ةمدان الةا -عمان 
 بأجي  بدء الدراسا بسبب العجا المالي الذي بواج ه مواانا "األونروا".

الثالثاء وةصز   زمىمن مساء  مبأخر جاء ذلأ ةي البيان الذي زصدرط االبةاد ةي ساعا 
المدارى زما  الطزبا ومعزمي   إلى زج  نير  إنالق"الدسبور" عزى نسخا منه مبينا إنه سيب  

 الجامعا وتزيبي وادي السير وبدريب عمان/ ناعور. إنالقوزيضا مسمى، 
 إدار  إقدا لزضنط عزى الدو  المانةا ولزةيزولا دون  األردنابةاد العامزين ةي  إجراءا وضمن 

الثالث بالباامن مع  ااجراءالوتالا عزى ابخاذ قرار ببأجي  بدء العا  الدراسي الجديد ةقد بقرر بنشيذ 
الدو  العربيا المنعقد ةي القاهر  عزى مسبوى واراء الخارجيا العرب وذلأ بالبوقف اجبما  جامعا 
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الرئاسا  زما  األربعاءعن العم  واالعبصا  لمد  ساعا اعببارا من الساعا العاشر  من صباح اليو  
 العاما ةي وادي السير.

وبناب    زبناؤه ةبب   لزمشارتا واالعبصا  وبص األونرواودعا البيان اولياء امور طزبا مدارى 
يتونوا ةي الاي المدرسي ودعو  طزبا التزيا  )وادي السير/ناعور/العزو  البربويا(  زنويشض  

لزمشارتا ةي االعبصا  ودعو  لجان المخيما  والشعاليا  الشعبيا المخبزشا والجمعيا  الخيريا 
 ومؤسسا  المجبمع المدني لزمشارتا ةي االعبصا .

 5/8/2015، الدستور، عّمان
 

 بان كي مون يدعو الجهات المانحة إلى دعم األونروا في أزمتها المالية .45
ةي رسالا له يةي  ةي ا البقرير الخاص لزمشول العا  لألونروا إلى الجمعيا العاما، زعرب األمين 
 العا  بان تي مون، عن قزقه العميق إااء الوضع المالي الذي بواج ه الوتالا، والعواقب اانسانيا

وما  2015والسياسيا واألمنيا البي قد بنبا عنه، إذا ل  يب  بوةير البموي  التاةي والمسبدا  لعا  
 بعدط، عزى الشور.

وزتد األمين العا  عزى زنه وةي الوق  الذي بنمو ةيه األاما  والمعانا  اانسانيا ةي جميع زنةاء 
بعببر زةد زعمد  االسبقرار لعدد الستان  الشرق األوسط، ةمن الضروري زن يب  باويد األونروا، البي

المسجزين والمقدر عدده  بنةو خمسا ماليين الجئ ةزسطيني، )زن يب  باويدها( بالموارد الالاما 
لبمتين ا من االسبمرار ةي بقدي  الخدما ، بما ةي ذلأ البعزي  لنصف مزيون طش  من الالجئين 

برةا  المشول العا  بيار ترينبو ، الداعيا إلى الشزسطينيين. وجدد السيد بان دعمه التام  لمق
 ،2015ضمان االهبما  الشوري بخطور  الوضع الناج  عن العجا المالي نير المسبوق لألونروا لعا  

 وما بعدط.  2016والمعالجا الشوريا لقضايا البموي  المامنا البي بواج  ا لعا  
لعال  ةي األسابيع القزيزا الماضيا ةو  هذا األمين العا ، الذي بةدث شخصيا إلى عدد من قاد  ا

 100الموضو ، دعا جميع الج ا  المانةا إلى ضمان المبزغ المطزوب لألونروا والذي يقدر ب
مزيون دوالر وعزى وجه السرعا، وزن يب  بقديمه ةي زقرب وق  ممتن، ةبى يبسنى لألطشا  

 .الشزسطينيين زن يبدزوا عام   الدراسي المقب  دون بأخير
 4/8/2015، نيويورك –المتحدة  األمم أنباءمركز 
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  "إسرائيلو"تعزيز التعاون االستخباري بين الواليات المتحدة إلى تل أبيب ل وفد أمريكي رفيع .46
": من المقرر زن يص  إلى إسرائي  وةد زمريتي رةيع، ةي مطزع زيزو  القاد ، 48"عرب  -ب  زبيب 

 بخباري بين إسرائي  والواليا  المبةد .وذلأ لمناقشا بعايا البعاون االس
وقا  مسؤو  تبير ةي الوةد إن ال دف من البعاون االسبخباري عرقزا بةوي  زموا  من إيران إلى 

لى ةماى والج اد ااسالمي ةي قطا  نا ، ةي زعقاب االبشاق النووي.  ةاب ف ةي لبنان، وا 
 السبخبارا  واارهاب، آد  اوبين.ويبرزى الوةد األمريتي نائب واير الماليا لشؤون ا

ومن المبوقع زن يجبمع الوةد مع مسؤولين تبار ةي الخارجيا ااسرائيزيا وةي ال يئا لألمن القومي 
 وشعبا االسبخبارا  ةي الجيو ااسرائيزي.

ونق  المسؤو  األمريتي قوله إن الواليا  المبةد  بعبقد زن نالبيا األموا  اايرانيا المشر  عن ا 
االا العقوبا  االقبصاديا، سوف بسبثمر ةي بطوير االقبصاد اايراني، وزن ن بيجا لالبشاق النووي وا 

 جاءا منه سيةو  إلى ةرى الثور ، ث  إلى ةاب ف وةماى والج اد ااسالمي.
 5/8/2015، األيام، رام هللا

 
 ستدفع ثمن فشل االتفاق النووي "إسرائيل": أوباما .47

، باراأ زوباما، إن إسرائي  هي البي سبدةع ثمن ةش  المصادقا عزى االبشاق قا  الرئيى األمريتي
 مع إيران ةي التوننرى وقد يعرل ب  زبيب ل جو  ةي الصواريخ ةي ةا  م اجما إيران عستريا.
سرائيزيا عن زوباما قوله لي  األربعاء خال  اجبماعه بقاد  ةي الجاليا  ونقز  وسائ  إعال  زمريتيا وا 

عزى خطابه الذي سيزقيه اليو  بشأن االبشاق مع إيران، إنه "إذا ةش   الطالع  ا األمريتيا الي ودي
عزى  صاروخياالبشاق ةي التوننرى، ةإن الواليا  المبةد  سب اج  إيران وةاب ف سيرد ب جو  

 ب  زبيب. إسرائي  هي البي سبدةع الثمن".
ن مصادر ةي الجاليا الي وديا األمريتيا قول ا إن ونقز  ااذاعا ااسرائيزيا العاما صباح اليو  ع

 زوباما قا  إنه ليى مبأتدا من مصادقا التوننرى عزى االبشاق.
وةسب وسائ  ااعال  ااسرائيزيا، قا  زوباما إن االبشاق ليى مثاليا، لتن "إذا زردب  بشتيته ةزيتن، 

جدا لألمن القومي األمريتي لتن سبجدون مشات  صنير  ةقط، ألنه ةي المجم  هو صشقا جيد  
 وهذا هو األةض  اسرائي ".

وقا  زوباما إنه قرر منذ بوليه منصبه بعايا الشراتا مع إسرائي ، وبةقيق األهداف السياسيا 
الخارجيا لزواليا  المبةد  بوسائ  دبزوماسيا وليى من خال  الةروب. ولش  إلى زنه يرى بأنه 

األتبر بعد ةرب ةيبنا ، وزن الشعب األمريتي مبعب  برابيجياالسالةرب عزى العراق تان  الخطأ 
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من الةروب ويشع  ت  ما بوسعه لبجنب الةرب. وزضاف زنه لن يبردد ةي اسبعما  القو  لتن 
 تخيار زخير.

 5/8/2015، 48عرب 
 

 ترفع تقريرا ماليا طارئا لألمين العام وسط مخاوف من إمكانية تأجيل السنة الدراسية األونروا .48
بقرير ب  رةعه لألمين العا  لألم  المبةد  بان تي مون، ةذر  وتالا )األونروا( من زنه "ما ل   ةي

مزيون دوالر  101يب  الةصو  عزى بموي  بتام  قيما العجا المالي الذي بعاني منه الوتالا والبالغ 
  المبعزقا بةزو  منبصف الش ر الجاري، ةإن األاما الماليا قد بجبر الوتالا ببعزيق الخدما

ببرنامج ا البعزيمي إلى زن يب  بأمين المبزغ بأسرط". إن هذا يعني بأخير بدء السنا الدراسيا لنصف 
مدرسا إلى جانب ثمانيا مراتا م نيا منبشر  ةي  700مزيون طالب وطالبا مسجزين ةي ةوالي 

 الشرق األوسط.
يق ااجراءا  البقششيا وااداريا ويشيد البقرير زنه "وةسبما هو الوضع هو عزيه اآلن، ومع بطب

الصارما، ةإن الوتالا سبتون قادر  عزى االسبمرار ببقدي  خدماب ا ةي مجاال  إنقاذ الةيا  وةمايا 
الالجئين األشد ضعشا من الصعوبا  الشديد  والمةاةظا عزى الصةا العاما والسالما ةبى ن ايا 

وبقدي  المساعد  لزعائال  الشقير  من خال   العا . وبشم  هذط الخدما  برناما األونروا الصةي
برناما ااناثا والخدما  االجبماعيا وزنشطا البصةاح والطوارئ والبي ببوةر األموا  التاةيا ل ا 

 لدى الوتالا.
وزعرب المشول العا  لألونروا بيير ترينبو  عن قزقه العميق من زنه "قد يتون مطزوبا ابخاذ هذط 

اا  الةاجا لخدما  الوتالا ضروريا لالجئي ةزسطين وةي الوق  الذي ااجراءا  ةي ةين ال ب
يبمبع به البعزي  باعبراف عالمي باعببارط ضروريا من زج  البنميا البشريا الشامزا". وزضاف 
المشول العا  بأن "ما يسبدعي القزق عزى وجه الخصوص هو زن بزأ ااجراءا  قد بتون ضروريا 

  ةي سائر زرجاء الشرق األوسط وةي الوق  الذي يعد ةيه دور األونروا ةي وق  بباايد ةيه األاما
 هاما بشت  مباايد".

ويوض  البقرير بأن "مجبمعا  الالجئين، بمن ةي ذلأ موظشي األونروا زنشس  ، يعارضون هذط 
ااجراءا  وبأن البوبر قد بدز بالبصاعد بشت  مزةوظ ةي المخيما  الثمانيا والخمسين وذلأ ةي 

وق  الذي بضطر ةيه األونروا لزبعام  مع عواقب نقص البموي . ولدى البجديد لم ا  واليا ال
األونروا، دزب  الجمعيا العاما وبشت  روبيني عزى ااشاد  بالمساعد  الةيويا البي بقدم ا الوتالا 

 لالجئي ةزسطين وبدورها تعام  اسبقرار ةي المنطقا".
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ج  وضع األونروا ةوق زرضيا ماليا زتثر زمانا ةي السنوا  ويقد  البقرير الخاص مقبرةا  من ز
القادما. وبشم  هذط المقبرةا  إصدار مناشد  طارئا عاجزا وعقد مؤبمر لزبع دا  ةي بشرين األو  

وعقد ةزقا نقاشيا بشبرأ ةي ا الدو  األعضاء باألم  المبةد   2016من زج  بأمين البموي  لعا  
 ونروا.بؤدي إلى بموي  مسبدا  لأل

ويخبب  البقرير بالبأتيد عزى زن "ما هو عزى المةأ اآلن هي قدر  الوتالا عزى اسبمرار عم  الوتالا 
ةي بقدي  تام  ما قا  المجبمع الدولي بالبأتيد عزيه باسبمرار عم  الوتالا ةي مجا  رةاط وةمايا 

ةقيق االسبقرار ةي المنطقا الجئي ةزسطين وبقدي  خدما  البنميا البشريا ل   إلى جانب عمز ا ةي ب
 إلى ةين البوص  لة  عاد  لمسألا الجئي ةزسطين.

 5/8/2015موقع أونروا، 
 

 في قانون عملها "إجازة استثنائية بدون راتب"تعتمد  األونروا .49
بعديال ةي قانون عمز ا بمتن مشول الوتالا العا  من وضع  األونروااعبمد  وتالا : عمان

 يا بدون رابب وعن نير رنببه.الموظف ةي إجاا  اسبثنائ
وا لزمشول العا  بمبادر  منه وضع جوينص البعدي  الذي يسري اعببارًا من زمى الثالثاء زنحه ي

 الموظف ةي إجاا  اسبثنائيا إذا اربأى زن ذلأ سيتون ةي مصزةا الوتالا.
بدون رابب" وال ونص البعدي  الذي اطزع  "السبي " عزى نسخا منه "زن ااجاا  االسبثنائيا بتون 

 يدةع لزموظف رابب زو عالوا  زو نيرها من المناةع" إذا ب  وضعه ةي إجاا  اسبثنائيا.
 5/8/2015السبيل، عمان، 

 
 ألف مدرس ونعمل لحل األزمة المالية 22: ال صحة لتقارير االستغناء عن األونروا .51

قدى العربي"، إنه ال صةا لما زشيع نا : قا  عدنان زبو ةسنا المسبشار ااعالمي لو "األونروا" لو "ال
زي  لدى "األونروا". وزتد زن مزف االسبنناء عةو  قرار االسبنناء عن المدرسين العامزين ةي ةق  الب

عن   "ل  يطرح عزى طاولا البةث مطزقا". وزشار إلى زن ما نشر ةو  الموضو  "مجرد إشاعا  ال 
مدرسا بابعا لو "األونروا" يعمزون وةق  700زون ةي وزوض  زن هؤالء المدرسين الذين يعم قيما ل ا".

 عقود مع المنظما الدوليا، وزن هناأ اةبراما ل ذط العقود.
 110وزشار إلى سعي "األونروا" لزةصو  عزى األموا  الالاما لسد العجا التبير ةي مواانب ا ويبزغ 

لى سعي ا إلى الوقوف عزى "زرضيا ماليا صزبا"، ال  بعيد ل ا األاما الةاليا. ماليين دوالر، وا 
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وزوض  زنه ةي ةا  عد  دع  "األونروا" ةإن مصير تاةا المعزمين هو برأ العم  ةي الوتالا. 
وزشار إلى زن نصف مزيون طالب يسبشيدون من خدما  البعزي  البي بقدم ا "األونروا" عبر المدارى 

زلف طالب ةي  320ئ ، من   والمعاهد ةي تاةا مناطق بواجدها، وسيضطرون إلى البةث عن بدا
 قطا  نا  والضشا النربيا وةدهما، وتذلأ الةا  بالنسبا لزمدرسين.

 5/8/2015، القدس العربي، لندن
 

 تستنكر هدم منازل فلسطينيين في النقب المحتل "الدولية العفو" .51
وسعو   اسبنتر  منظما العشو الدوليا "امنسبي"، هد  مناا  ةي قريبي دهمو قرب الرمزا :وتاال 

. وقا  مدير الةمال  ةي المنظما إن عمزيا  ال د  البي بطا  بيو  الشزسطينيين  ةي النقب المةب ح
هي اسبمرار لسياسيا الخراب الممن ا، البي بببع ا سزطا االةبال  البي ببعمد بنشيذ عمزيا  ال د  

 ثيق الدوليا.بدي  لزستن، ما يخالف الموا زيةي ساعا  الزي  ارهاب الستان دون بوةير 
 5/8/2015، الخليج، الشارقة

 
 إيطالية تزور نابلس لتنفيذ فيلم وثائقي ضمن برنامج تبادل الفنانين مع بلدية كومو مخرجة .52

"األيا ": اسبضاة  بزديا نابزى الشنانا والمخرجا اايطاليا ةاطما بيانتي ةي ايار  عم   -نابزى 
  اس  "ةاطما" ةيث يبناو  قصص وسير  ةيا  خمى دام  سبعا زيا  ب دف بنشيذ ةيز  وثائقي يةم

يطاليا والمنرب  نساء يةمزن اس  "ةاطما" من دو  وهويا  وثقاةا  مخبزشا مث  ةرنسا والبربنا  وا 
 وةزسطين.

، زن ذلأ يأبي ضمن برناما بباد  الشنانين بين مدينبي زمىوزوضة  البزديا ةي بيان صةاةي، 
 بط ما عالقا بوزما منذ زتثر من خمسا عشر عاما. نابزى وتومو اايطاليا والبي بر 

وةي المقاب ، نظم  بزديا تومو معرضا ةنيا لزشنان النابزسي خالد اسبيبيا زعد خصيصا لزشنان 
المذتور لعرل لوةابه الشنيا البي جسد  مسير  الشعب الشزسطيني وقضيبه العادلا وبعايا هويبه 

 اء عزي ا. البي طالما يةاو  االةبال  طمس ا والقض
نابزى مدنا ةي ةرنسا، إيطاليا،  إلىبصوير هذا الشيز  الوثائقي سينطي بااضاةا  زنجدير بالذتر 

 البربنا  والمنرب.
 5/8/2015، األيام، رام هللا
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 رسالة إلى قادة الشعب الفلسطيني .53
 مؤمن بسيسو

لوطني زن األمانا ال يدرأ من يقودون الشعب الشزسطيني ويبةتمون ةي صناعا قرارط ومصيرط ا
المنوطا بأعناق   جد عظيما، وزن المسؤوليا البي يبةمزون ببعاب ا شديد  الثق  والوطأ ، وزن 
المساءلا البي سيبعرضون ل ا يو  القياما بالنا الشد  والعسر ، مما يةمزنا عزى بوجيه النص  

 الخالص إلي   دون زي ربوو زو مجامال .
سيداب ا العمزيا البي يئن بة  وطأب ا شعبنا الشزسطيني بةث عميق ةي موااين العدالا والظز  وبج

 وتال  تثير.
رة  ف الخزيشا الخامى العاد  عمر بن عبد العايا الذي زبتبه شذرا  من ميوعا ونو  بطر زصاب 
المسزمين ةي ع دط إثر انشباح شيء من الدنيا عزي  ، وزاعجه انشنا  ةئا من   بالبجار  وجمع الما  

لمصال  الةيابيا عن الدعو  والج اد والقبا  ةي سبي  ف دون زن بصدر عن   موبقا  زو وا
 انةراةا  تبرى بقدح ةي دين   وبمى القي  والمبادئ البي يعبنقون ا ويدعون إلي ا.

لقد رزى عمر عبد العايا ةي ذلأ داللا انةراف عن الةق، مسبعظما زن بتون زما الج اد قد خف 
زنه تان يقود زما بنا  عند ةدود ف، وبشيل بمعاني الخير، ةقا  ةاينا "إني زعالا  اندةاع ا، مع

زمرا ال يعين عزيه إال ف، قد ةني عزيه التبير، وتبر عزيه الصنير، وةص  عزيه األعجمي، وهاجر 
 عزيه األعرابي ةبى ةسبوط دينا ال يرون الةق نيرط".

عاو زو اطزع عزى واقعنا الشزسطيني الموبوء، وعاين بأ  برى تيف سيتون ةا  الخزيشا العاد  لو 
عينيه مظاهر الظز  ونياب العدالا البي بعصف بواقعنا الشزسطيني، وبرس  من خالله لوةا بائسا 

 مثزوما الجوانب واألرتان!
إن برمومبر بةقيق العدالا ةي المجبمع الشزسطيني يبدز من القائد والمسؤو  ورب العم  واألسر ، 

ةدد وةقا لمدى ناو  هؤالء عند ةدود الةق، ومدى بساوي   مع زهالي   ومرؤوسي   وزبناء ويب
شعب  ، ةال يجوا لزمسؤو  زن يأخذ ويسبأثر ةيما ُيمنع اآلخرون بنير وجه ةق، وزن يب  البعام  
معه تاسبثناء ةي ت  شيء بينما بطةن الظروف المواطن المستين ممن ال ظ ر زو سند له إال ف 

 ةي تثير من األةيان.
ةين يبساوى المواطن مع المسؤو  وصاةب النشوذ ةي ت  شيء زما  قو  وهيبا األنظما والقوانين، 
وةين ببوةر الشرص لزجميع دون اسبثناء وةق موااين العدالا ةي السراء والضراء، وةي الشد  والرخاء 

زن نبنشى الصعداء  -ةقط-ن ا يمتن عزى السواء، وزال يربشع زةد عزى زةد بةت  موقعه زو نشوذط ةي
 ونطزق العنان لبشرى بةقق العدالا ةي المجبمع.
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من العجب العجاب زن يزبمى بعل المسؤولين الشزسطينيين زو زصةاب النشوذ ألنشس   ما ال 
يجياونه لمن ه  دون  ، وزن براه  زةيانا يبشدقون بالبمسأ بالقوانين والدةا  عن ا ةيما ه  زو  من 

ويبجاواها، ةبى زن الذهو  يبزغ منأ مبزنه ةين يجبرح البعل قو  البنظير الذي يدور ةي  يخرق ا
 ةزأ الشعار المجرد دون زن يتون له من الواقع نصيب.

ن شئنا رضا ف بعالى، واالنسجا  مع من ا الصدق  لنياب العدالا مظاهر زتثر من زن بةصى، وا 
زن نسبز   العبر  من بجرببنا  -تشزسطينيين-عزينا والعد  الذي نبشرف بةمزه والدعو  إليه، ة

الشزسطينيا الراهنا، ونعيد بناي  قيمنا ومبادئنا التبرى إلى واقع المجبمع من جديد، وزن نةرص عزى 
بطبيق األنظما والقوانين دون اسبثناء، وُنعم  يد المساءلا والةساب، ونشع  قانون الثواب والعقاب 

 من جديد.تي بسبقي  زةوالنا ونن ل 
ل  بصدر األةاديث والبوجي ا  النبويا الشريشا عبثا، وةاو هلل زن ينطق رسولنا التري  صزى ف 

 عزيه وسز  بما ال يشيد األما ةي شؤون دنياها وآخرب ا.
وةين نشى المصطشى صزى ف عزيه وسز  مظاهر اايمان وشواهدط عن البعل الذي ينا  شبعان 

وف ال يؤمن، وف ال يؤمن، وف ال يؤمن من با  شبعان وجارط جائع وهو وجارط جائع وهو يعز ، "
 يعز "، ةإنه نطق بالةق الخالد الذي قام  عزيه السماوا  واألرل.

ت  من شبعان ينا  م ء بطنه هذط األيا  بوطننا الجري  المنبصب ةزسطين وجارط جائع، وزطشاله 
يق ذا  اليد، ويتابدون األل  بشع  انعدا  القدر  عزى يبضورون جوعا بسبب ش  العم  والرابب وض

 بوةير الدواء والعال ؟!
وت  من قائد زو مسؤو  ةزسطيني يشبع ويصاب بالبخما ةيما ال يجد معظ  رعيبه ما يسدون به رمق 
زطشال  ، وال يجدون دراه  معدودا  لزوصو  إلى زماتن عمز   ةيضطرون لرتوب المساةا  سيرا 

 ؟!عزى األقدا 
زل  يبزغ معظ  القاد  والمسؤولين الشزسطينيين ما بنطق به زةواط الرعيا؟! زل  يبناَط إلى مسامع   آها  
واةرا  الناى وجم ور الموظشين والعما  الذين يشتون جباال من المعانا  البي زةال  ةياب   إلى 

 جةي ؟!
ح المسةوقين الذين يرون معظ  زل  بالمى قزوب   وزة ام   نداءا  العدالا البي بشيل ب ا زروا

القاد  والمسؤولين يبمبعون باالمبيااا  وال يخضعون لقانون المعانا  الذي يشبرل زن يسري عزى 
 الجميع دون اسبثناء؟!
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عن سبب عد  اسبز ا  معظ  المسؤولين ال دي النبوي  -وه  مةقون-يبساء  تثير من الناى 
لى النبي صزى ف عزيه وسز  وقد ربطوا عزى بطون   الشريف ةين تان الصةابا الترا  يبوج ون إ

 ةجرا من شد  زل  الجو  ويجدونه صزى ف عزيه وسز  قد ربط ةجرين اثنين عزى بطنه!
نةن زةو  ما نتون اليو  إلى إعاد  صيانا العالقا الشزسطينيا الداخزيا بين القاد  والشعب عزى 

ا  وهمو  وزوجا  المواطنين، ب  إننا نطم  إلى مواقف زسى جديد  مزؤها ااةساى التام  بآال  وآم
مبقدما بضع القاد  والمسؤولين ةي مقدما الرتب الذي يربط عزى بطنه ةجرين ةين بربط الرعيا 

 ةجرا واةدا.
عجب  لمن هدحب   المعانا  وزنشب  ةي   زظشارها وزنياب ا وقزب  تيان   وزةال  ةياب   إلى مو ، 

اقع األلي  ويتبشون بالصراخ والعوي ، ويقصرون ج ده  عزى المناشد  والنداء تيف يبعايشون مع الو 
دون زن يصدر عن   ةراأ ةقيقي ومواقف عمزيا بس   ةي بنيير المعادلا الشزسطينيا الراهنا 

 المةتوما ببؤى األجند  السياسيا ودوائر الضنط واالببااا السياسي الرخيص؟!
  الناى مع األاما  الشزسطينيا الداخزيا ةي لوأ التزما  مؤسف زن ينةصر مسبوى بعاطي وبشاع

والشعارا  واجبرار النقد وبوجيه االب اما  دون زي اسبجابا عمزيا زو بشعي  لمتنونا  الشع  
ةداث الضنوط المطزوبا عزى الج ا  المعنيا وزصةاب  الجماهيري القادر عزى بةريأ األوضا  وا 

 القرار.
الشار  ةي موقف موةد يعبر عن ااراد  الشعبيا الشزسطينيا ويرةع الصو  لماذا ل  ينا  الناى إلى 

 ةي مواج ا هذط األاما ، ويضع األطراف الةاتما والصانعا لزقرار زما  مسؤولياب ا؟! -عمزيا-
الناو  المنضبط إلى الشار  ليى موج ا ضد زةد، ب  هو بعبير زصي  عن الةق ةي الةيا ، والةق 

ذتاء الروح والمشاعر  ةي التراما، والةق ةي العيو اآلمن التري ، ووضع النقاط عزى الةروف، وا 
 الوطنيا الشزسطينيا البي ينبني بوظيش ا ةي مواج ا األاما  الراهنا.

الجماهير ببجر  األل  والمعانا ، هذط ةقيقا ال مراء ةي ا، لتن ا ةي ذا  الوق  بنرق ةي السزبيا 
واجباب ا ةي هذط المرةزا، وبمارى االنبظار القاب  والشتوى المشرطا ةين بسبنتف عن زةد زه  

 المجرد  بعيدا عن زي بةرأ ةاع  زو مبادر  عمزيا.
ثقاةا االنبظار البي ب يمن عزى الموقف الشعبي يجب زن ببنير، ةال ةيزا لنا إااء األاما  البي 

تار والسياسا  البي بةرأ بواج  ا ساةبنا الشزسطينيا إال عبر إعاد  صيانا شامزا لمنظوما األة
الناى وشرائ  المجبمع بما يشةذ ال م  والعاائ  ويضمن نضجا تامال ةي البعاطي مع الوطن 

 وقضاياط التبرى.
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لقد تبب عمر بن عبد العايا لما ولي الخالةا إلى الةسن ابن زبي الةسن البصري زن يبين له صشا 
مؤمنين زن ف جع  ااما  العاد  قوا  ت  مائ ، ااما  العاد  ةتبب إليه الةسن "اعز  يا زمير ال

 وقصد ت  جائر، وصالح ت  ةاسد، وقو  ت  ضعيف، ونصشا ت  مظزو ، ومشا  ت  مز وف.
وااما  العاد  يا زمير المؤمنين تالراعي الششيق عزى إبزه، والةاا  الرةيق الذي يرباد ل ا زطيب 

 من السبا ، ويتنش ا من زذى الةر والقر.المراعي، ويذودها عن مرابع ال زتا، ويةمي ا 
وااما  العاد  يا زمير المؤمنين تاألب الةاني عزى ولدط، يسعى ل   صنارا، ويعزم   تبارا، يتسب 
ل   ةي ةيابه، ويدخر ل   بعد وةابه، وااما  العاد  يا زمير المؤمنين تاأل  الششيقا البرح  الرةيقا 

، ورببه طشال، بس ر لس رط وبستن لستونه، وبرضعه بار  وبشطمه بولدها، ةمزبه ترها، ووضعبه ترها
 زخرى، وبشرح بعاةيبه، وبنب  بشتايبه.

وااما  العاد  يا زمير المؤمنين وصي اليبامى، وخاان المساتين، يربي صنيره  ويمون تبيره ، 
شسد بشسادط، وااما  العاد  يا زمير المؤمنين تالقزب بين الجوارح، بصز  الجوارح بصالةه، وب

وااما  العاد  يا زمير المؤمنين هو القائ  بين ف وعبادط، يسمع تال  ف ويسمع  ، وينظر إلى ف 
ويري  ، وينقاد هلل ويقوده ، ةال بتن يا زمير المؤمنين ةي ما مزتأ ف تعبد ائبمنه سيدط واسبةشظه 

 أ ماله.ماله وعياله ةبدد الما  وشرد العيا ، ةأةقر زهزه وزهز
واعز  يا زمير المؤمنين زن ف زنا  الةدود لياجر ب ا عن الخبائث والشواةو، ةتيف إذا زباها من 
يزي ا! وزن ف زنا  القصاص ةيا  لعبادط، ةتيف إذا قبز   من يقبص ل  ! واذتر يا زمير المؤمنين 

 من الشا  األتبر. المو  وما بعدط، وقزا زشياعأ عندط وزنصارأ عزيه، ةباود له وما بعدط
واعز  يا زمير المؤمنين زن لأ مناال نير منالأ الذي زن  به، يطو  ةيه ثواؤأ، ويشارقأ زةباؤأ، 
ويسزمونأ ةي قعرط ةريدا وةيدا، ةباود له ما يصةبأ يو  يشر المرء من زخيه وزمه وزبيه وصاةببه 

 وبنيه.
ا ةي الصدور، ةاألسرار ظاهر ، والتباب ال واذتر يا زمير المؤمنين إذا بعثر ما ةي القبور، وةص  م

ينادر صنير  وال تبير  إال زةصاها، ةاآلن يا زمير المؤمنين وزن  ةي م   قب  ةزو  األج  
وانقطا  األم ، ال بةت  يا زمير المؤمنين ةي عباد ف بةت  الجاهزين، وال بسزأ ب   سبي  

ةإن   ال يرقبون ةي مؤمن إال وال ذما، ةببوء الظالمين، وال بسزط المسبتبرين عزى المسبضعشين، 
 بأواارأ وزواار مع زواارأ، وبةم  زثقالأ وزثقاال مع زثقالأ.

وال ينرنأ الذين ينعمون بما ةيه بؤسأ، ويأتزون الطيبا  من دنياه  بإذهاب طيبابأ ةي آخربأ، وال 
المو ، وموقوف بين  بنظرن إلى قدرأ اليو ، ولتن انظر إلى قدرأ ندا وزن  مأسور ةي ةبائ 
 يدي ف بعالى ةي مجمع المالئتا والمرسزين، وقد عن  الوجوط لزةي القيو .
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إني يا زمير المؤمنين إن ل  زبزغ ةي عظبي ما بزنه زولو الن ى قبزي، ةز  آلأ ششقا ونصةا، ةأنا  
يا والصةا، والسال  تبابي هذا إليأ تمداوي ةبيبه يسقيه األدويا التري ا لما يرجو له بذلأ من العاة

 عزيأ يا زمير المؤمنين ورةما ف وبرتابه".
 

وزخيرا.. ه  يبدبر قاد  الشعب الشزسطيني هذط التزما  الخطير ، جزيزا القدر، عميقا البأثير، ز  ه  
ةي واد وهي ةي واد نيرط؟! وه  يعي قاد  الشعب الشزسطيني هذط الرسالا ويصزةوا ما بين   وبين 

ويدرتوا واجباب   وةدود مسؤولياب   بجاط شعب   المطةون بة  بزدوار المعانا  ثانيا، ز  ف زوال، 
 عزى قزوب زقشال ا؟!

 2015/8/4، الجزيرة نت، الدوحة
 

 ليست مجرد منصب السلطةرئاسة  .54
 د. ناجى صادق شراب

طينيا، مزف خالةا الرئيى عباى من زصعب المزشا  والبةديا  البي بواجه مسبقب  القضيا الشزس
ومسبقب  العالقا  الشزسطينيا البي با  يةتم ا عام  االنقسا  زتثر من البوةد والوةد  الوطنيا 

وبناء سياسي يةقق البواةق والشراتا ةي عمزيا صنع القرار  ةوله،ةو  مشرو  وطني يزبف الجميع 
انا  والنيبيا  الشزسطيني. ة ذا المزف ليى تما يبدو لزبعل مجرد مزف عادي يمتن زن بةزحه الره

السياسيا البي يبنى عزي ا القرار السياسي لزبنظيما  والقوى السياسيا الشزسطينيا. وهنا ال بد من 
وصواًل إلى ة   المزف،إبداء بعل المالةظا  الم ما البي قد بس   ةي بشتيأ بعقيدا  هذا 

وهذا ةق شخصي له، ويشرضه بواةقي. المالةظا األولى، البأتيد عزى نيحا الرئيى ةي بقدي  اسبقالبه 
وةقدان األم  السياسي ةي زي  الرئاسا،عام  العمر، إدراتًا منه لةج  الضنوط البي بمارى عزى 

دراتًا منه لصعوبا الةالا الشزسطينيا البي ل  بعد  وبةمي  الرئيى ت   مةبمزا،ةزو  سياسيا، وا 
يى زتد نيبه بعد  خول االنبخابا  األخطاء السياسيا. ويبعزق ب ذط المالةظا وهي األساى زن الرئ

الرئاسيا ةي ةا  بنظيم ا، وهذا يسج  له زنه زو  رئيى عربي يعزن هذط الرنبا البي ال يقف زمام ا 
بقد  العمر. وبالبالي ال داعي لزبصريةا  البي بصدر بالنشي زو ةبى البمسأ بالرئيى زنه مرش  

بقرز المش د السياسي الشزسطيني. والمالةظا هذط بصريةا  قصير  النظر، وال  القاد ،ةرتا ةب  
وبةقيق المصالةا  بشب ،الثانيا وهي بتمزا لسابقب ا زن البدي  عزى مسبوى ةرتا ةب  هو الن ول 

ال بدي  لذلأ إال الصرا  عزى القياد . وزما المالةظا الثالثا، ةإن  زبنائ ا،واةبضان ت   الوطنيا،
يس  الرئاسا مجرد منصب، ولتنه بال شأ مثح  مشروعًا الرئيى عباى ليى مجرد رئيى عادي، ول
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ورؤيا سياسيا، وله ةضورط ااقزيمي والدولي، واتبسب شرعيا سياسيا نير مسبوقا ةبى مع 
  االنقسا .

ةي شخصه يخبا  النظا  السياسي الشزسطيني، ة و رئيى منظما البةرير،  زخرى،ومن ناةيا 
هذط الةالا ارببط   واسعا،يى ةرتا ةب ، وبيدط سزطا  ورئيى السزطا والدولا الشزسطينيا، ورئ

بشخصه، وقد يتون مرجع ا زن ا امبداد لزشرعيا الثوريا الشزسطينيا، ومن جي  المؤسسين، وهو ما 
 يشسر هذا الوضع. 

ب  سنتون زما  سيناريو البشتأ السياسي الشزسطيني، وسيناريو نمول  بعدط،هذا النموذ  لن يبترر 
ةإن الةديث عن خالةا الرئيى عباى يأبي  الرابعا،ت  هذط السزطا . زما المالةظا  العالقا  بين

ب  وةا  دون  الرئيى،ةي سياق بيئا من االنقسا  السياسي الذي ذهب بعيدًا ةي البشتيأ ةي شرعيا 
مد سزطبه لنا . والمالةظا الخامسا زن منصب الرئاسا الشزسطينيا ليى ةزسطينيًا خالصًا، وليى 

ومتوناب ا ااقزيميا  الشزسطينيا،ًا عاديًا، ة ذا المنصب يسبمد زهميبه وشرعيبه من القضيا منصب
إذ ليى م مًا من يرش  نشسه، ولتن البواةق  بظالله،والدوليا، ةالبواةق ااقزيمي والدولي، سيزقي 

عزى  ااقزيمي والدولي شرط زساسي وضروري. والمالةظا السادسا لمن يسعى ل ذا المنصب، وةبى
مسبوى ةرتا ةماى البي قد برى زن من ةق رئيى المجزى البشريعي بولي المنصب لمد  سبين 

إن هذا المنصب ارببط بابشاقا  زوسزو، وزبعد من ذلأ هذا المنصب  انبخابا .يومًا، بعدها بجرى 
وب عزى هذا األساى ُوجد هذا المنصب، ةالمطز السال .مرببط بالبعد السياسي البشاوضي وبخيار 

رئيى دولا وسزطا يؤمنان بخيار السال  والبشاول، وليى بأي خيار آخر، ةنةن لسنا زما  نموذ  
رئيى ةرتا مقاوما، زو قائد عستري، زو رئيى جماعا، وهذا من شأنه زن يعقحد من عمزيا خالةا 

 الرئيى. 
قاد ةرتا ةب  زن اعب المزف،وقد بايد من بعقيد  عباى،المالةظا األخرى المرببطا بخالةا الرئيى 

ةالةرتا ببعام  مع المنصب عزى هذا  به،هذا المنصب هو ل ا وزن مسبقبز ا السياسي مرهون 
 السياق.األساى والبنيير الذي ةدث ةي إطار منظما البةرير ببعيين زمين سر جديد يأبي ةي هذا 

  شنزه ةي ةا  وبالمقاب  ةماى برى زن هذا المنصب هو ةق ا قانونيًا عزى زساى زن المنصب يب
من قب  رئيى المجزى البشريعي، وليى م مًا زي  األسباب،برأ الرئيى المنصب ألي سبب من 
 ماذا لو وجدنا زنشسنا زما  رئاسا من دون رئيى؟ المشرو ،اعببار آخر يبعزق بالمنصب. والسؤا  

 2015/8/5، الخليج، الشارقة
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 دماء رضيع "دوما" هدراً  تضيعحتى ال  .55
 يهاني المصر 

صابا ذويه بةروق  ل  بتن جريما ةرق وقب  عائزا "دوابشا" البي زد  إلى اسبش اد الرضيع عزي وا 
شديد  صاعقا ةي سماء صاةيا، ب  هي امبداد لسزسزا من جرائ  جيو االةبال  ومخططا  

زلف اعبداء خال  السنوا   11وسياسا  الةتوما ااسرائيزيا واعبداءا  المسبوطنين البي بزن  
 ر  األخير .العش

ةشي الش ور الماضيا، قبز  قوا  االةبال  زتثر من ثالثين ةزسطينًيا من خال  عمزيا  إعدا  
ميداني، من   الواير اياد زبو عين زثناء قيامه باراعا شبزا ايبون، والشاب ليث الخالدي زثناء 

 مشارتبه ةي مظاهر  اةبجا  عزى ةاجا عطار  ضد جريما دوما.
ئ  البي يقو  ب ا جيو االةبال  وقطعان المسبوطنين صار  زتثر عدًدا ووةشيا الجديد زن الجرا

ومخطًطا ل ا، وبقو  ب ا ةي زةيان عديد  ومبتاثر  منظما  إرهابيا مث  منظما "بدةيع الثمن"، وهي 
منظما  معروةا بعزن عن زهداة ا، وبببنى عمزياب ا، وبسبعرل قوب ا، وبزبى زةيانا ايا موةًدا، 

 84ةي زماتن عمزياب ا، وال بسبثني زةًدا: الشجر والةجر، والتنائى والمساجد، وزراضي  وبوقحع
ومخبزف زنةاء الضشا. زما نا  ةيبولى زمرها جيو االةبال  الذي اربتب زبشع جرائ  الةرب 
والجرائ  ضد اانسانيا زثناء الةروب العدوانيا الثالثا األخير  البي شن ا ضد القطا ، وذهب 

آالف الش داء وزضعاة   من الجرةى، ةضال عن بدمير عشرا  آالف المناا  والمؤسسا   ضةيب ا
 المخبزشا.

ما جع  مث  هذط الجرائ  الجماعيا والمسبمر  ممتًنا زن ا بمر دون رد  وةساب، وبأبي تنبيجا 
ن الجرائ  طبيعيا لبوجه إسرائي  بثبا  نةو مايد من البطرحف والعدوانيا والعنصريا والعنف، لدرجا ز

والبصريةا  واالعبداءا  ضد الشزسطينيين، وبةديًدا ةي القدى واألقصى، من يشارأ ةي ا ليوا زةراًدا 
معاولين وبأعداد قزيزا، ب  بض  اآلالف وعشرا  اآلالف، ويتون عزى رزس ا قاد  زةااب ورجا  

بطرًةا، مث  واير  دين وزعضاء تنيس  وواراء، لدرجا زن هناأ واراء يناةسون زتثر المبطرةين 
العد  إيزي  شاتيد البي دع  إلى إباد  الشعب الشزسطيني، وخصوًصا األم ا  ألن ن ينجبن 

 إرهابيين وثعابين صناًرا.
نما ةي دولا مبطرةا، وببجه نةو المايد من البطرحف،  ةالمشتزا ليس  ةي زةراد إرهابيين مبطرةين، وا 

ا المسبوطنين الذين اادوا عدًدا وعد ، وزصبةوا زقوياء وهي رع  ةئا  وعناصر زتثر بطرًةا من بين 
ومبنزنزين ةي مخبزف مؤسسا  الةت  ةي إسرائي ، وزخذوا يشعرون بقوب   زتثر، لذلأ قاموا 
وسيقومون باعبداءا  زتبر، ويذتروننا بما ةعزبه العصابا  الص يونيا المسزةا عندما زصبة  قويا 
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ءاب ا ضد العرب ل دف واض  ومةدد، وهو دةع   إلى ال جر ، قب  إقاما إسرائي ، إذ تثحش  اعبدا
نما ال دف  وبالبالي ةال دف من الةمزا الجديد  من االعبداءا  ليى االنبقا  وال البخويف ةقط، وا 
القدي  نشسه وهو دةع العرب إلى ال جر  من خال  ةشره  ةي معاا  مشصولا عن بعض ا البعل 

والةواجا، وببعرل لزبضييق باسبمرار، انبظاًرا لةزو  وق  ومةاطا بالمسبوطنا  والمعسترا  
 مناسب لطرده .

ةياء  إن ما يجري ةي المنطقا العربيا وب ميو القضيا، وابجاط إسرائي  نةو المايد من البطرحف، وا 
سياسا زرل "إسرائي  التامزا"، وضعف الشزسطينيين وانقسام  ، وعد  قيام   بإجراءا  رادعا 

بشاؤه  بالشجب واالسبنتار والشتوى لزمؤسسا  الدولياال يشب  ش يا المبطرةين لزمسبوطنين وات
الص اينا السبتما  ما عجاوا عن بةقيقه بطرد ما ببقى من الستان وب ويد األرل، ويعشي دولا 

 االةبال  من المسؤوليا عن ابخاذ زي إجراءا  لردع  .
رةين، سواء تانوا مسبوطنين زو نيره  وبين ةمن الخطور  بمتان المبالنا ةي البمييا ما بين المبط

نما من المشرو   الةتوما والجيو، ألن الخطر الذي ي ددنا ليى من المسبوطنين ةقط، وا 
االسبعماري الص يوني الذي ال ياا  مشبوًةا ول  ينزق، ويشرحخ ت  زشتا  البعصب والبطرحف 

ما زخذ هذا العشري  ي دد الي ود واارهاب، وهو زطزق عشري  المسبوطنين األتثر بطرًةا، وعند
 اآلخرين المخبزشين معه ويقبز   زصبة  الةتوما بندد باارهاب الي ودي.

ةي هذا السياق ةقط نسبطيع زن نش   رد  ةع  الةتوما والجيو والعزمانيين ةي إسرائي  عزى ةرق 
لى اسبيعاب ومنع رد  ةع  واسعا  رضيع دوما، ة ي ب دف إلى الب دئا ومنع إدانا إسرائي  دولًيا، وا 

من الشزسطينيين، إضاةا إلى األه  وهو الخوف من زن يطا  اارهاب الي ودي الي ود جراء باامن 
جريما دوما مع إقدا  مبطرف مبدين ي ودي عزى م اجما وطعن بجمع لزمثزيين الي ودال ما جع  

د  الشع  ااسرائيزيا العزمانيين يشعرون بالخوف عزى زنشس   وعزى مسبقب  دولب  ، ةما يبرر ر 
نما الخشيا من زن يسب دف  الُمديَنا بشد  لجريما دوما ليى اسبنتار ما يبعرل له الشزسطينيون، وا 

 اارهاب الي ودي الي ود زنشس  .
لع  ما يؤتد ذلأ رد  ةع  المبطرةين عزى بصريةا  الرئيى ااسرائيزي الذي زدان عمزيا الةرق، إذ 

يى العرب، وهددوط بأن مصيرط سيتون مث  مصير رابين، وزن "عامير" وصشوط بالخائن والنبن ورئ
 آخر سيأبي ليتنسه.

رد  الشع  الشزسطينيا عزى الجريما نمطيا، إن ل  نق  إن ا باهبا، إذ اتبش  بالةديث عن مطالبا 
الةتوما ااسرائيزيا برد  ومةاسبا المسبوطنين، مع زن هذط الةتوما بةديًدا ةتوما مسبوطنين 

مبياا وزتثر ةتوما مبطرةا منذ قيا  إسرائي ، وبضمن  رد  الشع  رةع الجريما إلى مةتما با
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الجنايا  الدوليا ومجزى األمن بالرن  من زن ةبا  األولى طويزا وبسبنرق سنوا  ةي وق  نةن 
بةاجا ةيه إلى إجراءا  ةوريا ورادعا، بينما مجزى األمن معط  عن ابخاذ زي إجراءا  رادعا 

سرائي  بةت  الشيبو األميرتي، الذي يقف بالمرصاد ليمنع زي إجراء ضد إسرائي  رن  جرائم ا بةق إ
 المسبمر  وب ديدها الدائ  لألمن واالسبقرار ةي المنطقا والعال .

عاد   تما بضمن  رد  الشع  المطالبا ببنشيذ قرارا  المجزى المرتاي ةو  وقف البنسيق األمني وا 
الةبال ، ةي نشى الوق  الذي ب  ةيه بأتيد االلباا  بسياسا منع المواج ا، النظر ةي العالقا مع ا

خصوًصا منع زي رد  ةع  ةزسطينيا عنيشا، وما يبطزبه ذلأ من زعزى درجا  البنسيق األمني مع 
 ةدث ةعاًل. االةبال  تماقوا  

شيء آخر  ما سبق يوض  زن ما يميا الرد الرسمي الشزسطيني هو زن ت  ما ي مه زتثر من زي
بجنب المواج ا، خصوًصا المسزةا البي بشب  مث  هذط الجرائ  الطريق إلي ا بشت  واسع. زما عزى 
الصعيد الشصائزي ةتان  الردود عاطشيا، وبإطالق الب ديدا  يميًنا ويساًرا عن عد  ذهاب دماء 

 دا  االةبال .الش يد دوابشا هدًرا، وب ديد بإعالن الةرب والرد المالا  وةرق األرل بة  زق
إن سياسا بجنب المواج ا المشروضا عزى الشزسطينيين من قب  قيادب   هو زقصر الطرق لةدوث 
االنشجار الداخزي والشوضى والشزبان األمني، وسيؤدي إلى اسبمرار وبوسيع الجرائ  واالعبداءا  ضد 

لى اعبماد المقاوما المسزةا البي سبصب  الرد الوةيد الذ  ي يششي النزي . الشزسطينيين، وا 
ال مشر من خول المواج ا ضمن ت  مسبوياب ا وزبعادها وزشتال ا شريطا زن بةدد زهداة ا القريبا 
والبعيد ، وزن بقاد بشت  مدروى، وبتون قادر  عزى رد  المسبوطنين والمبطرةين من خال  ابخاذ 

طياف والقوى اقاما لجان إجراءا  ةوريا، زهم ا وزول ا ببني رسمي وشعبي وسياسي بمشارتا ت  األ
 لزةراسا ولزدةا  عن النشى ولزبصدي العبداءا  المسبوطنين ةي المناطق المعرضا لالعبداءا .

وةي هذا الصدد عزى السزطا زن بضع ت  إمتانياب ا وزج اب ا األمنيا ةي خدما النايا األساسيا 
د  لجان الةراسا المسبوطنين المشبرضا من وجودها لبوةير األمن واألمان لزمواطنين، وعندما بر 

وبقع الخسائر ب  ال ةإن هذا سيدةع إلى بأجيا الخالةا  بين الةتوما المبطرةا والمسبوطنين األتثر 
مجزى األمن وبقيا المؤسسا  الدوليا، بما ةي ا مةتما الجنايا  ومةتما العد ،  تما سيدةعبطرًةا. 

 اهبما .بأخذ المطالب والدعاوي الشزسطينيا بما بسبةقه من 
وثاني خطو  مشبرل زن يشمز ا الرد الشزسطيني ببني المقاوما الشعبيا بت  زشتال ا قواًل وةعاًل، بما 
ةي ا وةي القزب من ا ببني ةمزا المقاطعا وةجب االسبثمارا  عن إسرائي ، ةبى بص  إلى ةد 

 عا  إسرائي  ومةاسبب ا ومعاقبب ا.
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ما بةقيق ةوري لزوةد  الوطنيا، بما يشم  دعو  زةض  رد تان يمتن زن يتون عزى جريما دو  
ااطار القيادي المؤق  لزمنظما وبشتي  ةتوما وةد  وطنيا، عزى زساى القواس  المشبرتا ورؤيا 
جديد  وخارطا طريق لبطبيق ا، بشم  األسى واألهداف والقي  البي بجمع الشزسطينيين، وقواعد 

 وزشتا  العم  والنضا .
وةد  مبعذر  من ةوق بسبب جماعا  مصال  االنقسا  وبجذر االنقسا  زةقًيا ما دام  مث  هذط ال

وعمودًياال يمتن زن بُبخذ مبادرا  وخطوا  شعبيا من بة ، من خال  بشتي  لجان شعبيا وزطر 
قياديا مةزيا بمشارتا زوسع عدد ممتن من القوى وزةراد المجبمع ومؤسسابه ببولى إدار  الصرا  مع 

جبارهما عزى االسبجابا المةب ، وبعم  ة ي نشى الوق  من زج  الضنط عزى طرةي االنقسا  وا 
 اراد  الشعب ومصالةه بالوةد .

 2015/8/4، األيام، رام هللا
 

 "تدفيع الثمن"اإلسرائيلية ترعى جماعات  الحكومة .56
 يارون لندن

"، بمعد  عمزيا اعرنا ضد الشزسطينيين ةي "المناطق 181ةي نصف السنا األخير سج  زتثر من 
ةعزا نتراء واةد  ةي اليو . والضابط التبير الذي قد  لزصةاةيين هذا المعطى زرةقه بشرح جاء ةيه 

بوابرا، زما هذط السنا ة ي زتثر جساما. معظم ا ال  زتثر األةعا انه ةي السنوا  السابقا تان  
ةي المتان نير  مساجد ب  مخالشا  خشيشا تضرب عربي ما عزق إةراقينطوي عزى سشأ دماء زو 

ةراقالصةي  ةي الامان نير الصةي ، اقبال   الماروعا ، والمشادا  مع الماارعين  وا 
يدور ةول ا خالف ةو   زرالرعي ماشيب   عزى  زو زراضي  الشزسطينيين الذين يةاولون ةالةا 

 المزتيا.
، زةياناخاصا  زرالمعنى خالف المزتيا ةي "المناطق" المةبزا: يدور الةديث عن  إيضاحينبني 
الجم ور  زراضيمخاون  إلىبعود  زرال زو، بداةع المةتما عن زصةاب ا السزيبين، زةياناوةقط 

الشزسطيني والمصادر  ةي صال  المسبوطنين خالةا لزقانون الدولي. وعزى مدى سنوا  االةبال  
 نسينا ةقيقا ت  الشرق هو بين السطو الخاص والسطو المنظ .

  بشبع  عندما يقبرب الماارعون والرعا  الشزسطينيون من زسيجا المسبوطنا  التثير من المشادا
: سيد القزعا يةق ااقطاعيالي وديا. وبشبه قواعد الةرتا ةي "المناطق" قواعد الطقوى ةي البالط 

زن يسةق زنشه، ولتن عزى القن  زويرب  عزى تبشه بمةبا،  زنله زن يقبرب من الشالح تما يشاء، 
ذلأ. خطأ، قد ينبع من بشسير  إلىل  ُيدَ   إذاي الدائر  الخشيا البي ُيةظر زن يخر  من ا ان يبقى ة
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منزوط لعالقاب ما، من شأنه زن يتزف القن رزسه. والمقياى المقرر لزمساةا المناسبا بين العرب 
بزد  ةي قزب  زسشينازسياد البالد. ةان شاءوا دقوا  إراد والي ود هو مسطر  بطو  زو بقصر ةسب 

 عربيا، وان شاءوا زبعدوا العربي الذي يبجرز عزى االقبراب.
بقاب   زن االنشقا  البي ينطوي عزي ا نشر بشرى الاعرنا المنظما بمول ا الدولا، البي بدعي  زن

ضدها. ةبةقيق مرتا "موليد" تشف النقاب عن زن لجان المسبوطنين، الذين يدعو اعماؤه  
، بعم  تمقاو  لزسزطا  البزديا البي بأبي معظ  مياانياب ا األنيارمن بط ير البالد  إلىالمعروةون 

الجم ور بمو  زيضا مدارى دينيا  زموا من صندوق الدولا. ويدور الةديث عن ماليين عديد . من 
الدولا بمو  شبتا  "بدةيع الثمن" البي م مب ا المعزنا هي  زموا يار  ةاخاموها بذور الشنب، ومن 

بؤر اسبيطانيا  إخالءذهن ا"  إلىعزي ا ةبى "ال يأبي  واألثقا القانون  إنشاذ زذر م  البشويو عزى ع
(. إخالءهاعزى زي ةا  سبسوغ مع ةزو  اليو  من جانب الدولا البي بةاو  زةيانا قانونيا )نير 

البزد  البي سم  معيزوها لزمقاو  ببناء عمارا  عزى ارل  إي : بي  األذنولبزطيف الوقع عزى 
ح ةزسطيني وشجعوا مئا  الشبيان عزى مناوشا الشرطا، ةصز  من دائر  االسبيطان عزى ةال

 ، المبزغ الذي يشوق ت  ما بزقبه من الدائر  ت  بزدا  الجزي  والنقب.شيت مزيون  5115مخصص 
شعب  ، والشعور  زةعا الشعور بالخج  من  إلى ااسرائيزيينونيرها التثير من  األةعا بدةع هذط 

 زجنةاومن زج  البميا ينبني النشور. وبالشع  ةان الةاجا بين  –خج  يبسبب بالرنبا ةي البميا بال
الشعب آخذ ةي االربشا . ةي قزب الي ود ذوي المعرةا الباريخيا بنب  بذور الشأ بعدالا الص يونيا، 

 الصعبا. األسئزاةصينا من  إيديولوجياالبي عزى زي ةا  ليس  
، زةعال  ومنشزبو العقا  يباايدون، جرائم   باداد جساما، والةت  مشارأ ةي ، زخرىسنا بمر وسنا 

واالةبال  يعمق سيطربه بةيث با  واضةا انه ل  يعد ممتنا وقف البدهور، ولتن ربما يمتن عم  
بصميما  األتثرمظاهر ، ربما بوقيع عزى بيان اةبجا . ولتن وةده   الروح، ربماشيء ما من زج  

باقون يشعرون تالمساةرين ةي طائر  يعزن خاطشوها زن   مصممون عزى بةطيم ا، يواظبون، وال
. من ال يؤمن يبمنى ل ذا  والسؤا  الوةيد هو ت  من الامن ببقى. من يؤمن بقو  الصال  يص حِّ

 الشتوأ.  إباةامن  زتبرتما هو معروف ال يوجد بخشيف عزى النشى  ألنهالتابوى زن ينب ي، 
 "يديعوت"

 2015/8/5، رام هللااأليام، 
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