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 الزهار: معادلة تثبيت وقف إطالق النار ثمنها رفع حصار غزة .1
محمززود الزرززار  خزز ل ح ززل  شززدد ع ززو المكلززا السياسززي لحركزز  حمززاس  د.: نبيززل سززنونو - غززز 

كلائا القسام فوج مخيمزا  طال ئزا اللحريزرط  عأز  أن ممزن م ادلز  لمبيز  و زل االز   النزار لخريج 
 ئيأي األخير  رو رفا الحصار عن  الاع غز .الذي جرى ب د ال دوان اإلسرا

نائا رئزيس المكلزا السياسزي لحمزاس اسزماعيل رنيز  وعزدد مزن  هح ر الح ل الذي في   و ال الزرار
 اد  الحركز : طان رسزاللنا لأ زدو وا زح   أن الم ادلز  الجديزد  القائمز  اليزوم  أننزا لزن نقبزل بالحصزار  

ي لزيس الحزديع عزن ردنز  و  عزن غيررزا  بزل لمبيز  و زل وأن م ادل  لمبي  و ل اال   النار  ي نز
اال   النار  الذي لم ا ل زا  عأيزب ب زد م ركز  ال صزل المزلكول اللزي و ز نا في زا بصزما  نصزرنا 

وأ زال: طاذا لزم يفرفزا الحصزار سزيلحججون  ويقولزون  وا ح  عأ  كل ال الم  ممن ا رفا الحصارط.
حمل المأل وري اللي ل الل  ونقول: رؤ ء ي مأزون عنزدكم لك: ان سأال  الل اون األمني ري اللي ل

 وأنلم أسيادرم  عأيكم أن لكسروا الحصار  وأنلم ل رفون ما ري أدوالبط.
ولابا: طان المسجد األ ص   لم يسبقب فزي الشزرل ا  المسزجد الحزرام  والمسزجد النبزوي  رزذا المسزجد 

: طعنززدما مززر ء ا حززل ل باأل صزز ط  مردفززا  الززذي يدنسززب اليززوم بنززو صزز يون  انفززروا مززاذا ف ززل عمزز 
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بجززوار األ صزز   كانزز  ا نل ا زز  المانيزز   واليززوم يززدخأون األ صزز  لحزز  حمايزز   2000شززارون عززام 
: طاذا مفزس األ صز  مفسز  وحّذر الزرار َمن يحاول أن ي بع باأل ص    ائ    م  مط. المل اونين أمنيا  

ذا مس األ ص  مس  رآننا  ولذل  ك عأينا أن نحذر من يحاول أن ي بع باأل ص ط.كراملنا  وا 
خززوانكم  نحززن  كمززا وجززب رسززال  الزز  األسززرى فززي سززجون ا حززل ل  بقولززب: طنحززن أبنززاؤكم وأحبززابكم وا 
خززدامكم  ولززن نلززرككم فززي رززذه الم انززا   ولكززن الممززر  اللززي لفقالززل  بززل أوان ززا   ال ززم ل ززا  و  رائحزز   

 ا أن المقاوم  لبذل  صارى ج درا للحرير األسرى.مقوا في اخوانكم )المقاوم (ط  مؤكد  
: طنقزول لأزذين فقزدوا بيزول م: ان وخاالا الزرار  أصحاا البيو  المدمر  جزراء ال زدوان األخيزر   زائ   

اإلعمار واجا عأ  ا حل ل اإلسرائيأي أن يحققب  ف و الذي ارلكا الجريم   والذي دمزر وعأيزب أن 
  ا لرميم مساجدنا وكنائسنا ومسلش يالنا ومدارسنا وبيولناط.يدخل كل المواد اللي ن يد في

وحذر الزرار  ا حل ل من أن يبلز ال أسالينيين  بقولب: ط  لأ بوا ما سأال  الخيان  )السزأال ( عأينزا 
ب ذه الالريق  أو لأك  أو ب زذه الحيأز  أو لأزك  أو ب زذا ا بلززاز أو ذاك  ارف زوا الحصزار حلز  لسزلمر 

وأردل: طان لقاءنا ما ال    الغربي   ريا بإذن المول   لقاؤنزا فزي م ركز  وعزد ا خزر   ط.رذه الل دئ 
ال  ززد   ريززا  نقززول لكززم يومززا سلشززر  الشززمس مززن المسززجد األ صزز   ولالززول ال ززالم أجمززاط  مجززددا  

 باللمسك ب أسالين كل فأسالين.
ابش  حيا  في نابأس   ال   مسلوالنون بحر  الال ل عأي دو وبخصوص الجريم  اللي ارلكب ا  مؤخرا  

الزرززار: طان الززذي حززر  ابننززا فأززذ   أبنززا  الززذي حززر  الال ززل البززريء وأمززب وعائألززب.. ان الززذي حززر  م 
 ونحن رناوأ ال: طيوما ما سلشر  الشمس عأينا   سينلفره منا ما أصابنا وجزاء سيئ  سيئ  ممأ اط.

نز  لزو كانز  لنزا القزدر  فزي ال ز   الغربيز   نقول لكم: ان الذي يجري فزي ال ز   الغربيز  يؤلمنزا  ونلم
 ونحن عأ  يقين أن ا  ادم ط.

وأشززار الزز  أن م ركزز  طال صززل المززلكول   ززرب  رززذا ا حززل ل )اإلسززرائيأي( مززن فو ززب ومززن لحلززب  
نما لمأكب كلائا  ومن يمينب وشمالب  وأ ن لب أن دخول غز  مسلحيل  وأن غ ل غز    يمأكب رو  وا 

 أن رذه األيدي الملو ئ  )المقاوم ( سلصا كل ج درا من أجل لحرير فأسالينط. القسام  وعّأملب
 5/8/2015 ،الين أونفلسطين 

 
 مسؤولية أزمة كهرباء غزة وحكومة التوافقل عباس حم  ي   الفلسطينيالمجلس التشريعي  .2

والني حّمل المجأس اللشري ي ال أساليني  رئيس السأال  محمود عباس ورئيس حكوم  الوفا  ال: غز 
 رامي الحمد هللا  المسؤولي  الحصري  عن أزم  الك رباء في  الاع غز .
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جاء ذلك عأ  لسان رئيس لجن  الر اب  في المجأس  النائا يحي  ال بادس   خ ل جأس  اسلماع 
  لمسؤولين في وزار  المالي  وسأال  الالا   وشرك  لوزيا الك رباء  5/8عفقد  في غز  يوم األرب اء 

سياس  اللمييزط في لقديم خدما  الك رباء لأمواالنين ال أسالينيين في ال    الغربي  و الاع لمنا ش  ط
و ال ال بادس  طان المسؤولي  السيادي  والحصري  وا حلكاري  لقا عأ  عال  السأال  في مأل  غز .

غز  أسو   الك رباءط  محم   عباس والحمد هللا المسئولي  الكامأ  عن لوفير الالا   ال زم  لقالاع
 بال    الغربي .

 5/8/2015، قدس برس
 

 ونروا" بتأجيل العام الدراسياأل نائب بالتشريعي: لن نسمح لـ" .3

عّد النائا في المجأس اللشري ي ال أساليني  عبد الرحمن الجمل  أن األزم  اللي ل اني ا وكال  : غز 
م ل أ ط ل دل إلن اء   ي   األمم الملحد  لغوع ولشغيل ال جئين طأونرواط  ما ري ا  طأزم 

 ال جئين  و  ع    ل ا بلزم  مالي   عأ  حد لقديره.
وشّدد الجمل  عأ  أن المجأس اللشري ي لن يسمح بلي حال من األحوال لللجيل ال ام الدراسي  
حيع سيكون لب خالوا  لص يدي  لجاه ذلك  مؤكدا  أن اإل دام عأ  رذه الخالو  يممل طجريم  لن 

  ا ال أساليني بلمريرراط  حسا ل بيره.يسمح الش
ووصل النائا الجمل في بيان صح ي  األرب اء   رار منح الم وض ال ام لزطأونرواط ص حيا  
و ا الموف ين المرلبالين ما الوكال  األممي  ب قود بإجاز  اسلمنائي  طدون رالاط  بلنب طاجراء 

 أساليني ي لزم الخاذ سأسأ  خالوا  احلجاجي  مخالل لأقانونط  مشيرا  ال  أن المجأس اللشري ي ال
لص يدي   ردا  عأ  لقأيص خدما  الوكال  األممي   وذلك في مس   لمواج   كل اإلجراءا  

 الل س ي  اللي ل ّر بالش ا ال أساليني.
و ال النائا طنحن ملواصأون ب  اليا  ملصاعد   د رذا اإلجراء في محاو   حميم  إليقال 

 ا لريد من رذه القرارا  اللي لمس الش ا ال أسالينيط.الوكال  عن كل م
وانلقد النائا الجمل مو ل السأال  ال أساليني  لجاه   ي  أزم  طأونرواط  واص ا  اياه بز طال  يل 

 وال الرط  أمام حجم وخالور  رذه الق ي .
لأمنفما  والالا السأال  بالو ول أمام مسؤوليال ا ولبّني مو ل أكمر  و ؛ برفا صول ا عاليا  

 الدولي  لجاه ما لود الوكال  القيام بب من اجراءا  لمس ال جئين ال أسالينيين.

 

 5/8/2015، الفلسطيني لإلعالمالمركز 
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 حكومة التوافق بتهميشها تتهمرام هللا: "هيئة األسرى"  .4

ر  المالي  في ال م  طريئ  شؤون األسرى والمحررينط اللاب   لمنفم  اللحرير ال أساليني   وزا: رام هللا
 حكوم  اللواف  بممارس  طسياس  لجارل ول ميش مل مد  وغير م  وم ط بح  ال يئ .

وانلقد  ال يئ  في بيان صح ي لأق  ط دس برسط نسخ  عنب  السياس  اللي لنل ج ا حكوم  الوفا  
الج ود ال أساليني  لجار ا  مشير  ال  أن ا طل مل منذ سنوا  في حال  الوارئ  ولحاول بذل كاف  

 والالا ا  للقديم الخدما  لألسرى والمحررين وذوي مط.
ووصل البيان الريق  الل امل الحكومي ما ملالأبا  طريئ  األسرى والمحررينط بلن ا طبائس  وبأيد ط  
 فلا  ال  أن الحكوم    لوفر لأ يئ  أدن  مسلوى من الخدما  األساسي  اللي لمكن م من القيام 

 كما يجا  عأ  حد  ول البيان.بواجبال م الم ني  
 5/8/2015، قدس برس

 
 عن صحافية بعد توقيفها بتهمة السب والتشهير يفرجالنائب العام في غزة  .5

أفرج النائا ال ام في  الاع غز  أمس عن الزميأ  الصحافي  مشير  لوفي  الحاج : صّباح فلحي-غز  
  للحرير فأسالينط ب د ساعا  عأ  لو ي  ا المحرر  في مو ا طبواب  ال دلط اللابا لزطالجب   الش بي

من جانا وكيل النائا ال ام. وجاء اال   الحاج ب د لدخل و غوال من صحافيين ومنفما  
 حقو ي  و يادا  سياسي  بارز .

ساع  في  سم النساء في سجن أنصار المركزي بدعوى لقديم وزار   48ويللي  رار لو يل الحاج 
اسط شكوى  درا لل م ا في ا بالسا واللش ير في الوزار  وأالبائ ا الصح  اللي لديررا حرك  طحم
 عأ  حساب ا عأ  طفايسبوكط.

و ال زوج الحاج الصحافي وائل عوي   ان زوجلب طنشر  لغريد   بل أكمر من عام لنلقد في ا أداء 
  خالل البي. وزار  الصح  والمسلش يا  في غز ط ب د وفا  ال أ  أمناء الو د  في ما يف لقد أنب نليج

ساع   48وأشار ال  اسلدعاء زوجلب طأكمر من مر  لألحقي   واليوم )أمس(  رر المحق  لو ي  ا مد  
بقرار من النائا ال امط. ول   ال  أنب كان  رناك محاو   إللمام مصالح  بين وزار  الصح  

 وزوجلب طلكننا فوجئنا بب غ من النياب  لأح ورط.
 6/8/2015الحياة، لندن، 
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 "دارتها بعيدًا عن السلطة والمنظمة وعباسإإلى "إقامة غزة المحررة" و" يدعوالعبادسة النائب  .6

فزززي مدونززز  عأززز    دعزززا النائزززا عزززن حركززز  حمزززاس يحيززز  موسززز  ال بادسززز : حمزززد رم زززانأ -رام هللا 
ط. دارل ززا ب يززدا  عززن السززأال  والمنفمزز  وعبززاساطا امزز  غززز  المحززرر ط وط الزز    يسززبوكالصزز حلب عأزز  

 : طلقزد لزدحرج  األمزور فزي ابزان مزا عززرل بقزرار الحسزم  والزذي كزان أرزم حزدع أحزدع لحززو   وأ زال
اسلراليجيا  في مجريا  الق ي   وكان يلوجا عأ  الجميا ا سلممار األممل ل ذا الحدع عأ  الري  

داري وصناع  بيئ  سياسي   أوسأوالخروج من ال ا      ما عبزاس وا لصادي  لقدم حأو   خارج ال   وا 
 أوسززأوسززأال   أووخززارج الززدوران فززي االززار الحأززول اللر ي يزز  المسززلحيأ  لمنفمزز  اللحريززر ال أسززاليني   

 والماليط. اإلداريونفام ا 
نالأا الماء الز ل من سراا اللواف   ورزذا ج زل ر بلنزا ور بز  الشز ا فزي يزد  أننا ال ولابا أنب طبالنفر 

ن ن لمززد لقريززر مصززيرنا الززوالني أالي زز  الكامأزز  مززا عبززاس ون جززب  و بالق أنززاديعمزز ء ا حززل ل  فززإنني 
ن نالأززز  حزززوار جمزززاعي حزززول وميقززز  والنيززز  لزززلم صزززياغل ا بم رفززز  أباعلبزززار غزززز  رزززي ارض محزززرر   و 

الجميزززا  ول زززرض عأززز  اسزززل لاء شززز بي لحزززدد م زززالم الحركززز  الوالنيززز  ولحزززدد مصزززير منفمززز  اللحريزززر  
المنزززاال   ادار يزززار  يزززاد  لأشززز ا ال أسزززاليني  ولحزززدد الريقززز  ومصزززير السزززأال   ول زززلح الالريززز  نحزززو اخل

 فأسالين رو ال دل النافم لبرامج ال صائل الوالني ط. أجزاءالمحرر  ولج ل ردل اللحرير لبا ي 
 6/8/2015 ،المستقبل، بيروت

 
 ألفًا في مخيمات طالئع التحرير 25خرج ت  القسام كتائب  .7

كزز  حمززاس  ا  ل مززن المشززاركين فززي مخيمززا  ال ئززا الززذراع ال سززكري  لحر   خرجزز  كلائززا القسززام
ألزززل ملقزززدم ل زززا مزززن مخلأزززل  25اللحريزززر اللزززي أالأقل زززا مزززؤخرا  فزززي  الزززاع غزززز   للزززدريا أكمزززر مزززن 

 ل  ا ونفم  الكلائزا م رجانزا  مركزيزا  فزي سزاح  الكليبز  وسزال مدينز  غزز   بمشزارك   المحاففا .
 ركون في المخيما  من ال ئا  ال مري  المخلأ  .فيما لخأأب عروض عسكري  وفني  أعدرا المشا

و ززززدم فليزززز  مخيمززززا  الال ئززززا عرو ززززا  عسززززكري  مخلأ زززز  ل ززززمن  أنززززواع الرمايزززز  بالسزززز ح ول كيكززززب 
 وعروض اإلنزال والمشا  والقو  البدني  والكشاف  ال سكري .

رسائل شكر وعرفان ولقدم ال ل  أحمد أبو شمأ  ملحدما  باسم ال ا مخيما  ال ئا اللحرير  موج ا  
 لقياد  القسام عأ  ج ودرم ال فيم  في انجاح رذا المخيما .

وأكد ال ل  أبو شمأ  عأ  أن اللحا  م في رزذه المخيمزا  كانز  للحقيز  ال زدل األسزم  ولنكزون نزوا  
 لجيش اللحرير  وف  ل بيره.
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المخيمززززا     وأكززززد  الكلائززززا أن ال ززززدل مززززن25/7/2015وانالأقزززز  مخيمززززا  ال ئززززا اللحريززززر فززززي 
ال سكري  للريل جيل اللحرير مزن الشزباا ال أسزاليني روحيزا  وعقأيزا  وبزدنيا  وسزأوكيا ؛ مزن خز ل كزادر 

 مؤرل؛ ليكون  ادرا  ومسل دا  ألداء دوره المنشود في م رك  اللحرير. 
 5/8/2015 ،موقع حركة حماس

 
 تي يشغلهاعلى الشعب الفلسطيني وعلى كل المناصب ال باس بات عبئاً ع :الزهار .8

ن طالزرئيس عبزاس بزا  عبئ زا االزرزار :  ال القيزادي فزي حركز  حمزاس محمزود حمد رم انأ -رام هللا 
عأزز  الشزز ا ال أسززاليني  وعأزز  كززل المناصززا اللززي يشززغأ اط  داعيززا  خزز ل حززوار مززا  نززا  طاأل صزز ط 

اس مزا مشزروعب مساء أول من أمس الم ماء  طالش ا ال أساليني لأنززول لأشزارع لأمالالبز  برحيزل عبز
واعلبزززر الزرزززار أن طاللنسزززي   ط.الززز  أنزززب آن األوان لززززطاللخأص مزززن عبزززاس سياسزززيا   السياسزززيط  ومشزززيرا  

أن طرنززاك  األمنززي بممابزز  لجسززس عأزز  الشزز ا ال أسززاليني لمصززأح  ا حززل ل اإلسززرائيأيط  مو ززحا  
 اء عأ  المناصاط.كيانا  عديد  غير م روف  في منفم  اللحرير ال أساليني   ال دل من ا اإلبق

وأ زال أن طالخزز ل لززيس مززا حركزز  فززلح بشززكل أساسزي  انمززا رززو خزز ل بززين مشززروعين سياسززيين  
ومشززروع فززلح أمبزز  فشززأب مززن خزز ل الم او ززا  فززي مناسززبا  عديززد ط  مؤكززدا  أن طمشززروع المقاومزز  

المواالن من  اللي للبناه حماس أمب  نجاحب في اخراج ا حل ل من  الاع غز   وليس رناك ما يمنا
 لصدي  حماسط.

 6/8/2015 ،المستقبل، بيروت
 

 ناجمة عن مواقفه في وجه مؤامرات تصفية القضية عباس فتح: دعوات التخلص من الرئيس .9
 ززززال الملحززززدع باسززززم حركزززز  فززززلح أحمززززد عسززززال ان الززززدعوا  الملالابقزززز  لحكومزززز  ا حززززل ل  :رام هللا

وبصز ب   عبزاس لزللي ألن الزرئيس يقزل شزامخا   اإلسرائيأي و اد  حماس لألخأص من الرئيس محمود
ال ادفز    طوحمزاس طاسزرائيلطأمام مؤامرا  لص ي  الق ي  ال أساليني  اللي لس   ال  لمريررا كل مزن 

 .طال  ا ام  كيان أو دويأ  لحرك  حماس في  الاع غز  مقابل لنازل ا عن القدس وال    الغربي 
  أن لصزززريحا  الزرزززار اللزززي لزززدعو 5/8 األرب زززاءفزززي حزززديع إلذاعززز  مزززوالني يزززوم   وأو زززح عسزززال

راد  الحكومززززز   لأزززززلخأص مزززززن الزززززرئيس عبزززززاس للالزززززاب  مزززززا الزززززدعوا  اإلسزززززرائيأي   ولأبزززززي رغبزززززا  وا 
الززز  أن مزززا  الزززب الزرزززار لأزززلخأص مزززن الزززرئيس رزززو ذالزززب مزززا سزززم ناه مزززن حكومززز   اإلسزززرائيأي   مشزززيرا  

الز  مزا  سال: طبلي ص   يلحدع الزرار؟ مشيرا  ولساءل ع المسلوالنين واليمين واإلرراا اإلسرائيأي.
  خزز ل اجلمززاع 2004 الززب الشزز يد القائززد فززي حركزز  حمززاس عبززد ال زيززز الرنليسززي  بززل اسلشزز اده عززام 



 
 
 
 

 

 10 ص                                               3656 د:العد         6/8/2015 الخميس التاريخ: 
  

ايارم ل زدم الل امزل مزا محمزود الزرزار ألنزب عميزل لزدى اسزرائيلط   فلزا الز  أنزب  لأقوى الوالني   داعيا  
ك  حماس يل امأون ما الزرزار عأز  أنزب عميزل إلسزرائيل  الزذي من الم رول أن الشرفاء من  اد  حر 

 لم يخل لقاءالب السري  ما رابين  ورو اليوم يكمل ما جند ألجأب ورو لص ي  الق ي  ال أساليني ط.
: ان لنسزي  حمزاس األمنزي حماس وجود لنسي  أمني في ال    الغربيز   زائ    طادعاءطورد عسال عأ  

وصول األخير  الز  الشز يد الج بزري وعائأز  محمزد  زيل والشز يد أبزو شزمال    د أدى ال  طاسرائيلطما 
  طاسرائيلزطأن  يززادا  حمززاس ال ميأزز  رززي اللززي أوصززأ  ولوصززل الم أومززا  لزز ورائززد ال الززار  مو ززحا  

المشززبور    اإلسززرائيأي ورززي اللززي لززؤمر اليززوم عأزز   ززرار حركزز  حمززاس  ولقودرززا بالجززاه لحقيزز  األرززدال 
يززن رززو أيمززن الززب؟ ولمززاذا لززم لكشززل  يززادا  حمززاس لأشزز ا ال أسززاليني مززا ف أززب أيمززن الززب؟ طأ ملسززائ :

 وأين رو القيادي محمود شليوي؟ ومن الذي أوصل اسرائيل لأمبحوح ومدير مكلا مش ل في دمش ؟
وأ ززال عسززال: طحمززاس اليززوم للززاجر بززدماء الشزز يد الال ززل عأززي دوابشزز  للحقيزز  أرززداف ا المشززبور   

عأزز  أن مززن يلززاجر  لأززرئيس محمززود عبززاس ولأق ززي  ال أسززاليني  ولحركزز  فززلح  مشززددا   اإلسززاء ورززي 
بالززدين والمقاومزز  لززيس بغريززا عأيززب أن يلززاجر بززدماء الشزز يد عأززي دوابشزز    فلززا الزز  أن حمززاس بززدل 
لحميأ زززا المسزززؤولي  لحكومززز  ا حزززل ل عزززن رزززذه الجريمززز  البشززز    لقزززوم بلحميزززل المسزززؤولي  لأسزززأال  

   ورذا يمب  أن عداءرا لأمشروع الوالني وليس لحكوم  ا حل ل.ال أساليني 
 5/8/2015 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 أسرى حماس يعلنون النفير بسجون االحتالل .11

  حالززز  الن يزززر ال ززام فزززي كافززز  5/8 أعأنزز  ال يئززز  القياديزز  ال أيزززا ألسزززرى حركزز  حمزززاس  يزززوم األرب ززاء
 طالحرا المس ور  اللي لشن ا ادار  السجون اإلسرائيأي  عأ  األسرى في السجونط. السجون ردا  عأ 

وريئزا  محأيز  الج وزيز  الكامأز  طلأزدفاع عزن  ودعا بيان لأ يئز  كافز  أبنزاء الحركز  فزي السزجون أفزرادا  
ب لنصززر  كمززا اسززلن ر البيززان أبنززاء شزز بنا و ززواه وفصززائأب ومقاوملزز كراملنززا اللززي دون ززا الززدم واألرواحط.

األسرى في م ركل م وعدم لرك م وحدرم أمام غالرس  وبالش ا حل ل طوأن كل  الر  دم سلسيل في 
 رذه الم رك  سلكون ل ن  عأ  ا حل لط.

 5/8/2015 ،الين أونفلسطين 
 

 حاتم عبد القادر: القدس تعيد تفعيل لجان الحراسة .11
 مسزؤول مأزل القزدس فزي حركز  فزلح  يزوم  كشزل حزالم عبزد القزادر :ديزا  جويحزان -القدس المحلأ  

  عزززن اعزززاد  لشزززكيل لجزززان حراسززز  أو مزززا يسزززمي طالحمايززز  المدنيززز ط فزززي  زززوء لصزززاعد 5/8األرب زززاء 
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عبزززد  وأ زززال بال ززز   الغربيزز . أوا سزززليالاني  واإلررابيزز  بحززز  المززواالن سزززواء فزززي القززدس  األعمززال
لماع لأقزوي الوالنيز  فزي القزدس مزن أجزل عقد اج القادر في لصريح خاص لزطمو ا الحيا  الجديد ط: لمّ 

حياء لجان الحراس  والحماي  المدني  بمنالق  مدينز  القزدس ولزم لشزكيل الأجزان فزي عزدد  اعاد  ل  يل وا 
 لأمدين  المقدس . أخرى أحياءمن المناال  ومازلنا في دور ا سلكمال في 

 5/8/2015 ،الحياة الجديدة، رام هللا
  

 األقصىالمسجد العاجل لحماية فتح تطالب األردن بالتدخل  .12
الالبزززز  حركزززز  فززززلح فززززي القززززدس األردن ب ززززرور  طاللززززدخل ال اجززززل وال ززززوريط لو ززززل  :القززززدس المحلأزززز 

اعلزداءا  الجماعزا  ا سززليالاني  فزي المسزجد األ صزز  المبزارك  واللزي لقززوم عناصزر أمنيز  اسززرائيأي  
في بيزان لأقلزب ط زدس بزرسط األرب زاء وأكد الملحدع باسم حرك  فلح في القدس رأف  عأيان  بحمايل ا.

دخززال المسززلوالن لأسزز ح  5/8 عأزز  أن طمززا جززرى فززي المسززجد األ صزز  مززن رفززا ال أززم اإلسززرائيأي  وا 
األبيض ب أم من شرال  ا حل ل اللي لقوم بل ليش كل من ي بر ال  حائال البرا   ما رو ا  اعلداء 

 جديد مبرمج ردفب زعزع  األمن في المسجدط.
مززن حززراس المسززجد األ صزز  ممززن ي مأززون كمززوف ين لززدى األو ززال اإلسزز مي   6ن اعلقززال واعلبززر أ

  وصزززدور  زززرار بحززز  ب  ززز م بزززالحبس المنزلزززي اإلسزززرائيأيمنزززا رفزززا ال أزززم  حزززاولوااألردنيززز   والزززذين 
مالبط.  واسلدعاء آخرين لألحقي   طسياس  جديد  لل ريغ المسجد األ ص  من حف

 5/8/2015قدس برس، 
 

 مواطنين بالضفة ستةن السلطة يعتقل ويستدعي حماس أم .13
مززن عناصززر  6اللاب زز  لأسززأال  ال أسززاليني  باعلقززال واسززلدعاء  األمنيزز اّل مزز  حركزز  حمززاس األج ززز  

يزوم  ل زا في بيزان  و ال  الحرك  الحرك  في ال    الغربي  المحلأ   عأ  خأ ي  انلماءال م السياسي.
آخزززرين لألحقيززز  مزززن  3مزززواالنين فأسزززالينيين واسزززلدع   3قأززز  طان أج زززز  أمزززن السزززأال  اعل  األرب زززاء

 مناال  ال    الغربي ط  عأ  حد  ول ا.
 5/8/2015 ،الين أونفلسطين 

 
 "عين الحلوة": وفاة جريح "جند الشام" .14

  لبزين عزين الحأزو   جنزوبي لبنزان نار في حي حالين جنوبي مخزيم اال  مس أسجل عصر  :صيدا
 أسزززاليني محمزززود عمزززر عبزززد القزززادر  عنصزززر طجنزززد الشزززامط الزززذي لزززوفي نزززب جزززاء لزامنزززا مزززا لشزززييا الأ
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 األسزبوع أحزداععأ  يد مسأحين داخل المخزيم خز ل  أخرب ا وعنصر  أصيااألرب اء مللمرا بجراح 
 م م . ال يرل ا عدد  لأ  لأك األحداع  الما ي. وبذلك

 6/8/2015 ،المستقبل، بيروت
 

 2016-2015لعامي  ت قر ميزانيتها اإلسرائيليةالحكومة  .15
-2015الأيأ  الما ي  ميزانيل ا ال ام  لأ امين اسرائيلحكوم   : أ ر لرجم  خاص   -رام هللا  

 وزيرا واملناع وزير واحد عن اللصوي  رو وزير جيش ا حل ل موشيب ي أون. 20  بغالبي  2016
لأ ام  مأيار دو ر( 86.5حو )ن مأيار شيكل 329.5ان الميزاني  بأغ   ال  ط ال بري واوبين مو ا ط

 .2016لأ ام مأيار دو ر(  90) نحو مأيار شيكل  343.3  و2015
. فيما لم 2014عن ميزاني  ال ام  %7.2ان الميزاني  ش د  زياد  بنسب   ال ول   المو ا ال بري 

 المحأي. اإلنلاجمن مجمل  %2.9بنسب   2016-2015لحديد  يم  ال جز في الميزاني  لأ امين
 6/8/2015، القدس، القدس

 
 " قد تدفع ثمن سياسة نتنياهوإسرائيلريفلين يحذر: " .16

وجب الرئيس اإلسرائيأي رؤوفين ري أين  انلقادا  لرئيس الحكوم  بنيامين نلنيارو  : راشم حمدان
بشلن أدائب لجاه اإلدار  األمريكي  في   ي  ا ل ا  النووي ما ايران  محذرا من أن لدفا اسرائيل 

 ممن.ال
و ال ري أين  موج ا حديمب لنلنيارو  انب طيجا لوخي الحذر من الصراعا   حل  لو كان  محق   

 اللي يمكن أن لكون عأ  حساا اسرائيلط.
جاء ذلك في مقابأ  أجرلب م ب صحي   طرآرلسط  ما مرور سن  عأ  لوليب منصا الرئاس . ومن 

 .المقرر أن لنشر المقابأ  بالكامل يوم غد الجم  
و ال ري أين انب  أ  من الج ود اللي يبذل ا نلنيارو إل ناع أع اء في الكونغرس األميركي لرفض 

وأ ال أن رناك طم م  مبادئ لأسياس  الخارجي  اإلسرائيأي   أول ا ال   ا  ما  ا ل ا  النووي.
ا الو يا  الملحد ط  عأ  الو يا  الملحد ؛ وماني ا ال   ا  ما الو يا  الملحد   ومالم ا ال   ا  م

 حد ل بيره.
 و ال أي ا ان اسرائيل بال  م زول  عن الو يا  الملحد  وا لحاد األوروبي في الشلن اإليراني.

وجاء في المقابأ  أن ري أين يكرر الللكيد أمام نلنيارو عأ  حاج  اسرائيل ال  دعم دول ال الم عام   
ل  دعم الو يا  الملحد  بشكل خاص.  وا 
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ويدعي ري أين في المقابأ  أن نلنيارو اليوم رو ط ائد في الج از السياسي في اسرائيل   يوجد لب 
 بديلط. وبحسبب طلو كان لب بديل لكان نلنيارو أف ل بكميرط.

 6/8/2015، 48عرب 

 

 اإلسرائيلي" هي عارض منتشر في جسم المجتمع دوماهرتسوغ: جريمة " .17
الجيش  إلذاع اسح  ررلسوغ  اإلسرائيأي  ال زعيم الم ار    :الجديد  الحيا -المحلأ القدس 

 اإلررابيطيجا عأ  ديمقرااليلنا ان لدافا عن ن س اط. جاء ذلك ل قيبا عأ  ال جوم  امس اإلسرائيأي
صاب  والديب وشقيقب  ال الذي ن ذه مسلوالنون في  ري  دوما الجم   وأدى  اسلش اد ر يا حر ا وا 

 بحرو  بأيغ 
وغ ان طالجريم  الشني   اللي حصأ  الجم   ري عارض منلشر في جسم المجلما وأ ال ررلس

 . يجا حفر المنفما  اللي لحرض عأ  ال نل والكراري  وال نصري ط.اإلسرائيأي
 6/8/2015، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 الجيش اإلسرائيلي تضخمت بدون أية رقابة تكاليفمراقب الدولة:  .18

الدول  اإلسرائيأي  اليوم األرب اء  لقرير خاصا حول ميزاني  األمن   ال  أصدر مرا ا: ب ل  ارر
فيب ان الجيش اإلسرائيأي يملنا عن انجاع ان ا ب  وأن لكاليل الجيش ل خم  من دون أي  ر اب  

نما الحكوم  أي ا    عأي ا. و ال المرا ا انب ليس فقال أنب   لوجد نجاع  في ادار  ميزاني  األمن وا 
 منب النجاع . لالأا

وأ ال المرا ا أن ج از األمن لم يبحع امكاني  اجراء لغييرا  جورري  في بنيلب ومجال عمأب كي 
ويللي لو ي  نشر لقرير مرا ا الدول  فيما ل كل الحكوم  عأ  بحع  لكون م ئم  لأوا ا الملغير.

كير' حول ميزاني  األمن واللي الموازن  ال ام  وا  راررا. كذلك يللي في أعقاا لقديم لقرير 'لجن  لو 
نجاع ادار  ميزاني  األمن  لكن  اد  الجيش ووزير  شدد  عأ  وجوا اجراء لغييرا  جورري  وا 

 األمن  موشيب ي أون  عار وا ذلك.
واألرم من ذلك أن لقرير المرا ا جاء فيما يحاول رئيس حكوم  اسرائيل بنيامين نلنيارو  لجارل 

مأيار شيكل  وأنب سي ال ال   56ارو أن ميزاني  األمن لأ ام الحالي سلبأغ لقرير لوكير. وأعأن نلني
وشدد لقرير المرا ا عأ  أن لجان لم لشكيأ ا من أجل بحع لالبي   رذه الميزاني  مأيارا  أخرى.

 لوصيا  لقارير إلنجاع ادار  ميزاني  األمن لم ل مل أبدا.
 الجيش اإلسرائيأي خال  عمل مل دد  السنوا .وأشار المرا ا ال  أنب منذ سنلين   لوجد لدى 
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 وأ ال أن الجيش اإلسرائيأي يواصل ا نشغال في مجا   'ليس  مل أق  بالدفاع عن الدول '. 

 5/8/2015، 48عرب 

 
 دير مفاوضات مع حماستعباس بأنها ال  تطمئن"واال": "إسرائيل"  .19

ل  ال  رئيس السأال  ال أساليني  محمود كشل مو ا طوا ط ال بري  يوم أمس  أن اسرائيل وّج   رسا
عباس  ل يد بلن ا   لدير أي نوع من الم او ا  ما حرك  طحماسط بشلن و ل اال   النار لمد  
زمني  الويأ . ول   المو ا ال  أن رذه الرسال  أل  عأ  خأ ي  الخشي  الملزايد  في السأال  من أن 

 ياد  طحماسط في غز  حول طل دئ ط لسلمر لخمس حكوم  بنيامين نلنيارو لدير محادما  سري  ما 
وكان مسؤولون فأسالينيون  د عبَّروا  خ ل محادما  ما مسؤولين اسرائيأيين رفي ي  سنوا .

المسلوى  عن لح ف م عأ  مسار ك ذا لناحي  ا مار اللي يمكن أن للرلا عأ  مكان  السأال  في 
ن طدول  اسرائيل أو ح  من ج ل ا أنب   يوجد نفر الجم ور ال أساليني. وأ ال المو ا ال بري أ

 محادما  ك ذهط  وأن ا   لنوي اللوصل ال  طل دئ ط ما طحماسط في الفرول الحالي .
 6/8/2015، ، بيروتاألخبار

 
 تناشد الجمهور مساعدتها لحل لغز جريمة "دوما" يةسرائيلاإلشرطة ال .21

ا حل ل لوبا السمري أمس ان ا لوجب نداء وديا عواود :  ال  الناالق  بأسان شرال   -الناصر  
لأجم ور لأمساعد  في مأل طحر  منزل دوابش ط. ونشر  ر م رالل ل ذا الغرض. وأشار  ال  طأن 
ذلك   ي ني الوصول لالري  مسدود اال  اط. وشدد  عأ  ن ي ا بلن الأا المساعد    ي ني 

أي ال ام اسلخ   ب ذه الخالو  البوليسي  اف س وفشل الشرال  ببأوغ الحقيق . لكن أوساالا في الر 
 وسخر  من ا واعلبرل ا دلي  عأ  عجز وفشل الشرال  واسلمرار ف ائح ا.

 6/8/2015القدس العربي، لندن، 
 

 يشجع المستوطنون على االعتداء على الفلسطينيين إسرائيلي: جندي "واال" .21
دينا من وحد  طناحلط ألنب شجا جيش ا حل ل عا ا أول من أمس جنديا مل أنكشل مو ا طوا ط 

المسلوالنين الذين حاولوا اجلياز حاجز لأشرال  بالجاه  ري  دوما. و ام الجندي بلوبيخ  وا  الشرال  
ألن م من وا المسلوالنين من المرور. ولم ا صاء الجندي من كليبلب وحكم عأيب بالحبس داخل 

 ال الما ي  األحدن حاولوا الوصول يوم المسلوالني أنيوما. ويلبين من الل اصيل  28 اعدلب لمد  
 ري  دوما لأدخول في مواج   ما السكان الذين لفارروا رناك احلجاجا عأ  الجريم . وحسا احدى 
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الروايا  فإن الجندي  ورو من مسلوالن  يلس ار  لواجد عند الحاجز ما جنود آخرين  و ام بلوبيخ 
قري   و ام بلشجيا المسلوالنين عأ  عدم ا نصياع  و  الشرال  ألن ا من   لقدم المسلوالنين نحو ال

 ألوامر الشرال .

 6/8/2015القدس العربي، لندن، 
 

 قوات االحتالل تنشر وحدات مدرعة وسط تحليق مكثف لطائراتها جنوب القطاع .22
محمد الجمل:  عزز   وا  ا حل ل من انلشاررا بصور  مأحوف  عأ  الول خال اللحديد  -غز  

ا  مدرع   بال   رى وبأدا  لقا شر  محاففلي رفح وخان يونس  جنوا  الاع ب د أن نشر  وحد
 غز .

ووفقا  لما أكده مواالنون أمس من سكان البأدا  المذكور   فإن ا نلشار المذكور  الذي جرى خ ل 
اليومين الما يين لزامن ما لحركا  مكم   لآلليا  ال سكري  ولراف  ما  يام جنود ا حل ل 

ن داخل أبراج المرا ب   ب لح نيران أسأحل م الرشاش  بصور  ملقال   بالجاه بسالين ومنازل الملمركزي
وأشار  ذا  المصادر ال  أن عددا  من الدبابا   لقا في أماكن مل ر   من شر  المحاففلين.

لقدم  مساف   صير  في الجاه الغرا صباح أمس  ومشال  أرا ي زراعي  خالي   لقا في محيال 
 فاهط اللجاري.م بر طصو 

كما أ ام  جراف  عسكري  سوالر لرابي  في مناال  مل ر   عأ  الول الخال المذكور  لللمين الحماي  
وكان  عمأيا  ا نلشار المذكور  لرافق  ما لحأي  مكمل لأالائرا  الحربي   ل دد من الدبابا .

 وا سلال عي  في م فم أجواء المحاففلين.
 6/8/2015، األيام، رام هللا

  
 من توغل "داعش" في األردن إسرائيليةخشية : "واال" .23

ط اإلس مي عن خشيل ا من سيالر  مقالأي لنفيم طالدول   اسرائيأي أعرب  مصادر أمني  : يحي  دبو 
انلشاررا الجديد في الجنوا السوري  بالقرا من الحدود ما  وباألخصواس   من سوريا   اجزاءعأ  

 أخيرا ط ال بري  ال  أّن الم اليا  الوارد  واصادر  في حديع لمو ا ط. وأشار  الماألردني الممأك  
من جنوا سوريا  لؤكد ل ّزز  و  طداعشط في رذه المنالق   ومن شلن ذلك ان يشكل خالرا  عأ  

 .األردنجبل الدروز وعأ  الحدود ما 
السويداء  وبحسا المصادر فان  بائل بدوي  لسكن في رذه المنالق   ولحديدا في ريل محافف  

. ول ل  المصادر أخرىط  مقابل عالاءا  مالي  وموارد اإلس مي أعأن  مباي ل ا للنفيم طالدول  
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مبني عأ   در  طداعشط عأ  لمبي  و  ب سري ا  في  أبياان القأ  في لل  ال  اإلسرائيأي  األمني 
ان يؤمر  أي ان ذلك من الالائ   الدرزي   ومن شل األلولرذه المنالق  الحساس   حيع يسكن مئا  

بالجاه  وأي ا  األردنلمدد القلال بالجاه  امكان  خاص  ما األردني والممأك   اسرائيلسأبا  عأ  أمن 
 البأدا  الدرزي  في سوريا.

ان الخالر الجديد يلممل في ان يحاول طداعشط خر  الحدود والسيالر  عأ   ال المصادر  وأشار 
القبائل البدوي  اللي ل يش في جنوا سوريا ما البدو في    خاص  ان  راب  لجماأردني بأدا  
الذي يزيد من  در   األمرل اون وع  ا  اليب  جدا  بين الجانبين   ال  ا اف   األردنيالجانا 

 المنالق .طداعشط في 
ي ا  في حديع ما مو ا طوال ط  ان م طفي أرفيا في  ياد  المنالق  الوسال    اسرائيأياكد  ابال و 

لل أ  بلنفيم  أنشال   بشلن أولي  اشار   حل  ولو كان  اشار ال سكري  يلاب ون كل  المؤسس 
 ال    الغربي ط. أرجاءداعش  في 

ال أساليني    األمني  األج ز بالمسلوى الذي لقأ  فيب  اسرائيلوأكد ال ابال ان مسلل  طداعشط   لقأ  
  وطرم في السأال  ي مأون اسرائيلشكل  د بكمير من الل ديد المل أكمرلشكل ل ديدا  لأسأال   ألن ا

 من اللركيز الذي نبديب نحنط. أكبر د )داعش( ممأنا  وبلركيز 

 6/8/2015، ، بيروتاألخبار

 

 متطرفة يؤكد علنًا تأييده حرق الكنائس يهوديةرئيس منظمة  .24
وا ح  وكا  : عبر بنلسي غوبشالاين رئيس منفم  طلي افاط اإلررابي  الي ودي   بشكل -القدس 

وجاء  أ وال غوبشالاين خ ل ندو  عقد  في م  د ديني ي ودي في  عن للييده لحر  كنائس.
 .أمسالقدس  أول من أمس  ووصل لسجيل من ا ال  وسائل اع م اسرائيأي  اللي بملب مساء 

وسلل صحافي غوبشالاين: رل لؤيد حر  كنائس في أرض اسرائيل  ن م أم  ؟ط  ورد عأيب 
رمبام )الحاخام موس  بن ميمون(...  ال يجا أن نحر . رل أن   د الرمبام أم غوبشالاين: ال

 لؤيدهط.
 فقال الصحافي: ط  لحدمني عن الرمبام  سلللك عن رأيكط.

 فرد غوبشالاين: طبالللكيد أؤيدط.
ب د ذلك لوجب الملحدمون في الندو  ال  غوبشالاين لأللكد مما سم وه  وسللب عريل الندو : طبنلسي  

لؤيد الحر  أم  ؟ط. فلجابب غوبشالاين: طبالللكيد أؤيد. رذا )مو ل( الرمبام. ببساال  ن م أؤيد   رل
ما الغريا في األمر؟ط. وحاول عدد من الحا رين لحذيره بالقول طبنلسي  لقد صوروك وسجأوك 
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ذا كان  رذه  لألو. ورذا سيصل ال  الشرال  وسل لقلط  فلجاا غوبشالاين: طرذا آخر ما يقأقني. وا 
وكان طالشاباكط  د ادع   عاما من أجل رذا األمرط. 50ري الحقيق  فإني مسل د لأجأوس في السجن 

  بل يومين انب ليس بحوزلب أدل   د منفم  طلي افاط لسمح باإلع ن عن ا كمنفم  اررابي .

 6/8/2015، األيام، رام هللا
 

 المسجد األقصى قتحمونيعنصرًا من مخابرات االحتالل  36ومستوطنًا  65أكثر من  .25
(  احدى 8|5 حق  عناصر من شرال  ا حل ل اإلسرائيأي  صباح يوم األرب اء ): القدس المحلأ 

الشابا  في محاول   علقال ا بالقرا من باا السأسأ  في المسجد األ ص  المبارك في القدس 
شاب  في منالق  طباا وأفاد  مراسأ  ط دس برسط أن أحد عناصر شرال  ا حل ل  ح   المحلأ .

السأسأ ط في محاول   علقال ا  اّ  أن المواالنين الملواجدين رناك من وه من ذلك  مشير  ال  أنب لم 
 اعلقال الشاب  وشقيقل ا فيما ب د  مم أفخأي سبيأ ما ب د فلر   صير .

لمسجد عنصرا  من مخابرا  ا حل ل ا لحموا ا 36مسلوالنا  ا اف  ال   65 أكمر وأ اف  أن
األ ص  المبارك منذ الصباح من ج   باا المغارب   حيع لجولوا في باحالب  وسال اسل زاز 

 المصأين الذين لصدوا ل م باللكبير.
 5/8/2015، قدس برس

 
 إطالق وثيقة "األقصى": المسجد بكامل مساحته ومصلياته مقدس إسالمي خالص وحصري .26

كل ما دار عأيب  -المسجد األ ص  المبارك طأن  طوميق  المسجد األ ص  المباركطالقدس: أكد  
بكامل مساحلب ومصأيالب وساحالب سواء كان  لح  األرض أم فو  ا رو مقدس اس مي  -السور 

 .طأي الرل آخر ح  ولو في ذر  لراا منب أوخالص وحصري و  يوجد لأي ود 
غير شرعي و  يوجد لب أي الوجود اإلسرائيأي في القدس رو احل ل باالل و طوشدد  الوميق  عأ  أن 

سياد  عأ  المسجد األ ص  المبارك  وأن زوال ا حل ل عن القدس والمسجد األ ص   ادم بإذن هللا 
 .طل ال   وذلك إلن اء م انا  القدس  المسجد األ ص  وش بنا ال أساليني

صحافي عقد  وكان الشيخ عكرم  صبري  رئيس ال يئ  اإلس مي  ال أيا  لأ  نص الوميق  في مؤلمر
في فند  الكومودور في القدس الشر ي  خصص إلال   الوميق  وذلك بح ور ال شرا  من 

 الشخصيا  وال  اليا .
ولحدع في المؤلمر  الذي أداره الشيخ ناجح بكيرا   كل من الشيخ كمال الخاليا  نائا رئيس 

  رئيس الجناح الجنوبي دعابس أبوفي الداخل )الجناح الشمالي(  والشيخ حمد  اإلس مي الحرك  
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في الداخل  وحالم عبد القادر  مسؤول مأل القدس في حرك  فلح  والنواا ال را  اإلس مي لأحرك  
الس دي واحمد الاليبي وعبد الحكيم حاج يحي  والشيخين محمد سأيم وليسير  أسام في الكنيس  

 زرر  والمالران عالا هللا حنا. أبوال  الحاج مصال    ا اف اللميمي 
 6/8/2015األيام، رام هللا، 

 

 يسمح لليهود بالصالة في الحرم القدسي "إسرائيل"اتفاق بين األردن و أينفي ت "اإلسالمية العليا" .27
فادي أبو س دى: ن   ال يئ  اإلس مي  ال أيا في بي  المقدس الشائ ا  اللي حاول   - رام هللا

عن ال ا  ول ارما  بين األردن ودول   سأالا  ا حل ل اإلسرائيأي اللرويج ل ا اللي للحدع
نما السماح ل م  ا حل ل  حول السماح لأي ود ليس فقال بالدخول ال  المسجد األ ص  وحسا  وا 

. كما ن   ال يئ  شائ   طاأل ص  المسقول و ب  الصخر  المشرف طبدخول المصأيا  المسقوف  وري 
حكوم  األردني  باللنسي  ما سأال  ا مار أخرى للمحور حول لشكيل االار مشلرك بين اسرائيل وال

 في القدس المحلأ . طآمار ي ودي طاإلسرائيأي  لألنقيا عن 
أن لرويج اسرائيل ل ذه الشائ ا  انما يف ر  طالقدس ال ربيطواعلبر  ال يئ  في بيان رسمي وصل 

بكامل أالماع ا في المسجد األ ص   ما الللكيد عأ  أن األ ص  رو كل ما في داخل السور 
 مساحلب ومصأيالب وساحالب سواء أس ل األرض أم فو  ا؛ رو مقدس اس مي خالص وحصري.

 6/8/2015القدس العربي، لندن، 
 

 اكتشاف أثري يناقض األسطورة التوراتية: جات الفلسطينية كانت أكبر من يهودا والسامرة .28
يمب  أن مدين  جا   بل يومين لقريرا  عن اكلشال أمري جديد  طرآرلسطنشر  : حأمي موس 

ال أساليني  القديم  كان  المدين  األكبر في فأسالين في القرن ال اشر  بل المي د  وأن ال أسالينيين 
القدام  وليس ال برانيين رم من كانوا يسيالرون عأ  ساحل فأسالين في لأك الحقب . وم رول أنب 

ي ودا والسامر   وأن ما كانلا لسيالران وف  الرواي  اللورالي   ام  في فأسالين في لأك الحقب  ممأكلي 
 عأ  غالبي  أرض فأسالين.

كان  عأ  أرا ي ا مدين  جا   طلل لس ي طفإن لل الصافي الذي يالأ  عأيب اسم  طرآرلسطوبحسا 
ال أساليني   اللي كميرا  ما ورد اسم ا في اللورا  كواحد  من خمس مدن فأساليني  لصارع  ما 

في ع دي داوود وسأيمان  أي في القرن ال اشر  بل المي د ما جا  الي ود. وكان  ذرو  الصراع 
 المدين  القائم  في مكان ا منذ الحقب  البرونزي  واألكبر في ذلك الحين.
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الديني   طبار اي نطو د بدأ  الح ريا  في المكان عأ  أيدي ب م  من دائر  ا مار في جام   
ل   الح ريا  في القسم ال أوي  وبدأ  في القسم الس أي  وبرئاس  البروفيسور أررون مئير. ما ان ان

حل  لبين أنب ليس ب يدا  عن مو ا المذبح لم اكلشال الالرل ال أوي لجدار كبير  وأدل  لمب  وجود 
برج مرا ب  وأال ل لشير ال  وجود بواب  مدين  كبير . وبحسا الجدار فإن جا  كان  المدين  األكبر 

 مقارن  بما كان م روفا  عن المدن األخرى.  واألرم في نأك ال لر  
دونم  في حين أن القدس ومدن  500وحسا لقدير البروفيسور مئير فإن مساح  جا  كان  لبأغ 

 دونما . 120أخرى ممل مجدو وبئر السبا لم لكن لزيد مساحل ا عن 
ي سيالر وحسا  ول مئير فإن اكلشال جا   وري مدين   خم  ومحصن  عأ  حدود الممأك  الل

عأي ا داود وشأومو ل لر  الويأ  دون وجود ع ما  خراا كنليج  لأحرا ما ي ودا  يمب  أن 
ال أسالينيين وليس اإلسرائيأيين رم الذين سيالروا عأ  ساحل ي ودا  ألن خرب  كي ا وجد  خ ل 

نلشار غربا سن (  ويمكن أن لكون من بقايا فشل الممأك  اإلسرائيأي  في ا  30فلر   صير  نسبيا  )
 بالجاه الساحل  وليس من ع ئم  ول ا.

 6/8/2015السفير، بيروت، 
 

 للمستوطنين في رأس العامود "برك دينية"القدس: سلطات االحتالل تبدأ ببناء  .29
عأ   طبرك ديني طالقدس: شرع  سأالا  ا حل ل ب مأيا  ح ر واس   للن يذ مخالال بناء مغالس 

   المقام  في حي رأس ال امود في القدس الشر ي  المحلأ .طرزيليمم اليب طأراٍض م صق  لمسلوالن  
سأالا  ا حل ل لقوم ومنذ عد  أيام ب مأيا  ح ر طسأوان أن  -وذكر مركز م أوما  وادي حأو  
مخصص  لأمسلوالنين   طبرك ديني طلبناء مغالس  طم اليب رزيليمطوش  واس   في محيال مسلوالن  
 .ط( مخصص  ل سلخداما  والمن    ال ام 2.5ل ا حوالي )عأ  مساح  دونم من أرض مساح

واللي يلرأس ا ع و المجأس البأدي  طم اليب رزيليمطلجن  المسلوالنين في مسلوالن  طوأ ال  ان 
م صق  لأمسلوالن    طميك اهطالمسلوالن آري  كنيج  دم   بل حوالي عامين مشروعا لبناء برك ديني  

 ائررم الديني  )الال ار (  ولم  المصاد   عأي ا من  بل الأجان ليسلخدم ا المسلوالنون ألداء ش
 .طوالج ا  المخلص   كما مول  البأدي  بناءرا بحوالي مأيون ونصل المأيون شيكل

سيلم بناء برك  لأمسلوالنين من الرجال وأخرى لأنساء  ومن الممكن بناء برك  طول   المركز أنب 
 .طاشر مالم   وسيلم ربال م ما المسلوالن  مب

 6/8/2015األيام، رام هللا، 
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 إلخالء العشرات االستيطان في سلوان: إخالء أربع عائالت فلسطينية تمهيداً  .31

لأق  أربا عائ   فأساليني   في سأوان في القدس المحلأ   أوامر بإخ ء منازل م  : راشم حمدان
 والذي ي لرض أن يلم خ ل أسبوع.
عاما   50  أشقاء من عائأ  أبو ناا  في المبن  منذ أكمر من ول يش ال ائ   األربا  ورم أرب 

ولنوي سأالا  ا حل ل اخ ءرا بزعم أن جم ي  طعاليري  كورانيمط ا سليالاني   د أمبل  مأكيل ا 
عام إل ام  حي  100لألرض  حيع لدعي الجم ي  ا سليالاني  أن ا اشلر  األرض منذ أكمر من 

الاني  أنب لم شراء األرض في القرن اللاسا عشر إل ام  حي لأي ود ولدعي الجم ي  ا سلي ي ودي.
 الم اجرين من اليمن.

 6/8/2015، 48عرب 
 

 قرى باألغوار الشمالية 3منشآة زراعية في  18قوات االحتالل تهدم  .31
منشآه سكني  وزراعي  وبركسا  في  18  األرب اءصباح  اإلسرائيأيردم   وا  ا حل ل  :نابأس

    ويرزا  والميل   باألغوار الشمالي   بحج  البناء دون لرخيص. رى ال قب
و ال رئيس مجأس  روي ال قب  سامي صاد  لمراسل 'وفا'  ان المنشآ  اللي ردم  في ساع  
مبكر  من الصباح  كان  لسلخدم ألغراض زراعي  ولخزين الحبوا ولربي  المواشي  حيع الال  

ج والمنشآ  الزراعي  اللي ل ود لمواالني القري   كما  ام  عمأيا  ال دم عددا من بركسا  الدجا
با ل ع عمود ك رباء داخل القري   ومن مم لوج   ال  خرب  يرزا المقابأ   و ام  ب دم منشل  
لألغنام بالخرب   مسبب  خراا ودمار بالمملأكا  ال ام  والخاص  لأقري   اللي لل رض لل ديدا  

 منشآل ا.مسلمر  باإلزال  لمباني ا و 
في محافف  الوباس م لز بشارا   ان  وا  ا حل ل ردم   األغوارذلك   ال مسؤول مأل  ال 
منشآه سكني  وزراعي  وحيواني  وبركسا  في م ع  رى فأساليني   ري: ال قب   ويرزا  والميل    18

 .وا بحج  البناء دون لرخيص  مؤكدا ان رذه ال ائ   لقالن في المنالق  منذ عشرا  السن
 5/8/2015وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 21 ص                                               3656 د:العد         6/8/2015 الخميس التاريخ: 
  

 قدورة فارس: االحتالل يتستر على مرتكبي جريمة "دوما" .32
أكد  دور  فارس رئيس طنادي األسيرط ال أساليني  عأ  أن ا حل ل يس   للالوي  لداعيا  : رام هللا

يأي   ويحاول اللسلير عأ  ال اعأين جريم  احرا  الال ل عأي دوابش  وعائألب  طعبر ممارسا  ل أ
 الحقيقيين لأجريم ط.

(  أن ا حل ل طلجل ال  لن يذ 8/5وبين فارس في بيان صح ي لأقلب ط دس برسط يوم األرب اء )
اعلقا   اداري  في ص ول المسلوالنين  للحقي  أردال لخدم مصأحلب  من  من ا لوفير مفأ  

اسرائيل بح  ال أسالينيين  عأ  اعلبار أن ا   لأجل ال  رذا  شرعي  ل علقال اإلداري الذي لمارسب
 النوع من ا علقال ا  في حا   ال رور  القصوىط  كما  ال.

 5/8/2015، قدس برس
 

 أسرى فلسطينيون يتهمون حكومة التوافق بإهمالهم .33
راجم األسرى ال أسالينيون في السجون اإلسرائيأي  حكوم  اللواف   : عوض الرجوا - رام هللا

 وال مورا بالمماالأ  في ا رار حقو  م داعين ال  ف اليا  احلجاجي  اعلبارا من األسبوع القادم.
وعبر رؤ ء في بيان ل م نشر نصب نادي األسير ال أساليني  يوم األرب اء  عن  أق م من طاإلرمال 

 حكوم  ال أساليني  فيما لب ع    بمسلحقا  األسرى واألسرى المحررين وذوي مط.المل مد من  بل ال
و ال األسرى ان الكيل فاض ب م بسبا موف ين طيرف ون لالبي  القوانين المنفم  لشؤون األسرى 
والمحررين  سواء مدنيين أو موف ين عسكريين في أج ز  األمن ال أساليني ط مؤكدين أن ب ض رؤ ء 

 لالاولوا عأ  األسرى واسلكمروا عأي م ب ض اسلحقا ال مط.الموف ين ط
ووص وا ما يجري بلنب حرا طشن ا أولئك المر   الن سيون عأ  أسرانا ومحررينا البواسلط مل مين 
طالب ضط دون لسميل م  ب ر أ  لن يذ مراسيم الرئيس ال أساليني محمود عباس وأوامره ب د أن أنص  م 

 ين ذا  ال    .فيما يل أ  بلن يذ القوان
 5/8/2015الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 في سجن نفحة أسيرا يعلنون إضرابهم عن الطعام 120 :هيئة األسرى .34

أسيرا في سجن ن ح    120 ال رئيس ريئ  شؤون األسرى والمحررين عيس   را ا ان  :رام هللا
 ى.ي أنون ا رابا م لوحا عن الال ام احلجاجا عأ  القما الملواصل بح  األسر 
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وفي سيا  ملصل   ال  را ا ان يوم الجم   المقبل سيكون يوم غ ا في كاف  سجون ا حل ل 
خاص  سجون ن ح  ورامون والنقا  وسيلم ارجاع وجبا  الال ام  حل  لو ل ادار  السجون ال جم  

 المس ور  اللي لشن ا بح  األسرى.
 5/8/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 قرية العراقيب في النقب 87رة الـ تهدم للم "إسرائيل" .35

ردم  الجرافا  اإلسرائيأي  صباح أمس  ري  ال را يا غير الم لرل ب ا في منالق  النقا : غز 
 عأ  اللوالي  عأ  رغم الحر الشديد. 87جنوا الب د  وذلك لأمر  الز

را يا وردم   وا  ال دم والخراا ا لحم  ال طو ال أحد سكان ال را يا عزيز صّياح الالوري ان 
رراا دول 87منازل ا لأمر  الز  مسأسل ط. وأ ال أن ط  وما  ام  بب رو اجرام منفم ولال ير عر ي وا 

ال دم لقريلنا لن يمنينا عن اللمسك بلر نا  وال را يا نموذج لأصمود في النقا وسلبق  كذلك حل  
 .طينجأي الفأم عن ا وعن كل النقا وال را في الب د

 6/8/2015الحياة، لندن، 
 

 عودة الحراسات الليلية في الحارات الفلسطينية .36
فادي أبو س دى: منذ جريم  حر  الال ل الر يا دوابش  عاد  ال  الشارع بقو    ي   -رام هللا 

لشكيل لجان لأحراس  الأيأي  في المدن والقرى والبأدا  المحاذي  لأمسلوالنا  اإلسرائيأي  في محاول  
 ال م من اعلداءا  المسلوالنين  كما حدع ما عائأ  دوابش  في  ري  دوما.لحماي  المواالنين ومملأك

وبال  ل لشكأ  عد  لجان ولحديدا  في  ري   صر  القريب  من نابأس اللي ل اني األمرين من 
اعلداءا  المسلوالنين بشكل ملواصل. كما صدر  أوامر من محافف بي  لحم بلشكيل لجان 

 ي  وشواء الشر ي  أو الغربي  المحاذي  لأمسلوالنا  عأ  ال ور لكون لأحراس  في  ري  بي  لحم الري
 م مل ا الس ر عأ  راح  المواالنين وحمايل م من أي  رجما .

 أنواعلبر منذر عمير  رئيس الأجن  اللنسيقي  لأجان المقاوم  الش بي  لمقاوم  الجدار وا سليالان 
لل رض  أنبأدا  المحاذي  لأمسلوالنا  اللي يمكن اع ن ال ديد من المناال  وال صائل في القرى وال

يجابي.   علداءا  المسلوالنين  لشكيل لجان رو أمر جيد وا 
 6/8/2015القدس العربي، لندن، 
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 مستوطنون يهاجمون جنوب جنين ولجان الحراسة تتصدى لهم .37

بأد  سيأ  الف ر راجم مسلوالنون  الأيأ   بالحجار  والزجاجا  ال ارغ  منازل المواالنين في  :جنين
و ال  مصادر أمني   لز'وفا'  ان عددا من المسلوالنين ا لحموا بأد  سيأ  الف ر وألقوا  جنوا جنين.

 الحجار  والزجاجا  ال ارغ  صوا منازل المواالنين  وسال لرديد ال لافا  ال نصري .
 ي  مشير  وأ اف  المصادر أنب عرل من أصحاا المنازل: رائد يوسل خن ر  وحسني نايل القا

 ال  أن لجان الحراس  الش بي  لصد  لأمسلوالنين وأجبرل م عأ  مغادر  المكان.
وندد محافف جنين ابراريم رم ان  في حديع لز'وفا'  ب ذا اإلرراا وا ن    ا سليالاني المس ور  

 محم  سأالا  ا حل ل المسؤولي  الكامأ  عن أعمال المسلوالنين اإلررابي .
االنين ولجان الحراس  الش بي  في اللصدي لأمسلوالنين وم حقل م  مؤكدا أن من وممن دور المو 

 ح  المواالنين الدفاع عن أن س م ومملأكال م  ورو ح  ك ألب كاف  الموامي  واألعرال الدولي .
 6/8/2015وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 مستوطنون يخطون شعارات "الموت للعرب" في القدس .38

  عأ  ش ارا  م ادي  لأ را و د خال  أمسعمر  صباح  أن االقدس:  ال  الشرال  اإلسرائيأي  
 عأ  جدران وأعمد  ك رباء في القدس.

و ال  الملحدم  باسم الشرال  اإلسرائيأي  لوبا السمري في بيان  انب  ريبا من منالق  باا ال امود لم 
مدان بالأغ  ال بري  ل من  ما م ناه الكشل عن خال كلابا  عنصري  م ادي  عأ  جدران وع

 .طالمو  لأ راطو طسأال  السجونطو طلدفيا الممنط بال ربي 
لواصل الشرال  اللي  ام  ما خبراء اللشخيص الجنائي بم اود  ميدان الحاصل ما طوأ اف   

 .طجم  ا البينا  والقرائن بلعمال البحع واللحقي  في كاف  ل اصيل وم بسا  رذه الجريم 
 6/8/2015يام، رام هللا، األ

 
 تقرير يرصد أزمة مخيم اليرموك وسبل عالجها .39

(  النسخ  اإلنكأيزي  8|5) األرب اءأصدر  طمجموع  ال مل من أجل فأسالينيي سوري ط  يوم : لندن
من لقرير طمخيم اليرموك الحقيق  الكامأ ط  حيع رصد البحع أرم األحداع اللي ل رض ل ا مخيم 

 2011أكبر المخيما  ال أساليني   خ ل ال لر  الزمني  المملد  ما بين آذار )مارس(  اليرموك باعلباره
  من خ ل م م  مباحع رئيس  لناول  فيب لالور األزم  في مخيم 2015وحل  ن اي  أيار )مايو( 
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لاريخ  صل  2012كانون األول )ديسمبر(  16اليرموك خ ل مرحألين رئيسيلين  مرحأ  ما  بل 
لاريخ ل جير  2012كانون األول )ديسمبر(  17الاليران الحربي طالميغط ومرحأ  ما ب د المخيم ب

خراج سكان مخيم اليرموك.  وا 
وسأال البحع ال وء عأ  مخيم اليرموك من ناحي  المو ا والللسيس  وأرميلب ا سلراليجي  بالنسب  

بداي  األحداع في سوري   لدمش  و واحي ا  كما لالر  ال  أعداد  حايا أبناء مخيم اليرموك منذ
وحل  ن اي  ش ر أيار )مايو( ال ائ   وكذلك عرج ال  بدايا  لشكيل الأجان الش بي  لأدفاع عن 
مخيم اليرموك واللي كان  بين الرفض والقبول من  بل أبناء المخيم وب ض ال صائل ال أساليني   

 كما شرح كي ي  دخول الكلائا المسأح  ال  مخيم اليرموك.
( ص ح  من القالا الكبير عن الحصار الكأي والجزئي الذي 60يلحدع اللقرير المكون من ) وكذلك

ففرض عأ  اليرموك من  بل الجيش النفامي وال صائل ال أساليني  الموالي  لب  وآماررا ونلائج ا 
 السأبي  عأ  أبناء المخيم  كما ركز عأ  المبادرا  اللي الرح  لرفا الحصار عن مخيم اليرموك.

يما أفرد اللقرير مبحما خاصا لمرحأ  سيالر  مسأحي لنفيم الدول  اإلس مي   عأ  المخيم وأسباب ا ف
 وال أساليني . واإل أيمي ودواف  ا ونلائج ا  وما رافق ا من انل اكا   وردود األف ال الدولي  

م في الخلام خرج اللقرير ب د  خ صا  ولوصيا  من أرم ا  رور  رفا الحصار عن المخي
والسماح ب ود  سكانب اليب ولقديم الحماي  ل جئين حسا ما نص  عأيب ا ل ا يا  الدولي  والميما  

 .اإلنسانال المي لحقو  
 6/8/2015، قدس برس

 
 خربة الطيرة برام هللابجامعة القدس ت سلم رفات ثالثة قديسين لكنيسة الروم األرثوذكس اكتشفت  .41

فا  م م   ديسين لكنيس  الروم األرموذكس  ل ود لأقرن القدس: سأم  جام   القدس  أمس  رف 
 المامن المي دي بمقر الكنيس  في رام هللا.

وجرى لسأيم الرفا   اللي اكلش ل ا الجام   في مقبر  أمري   خ ل عمأيا  البحع واللنقيا في خرب  
د من الرربان  ورجال الالير  بمدين  رام هللا  في ص    داس وجّناز أ امل ا الكنيس   بح ور عد

الدين  و يول مسيحيين ومسأمين  وبرفق  رئيس جام   القدس عماد أبو كشك  ومدير مشروع 
اللنقيا في الم  د ال الي لآلمار البروفيسور ص ح ال ودلي   ورئيس بأدي  رام هللا موس  حديد  

 ونائا محافف رام هللا والبير  حمدان البرغومي.
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زاز وفخر الجام   الكبير ب ذا ا كلشال ال فيم لأجام   والكنيس  ولكل عن اعل»وعّبر أبو كشك 
  مو حا  أن رذا ا كلشال سيس م في لرسيخ ولمبي  الوجود ال أساليني ب ذه األرض  «ال أسالينيين

عاد  كلاب  الرواي  الصحيح  عن فأسالين اللاريخي .  وا 
ان ا كلشال حدع »لروم األرموذكس: من ج لب   ال األرشمند ريلا غ كسيون عواد من كنيس  ا

 «.لاريخي في فأسالين وال الم  ألن رذا الم أم يحمل لراما  ولاريخا  غاي  في األرمي 
 6/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 اعتصام في بيروت يطالب بان كي مون بالتحرك العاجل لحماية أطفال فلسطين .41

جئين ال أسالينيين في بيرو   أمس  اعلصاما األنا ول: نفم عشرا  من الأبنانيين  وال  - بيرو 
  ل امنا ما الر يا ال أساليني عأي الدوابش  الذي  لل طاألسكواطرمزيا أمام مقر األمم الملحد  

حر ا   عأ  يد مسلوالنين اسرائيأيين  األسبوع الما ي  مالالبين األمين ال ام لألمم الملحد  بان كي 
 أسالين.ال اجل لحماي  أال ال ف باللحركمون 

ولجما ال شرا  من الأبنانيين وال أسالينيين  ال  جانا شخصيا  من المجلما المدني  أمام مقر 
  بدعو  من لقاء األحزاا والقوى والشخصيا  الوالني  الأبناني   وال صائل ال أساليني  في طاألسكواط

 لبنان  راف ين األع م ال أساليني  وصور الر يا الدوابش .
لمقاوم  اإلس مي  حماس في لبنان  عأي برك   الرسال  اللي وج   لألمين ال ام ول  مممل حرك  ا

 «.ال اجل لحماي  أال ال فأسالين  من  الأي م الص اين  باللحركلألمم الملحد   مالالبا اياه 
 6/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 دية والبشريةبسبب نقص اإلمكانيات الما تحذر من إغالق بعض مرافقهابغزة وزارة الصحة  .42

حّذر وكيل وزار  الصح  ال أساليني  في  الاع غز   يوسل أبو الريش  من احلمال اغ   : غز 
ب ض المراف  الصحي  بسبا نقص اإلمكانيا  المادي  والبشري  ال زم  للشغيأ ا  خاص  ما 

ما  وصول األزم  الخانق  ال  مسلويا  كارمي  بال  ل دد وبشكل كامل ال  لو ل عديد الخد
 الرئيسي  واألولي   عأ  حد  ولب.

وحّمل أبو الريش  حكوم  اللواف  الوالني المسؤولي  الكامأ  عن لدرور األو اع الصحي  في  الاع 
غز   مل ما  ايارا بز طاللخّأي عن مسؤوليال ا لجاه غز  وباألخص القالاع الصحي الذي يش د نزفا  

زار  من المصاريل اللشغيأي  سواء مادي  أو بشري  حادا  في كاف  مكونالب المادي  من حرمان الو 
ال زم  للغالي  احلياجا  المراف  الصحي  اليومي  من ا حلياجا  المأح  واللي لل ا م يوما  ب د يوم  
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ا اف  ال  المشكأ  األكبر والملممأ  في حرمان الموف ين من لأقي روالب م لأ ام الماني عأ  اللوالي  
 مام لحدي و غال كبيرينط  وف   ولب.األمر الذي ي   م أ

 5/8/2015، قدس برس
 

 رسوم غزاوية في معرض فني بلندن .43
لبدأ في ال اصم  البريالاني  لندن الخميس أعمال وف اليا  م رض فني فأساليني رو األول ن: لند

من نوعب  وي م مجموع  من الصور والأوحا  القادم  من  الاع غز   ب دما لمكن  من اخلرا  
 .طفي فأسالين ما يسلح  الحيا طاإلسرائيأي  للبأغ ال الم رسال  م ادرا أن  الحصار

لوح   399( وسال لندن  مل منا P21ويقام م رض الأوحا  والرسوم ال أساليني  في م رض )
مرسوم  بريش  ال نان  ال أساليني  المبدع  مجدل ناليل اللي كان   د اللق  الصحافي البريالاني 

 منب حمل الرسوم وعر  ا في لندن. جون سنوفي غز  والأب 
وين قد الم رض خ ل ال لر  من السادس وحل  الماني وال شرين من آا/ أغسالس الحالي  ا  أنب 
نما يل من ال ديد من حأقا     يلو ل عند عرض الرسوم والصور ولوحا  ال ن اللشكيأي  وا 

في  وال ني  الم م  اللي يلو ا أن النقاش والندوا  واألمسيا  الش ري  وعدد من ال  اليا  المقا
 لسلقالا أعدادا كبير  من الم لمين في بريالانيا.

 6/8/2015القدس العربي، لندن، 
 

 للفلسطيني باسم خندقجي "مسك الكفاية"الرمزية واأليديولوجيا في رواية  .44
عاد  انلاجب روائيا مجازف  أ: فراس حج محمد كبر  كما ل د ل د اعاد  كلاب  اللاريخ مجازف  كبير   وا 

اعاد  لحميل الرواي  أب ادا أيديولوجي  أو رمزي  أو وا  ي  مجازف  كبرى  لذلك فإن الروايا  اللاريخي  
ول دد مصادررا واخل ل بنيل ا الد لي  والنصي  لحيل النص الروائي الجديد الم لمد عأ  اللاريخ  

 ئدي  أحيانا.ال  اشكالي  ذا  جدليا  فكري  ومذربي   د لصل ال  ال قا
سيجد الدارس ال ديد من  طسير  سيد  الف ل الحر  -مسك الك اي طفي رواي  باسم خند جي 

اإلشكاليا  الجدلي  اللي لمس الد ل  الكأي   سل ار  حدع لاريخي موغل في اللش با  السياسي  
   ربما بد  لأك وا جلماعي  وال كري   اذ لم لقل الرواي  عند مجرد اعاد  القص لحكاي  لاريخي

 الحكاي  عادي  لكمير من  راء  صص ال را وحكايال م  الذين   يرون في ا سوى ماد  لأمل   فقال.
لل ح من ال نوان وال لبا  النصي  األخرى المصاحب  لأرواي   والمصادر اللي اعلمد عأي ا المؤلل 

يخدم فكر  ما وللشكل الحكاي  األم وأشار الي ا في ن اي  الرواي   الرؤي  اللي لحكم السرد ولوج ب ل
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روحا للمدد في جسد الرواي  للمنح ا اللشوي  والمل    ما الجزم بلن باسما لم يكلا روايلب لأمل   
واللشوي   من دون أن يحمأ ا أفكاره وأمنيالب ولالأ الب  وأرم ا وأجمأ ا و  ا رزيم  وا ا أسود 

 لألخأص من سيالرلب المرعب .
 6/8/2015دن، القدس العربي، لن

 
 وفاة الكاتبة واألديبة الفلسطينية نجوى قعوار .45

ن   ا لحاد ال ام لأكلاا واألدباء ال أسالينيين  يوم األرب اء  الكالب  ال أساليني  والقاص  : لندن
 المبدع  نجوى   وار  اللي لوفي  في كندا.

م  نور فار   في المسير  و ال في بيان صدر عنب  ان اإلرع المقافي واإلبداعي لأكالب  سيفل بص
ن النصر لأح  الال الزمن أم  المقافي  لن ل منب األجيال لجرب  اللحدي واإلراد  في مواج   الفأم وا 

و ال البيان ان الكالب  نقأ  م انا  ش بنا في غير مكان وزمان حّأ  بب وشرح  الكارم    صر.
للبس في الذرن ال المي مما ل خب آل  ال أساليني  لأكميرين ممن اللق  ب م بلس اررا  م يئ  ما ا

ا حل ل اإلع مي  حول األرض ال أساليني  والحقيق  حول الش ا ال أساليني منازل  علم  ا حل ل 
 بص ب  المقاوم  و و  المقول  ورفض ا سلباح  لأ وي  ال أساليني  ولاريخ ا.

 6/8/2015القدس العربي، لندن، 
 

 بسيناء "ائيلإسر "ألطماع  ينبهقيادي سيناوي  .46
 ال ع و مجأس الشورى المصري الساب  عن محافف  شمال سيناء يحي  : خاص-الجزير  ن 

عقيل ان اسرائيل لريد الح اف عأ  سيناء خالي  من السكان  ول لقد أن ل مير سيناء أخالر عأي ا 
 ي المحلأ  من امل ك ال را القنبأ  النووي   كما أن ا لخالال لالرد ال أسالينيين من ال    واألرا

وحول ا ام  المنالق  ال ازل  عأ  الحدود ما غز   أكد    ومنح م أرا َي بديأ  في سيناء.1948عام 
عقيل في حوار ما الجزير  ن  أن طال دل الرئيسي رو ل ريغ سيناء من السكان ولشديد الحصار 

طموجود  في سماء م ي ا أن الائرا  ا سلال ع اإلسرائيأي  دون اليار  عأ  غز  خدم  إلسرائيلط.
 الشيخ زويد ورفح بشكل مسلمر  كما ن ذ  اسرائيل عد  عمأيا  اغليال  د ب ض المسأحينط.

ارلكا جرائم بش   بح  أرالي سيناء  لممأ  في مقلل أل ي مواالن   المصري ول   ال  أن الجيش
 جير أكمر منز   ول 2577من عشش البدو  وردم  1853آخرين  باإل اف  إلحرا   9073واعلقال 

 ألل شخص. 35من 
 2015/8/5، الجزيرة نت، الدوحة
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 اإلسـرائيلية على المقدسات االعتداءاتيدين عبدهللا الثاني  .47

اللق  المأك عبدهللا الماني  امس األرب اء  رئيس المؤلمر الي ودي ال المي  ومقره  :بلرا -عمان
  الق ي  ال أساليني  بوص  ا جورر الصراع وأكد  خ ل الأقاء مركزي الو يا  الملحد   رونالد لودر.

 في المنالق   مشيرا   في رذا اإلالار  ال  أرمي  دور المنفما  الي ودي  في احياء عمأي  الس م.
كما شدد عأ  رفض األردن ل علداءا  اإلسرائيأي  عأ  المقدسا  اإلس مي  في مدين  القدس  

 دس   ولمس رويل ا ال ربي  واإلس مي .ولإلجراءا  األحادي  اللي ل دد المدين  المق
 2015/8/6، الدستور، عم ان

 
 لحماية الفلسطينيين والمقدسات يدعو األردني "األعيان" .48

لحمايززززززز  المقدسزززززززا  اإلسززززززز مي  والمسزززززززيحي  مزززززززن  األعيزززززززان األردنزززززززيعزززززززا مجأزززززززس : دبلزززززززرا–عمزززززززان
ايززززز  الرسزززززمي  وخاصززززز  ا علزززززداءا  المنفمززززز  وال رديززززز  اللزززززي لزززززوفر ل زززززا السزززززأالا  اإلسزززززرائيأي  الحم

رجمززززززا  المسززززززلوالنين  واسززززززلنكر الجززززززرائم اإلررابيزززززز  اللززززززي يقززززززوم ب ززززززا المسززززززلوالنون بحزززززز  الشزززززز ا 
 ال أساليني وأر ب ومقدسالب.

المجلمززززززا الززززززدولي بلحمززززززل مسززززززؤوليالب لجززززززاه  األرب ززززززاءوالالززززززا بيززززززان صززززززادر عززززززن المجأززززززس أمززززززس 
اعزززززاد  الحقزززززو  المشزززززروع  الشززززز ا ال أسزززززاليني ولالبيززززز   زززززرارا  األمزززززم الملحزززززد  اللزززززي مزززززن شزززززلن ا 

لأشززززززز ا ال أسزززززززاليني وأرم زززززززا انشزززززززاء دوللزززززززب المسزززززززلقأ  عأززززززز  لرابزززززززب الزززززززوالني وعاصزززززززمل ا القزززززززدس 
وشززززززدد عأزززززز   ززززززرور  و ززززززل ا لحامززززززا  المسززززززلوالنين لأل صزززززز   الشززززززريل وفزززززز  القززززززرارا  الدوليزززززز .

وبرعايززززززز  رسزززززززمي  مزززززززن  بزززززززل السزززززززأالا  الرسزززززززمي   وو زززززززل أعمزززززززال الح ريزززززززا  واللخريزززززززا المل مزززززززد  
  ومززززا حول ززززا  ومنززززا اإلسززززاء  الي ززززا ولألديززززان السززززماوي  السززززمح   وعززززدم ممان زززز  وعر أزززز  لأمقدسززززا

 دخول المصأين ال  المسجد األ ص  و ب  الصخر  المشرف .
 6/8/2015، الرأي، عم ان

 
 الغذاء القسـري على األسـرى جريمة إنسانية "إسـرائيل": فرض األردنية "األطباء" .49

ال ززززززالم وكززززززل المنفمززززززا  الحقو يزززززز  ال امأزززززز  فززززززي  أحززززززرار ردنيزززززز األ األالبززززززاءالالززززززا مجأززززززس نقابزززززز  
اللحززززززرك السززززززريا لمنززززززا ال ززززززدو الصزززززز يوني مززززززن فززززززرض الغززززززذاء  اإلنسززززززانمجززززززال الحريززززززا  وحقززززززو  

. و زززززال فزززززي بيزززززان اإلسزززززرائيأيال أسزززززالينيين وال زززززرا فزززززي سزززززجون ا حزززززل ل  األسزززززرىالقسزززززري عأززززز  
 اإلنسززززززاني  ززززززدو ال ا ززززززد لكززززززل القززززززيم لززززززب  ان رززززززذا القززززززرار الصزززززز يوني النززززززازي ي بززززززر عززززززن البي زززززز  ال
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وخاصززززززز  ال ا يزززززززا  جنيزززززززل  اإلنسزززززززانوكزززززززذلك الزززززززرافض لكزززززززل المواميززززززز  الدوليززززززز  المل أقززززززز  بحقزززززززو  
 .األسرىالدولي  بخصوص الل امل ما 

 6/8/2015، الرأي، عم ان
 

 مع الطفل دوابشة يةتضامنبيروت: وقفات  .51
حزاا والقوى والشخصيا  الوالني  الأبناني ط  نّفم طلحالل القوى ال أساليني ط وطريئ  اللنسي  لأقاء األ

فأسالينيا  في حديق  الزطاسكواط  أمس  احلجاجا  عأ  جريم  احرا  الال ل الر يا  -اعلصاما  لبنانيا  
 عأي دوابش  من جانا مسلوالنين اسرائيأيين.

ا  ورفا المشاركون  الذين كان من بين م أال ال وشبان فأسالينيون ولبنانيون ال  جانا شخصي
 سياسي    فلا  مندد  بالجريم .

وكان  عاصم  الشمال الرابأس   د ش د  في اليومين الما يين اعلصاما  ل امني  ما دوابش   
 نفمل ا ال صائل ال أساليني .

 6/8/2015 ،السفير، بيروت
 

 اإلرهابيةتطالب بوضع المجموعات االستيطانية على قوائم المنظمات  العربيةلجنة المتابعة  .51
المسؤولي  المباشر  عأ  الجرائم  اإلسرائيأي حمأ  لجن  مبادر  الس م ال ربي  الحكوم  : ارر الق

بح  المواالنين ال أسالينيين  اإلسرائيأي المنفم  اللي لرلكب ا المجموعا  ا سليالاني   اإلررابي 
وابش  في  ري  عائأ  د احرا البش   اللي لممأ  في  اإلررابي ا منين في بيول م وخاص  الجريم  

 دوما.
وأ اف  الأجن  في بيان ل ا صدر في خلام أعمال ا عأ  المسلوى الوزاري لبحع مسلجدا  الق ي  

ال ام لأجام   ال ربي  نبيل ال ربي  أن رذا  عباس  واألمينال أساليني   وبمشارك  الرئيس محمود 
الذين  اإلسرائيأيين بل المسلوالنين  ال مل المدان ي د لكرارا ل مأيا  حر  المواالنين ال أسالينيين من

 من سياسا  ومحاو   سن  وانين عنصري  لذكي الكراري   اإلسرائيأي لللي ب م ولحمي م الحكوم  
 .واإلررااواللالرل 

عأ   وائم المنفما  اإلررابي   اإلسرائيأي ودع  الأجن   ال  و ا المجموعا  ا سليالاني  
 دولي .المحاكم ال أمام أع ائ اوم حق  
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 اإلررابي والالب  بإجراء مشاورا  عربي  ودولي  لالرح مشروع  رار أمام مجأس األمن حول الجرائم 
يقوم المجأس بلحمل  أن د الش ا ال أساليني وال مل عأ   اإلسرائيأي لأمجموعا  ا سليالاني  

  ي .الشر مسؤوليالب لو ل ا سليالان في أرا ي دول  فأسالين المحلأ  وعأ  رأس ا القدس 
رف   مأل جريم  حر  عائأ  دوابش   أناللي لقوم ب ا دول  فأسالين ب د  اإلجراءا والالب   بدعم 

ل  يل الأا الرئيس  ال ال ام لألمم الملحد  بان ك  مون  األمينال  المحكم  الجنائي  الدولي  ودعو  
 المحلأ .دول  فأسالين  أرا يبإنشاء نفام خاص لأحماي  الدولي  لأش ا ال أساليني في 

 دع  الأجن  دول ال الم ال  الوفاء باللزامال ا المالي  ولقديم الدعم ال زم لز'ا ونروا.'كما 
 2015/8/5، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

  
 "حزب هللا"لصواريخ  "إسرائيل"يعني الحرب على إيران وتعر ض  النوويأوباما: رفض االتفاق  .52

ئد صالح  ومحمد المذحجي: في محاو   محموم  إل ناع الكونغرس بالموافق  واشنالن ز لندن ز را
رفض  اذا  حذر أوباما في خالاا ألقاه في الجام   األمريكي  أمس أنب اإليرانيعأ  ا ل ا  النووي 

المشرعون ا ل ا  فإن طالكونغرس   يم د بذلك الالري  فقال لم اجم  ايران  ولكنب سول يسرع 
 لأح ور ان لبديد رذه ال رص  سيكون بمماب  خالل لاريخي.بذلكط. و ال 

و ال أوباما ان رفض ا ل ا  النووي ما ايران من  بل الكونغرس ي ني الحرا عأ  ايران  ورذا ما 
 ي ني ل رض اسرائيل ومدين  لل أبيا لأصواريخ من  بل حزا هللا الأبناني.

رفض الكونغرس األمريكي رذ ا ل ا   ورذا وأ ال أوباما أن ايران سول لنسحا من ا ل ا  حال 
 ما سيسمح لم ار ي ا ل ا  بممارس  ال غوالا  لم اجم  ايران عسكريا.

وأكد أنب في حال شن  الحرا عأ  ايران فإن ا سلخلار الري  الدعم الواسا والكبير لمنفما  
  ويمكن إليران أن طاإلررااط  وصواريخ حزا هللا سول لسقال عأ  اسرائيل وفي  أا مدين  لل أبيا

 لسلخدم الزوار  والس ن طا نلحاري ط  د بوارجنا الحربي   ولكن ا لن لقصل مدن الو يا  الملحد .
اللي سلسل يدرا ايران امر رفا  األموالأن  سما من  األرب اء أوباماباراك  األميركيوأ ر الرئيس 

القسم  أنط  لكنب اعلبر اررابي  شال أنال قوبا  عن ا في  وء ا ل ا  النووي  سيسلخدم للمويل ط
ط رذا آمالللحسين و ا ش ب م وعدم طلجارل  اإليرانيونيخصصب  أنمن رذا المال ينبغي  األكبر

 الش ا.
 2015/8/6القدس العربي، لندن، 

 
 



 
 
 
 

 

 31 ص                                               3656 د:العد         6/8/2015 الخميس التاريخ: 
  

 "إسرائيل"مستعدة لبحث تعزيزات ألمن  الواليات المتحدةاألمريكية:  بالخارجيةمسؤولة  .53
شيرمان كبير  الم او ين في الم او ا  النووي  ما ايران بوزار  الخارجي   ال  ويندي : واشنالن

األمريكي  يوم األرب اء ان الحكوم  األمريكي  مسل د  لبحع لقديم مساعدا  أمني  ا افي  إلسرائيل 
و دم  شيرمان ش اد  أمام جأس  لمجأس الشيوخ األمريكي بشلن ا ل ا   في فل وجود ا ل ا .

دار  الرئيس باراك أوباما مسل د  لبحع طمزيد من الل زيزا  لأمساعد  األمني ط إلسرائيل م ادرا أن ا
 حينما يكون رئيس الوزراء اإلسرائيأي بنيامين نلنيارو مسل دا لذلك.

وكان نلنيارو  د  ال انب ي لبر ا ل ا  النووي ل ديدا لوجود ب ده. ولحشد اسرائيل الم ار   
 سبلمبر أيأول كي يصو  بالموافق  عأ  ا ل ا  أو رف ب. 17رس حل  ل ل ا . وأمام الكونج

 2015/8/5، وكالة رويترز لألنباء
 

 مصالح متبادلة بين روسيا وحماس… الكرملينزيارة مشعل إلى  .54
 حسام الدجني
ليس  رذه ري المر  األول  اللي سيدخل في ا رجل حماس األول خالد مش ل مبن  الكرمأين  ليألقي 

با نلخابا  « حماس»لقوي بروسيا ف ديمير بولين. فب د فوز حرك  المقاوم  اإلس مي  الرجل ا
  ولشكيأ ا الحكوم  ال أساليني  ال اشر   سارع الكرمأين 6002اللشري ي  في يناير / كانون الماني 

بدعو  رئيس المكلا السياسي لحرك  حماس مش ل ال  زيار  موسكو  واللق  برئيس ا ف ديمير 
لين  ووزير خارجيل ا سيرج   فرول. مم لواصأ  الأقاءا  وا لصا   بين روسيا وحرك  بو 

  اإل أيمحماس. لكن رذه الزيار  لكلسي أرمي  كبرى  كون ا لللي في سيا  ملغيرا  كبير  ش درا 
 ول ل أرم ا:

  مذربيا  وامنيا  لداعيا  الربيا ال ربي عأ  منالق  الشر  األوسال والدور األمريكي في لقسيم المنالق
ما رسم خريال  جغرافي  جديد  عأ  غرار سايكس بيكو ل دد المصالح الروسي  ا سلراليجي  في 

 منالق  الشر  األوسال.
 األزم  األوكراني .

 في المنالق . واإلرراااألو اع في الشيشان  
 والدولي . اإل أيمي خارال  اللحال ا  واللمو  ا  

بير  الاع غز  واللق  أع اء في المكلا السياسي لحرك  حماس. زار مب وع روسي ك أسابيا بل 
وجر  الزيار   من أجواء من اللكلم والسري   حل  جاء الأقاء األخير الذي جما خالد مش ل بوزير 
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الخارجي  الروسي في ال اصم  القالري  الدوح   والذي وجب  فرول خ لب دعو  رسمي  لأسيد مش ل 
 لزيار  الكرمأين.

 
 تريد روسيا من حماس؟ وماذا تريد حماس من روسيا؟ فماذا

 أو  : ماذا لريد روسيا من حماس
روسيا لريد أن لسل يد من  در  حماس عأ  الللمير عأ  صناع القرار في ب ض الدول ولدى اللنفيم 

المقبل عأ  لقسيم المنالق   األمريكيبخالور  المخالال  وا  ناع مالمسأمين   اإلخوانال المي لجماع  
 في المنالق  ككل. اإل أيميالائ يا  بما ي دد مسلقبل األمن 

 حرك  حماس بال ود  لدمش   وأن ل مل عأ  لرميم ال     ما ال ران. ا ناع د لرى روسيا أرمي  
لحسين صور  روسيا أمام ال الم اإلس مي  من خ ل ع  ل ا بحرك  اس مي  كبير  لحوز مق  

حرك  حماس  ما  د يدفا المقالأين ال را ال  ال دول عن ال المين ال ربي واإلس مي وري 
 المشارك  في القلال  د روسيا في الشيشان.

اللأويح بور   حماس أمام الأوبي الي ودي المسيالر عأ  ا  لصاد الروسي والذي ي مل عأ  
 ا  ال روسيا  والذي ي مل باللنسي  ما اإلدار  األمريكي .

في المنالق  يشكل فرص  إلن اء نفام القالا الواحد  وعود  النفام لراجا دور الو يا  الملحد  
 الدولي ال  نفام مل دد األ الاا.

دعم حماس لمو ل روسيا في األزم  األوكراني   عأ  غرار مو   ا الساب  من   ي  الصراع ما 
 جورجيا  واعلبار حماس   ي  الشيشان مسلل  روسي  داخأي    يجوز ألحد اللدخل ب ا.

 
 نيًا: ماذا تريد حماس من روسياثا
اخلرا  الحصار الدولي الم روض عأ  الش ا ال أساليني ب د فوز حماس با نلخابا   -1

 .6002اللشري ي  في يناير 
رؤي  حماس اإلسلراليجي  الملممأ  في  رور  ا ن لاح عأ  ال الم  ولو يح البي   الصراع  -6

 وأدوالب لأ الم.
اعي  الدولي   ومن خ ل ع  ا  ملين  ما روسيا يمكن أن لحدع اخلرا ا روسيا أحد أركان الرب -3

 في ان اء شروال الرباعي  الدولي  المالأوب  من حرك  حماس.
 الحصول عأ  دعم سياسي وا لصادي ومالي وعسكري من موسكو. -4
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في المنالق  لوصيل رسائل لحأ اء اسرائيل بلن  و  ال  ل السياسي  وال سكري  واألمني  لحرك  حماس 
 من عزل حرك  حماس عن المش د. اسلراليجيلكمفي لصاعد  ف أيكم اعاد  النفر في 

اسل اد  حرك  حماس من ع  ل ا ما روسيا  من ل زيز ع  ال ا ما حأ اء روسيا  في الكاريبي 
وآسيا الوسال   مما  د يساعد الحرك  في ا خلرا  السياسي ول زيز جب   الممان   الراف   

 ل ل الص يوني  ومو ل فنزوي  وبولي يا والبرازيل واألرجنلين من الحرا األخير  خير دليل.ل ح
 أن لؤدي روسيا دورا  في حماي  مخيما  ال جئين بسوريا ولوفير كل أشكال الدعم والحماي  ل م.

ار الذي يخيم في لن يذ ل ارما  الل دئ  بين اسرائيل والمقاوم  ونزع فليل ا ن ج أي اأن لؤدي دورا  
 عأ   الاع غز  نليج  الحصار وللخر اإلعمار.

 أن لؤدي روسيا دورا  في م ما  في مأل المصالح  ولوحيد الوالن.
 فلح مكلا لمميل لحرك  حماس داخل روسيا. -
 

 الخالصة
زيار  م م  لحرك  حماس ال  الكرمأين  سلكون بمماب  نقال  لحول لأحرك  من خ ل ممارس  

ال ليني  وآسيا  أمريكا  لن لقل عند أبواا الكرمأين  بل  د لذرا ب يدا  نحو دبأوماسي  نشال
اسلراليجي  لجأا الدعم لأق ي  ال أساليني  ومقاومل ا الباسأ   ولشكيل لوبيا   االارالوسال  في 

 غال عأ  أوروبا والو يا  الملحد  اللي لل امل بازدواجي  م ايير ما المأل ال أساليني  بحيع 
بال الم وري حكوم   اررابي اس باللنفيم اإلررابي مقابل أن ا ل لرل بلكمر الحكوما  لصنل حم

 .أياماسرائيل اللي  ام  بحر  الر يا عأي دوابش   بل 
 2015/8/6القدس العربي، لندن، 

 
 الدولية لالحتالل الجنائيةالمسؤولية  .55

 د. ناصر زيدان
ن  د عائأ  الدوابش  ال أساليني  في  ري  دوما الجريم  النكراء اللي ارلكبل ا عصابا  المسلوالني

  ونلج عن ا اسلش اد الال ل عأي الدوابش  حر ا   6012/ 7/ 31جنوا نابأس فجر يوم الجم   
رزَّ  المشاعر اإلنساني  وولَّد  موج  اسلنكار عارم   داخل األرا ي ال أساليني  المحلأ  وخارج ا  

ر مجأس األمن الدولي بيان اسلنكار لأجريم   م لبرا  أن ا وعأ  المسلوى ال ربي والدولي  و د أصد
 لمسُّ اإلنساني  جم اء. 
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حرا  ا  يحفون بلغالي  من « الي ود»عصابا  المسلوالنين  الذين أ دموا عأ  م اجم  منازل دوما وا 
 سأالا  ا حل ل  ومدعومون من رذه السأالا . اسلنكار رئيس وزراء ال دو بنيامين نلنيارو ل  أل م
ذّر لأرماد في ال يون.. ذلك أن انلقال رؤ ء في الف م من مسلوالنال م ال  القرى ال أساليني     
يمكن أن يحصل من دون م رف   وا  ا حل ل  خصوصا  أن جرائم رؤ ء لكرر  عشر مرا  في 
ش ر يوليو/لموز من دون محاسب . سب  ذلك جرائم ذرب  من دون عقاا ارلكبل ا ال صابا  

 يوني   د ال أسالينيين  من ا عأ  سبيل الممال  د ال ل  زكريا جو ني الذي فقد عينيب  الص
حرا  ال ل  ايمان حجو خ ل انل ا   األ ص   ومن  بل   ودرس ال ل  ايناس شوك  بالسيار   وا 

  لل الشاا محمد الدر  بالرصاص الحي أمام أعيفن كاميرا  اللصوير من مخلأل أنحاء ال الم.
  لحدم  عن مسؤولي  سأالا  ا حل ل عن أمن المدنيين  بما 1141ي  جنيل الراب   لأ ام ال ا 

في ذلك منا أي ل رُّض ل م. مسؤولي  ل رض لغريما  جنائيا  لقاد   وا  ا حل ل وجنودرم  الذين   
م المفنفم  اللي يمكن ل م وفقا  ألحكام بنود ا ل ا ي  الدولي   اللحأُّل من المسؤولي . كما أن الجرائ

يرلكب ا المسلوالنون المحميون من سأالا  ا حل ل  لف لبر جرائم حرا  لكون ا لسل دل مجموعا  
 أصأي  من السكان المدنيين  عأ  أساس انلمائ م الديني  أو القومي  ب دل ا ل ع م من أر  م.

يني محمود عباس في سيا  اسلنكاره لجريم  حر  الر يا عأي الدوابش   ردد الرئيس ال أسال
بالأجوء لمحكم  الجنايا  الدولي  الدائم  في  راي  ل  لصاص من القلأ   وباللالي محاكم   اد  

بسبا حمايل م ل صابا  القلل الص يوني   وللخأي م عن المسؤولي  الدولي  اللي « اإلسرائيأي»ال دو 
 ل رض عأي م حماي  المواالنين ال فزَّل الوا  ين لح  ا حل ل.

الذي انبمق  عنب المحكم  « 1111اع ن روما لأ ام »السأال  ال أساليني  أصبح  ع وا  في 
الجنائي  الدولي   وباللالي أصبح لأحكوم  ال أساليني  الح  با دعاء أمام المحكم   باعلبار أن نفام 

ي ال ام المحكم     يقبل ا دعاء ا  من دول  ع و  أو من  بل مجأس األمن الدولي  أو المدع
  ولم 6012لدى المحكم   والمجأس والمدعي ال ام  لم يقوما بواجبال ما  بل يناير/كانون الماني 

بح  ال أسالينيين  بسبا « اإلسرائيأي»يحي  أيا  من الجرائم الدولي  اللي ارلكبل ا  وا  ا حل ل 
دعي عام المحكم . و د الل ديد بال يلو األمريكي في مجأس األمن  وبسبا ال غوال الدولي  عأ  مف 

اكل   مجأس األمن الدولي بلشكيل لجن  لحقي  في الجرائم اللي ارلفكب  في مخيم جنين عام 
  من دون أن يكون للقارير رذه الأجان 6001  وفي الجرائم اللي و    في  الاع غز  عام 6001

ي     لكلرع ل ا اللي دان  جيش ا حل ل  أي للميرا  ف أي   وكان  عبار  عن لوصيا  أدب
 «.اسرائيل»
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بصرل النفر عن  در  المحكم  الجنائي  الدولي  عأ  لن يذ أحكام ا اللي  د لالال  اد  ال دو 
من جراء مسؤوليل م عن الجرائم اللي لفرلكا بح  ال أسالينيين  ا  أن دور األحكام « اإلسرائيأي»

صدار بيانا  اإلدان  شيٌء آخر.  الق ائي  شيء  وا 
أن المسؤولي  الجزائي  عأ   اد  ال دو مابل   ي ني ذلك أن صدور األحكام الق ائي  الدولي   الالما 

بح  رؤ ء سيفرِبك حرك  لنق ل م الدولي  عأ  أ ل لقدير  ألن سأالا  الدول األع اء في م ارد  
ل األشخاص   مفأزم  بلن يذ األحكام الصادر  عن المحكم  الدولي   وباللالي لو ي1111روما لأ ام 

المالأوبين لأمحكم   م ما كان مو   م الوفي ي في دول م  بما في ذلك رؤساء الدول  حيع ان 
 المحكم  الدولي    للقيد بلي حصان   يمكن أن لمنح ا السأالا  المحأي  لقادل ا.

مي الرأي ال ام ال ربي  وب ض الرأي ال ام في ال الم  يرى أنب حان الو   لو ا حد لل أُّ  مفجر 
الحروا من ال قاا. و  يمكن ل ؤ ء المفجرمين ا علداد با رلكابا  الخالر  اللي لقوم ب ا ب ض 
المنفما  اإلررابي  والقوا  النفامي  في كل من ال را  وسوريا عأ  وجب اللحديد  ألن الحساا   

ولي   لكون الحكوملين بد أن يللي ل ؤ ء  برفغم غياا الج   اللي  د لدَّعي عأي م أمام المحكم  الد
في كل من سوريا وال را  ليسلا أع اء في المحكم   ولكون مجأس األمن الدولي املنا عن احال  

 جرائم الحرا واإلباد  اللي لقا في سوريا ال  المحكم   بسبا ال يلو الروسي.
« اسرائيل»اد  ان جريم  الحر  اللي ل رَّض ل ا الال ل دوابش  في دوما النابأسي   ادان  وا ح  لق

وألفراد عصابا  المسلوالنين المحميين من  وا  ا حل ل. ري جريم   د اإلنساني  جم اء  لمَّ 
« اسرائيل»لن يذرا بدٍم بارد  وفي لحٍد وا ح لأشرعي  الدولي   وألحكام القانون الدولي ال ام. و اد ف 

لش  الذي لوفَي في سجون  راي  المفجرمون  ليسوا أف ل من الرئيس اليوغس في الساب  ميأوسوفي
ويسلحقون ذا  المصير الذي يف  يب الرئيس الأيبيري األسب  لشارلز لايأر خأل   بان المحكم  

 الدولي .
 2015/8/6، الخليج، الشارقة

 
 "أونروا".. مؤسسة الضمان االجتماعي الفلسطيني .56

 سمير الزبن
الم نوي لأ أسالينيين  فإن وكال  غوع ولشغيل اذا كان  منفم  اللحرير ال أساليني   د شكأ  الوالن 

ال جئين ال أسالينيين اللاب   لألمم الملحد  )أونروا(  د شكأ  مؤسس  ال مان ا جلماعي اللي 
  1141حم  ال أسالينيين المنكوبين من الحاج   خ ل ال قود السل  ب د النكب . فمنذ للسيس ا في 

لأ أسالينيين في الشلا  ال أساليني  وفي ما لبق  من  عمأ  عأ  حل الق ايا الحيالي  األساسي 
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أرض فأسالين خارج السيالر  اإلسرائيأي .  الق ي  األول   الم يشي   من خ ل السأ  الغذائي  اللي 
كان  لمنح ا ل ائ   ال جئين  واللي للللل من مواد غذائي  ملنوع   الالحين وال دس والبرغل 

نوع   وكان  الحص  الغذائي  كافي  للسد حاج  ال ائ   المنكوب  من والزي  والسمن  والم أبا  المل
 الال ام. 

الق ي  الماني   الالباب   فقد لحمأ  طأونرواط المسؤولي  كامأ  عن صح  ال جئين المسجأين في 
سج ل ا  ف أ  مدى سنوا  الويأ   كان  للحمل ن قا  ال مأيا  الجراحي  في المسلش يا  كامأ   

 مسلوص ا  في اللجم ا  ال أساليني  لم الج  ال جئين  ومنحل م الدواء مجانا. وفلح  ال
الق ي  المالم   الل أيم  فقد بن  طأونرواط عشرا  المدارس ل جئين في المخيما   ولحمأ  مسؤولي  
ر ل أيم أبناء ال جئين حل  ن اي  المرحأ  اإلعدادي   موفر  ل م الكلا والأوازم المدرسي  من دفال

وأ  م ولوازم أخرى مجانا سنوا  الويأ   وفلح  م ارد م ني  لل أيم من يرغا من الال ا ب ض 
 الم ن  ب د ن اي  الدراس  اإلعدادي   ولم لالويررا للدريس م ن ما ب د الش اد  المانوي . 

ان  ل أن م بالللكيد  لم لكن لجرب  طأونرواط مفشّرف  في حيا  ال جئين ال أسالينيين  ألن ا ببساال  ك
أصحاا حاج   ولم يكن يس درم انكشال حيال م حل  أمام مممأي المؤسسا  الدولي . وكن  أش ر 
بالخجل الشديد أمام الوفود اللي لللي للل رج عأينا بوص نا دليل النكب  الحي  وكن  أش ر أن حيالي 

ي عاريا . ولم مسلباح   وأن ا حبل غسيل منشور لمن يريد أن يرى خصوصيالي  كن  أش ر ن س
لكن ص ول انلفار )اإلعاش ( أ ل اذ   ألرباا ال ائ   من لأك الزيارا . عأ  الرغم من ذلك 
كأب  ل لرض المو وعي  اإل رار بالدور اللاريخي الم م  الذي ل بلب وكال  الغوع  عأ  كل عيوب ا  

 في حماي  حيا  ال أسالينيين في المخيما  من الحاج  عقودا . 
لنا طأونرواط من ذل الحاج   و اد  حيا  ال جئين ا نلقالي  في المنافي بل ل الخسائر وأ ل ن م  حم

م انا . وكان  حيا  ال أسالينيين من دون طأونرواط للكون من الص وب  بمكان  ولم يكونوا  ادرين 
 عأ  لرميم حيال م  ممأما رممورا في فل الخدما  اللي  دمل ا الوكال  ل م. 

رواط اليوم واحد  من أزمال ا الكمير   و د لكرر  رذه األزما  المر  ب د األخرى  ودائما ل يش طأون
حجام الدول المانح  عن لقديم مزيد من اللبرعا  لأوكال   لسد رذا النقص   بسبا نقص اللمويل  وا 

ط حوالي في و   لزيد فيب أعباؤرا  بسبا زياد  أعداد ال جئين  فقد كان عددرم يوم للسيس طأونروا
ألل  وأصبحوا اليوم حوالي خمس  م يين. وعأ  مدى ال قود المنصرم   لراج   خدما   100

طأونرواط عأ  كل الص د  فقد لراجا  منذ أكمر من م م  عقود  لوزيا الحصص الغذائي   وبال  
ي  مقلصر  عأ  أصحاا طاألو اع الص ب ط  ولراج   الرعاي  الصحي   حيع كان  الوكال  األمم

   أو بمبأغ مقالوع. %30لدفا كامل مبالغ ال مأيا  الجراحي   بال  لساعد بمبأغ   يزيد عن 
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في كل نكب  للجما فأساليني  كان  طأونرواط لنقل لركيزرا من منالق  ال  منالق   بحكم ا حلياجا  
  1116يأي ال ام الملزايد  لأمناال  المنكوب   ممأما جرى في اللركيز عأ  لبنان ب د ا جلياح اإلسرائ

واللركيز عأ   الاع غز  ما الحصار وال دوان اإلسرائيأي الملكرر. كما فر   األو اع المشل أ  
في سوري  اللركيز عأ  ال جئين ال أسالينيين في سوري  الذين لدرور  أو اع م بشكل كبير  وبالوا 

ا يف رِّض ال أسالينيين  بحاج  ال  مساعد  ماس  و روري   دخأ  اليوم في دائر  اللخ ي ا   م
المنكوبين مرلين  ال  مزيد من الحاج  و ي  الحال. وي دد رذا اللقنين بإغ   عشرا  المدارس 

 في  الاع غز   كما ي دد آ ل الال ا ب قدان مقاعدرم الدراسي . 
ري طأونرواط   ي  خدمي  بلب اد سياسي   بقاؤرا م م لمئا  آ ل لسد عندرم الحاجا  األساسي   و 

مسلل  في غاي  األرمي . وري  في الو   ن سب    ي  سياسي   ف  شك  أن الوكال  اللي أفنشئ  
لم ع سنوا  عند انال  ل ا  وحل  حل الق ي  ال أساليني   مسلمر  ب د أكمر من سل  عقود من 

   واعلقد ذلك اللاريخ. وعأ  مدى رذا الزمن الالويل  شكأ  طأونرواط السجل الحي لأنكب  ال أساليني
أن سج ل ا أرم الومائ  اللاريخي  اللي لؤرخ لأنكب . ري ومائ  لم لسلخدم ال  اليوم )حسا 
م أومالي( في كلاب  اللاريخ ا جلماعي ا  لصادي للجرب  الأجوء ال أساليني  ولم لسلخدم في كلاب  

 اللاريخ ال أساليني ال ام. 
ا نقص اللمويل  نقل أمام خسار  مئا  آ ل ال جئين اننا اليوم أمام ل ديد لل رض لب طأونرواط بسب

الذين ل لمد حيال م  كأيا أو جزئيا  عأ  رذه المنفم  األممي  وخدمال ا. ورناك خسار  لشارد م م 
وألرشيل  خم من لاريخ النكب  والم انا  ال أساليني . لذلك  يحا ال مل  بكل السبل   سلمرار 

 ذه الخدما   يم  أكبر من كل لصور لأمحلاجين. ومن لم يمر بلجرب  طأونرواط في لقديم خدمال ا  فأ
ا ل ع  ص ا عأيب أن ي رل مدى أرمي  رذه الخدما  عأ  لوا   ا  ألن ا  في حا   انساني  
كمير   لشكل مسلل  حيا  أو مو . ألسباا كمير   يجا الح اف عأ  طأونرواط  ويجا حع الدول 

الن قا . في المقابل  يجا محارب  ال ساد داخل طأونرواط. ولكن  في  المانح  عأ  لغالي  ال جز في
 جميا الحا    يجا عدم خسارل ا  ف ي طالشارد المأكط عأ  النكب  ال أساليني .

 2015/8/6، العربي الجديد، لندن
 

 هم يوفرون الذخيرة.. ونحن نطلقها في الهواء .57
 نبيل عمرو

اسرائيل بجدل صاخا افللحب رئيس الدول  روفين ي أين   ب د لكرار عمأيا  القلل حر  ا  اشل أ 
 «.ان ش ا اسرائيل فقد انسانيلب»بالقول.. 



 
 
 
 

 

 38 ص                                               3656 د:العد         6/8/2015 الخميس التاريخ: 
  

وألن كل شيء في اسرائيل  ابل ل سلممار  فقد شارك نلنيارو في ح أ  الأالم عأ  القيم ال ائ   
لي  لالور أعمال واإلنساني  الم قود   م لمد ا عأ    ل الذاكر  المكلف  بو ائا دامغ   لحمأب مسؤو 

الملشددين اإلسرائيأيين من ا ل ع شجر  زيلون عربي  ال  القلل الصريح حر  ا وبوسائل أخرى.. أليس 
لمواج   ال را الذين يصولون « الدفاع»رو من اسلن ر جيش المسلوالنين األ وى فاعأي  من جيش 

 ال ل عأي دوابش . ده  فكان أن فاز برئاس  الحكوم  بلرجيح من خرج من ص وف م حار  ال
   فائد  من انلقاد نلنيارو  وجما القرائن الدامغ  عأ  رعاي  حكوملب لألالرل واللشدد.

ما يقولب وي  أب اإلسرائيأيون من  بيل اللمويب أو المناور  أو احلواء المو ل ليس جديد ا بالنسب  لي 
موا ل  ف ذه ري اسرائيل و  يوجد فيب ما يأ   النفر أو ما يبن  عأيب كلغير أو لالور في ال

صاحب  المدرس  السياسي  واإلع مي  الممير  وال  ال . انني وممل كميرين غيري ش ر  بإحباال شديد 
من نمالي  رد ال  ل ال أساليني وانحصاره في زاوي  الأالم في بي  ال زاء  ما ب ض خالا ناري  

 سلقبال  حي  جديد  وخالا  ديم .يأقي ا  اد  ال صائل وما ان ين ض السراد   حل  ن د أن سنا  
أنا   أدعو ال  حر  ر يا ي ودي و  حل  غير ر يا  ف ي وعي ش بي المكافح من أجل الحري  
ا حين يقول رئيس الدول  ال بري .. ان ش ا اسرائيل   يم لسلح  الح اف عأي ا وا للزام ب ا  خصوص 

 فقد انسانيلب.
خالا بي  ال زاء ال ارغ  من الم مون  وعديم  ا  أنني أدعو ال  لوفيل أكمر جدوى من 

المصدا ي  في الوا ا  بلن ن لح م رك  انساني  ح اري  واعي  عأ  مسلوى ال الم كأب  أساس ا جمأ  
ا حل ل الوحيد البا ي في القرن الواحد وال شرين »م يد  شديد  اإل ناع لقول بكل لغا  ال الم ان 

ال لجرائم حر  الر ا  وا ل ع أشجار الزيلون وا سلي ء عأ  رو الم اعل غزير اإلنلاج ليس فق
أرا ي ال أسالينيين لحل أزم  السكن في اسرائيل  بل لما رو أعم  وأخالر للميرا من كل رذه 
ران  آدميلب كل يوم عأ   الفوارر  انب الغاء ش ا من الخريال  وو ل نموه  ومصادر  مقافلب  وا 

 «.زوار ال جر لأبيو  النائم  لمجرد ا شلباه مئا  حواجز اإلذ ل وعبر مدارم 
ل  كم لغ  لرجمنا ما يقولب اإلسرائيأيون عن احل ل م لش ا  فماذا ف أنا لننقل رذه الصور  لأ الم  وا 

 ي د بالم يين عأ  أر ب و    م مرلين رائمين عأ  وجور م في ج ا  األرض األربا؟
لنا  و د يساوي ال حي  بالجاني  ا  أننا ورذا ما  لن نرد عأ  الحر  بالحر   فال الم لن يسلما

ا لم ن  ل وأغأا الفن لن ن  ل ما يل ين عأينا ف أب ونحن الموجودون في كل  نحن مقصرون بب لمام 
أنحاء ال الم ولدينا من اإلمكانيا  ما يج ل حر  الر يا مدخ   للجنيد أوسا  وى عأ  وجب 

 د الجرائم الملسأسأ  اللي يدعو ال الم حين و وع ا  األرض  د اسلمرار ا حل ل وليس فقال
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وبشكل روليني ال   بال الن س  وم ا ب  ال اعأين دون ذكر عأ  أي  انون ي ا بون ورل ا حل ل 
 فو  ال قاا؟

نمالي  المواج     لقلصر عأ  لفاررا  بي  ال زاء  وخالا القاد  الناري  دون م مون ومصدا ي  
ال  المحافل الدولي  اللي لخال  لجوؤنا الي ا عامب السب ين  « بيرو راالي ا» بل ري كذلك في الأجوء

 ولم يسجل عام واحد اخل فا عن ال ام الذي سبقب في الجدوى وال اعأي .
ا جديد ا في يدنا  ولوفر لنا أرصد  ممين  لصأح إلدام  م رك  انساني   ان اسرائيل ل ا كل يوم س ح 

الم ارك األخرى  ولقد أكمر  اسرائيل الرسمي  وجيش ا ا حلياالي ح اري  أكمر فاعأي  من كل 
ال  ال )المسلوالنون والملشددون( من لزويدنا بالذخير  ا  أننا برعنا في لبديدرا أو اال   ا في 

 ال واء.
 2015/8/6، الشرق األوسط، لندن

 
 "الديوك"ميزانية األمن: ال حاجة لمعركة  .58

ليكس فيشمانأ  
الم جئ ما الكماما   اذ ابلداء  من اليوم سلبدأ حكوم   ال جال الجيش الدائم: ادخأوا نذارا  لر اراكم 

 وزار  المالي .  بإخراجاسرائيل الالقس السنوي ل رض ميزاني  الدول   
ولم لكن لجن  لوكر سوى مقدم  لأ رض الرئيس. ف ذه المر  سلص د المالي  ال  المنص  ما عدد 

مأيار. ومن رنا  26  وسللملرس وزار  الدفاع وراء ميزاني  دفاع بمبأغ مأيار شيكل 22أولي بمبأغ 
 رم من سيأ بون دورا مركزيا. – ارادل مدون  –فصاعدا سيكون رجال الخدم  الدائم  

 اعالاءي بر رذا الالقس بين وزارلي الدفاع والمالي   فاررا  عن لغييرا  في المجلما اإلسرائيأي: 
 . األمني  –ا  لصادي  وا ل لأموا يا ال سكري   –جلماعي  ارلمام أكبر لأموا يا ا 

 واأل رارول ل رذا صراع صحيح ومبارك  ولكن الالري  البشا وغير المو وعي الذي يجري فيب 
 اللي يخأ  ا   لبرر النليج  الملو    جدا. 

 لالورا  الخارجي .بحل وسال   يللمر با حلياجا  الحقيقي  بل بال األمراذ في ن اي  المالال ينل ي 
 . ايديولوجيمم  لم لحسم ب د نقاش  6012 – 6014ميزاني  الدفاع في ال امين 

أن   الجيش اإلسرائيأي ميزاني   6014ما  رر في الن اي  ري حمأ  طالجرل الصامدط  في حزيران 
 لدريبالب  وأعأن س ح الجو عن و ل الأ ا  اللدريا. 

غز   فان لح  الصنادي  والار الاليارون ممأما لم ياليروا عد   غير أنب في حينب اندل   الحرا في
 سنوا  اليب  م ا.
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  ف  بد األوسالرذه السن    يزال   يمكن لو ا ما سيحصل. وألن ال راغ ليس خيارا  في الشر  
  ل رل كيل لقدر من أي  جب   سيللي. وما كان  األركانسيكون رنا لولر أمني ما  حل  ريئ  

 ميزاني  الدفاع سيصبح مجرد لوصي . االارن: رو ما سيكو 
دون صأ  بالبي   لوصيال ا لم يكن لأجن  لوكر مسبقا أمل؛ اذ كل شيء رو في الن اي  مسلل  

 لو ي   وفي حالل ا كان اللو ي  سيئا. 
   بل أن يلسأم رئيس األركان م ام منصبب  لكان  الحكوم   بأ  األولفأو نشر اللقرير في كانون 

ا   ولكانوا سللوا المرشح لرئاس  األركان رل لقبل اللوصيا  ورل يمكنك ان لالبق ا؟ وا   اللوصي
 فاننا سنجد شخصا آخر. 

ولكن ا يام كان  ايام انلخابا  وانلخا رئيس اركان عرض أجند  خاص  بب لبناء القو   كان  
 مقبول  من رئيس الوزراء ووزير الدفاع. 

لون لب لوكر مح  وان  مخالئ والِ  بكل ما أعددلب لسأ  الم م  ؟ ف ل يللون ا ن  يزنكو  ويقو 
 ووزير دفاع عأ  لن يذ سياس  ي ار ان ا. أركانرئيس  اجبار  يوجد شيء ك ذا:   يمكن 

نا ص. و  لخ ي  –مأيار شيكل زائد  21نحو  6012في ن اي  المالال سلبأغ ميزاني  الدفاع لأ ام 
ل الي المال. فمنذ اليوم لدعي بانب يمكن ا أن لقبل بلوصي  لوكر  بوس  ا أن أنالمالي  حقيق  

. اذا   المال موجود. اإلص حا وافق  وزار  الدفاع عأ  ب ض  اذامأيار شيكل  21 ال فلصل 
 ري م زل . ا نوالمسلل  

سل رض عأ  الحكوم  خال  ال مل مل دد  السنين طجدعونط  واللي  أسابيافي غ ون ب    
  ديم  بشلن الخدم  الدائم  بحيع للواف  ما مالالا المالي .  –جديد  لل من خال  

 البناء  حيع سيلبنون لقرير لجن  غورن ما ب ض الل دي  .  اعاد وركذا أي ا بالنسب  لميزانيا  
 . أوباماالو يا  الملحد  وسيألقي الرئيس  ال سيسافر رئيس الوزراء  أيأولوفي 

عأ   كل ويضجانا وسائل  لالي  خاص   ال السنوي    األمني دا  وسيالرح مالالا لزياد  المساع
 المس بالل و  ا سلراليجي  إلسرائيل في المنالق . 

 وب ده سيصل وزير الدفاع وسيو ا عأ  السأ  اللي سلحسن لميزاني  الدفاع.
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نرى الوجوه المخي   كان رذا رو السيناريو  فأماذا نحلاج لم رك  الديوك الزائد  رذه؟   نريد أن  اذا
  و  نريد أن نسما اللش يرا  الل كمي  من افنائناالذين يشرحون لنا كيل يوشكون عأ   األمنلرجال 

رجال المالي  ممن يكررون الجم ور برجال الخدم  الدائم . اذا   اعمأوا لنا م روفا وابدأوا رذه السن  
 من الن اي   من الحل الوسال. 
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