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*** 

 
 االحتالل ترك أشالء لجنوده بغزة.. القسام لألسرى: أيام أسركم ستصبح من الماضيكتائب  .1

أكدت كتءئب القسءم الذبراع الاسكبري لحبركة حمءس، أنهء لن تنسى األسبرى الذين يخوضون حبرعًء 
 شبرسة في سجون االحتالل، وأن فجبر حبريتهم قبريب وظلمة سجنهم لن تطول.

لى لسءن أحد قءدتهء "أعو حمزة" خالل مهبرجءن جمءهيبري وعبرض عسكبري في علدة ووجهت الكتءئب ع
عيت حءنون شمءل القطءع برسءلة لألسبرى قءلت فيهء: إن فجبر الحبرية أصعح قبريعًء وأيءم أسبركم 

 ستصعح من المءضي والقسءم لن تنسى أسبراهء.
ومء صفقة وفء  األحبرابر وشددت على أن صعبر األسبرى وعذاعءتهم لن تطول وماهء مفءتيح القيود، 

عنهء ععايد، ماتعبرة أسلوب االحتالل عءلضغط عليهم فءشل ومكذوب والتءبريخ شءهد على صدقهء مع 
 األسبرى.

ودعت الكتءئب أعنء  الشاب للتوحد خلف المقءومة لمواجهة االحتالل ونصبرة للقدس، مؤكدة أن دمء  
 ه.شهدا  عءئلة دواعشة ستكون لانة على االحتالل ومستوطني

ونوهت الكتءئب أنهء مءضية في طبريقهء ولن تثنيهء الصاءب وال الواقع المبريبر لألمة وال المؤامبرات 
التي تحءك ضد المقءومة، معينة أنهء تاد الادة لتحبريبر األقصى واألسبرى من خالل جيل طالئع 

 وستنصبر.التحبريبر 
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الل الحبرب األخيبرة على قطءع وأشءبرت إلى أن مجءهديهء أذاقوا جنود االحتالل دبروسًء لن ينسوهء خ
غزة، معينة أن الادو تبرك الكثيبر من أشال  جنوده في شوابرع عيت حءنون التي كءنت شءهدة على 

 عطوالت برجءلهء.
 11/8/2015موقع حركة حماس، 

 
 في طريقها للحل خالل أيام "األونروا"زمة أهللا:  الحمد .2

إن أزمة وكءلة غوث وتشغيل  أمسالحمد هللا  قءل برئيس الوزبرا  برامي :وكءالت –موسى نءئل-هللابرام 
، في طبريقهء للحل خالل أيءم. مؤكدا أن جهودًا تعذل لضمءن عد  "األونبروا"الالجئين الفلسطينيين 

الاءم الدبراسي في مدابرس وكءلة الغوث في موعده المحدد. وأضءف الحمد هللا أن جهود القيءدة، 
ت في تحقيق تقدم ملموس في إطءبر حل أزمة األونبروا، عبرئءسة البرئيس محمود ععءس والحكومة، أثمبر 

من خالل التواصل مع الدول المءنحة لحثهء على دعم الوكءلة، لضمءن تقديم الخدمءت لالجئين 
الفلسطينيين في جميع أمءكن تواجدهم. وأكد برئيس الوزبرا  استمبرابر التواصل مع األونبروا للوقوف 

عذلتهء الوكءلة، عءلتاءون مع الحكومة، لتطويق األزمة  على آخبر التطوبرات. وأشءد عءلجهود التي
وماءلجتهء، عمء يضمن حقوق الالجئين الفلسطينيين ودعمهم، ال سيمء في ظل الظبروف اإلقليمية 

 الصاعة التي أثبرت على مستوى الخدمءت المقدمة لالجئين في عدد من الدول الابرعية.
نءن أعو حسنة، أنعء  تحدثت عن انتهء  أزمة الاجز عد« األونبروا»وعدوبره نفى المستشءبر اإلعالمي ل

المءلي ووصول األموال لخزينتهء، مؤكدًا أن األزمة مء زالت عءقية وخطيبرة. وقءل "ان جهودا كعيبرة مء 
زالت تعذل على كءفة األصادة، وعلى أعلى المستويءت، عد ًا من أمين عءم األمم المتحدة، والبرئيس 

 ءم جءماة الدول الابرعية، والوكءلة لحلهء". ععءس، ونعيل الابرعي أمين ع
 12/8/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 قرر اتخاذ "إجراءات تقشفية" لمواجهة األزمة الماليةت التوافق حكومة .3

عبرئءسة برئيس  أمسقءل مجلس الوزبرا  خالل جلسته األسعوعية التي عقدهء في مدينة برام هللا  :برام هللا
هللا، "إنه نظبرا الستمبرابر األزمة المءلية وتوقع تفءقمهء خالل الفتبرة القءدمة، فإن الوزبرا  برامي الحمد 

 الحكومة عصدد اتخءذ إجبرا ات تقشفية لمواجهة هذه األزمة".
وأوضح المجلس أن ذلك سيتم إلى جءنب استمبرابر عملية اإلصالح على أسس الشفءفية والنزاهة، 

الاءمة عمء يشمل السيءبرات الحكومية، والمحبروقءت، وتوسيع قءعدة اإليبرادات، وتبرشيد النفقءت 
 واستخدام وسءئل االتصءالت، واإلحءالت على التقءعد المعكبر.
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من جهة ثءنية، أكد المجلس أن "البرد األسءسي على الجبرائم اإلبرهءعية الوحشية التي تقتبرفهء قوات 
إلبرادة شاعنء، عتحقيق الوحدة  االحتالل والمجموعءت االستيطءنية اإلبرهءعية هو عءالستجءعة الفوبرية

 الوطنية وتازيز التالحم الفلسطيني".
 12/8/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 متواصلة لتوفير كافة عناصر إنجاح عمل "الجنايات الدولية" وفضح جرائم االحتالل الجهودالمالكي:  .4

اصل جهودهء من أجل فضح برام هللا: أكد وزيبر الخءبرجية د. بريءض المءلكي، أمس، أن الوزابرة ستو 
الممءبرسءت اإلسبرائيلية، عمء فيهء تلك التي يقوم عهء المستوطنون عحق الشاب الفلسطيني على 
المستوى الدولي، مشيبرا عءلمقءعل إلى التزامهء عتزويد محكمة الجنءيءت الدولية، عكءفة الوثءئق واألدلة 

 برب.إلنجءح دوبرهء، خءصة لجهة اثعءت ابرتكءب اسبرائيل جبرائم ح
وأوضح خالل مؤتمبر صحءفي، عقده في مقبر الوزابرة عبرام هللا، أنه جبرى التعءحث مع المدعية الاءمة 
للمحكمة قعل فتبرة، عخصوص ابرسءل فبريق منهء إلى فلسطين واسبرائيل، األمبر الذي لم ينجح خالل 

 الفتبرة المءضية.
ليس هنءك اشكءلية في هذا زيءبرة البرئيس محمود ععءس إليبران، أوضح أنه  عإمكءنيةوفيمء يتالق 

نحن لدينء سفءبرة في طهبران منذ قيءم الثوبرة اإليبرانية، ولدينء سفيبر هو »األمبر من حيث المعدأ، مضيفء 
عميد السلك الدعلومءسي هنءك، وقد كنء في إيبران في أكثبر من منءسعة، فءلبرئيس كءن فيهء عندمء 

ني حينهء، وأنء كنت هنءك في أكثبر من عقدت قمة دول عدم االنحيءز، والتقى مع البرئيس اإليبرا
 «.منءسعة

للبرئيس ععءس لزيءبرة طهبران، سننظبر فيهء، وتوقيتهء،  إيبرانوأبردف: عءلتأكيد ان كءنت هنءك دعوة من 
 والمواضيع التي سيتم عحثهء، من أجل ضمءن نجءح الزيءبرة.

ا ات والتبرتيعءت واستدبرك: نحن من حيث المعدأ نبرحب، لكننء حبريصون على استكمءل كءفة االجبر 
 التي توفبر النجءح ألية زيءبرة.

كمء تحدث عن اللقء  الذي عقد عين القءئم عأعمءل أمين سبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر د. 
، مؤخبرا، «عمءن»صءئب عبريقءت، مع وزيبر الداخلية االسبرائيلي سيلفءن شءلوم، في الاءصمة األبردنية 

كيد على الموقف الفلسطيني، وطبرح مجموعة استفسءبرات تحتءج إلى التأ إطءبرمعينء أن اللقء  جء  في 
 اجءعءت.
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وقءل: لم يكن اللقء  عملية تفءوضية، وليس عملية تبراكمية، عمانى أنه سيكون هنءك لقء  ثءن وثءلث، 
عل كءن لقء  أوليء طبرحت فيه قضءيء، حيث طبرح فيه عبريقءت الموقف الفلسطيني عكل قوة، وطءلب 

 حتى اللحظة.« أوسلو»عءحتبرام التزامءتهم التي أقبروا عهء في االتفءقيءت منذ االسبرائيليين 
 12/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 قسرا جريمة ضد اإلنسانية "عالن"تغذية األسير  تعد  اإلعالم الفلسطينية  وزارة .5

ة األسيبر أعو سادى: اعتعبرت وزابرة اإلعالم الفلسطينية قبرابر سلطءت االحتالل تغذي فءدي-برام هللا 
 محمد عاّلن إعدامء يخءلف كل مواثيق حقوق اإلنسءن ومحءولة لتبركيع برموز الحبرية خلف القضعءن.

برهءعه ضد  203وأكدت الوزابرة أن االحتالل الذي أعدم  أسبرى داخل أقعية التحقيق يستمد عدوانه وا 
 ق أسبرى الحبرب.أسبرانء من الصمت الاءلمي المخجل وتبراخي األسبرة الدولية في حمءية مواثيق حقو 
وعليهء « غيبر كءف  «ووصفت الوزابرة موقف نقءعة األطعء  اإلسبرائيلية البرافض لتغذية األسبرى عنوة عـ

االنحيءز لمعءدئ مهنة الطب اإلنسءنية واإلعالن صبراحة أن هذا اإلجبرا  عمثءعة قبرابر إعدام وتصفية 
 جسدية ألعطءل الحبرية.

ائيلي عنيءمين نتنيءهو إنشء  وحدة في مستشفى عبرزيالي وبرأت الوزابرة في قبرابر برئيس الوزبرا  اإلسبر 
طاءمهم قسبًرا جبريمة ضد اإلنسءنية وتبرتقي إلى دبرجة جبرائم حبرب  للتاءمل مع األسبرى المضبرعين وا 
تستدعي المحءكمة الدولية. ووجهت الوزابرة دعوة إلى الحقوقيين وأعضء  نقءعءت المحءمين حول الاءلم 

 ي يستهدف زميلهم المحءمي محمد عالن.لبرفع دعءوى ضد االحتالل الذ
 12/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم للـ "فيفا"إلى  التحرير تتقدم بشكوى ضد االحتالل منظمة .6

طءلب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر الفلسطينية، وبرئيس دائبرة الشعءب : برام هللا )فلسطين(
" علي اسحءق، في برسءلة إلي جوزف عالتبر برئيس االتحءد الدولي لكبرة القدم "فيفءوالبريءضة فيهء، 

 الفلسطينيين.على االحتالل لوقف االنتهءكءت المتتءلية التي تبرتكعهء عحق البريءضيين  عءلضغط
(، إن 8\11وقءل اسحق في برسءلة مفتوحة وجههء التي عالتبر، تلقتهء "قدس عبرس" اليوم الثالثء  )

البريءضة الفلسطينية والبريءضيين مستمبرة ولم تتوقف، برغم التاهدات  االحتالل عحق"انتهءكءت 
المخءدعة التي قدمتهء إسبرائيل للمجتمع الدولي في اجتمءع الفيفء األخيبر الذي عقد في مءيو )أيءبر( 

 الفءئت عمدينة زيوبريخ".
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دابريي وأضءف المسؤول الفلسطيني، أن آخبر هذه االنتهءكءت "كءن قيءم إسبرائيل عم نع عاض الععي وا 
الضفة الغبرعية، للمشءبركة في المعءبريءت النهءئية  إلىفبريق نءدي الشجءعية من السفبر من قطءع غزة 

 لدوبري كءس فلسطين".
لزام إسبرائيل عتاهداتهء. من عالتبر برسءلته عءلطلبوختم اسحق   عءلتدخل الفوبري لوقف هذه االنتهءكءت وا 

 11/8/2015قدس برس، 

 
 القسام تجاوز مسمى الكتائب ليصبح جيشا   :ريج "فتيان جيش القدس"في تخ الزهار .7

أكد عضو المكتب السيءسي لحبركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" د. محمود الزهءبر أن كتءئب القسءم 
 الجنءح الاسكبري للحبركة تجءوز مسمى الكتءئب ليصعح جيشًء للتحبريبر.

س" الذي نظمته الحبركة النسءئية، في مبركز وقءل الزهءبر خالل حفل تخبريج فوج "فتيءت جيش القد
برشءد الشوا عغزة، إن الشاب الفلسطيني أمءم مبرحلة ياد فيه أعنء ه وعنءته لمواجهة االحتالل 
اإلسبرائيلي في مابركة التحبريبر، معينًء أن "إخبراج اليهود من فلسطين فبريضة إسالمية وليس شاءبرًا 

 نتغنى عه".
طالئع التحبريبر للفتيءن والفتيءت عءتت صوبرة واضحة الماءلم  وأوضح أن اإلعداد العشبري لمخيمءت

لمابركة "وعد اآلخبرة" مع االحتالل حتى إخبراجه من كل فلسطين، وأن تخبريج فوج فتيءت جيش القدس 
 "هو عصيبرة حقيقية للوصول إلى المسجد األقصى".

قءدبرة على الوصول لجميع  وأضءف أن المقءومة الفلسطينية والقسءم، الذي قءتلت االحتالل عبرًا وعحبراً 
العقع في فلسطين وتحبريبر المسجد األقصى، معينًء أن المقءومة أمءم إبرهءصءت لمابركة التحبريبر 

 القءدمة، "ومنهء أن القسءم لم ينهزم في أطول مابركة خءضهء مع االحتالل".
 11/8/2015موقع حركة حماس، 

 
لالق  محاو  .8  لة فاشلةالرشق: اقتحام يعالون المسجد اإلبراهيمي وا 

قءل عضو المكتب السيءسي لحبركة حمءس، عزت البرشق، إن اقتحءم وزيبر الحبرب الصهيوني موشيه 
ياءلون المسجد اإلعبراهيمي في الخليل اليوم؛ جبريمة صهيونية تضءف إلى مسلسل جبرائم قءدة الادو 

 ضد أبرضنء ومقدسءتنء.
لسطيني، محءوالت فءشلة لفبرض أمبر واعتعبر البرشق اقتحءم المسجد وا غالقه في وجه أعنء  الشاب الف

 احتاللي سيتحطم على صخبرة صموده وثعءته.
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وأكد أن الجمءهيبر في مدينة خليل البرحمن وكل المدن الفلسطينية، ستظل صءمدة مدافاة عن أبرضهء 
 ومقدسءتهء حتى التحبريبر والاودة عحول هللا.

نء المجءهد ومنءصبرته أمءم جبرائم ودعء البرشق جمءهيبر األمة الابرعية واإلسالمية إلى دعم صمود شاع
 االحتالل المجبرم حتى نيل حقوقه المشبروعة والتحبريبر والاودة.

 11/8/2015موقع حركة حماس، 
 

 الغربية الشهور السبعة األخيرة بالضفة في" انتحارية"عملية  17أحبطت تعلن أنها  "إسرائيل" .9
الضفة  األخيبرة فيبرية في الشهوبر السعاة عملية انتحء 17أحعطت  أنهءأعلنت أجهزة األمن اإلسبرائيلية 

هذه الغبرعية، ماظم مخططيهء من حبركة حمءس وتنظيمءت أخبرى، لكن الالفت أن سعاة من 
 خطط لهء أفبراد ال ينتمون ألي فصيل أو تنظيم فلسطيني. الامليءت

وات وأوضح موقع والال الاعبري أن عدد الامليءت التي أحعطت ال يشمل الامليءت التي أحعطتهء ق
خاليء كءنت ” تفكيك”األمن التءعاة للسلطة الفلسطينية من خالل اعتقءل نشطء  في الضفة الغبرعية و

 تخطط لامليءت انتحءبرية ضد أهداف إسبرائيلية.
وذكبر تقبريبر موقع والال أن خمس عمليءت أحعطت خطط لهء نشطء  من حمءس وخمس عمليءت 

مليءت خطط لهء أفبراد ال ينتمون ألي فصيل أخبرى خطط لهء نشطء  من تنظيمءت مختلفة، وسعع ع
ولفت التقبريبر إلى أن مء يقلق األجهزة األمنية في إسبرائيل هو أن ماظم الامليءت خطط  فلسطيني.

لهء أفبراد عال انتمء  تنظيمي وليس خاليء أو تنظيمءت مابروفة، وأن الامليءت األخيبرة يخطط لهء 
 ععبر شعكءت التواصل االجتمءعي.  وعمسءعدة أصدقء  في الجءماة أو” هءو  “عشكل 

لكنه في الواقع أحعطت األجهزة ” هءو  “وأضءف التقبريبر أن التخطيط لمثل هذه الامليءت يعدو كأنه 
عمليءت أسبر جنود في الضفة الغبرعية ينضءف إليهء عمليءت أسبر  8األمنية في الاءم األخيبر 

 أحعطتهء السلطة الفلسطينية، 
عملية عمء فيهء عمليءت  111حعطت في الشهوبر السعاة األخيبرة إحعءط وعّين أن األجهزة األمنية أ

إطالق نءبر أو زبرع ععوات نءسفة وأسبر جنود وعمليءت انتحءبرية، وأن نحو نصف هذه الامليءت 
عملية(، وأن الحبركة اتعات أسءليب مغءيبرة في التخطيط لتلك التي  62خططت لهء حبركة حمءس )

، وأصعح التخطيط يستند إلى نشطء  محليين تبرعطهم عالقءت 2006 - 2000اتعاتهء مء عين األعوام 
منذ الطفولة ومن  العلدة ذاتهء ومن دون مسءندة من غزة أو خءبرج العالد. وأوبرد التقبريبر مثال لهذه 

 الخاليء وهي الخلية التي كشف عنهء في عيت لقية قعل أشهبر.

 11/8/2015، 48عرب 
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 س بعد اعتقال أحد مقاتليهاالشاباك يعلن كشف معلومات حول حما .11

أعلن جهءز األمن الاءم اإلسبرائيلي )الشءعءك(، اليوم الثالثء ، أنه اعتقل في عداية شهبر : عالل ضءهبر
عءمء(، وأنه تم تقديم الئحة اتهءم في منتصف الشهبر  21تموز المءضي إعبراهيم عءدل شحءدة شءعبر )

حمءس وعشكل خءص في مجءل حفبر  المءضي، ونسعت له عدة تهم أمنية، وأنه نشط في صفوف
 األنفءق.

وقءل عيءن للشءعءك، عممه النءطق عءسم جيش االحتالل، إن الشءعبر هو من سكءن برفح، ومقءتل في 
حمءس وحءفبر أنفءق، وأنه خالل التحقيق ماه في الشءعءك 'كشف مالومءت كثيبرة حول نشءط حمءس 

ونيتهء استخدام أنفءق هجومية ضد في برفح، وخصوصء حول خطة عمل حمءس في فتبرات الطوابرئ 
 إسبرائيل'.

وُقدمت إلى المحكمة المبركزية في عئبر السعع الئحة اتهءم ضد الشءعبر وُنسعت فيه إليه تهمء تتالق 
عءالنتمء  والنشءط في تنظيم محظوبر، ومحءولة القتل، االتصءل مع عميل أجنعي، تدبريعءت عسكبرية 

 ممنوعة ومخءلفءت عدة في مجءل األسلحة.
 11/8/2015، 48رب ع

 
 نفحة" يعلقون إضرابهم عن الطعام بعد تحقيق مطالبهمسجن أسرى " .11

أسبرى الجعهة الشاعية والجهءد ، أن برام هللا، من 12/8/2015، رام هللا، الحياة الجديدةذكبرت 
إضبراعهم المفتوح عن الطاءم عاد استجءعة إدابرة السجن علقوا ، أمساإلسالمي في سجن نفحة مسء  

سجن بريمون، وفك منع زيءبرة  إلىأسيبرًا من الجهءد اإلسالمي  30هم التي تمحوبرت حول إبرجءع لمطءلع
األهل عن األمين الاءم للجعهة الشاعية النءئب أحمد سادات، حسعمء أفءدت محءمية مؤسسة الضميبر 

 فبرح عيءدسة التي زابرت السجن. 
د قوات مصلحة السجون ممثلة وأعلغ سادات محءمية الضميبر أن تاليق اإلضبراب جء  نتيجة تاه

أسيبرًا( إلى سجن بريمون مقءعل فك  30عضءعط االستخعءبرات عإبرجءع أسبرى الجهءد اإلسالمي )
آب الحءلي، ومن ثم زيءبرة أخبرى في شهبر  20إضبراعهم، والسمءح لزوجته وأحد أعنءئه عزيءبرته في 

قية أعنءئه عشكل نهءئي خالل أيلول المقعل، على أن يتم برفع أمبر منع الزيءبرة المفبروض عليه وعن ع
 األشهبر القليلة القءدمة.
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( قد علقوا 10أسبرى القسم ) أنوقءل ممثل أسبرى حبركة فتح في سجن نفحة األسيبر عال  أعو جزبر، 
إضبراعهم المفتوح عن الطاءم الذي استمبر لمدة ستة أيءم عاد أن وافقت اإلدابرة على مطلعهم عءلاودة 

 (. 10قسم ) إلىالجمءعية 
ألسبرى حبركة الجهءد اإلسالمي في  ةالهيئة القيءدي، أن 12/8/2015السبيل، عم ان، ت وأضءف

نهء قبربرت تاليق خطواتهء التصايدية وفي مقدمتهء حل تنظيم الجهءد قءلت إالسجون اليوم الثالثء ؛ 
في السجون، وذلك عاد برضوخ إدابرة مصلحة السجون واالستخعءبرات الصهيونية لمطءلب أسبرى الجهءد 

ءدة أسبرى الحبركة المنقولين تاسفيًء من سجن بريمون إلى سجن نفحة؛ جء  ذلك في برسءلة وصلت عإع
 من مؤسسة مهجة القدس اليوم.

وأفءدت الهيئة القيءدية أن أسبرى الجهءد المنقولين تاسفيء علقوا إضبراعهم؛ وكذلك عءدت كءفة الهيئءت 
حوابر عخصوص األسيبر المضبرب عن الطاءم التنظيمية المحلية لاملهء؛ مشيبرة إلى أنه تم فتح قنءة 

 محمد عالن.
 

 حماس: ال تسوية سياسية مع االحتالل مقابل حل مشاكل لزة .12
شدد القيءدي في حبركة حمءس، وعضو مكتعهء السيءسي زيءد الظءظء، أن حبركته : أحمد صقبر -غزة 

سيءسية مع  "ال تقعل الحلول المطبروحة لحل مشءكل قطءع غزة، مقءعل الدخول في عملية تسوية
 االحتالل اإلسبرائيلي".

"، إن حبركة "حمءس ال تقعل أن تكون جز ا من التسوية 21وقءل الظءظء، في تصبريح خءص لـ"عبرعي
السيءسية مع االحتالل الصهيوني"، موضحء أن حبركته "تقعل التاءمل مع تثعيت وقف إطالق النءبر 

إطالق النءبر في القءهبرة، التي مع االحتالل، ووضع حلول لمشءكل القطءع ضمن تفءهمءت وقف 
 أكدت على موضوع تثعيت وقف اطالق النءبر".

وكشف أن "هنءك الاديد من الوسطء  األوبروعيين والابرب والمسلمين، الذين يتحدثون مع حمءس حول 
 هدنة أو تهدئة قصيبرة أو متوسطة المدى من أجل الوصول لحلول لمشءكل قطءع غزة".

الت والابروض والوسءطءت لم تصل إلى مستوى النضج الذي يمكن وأوضح الظءظء أن تلك "االتصء
الحديث عنه"، مؤكدا أنه "حءل وصول تلك الابروض لمستوى ماين، سيتم عبرضهء على الفصءئل 

وحول طعياة مء يحمله  الفلسطينية، من أجل الخبروج عموقف فلسطيني توافقي في هذه المسألة".
ي أنهء "تأتي عأفكءبر وطبروحءت متعءينة أحيءنء"، مشددا على الوسطء  واألطبراف المختلفة، عين القيءد

 أن الحبركة "ال تتاءمل مع تلك الطبروحءت على أسءس حل مشءكل قطءع غزة مقءعل تسوية سيءسية".
 12/8/2015، 21عربي 
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  فتح تتهم وحماس تنفي اعتقال أحد قياديها في لزةحركة  .13

ي قطءع غزة، األجهزة األمنية التءعاة لوزابرة الداخلية، ، ف«فتح»اتهمت الهيئة القيءدية الاليء لحبركة 
 عءعتقءل أحد قءدتهء.« حمءس»التي تديبرهء حبركة 

من أمس(  أولأجهزة حبركة حمءس األمنية، اعتقلت مسء  )»وقءلت الهيئة، في عيءن امس، إن 
لته إلى جهة االثنين، القيءدي في الحبركة، يزيد الحويحي، عاد مداهمة منزله، شمءل قطءع غزة، ونق

» فتح»إن األجهزة األمنية في غزة تواصل استدعء  واعتقءل كوادبر حبركة »، مضيفة «غيبر مالومة
 ».عشكل يومي

إلى الكف عن مالحقة كوادبرهء، واعتعبرته تصايدًا من شأنه أن يثيبر » حمءس»، قيءدة »فتح»ودعت 
ة إيءد العزم، أن تكون األجهزة وفي المقءعل، نفى النءطق عءسم وزابرة الداخلي«. الجعهة الداخلية»

 ».لم يتم اعتقءل يزيد الحويحي، ونستغبرب اتهءمءت حبركة فتح»األمنية قد اعتقلت الحويحي. وقءل: 
اتهءمءت كءذعة، وال »وأوضح أن اتهءمءت حبركة فتح عتنفيذ اعتقءالت عحق كوادبرهء في قطءع غزة، 

 «.أسءس لهء من الصحة
  12/8/2015، بيروت، المستقبل

 
 ضوان: عالقتنا بإيران قائمة وحريصون على عمقنا العربي واإلسالمي  ر  .14

القيءدي في حبركة حمءس، إسمءعيل برضوان، في حوابر خءص مع "المبركز الفلسطيني  : قءلغزة
استمبرابر الحصءبر وعدم أن  وأشءبر إلى المصءلحة الفلسطينية دخلت في نفق مظلم،، إن لإلعالم"

يبران أكد وتة قد تنفجبر عأي لحظة، اإلعمءبر حول غزة إلى قنعلة موق وعخصوص الاالقة عين حمءس وا 
على عالقءت  ةحبريصوتءعع أن الحبركة طهبران قءئمة وليست مقطوعة،  برضوان أن الاالقة مع

فأكد لتاديالت الوزابرية التي حدثت مؤخبرا أمء في شأن ا متوازنة وطعياية مع عادنء الابرعي واإلسالمي،
 .غيبر شبرعيةأنهء 

 11/8/2015، فلسطيني لإلعالمالمركز ال
 
 "سرايا القدس": إمكانياتنا أقوى وصواريخنا تصل كل فلسطين .15

قءل قيءدي عءبرز في الجنءح الاسكبري لحبركة الجهءد اإلسالمي "سبرايء القدس"، وعضو المجلس 
الاسكبري فيه: "إن إمكءنيءت وقدبرات سبرايء القدس تطوبرت واختلفت عشكل كعيبر وهنءك تطوبر مهم 

 في أدا  السبرايء".وملموس 
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وأضءف القيءدي "أعو مجءهد" في تصبريحءت نشبرهء موقع اإلعالم الحبرعي التءعع لسبرايء القدس: "يظهبر 
هذا التطوبر في عدة مستويءت عداية من المستوى العشبري حيث تم تنظيم دوبرات وتدبريعءت تهتم 

قية ليكون الانصبر العشبري عءلمجءهد في كءفة التخصصءت الاسكبرية وأيًضء تاعئتهم الدينية واألخال
هو البركيزة األسءسية في أي عمل عسكبري ألنه هو األسءس، وأيًضء تطوبر ملحوظ في أدا  السبرايء 

 وخءصة في إدابرة المابركة واالستفءدة من التجءبرب واألخطء  السءعقة".
 11/8/2015، فلسطين أون الين

 
 وراء أزمة بلدية نابلسفتح الداخلية حركة : خالفات فلسطيني لإلعالم"مصادر لـ"ال .16

منذ اللحظة األولى لفوز القءئمة التي يتزعمهء غسءن الشكاة برئيس العلدية الحءلي على قءئمة س: نءعل
كءن هنءك حبرب عءبردة تحءك خيوطهء  2012حبركة فتح إعءن انتخءعءت المجلس العلدي األخيبرة عءم 

تخءعءت، علمء عأنه ممثل السلطة في الخفء  عين تيءبر الشكاة وتيءبر حبركة فتح المهزوم في االن
 الفلسطينية على أبرض الواقع.

مصءدبر خءصة من عين أوسءط حبركة فتح كشفت لـ"المبركز الفلسطيني لإلعالم" عن وجود صبراع 
محتدم عين غسءن الشكاة والاديد من القيءدات المحلية في حبركة فتح ومدينة نءعلس ومخيمءتهء، وهو 

 األزمة، وأخبرجت المواطنين الغءضعين إلى الشءبرع. أهم األسعءب التي فءقمت من حدة
 10/8/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 استحقاقاتهم "أونروا"عين الحلوة: تحرك لدفع مانحي  مخيم األحمد يؤكد لسالم معالجة أمن .17

ى أطلع عضو اللجنة المبركزية لحبركة فتح عزام األحمد برئيس الحكومة اللعنءنية تمءم سالم عل: عيبروت
اتفق عليهء جميع الفصءئل الفلسطينية إلعءدة تنظيم عمل القوى األمنية الموحدة »اإلجبرا ات التي 

التي شكلت داخل مخيم عين الحلوة قعل ستة أشهبر، وماءلجة الثغبرات التي عبرزت، إذ تعين أن القتلة 
 حمد عاد الزيءبرة.، وفق تصبريح األ«واإلبرهءعيين ال يزالون قءدبرين على التحبرك وال عد من مالحقتهم

وبرافق األحمد السفيبر الفلسطيني لدى لعنءن أشبرف دعوبر. وقءل المسؤول الفلسطيني الموجود في 
على األوضءع التي تمبر عهء القضية الفلسطينية، وتصءعد »عيبروت منذ يومين، إنه أطلع سالم 

عمءل النءزية، من هجمءت المتطبرفين الصهءينة والمستوطنين الذين يقومون عأعمءل إجبرامية فءقت أ 
حبرق لإلنسءن وهو حي يبرزق، وآخبرهء كءن حبرق عءئلة ساد الدواعشة والطفل البرضيع الذي أحبرق 

 «.أمءم عيونهم وكءنوا يبرقصون حوله
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مواصلة محءوالت تفجيبر الوضع األمني داخل المخيمءت الفلسطينية، جز  من »وبرأى األحمد أن 
نءن، وتهديد السلم األهلي فيه، خصوصًء مء جبرى أخيبرًا محءوالت تفجيبر الوضع األمني الداخلي في لع

في مخيم عين الحلوة وتكبرابر عمليءت االغتيءل من أجل تفجيبر الوضع األمني داخل المخيم وافتاءل 
شاءل الحبرائق، امتدادًا للحبرائق المشتالة في كثيبر من األقطءبر الابرعية  «.الصدامءت وا 

الالجئين الفلسطينيين وتهديداتهء  إلىتقديمءتهء « ونبرواأ»وتوقف األحمد عند مشكلة تقليص وكءلة 
«. عتأجيل الدبراسة في المدابرس الواقاة في منءطق خدمءتهء ومنهء لعنءن، وكل المخءطبر المتوقاة»

اتفق على تنسيق التاءون المشتبرك عين القيءدة الفلسطينية والدول المضيفة، ومنهء لعنءن، »وقءل: 
يجءد الحلول المن ، كي «أونبروا»ءسعة لسد الاجز وتأمين االستحقءقءت من قعل المءنحين لـ للتحبرك وا 

ال تتخذ ذبرياة، وخصوصًء أننء قلقون من أن تكون ذات أعاءد خطيبرة على مستقعل القءعدة الفلسطينية 
 «.والالجئين الفلسطينيين

ء أوضءع النءزحين من سوبرية وقضية األحوال الشخصية وتنظيمه»وطءول النقءش مع سالم 
المواطنين الفلسطينيين الذين يستضيفهم لعنءن وتحسين أوضءعهم المايشية، عمء يسءعد في قطع 

أكد حبرص لعنءن »وقءل إن سالم «. الطبريق على التنظيمءت اإلبرهءعية لتجد مبرتاًء لهء في صفوفهم
منذ على دعم القضية الفلسطينية كمء كءن تءبريخيًء شاب لعنءن الذي احتضن القضية الفلسطينية 

عدايتهء قعل قيءم دولة إسبرائيل، وال يزال يحتضن القضية الفلسطينية والالجئين في لعنءن حتى تأمين 
 «.عودتهم إلى وطنهم

فتحي أعو « فتح»وزابر األحمد قءئد الجيش الامءد جءن قهوجي يبرافقه السفيبر دعوبر والمسؤول في 
 «.أوضءع الالجئين الفلسطينيين في لعنءن»الابردات، وعحث ماه 

 12/8/2015، الحياة، لندن
 

 "القو ة األمنية" وجودجدوى يبحث  عين الحلوةمخيم  .18
في عين الحلوة على عسءط العحث « الفلسطينية األمنيةالقوة »وضات صيغة عمل : محمد صءلح

الجدي للفصءئل والقوى الفلسطينية المشءبركة فيهء في المخيم. وهذا األمبر حصل عاد إثءبرة مسألة 
هذه القوة ومء هو دوبرهء ومعبربر وجودهء، وهل من ضبروبرة لهء أّم يجب االستغنء  الجدوى من »

 «.عنهء؟
كّل ذلك يحصل تحت وقع إطالق النءبر ودوّي االنفجءبرات في المخّيم، حيث انتشبر الحديث، أمس، 

تعاه إلقء  قنعلة، مّمء أّدى إلى « سوق الخضءبر -مستشفى الندا  »عن إطالق نءبر كثيف عءلقبرب من 
 تيبر الوضع األمني في المخّيم.تو 
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وعءلبرغم من ذلك، فإن هذه التسءؤالت طبرحت خالل االجتمءع الذي تبرأّسه، أمس األّول، في مقبر 
الوطني  األمنمع قيءدة قوات  األحمدالسفءبرة الفلســطينية في عيبروت المسؤول الفلسطيني عزام 
ـنّية الفلســطينية في المخيمءت عبرئءسـة الفلسطيني عبرئءسة اللوا  صعحي أعو عبرب وقيءدة القوة األمـ

 اللوا  منيبر المقدح.
، خالل االجتمءع «اللجنة األمنّية الفلسطينية الاليء»وسبرعءن مء انتقلت هذه التسءؤالت إلى مشبرحة 

 في عين الحلوة عبرئءسة أعو عبرب.« األمن الوطني الفلسطيني»الذي عقدته في مقبر 
فءعلة وقءدبرة على مواجهة كّل مء ُياّكبر األمن »تصعح من جديد ل« القّوة»أوضءع « اللجنة»ونءقشت 

ذا لم تقم عواجعهء هذه المبّرة، فإّن الفصءئل  في المخّيم ويابرض سكءنه للخطبر ويجبّره نحو الفتنة، وا 
لغء  أّي وجود لهء وليتحّمل الجميع مسؤوليءتهم في المخيم  على استاداد ألخذ قبرابر حءزم عحّلهء وا 

 «.وخءبرجه
النقءش تبرّكز أيضًء على جدولة عديدهء ومء هي الفءئدة من هذا »ت مصءدبر المجتماين إلى أّن وأشءبر 

وضع هيكلية جديدة لهء ونسعة مشءبركة  إلىعنصبرًا(، عءإلضءفة  350الفءئض المنتمي اليهء )أكثبر من 
 «.األطبر الفلسطينية فيهء

، وتحّدثت عن صبراع «القوة األمنّيةازدواجّية القبرابر هي التي تايق وتابرقل عمل »وشّددت على أّن 
الفلسطينية  األمنيةاللجنة »حول آلّية عملهء عين اللوا  صعحي أعو عبرب الذي يصبر على عقء  

والمشبرفة على  األمنيةللقوة  األوامبر، التي يتولى برئءستهء، هي المبرجاية المخّولة إعطء  «الاليء
اللجنة »ي يصبّر على إلغء  المبرجاية الحصبرّية لـ اللوا  منيبر المقدح الذ« القوة»عملهء، وعين قءئد 

 عيده شخصيًء. إمبرتهءوحصبر  األمنيةعن أي قبرابر متاّلق عءلقوة « األمنية
اّل فإّن الاقعءت  وبرأت المصءدبر أّن األحمد يجب أن يجد حاًل لهذا الصبراع أثنء  وجوده في لعنءن، وا 

 النوبر.إن أعصبرت «.. ّوةالق»والابراقيل ستعقى تواجه حتى الهيكلية الجديدة لـ 
 12/8/2015السفير، بيروت، 

 
 لالجئين حق وليس من ة من أحد األونروا: ما تقدم  "الديمقراطية" .19

ليلى( نءئب األمين الاءم لـ "الجعهة الديمقبراطية لتحبريبر فلسطين،  قءل قيس ععد الكبريم )أعو: برام هللا
طينيين "أونبروا" للخدمءت المقدمة من قعلهء إن أي تقليص من قعل وكءلة غوث وتشغيل الالجئين الفلس

 هو "استهداف لحق الاودة وسوف يواجه عكل األشكءل النضءلية".
( إن "مء تقدمه أونبروا ألعنء  شاعنء 8|11ليلى، في عيءن تلقته "قدس عبرس" الثالثء  ) أعووأضءف 

ؤوليءتهء تجءه الالجئين، هو حق لهم وليس مّنة من أحد.. ومطلوب عدم التخلي عن دوبرهء ومس



 
 

 
 

 

 16 ص                                               3662 العدد:         12/8/2015 األربعاء التاريخ: 
  

القضية التي شكلت ووجدت من أجلهء، وعذل جهودهء الالزمة للضغط على الدول المءنحة لإليفء  
 عءلتزامءتهء".

 11/8/2115قدس برس، 
 

 تتعثر وال تتوقف "لفيتان"اإلسرائيلي: مفاوضات حقل  الطاقةوزير  .21
نوعل »ضءت الجءبرية مع شبركة أعلن وزيبر الطءقة اإلسبرائيلي يوفءل شتءينتس أن المفءو : حلمي موسى

للغءز الطعياي، قعءلة المتوسط، وصلت صعءح أمس « لفيتءن»عشأن مستقعل تطويبر حقل « إنبرجي
إلى الواليءت المتحدة عادمء عجز عن التوصل إلى « نوعل إنبرجي»إلى طبريق مسدود. وقد عءد وفد 

المقعلة. ومع ذلك فإن شتءينتس التسوية في السنوات « استقبرابر»اتفءق مع الحكومة اإلسبرائيلية حول 
أشءبر إلى حصول تقدم في عاض عنود صفقة تطويبر الحقل ومسألة األساءبر. ومابروف أن حكومة 
نتنيءهو عجزت عن إقبرابر صفقة مع شبركءت التنقيب عن الغءز وهو مء يابرقل عشكل أسءسي أعمءل 

 تطويبر الحقل.
تأنف في األيءم القبريعة. وياود سعب وعءلبرغم من فشل المفءوضءت فإن الحوابر عين الطبرفين سيس

الفشل في التوصل إلى اتفءق إلى الخالف حول عند االستقبرابر، والذي عموجعه تتاهد الحكومة 
اإلسبرائيلية لشبركءت الغءز عادم إحداث أي تغييبرات الحقة في اإلجبرا ات لمدة عشبر سنوات تعدأ في 

، وهي «نوعل إنبرجي»ة اإلسبرائيلية أمءم وقد عبرضت الحكوم«. لفيتءن»يوم عد  الامل عتطويبر حقل 
أكعبر الشبركءت صءحعة االمتيءز في التنقيب عن الغءز والنفط في الحقول العحبرية اإلسبرائيلية، شبروطء 
لتقديم هكذا تاهدات. وبرفضت الشبركة الشبروط اإلسبرائيلية وتبرك ممثلوهء إسبرائيل من دون التوقيع 

 على االتفءق.
 12/8/2015، السفير، بيروت

 
 مليون دوالر لتعزيز انتماء يهود العالم لديانتهم 150ترصد  يةسرائيلالحكومة اإل .21

نشب خالف هذا األسعوع عين الوكءلة اليهودية والحكومة اإلسبرائيلية، على  :عبرهوم جبرايسي -ة النءصبر 
ة مشبروع خلفية تكليف وزيبر التاليم اإلسبرائيلي، زعيم كتلة المستوطنين العبرلمءنية نفتءلي عينيت، عإدابر 

يهدف إلى تازيز انتمء  أعنء  الديءنة اليهودية في أوطءنهم، لديءنتهم وللصهيونية، عاد أن أظهبرت 
سلسلة من األعحءث واالستطالعءت تبراجاء حءدا في هذا االنتمء ، مء زاد من قلق الصهيونية 

 إسبرائيل. إلىالاءلمية، عءعتعءبر االنتمء  مصدبرا أسءسيء للهجبرة 
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مليون دوالبر لهذا المشبروع، عدا مء تصبرفه الحبركة الصهيونية  150اإلسبرائيلية وبرصدت الحكومة 
عمئءت الماليين. وتتخوف الوكءلة من أن يتحول هذا المشبروع إلى مشبروع حزعي يسيطبر عليه التيءبر 
الديني الصهيوني المتشدد، مء يجال نجءحءت المشبروع محدودة، نظبرا لطعياة مجتماءت يهود الاءلم 

 ى عليهء الليعبرالية.التي تطغ
وُتكِثبر ماءهد األعحءث الصهيونية في السنوات األخيبرة، الحديث عن تبراجع االنتمء  لدى أعنء  الديءنة 
اليهودية في الاءلم لديءنتهم، مء يزيد من اعتاءدهم عن المؤسسءت الدينية والتبرعوية والتاليمية اليهودية، 

وعن الشاوبر تجءه الكيءن اإلسبرائيلي. ومء يزيد قلق وعءلتءلي االعتاءد عن المؤسسءت الصهيونية، 
إسبرائيل والصهيونية، أن تبراجع االنتمء  عءت يطءل أيضء أعنء  اليهود الذين هءجبروا من إسبرائيل منذ 

 سنوات ويقيمون في الخءبرج. 
وقءل أحد أهم األعحءث المامقة التي أجبريت في هذا المجءل ونشبر في السنوات األخيبرة، وتبركز 

مليون نسمة، فقد تعين  5.25اليهود، الذين يصل عددهم إلى  األمبريكءنء في الوضع القءئم عين أسءس
اليهود يندمجون في ديءنءت أخبرى، ويتخلون عن اليهودية. كمء أن  األمبريكءنمن الشعءن  %50أن 
 ءناألمبريكفقط من  %20 ناليهود ال يشابرون عأي انتمء  إلسبرائيل، وأ األمبريكءنمن الشعءن  50%

اليهود لم يزوبروا  األمبريكءنمن  %70عءمء يشابرون عءنتمء  قوي إلسبرائيل، وأن  35اليهود دون سن 
 إسبرائيل إطالقء.

، إعءن حكومة إيهود أولمبرت وحكومءت عنيءمين 2006وقد أجبرت الحكومءت اإلسبرائيلية منذ الاءم 
ى أن تأخذ الحكومة اإلسبرائيلية نتنيءهو الثالث األخيبرة سلسلة من األعحءث واتخذت قبرابرات، تهدف إل

دوبرا في نشءط الحبركة الصهيونية، في محءولة لصد ظءهبرة االعتاءد عن اليهودية والصهيونية. وتعين 
مليون دوالبر، وسلمتهء لوزابرة مء يسمى "يهود المهجبر"،  150في األيءم األخيبرة، أن الحكومة برصدت 

مليون دوالبر  50ن العبرلمءنية نفتءلي عينيت، من عينهء التي يتوالهء وزيبر التاليم، زعيم كتلة المستوطني
 مليون دوالبر سيسمح للوزابرة عجماهء كتعبرعءت. 100من الموازنة الاءمة، و

 12/8/2015، الغد، عم ان
 
 في روما "إسرائيلـ"بالبرلمان اإليطالي سفيرة ل ا  نتنياهو سيعين عضو  .22

ء عنيءمين نتنيءهو، تايين عضو العبرلمءن ياتزم برئيس حكومة إسبرائيل ووزيبر خءبرجيته: عالل ضءهبر
اإليطءلي السءعقة فيءمء نيبرنشتءين، المابروفة عمواقفهء اليمينية المتشددة وتسكن في مستوطنة عءلقدس، 

 سفيبرة إلسبرائيل في برومء.
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وذكبرت وسءئل إعالم إسبرائيلية اليوم، الثالثء ، أن نتنيءهو قدم تبرشيحهء للمنصب إلى لجنة التايينءت 
وضية خدمءت الدولة، وفي حءل المصءدقة على تايينهء فإنهء ستعدأ عمهءمهء كسفيبرة في صيف في مف

 الاءم المقعل.
وياتعبر تايين نيبرنشتءين غيبر مألوف، إذ أنهء كءنت سيءسية في إيطءلية حتى قعل سنوات قليلة وتحمل 

لية عمءنوئيل نحشون، عتبرشيح الجنسيتين اإليطءلية واإلسبرائيلية. وأقبر المتحدث عءسم الخءبرجية اإلسبرائي
نيبرنشتءين لمنصب سفيبرة، وقءل إن 'نتنيءهو أعجب عقدبرات نيبرنشتءين ومؤهالتهء وعالقءتهء في 

 المؤسسة السيءسية في إيطءليء'.
 11/8/2015، 48عرب 

 
 دوابشة بل حرق المنزل!الطفل عضو كنيست ليكودي: المستوطنون لم يقصدوا قتل  .23

قءل عضو الكنيست عن حزب الليكود مخلوف ميكي  :لدون العبرغوثيخ- تبرجمة خءصة -برام هللا 
 دواعشة، لم يكونوا يقصدون قتل أفبراد الاءئلة. أسبرةزوهبر إن المستوطنين الذين أحبرقوا منزل 

مبراسل لصحيفة "هآبرتس" نيبر غونتءبرز، ويكشف طبريقة التفكيبر اليمينية، وموقف  أجبراهالحوابر التءلي 
لة الفلسطينيين وحتى من قءتل يتسحءق براعين نفسه، وموقفهم من اليسءبر اليمين اإلسبرائيلي من قت

 اإلسبرائيلي الذي يامل في برصد انتهءكءت االحتالل لحقوق الفلسطينيين.
األحمق الذي أحبرق منزل  أيضء، "إن" واألمنوقءل زوهبر وهو عضو عديل في لجنة الخءبرجية 

 خص.لم يكن ينوي قتل أي ش -وأقولهء عشكل برسمي–الابرعي
النءشطين في حبركة "تدفيع الثمن" هي تخبريب  أجندةوقءل زوهبر الذي يحمل شهءدة في القءنون إن 

 األمالك وليس قتل األطفءل.
 12/8/2015، الحياة الجديدة، رام هللا

 
ر فترة احتجاز المهاجرين لير الشرعيينالمحكمة العليا اإلسرائيلي  .24  تقص 

 أقبرهالاليء الثالثء  عندا في قءنون  اإلسبرائيليةلمحكمة لغت ا: اا ف ب -الحيءة الجديدة-القدس 
 أفءدتالعبرلمءن يسمح عءحتجءز مهءجبرين غيبر شبرعيين حتى عشبرين شهبرا من دون محءكمة، وفق مء 

والية الحكومة السءعقة لعنيءمين  أعءن األولوهذا القءنون الذي اقبر في كءنون  مصءدبر قضءئية.
في شكل غيبر قءنوني في سجن  إسبرائيلشخص يدخل  يأاعتقءل  إمكءننتنيءهو، ينص على 
مبركز هولوت لفتبرة قد تمتد عشبرين شهبرا. ويقع  إلىقعل ان يتم نقله  أشهبرسءهءبرونيم حتى ثالثة 
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وهي المبرة الثءلثة في عءمين تلغي المحكمة الاليء عنودا ممءثلة حول  الموقاءن في صحبرا  النقب.
 .أفءبرقة االحتجءز الطويل للمهءجبرين، وغءلعيتهم

عاد  األفبراجوجوب  إلى أيضءالاشبرين "معءلغ فيهء"، داعية  األشهبرواعتعبرت المحكمة ان فتبرة 
وصءدقت المحكمة على  من عءم في سءهءبرونيم. ألكثبرعن المهءجبرين الذين يحتجزون  أسعوعين
 في القءنون. األخبرىالعنود 

 11/8/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 تعليمات إطالق الناريطالب الجنود بتقيد ب لمنطقة المركز سرائيلياإل القائد العسكري .25

صدبرت في األيءم األخيبرة تاليمءت لجنود االحتالل في الضفة الغبرعية تشدد على : هءشم حمدان
إجبرا ات إطالق النءبر، وتقضي عادم إطالق النءبر على 'مشتعهين' فلسطينيين إذا لم يشكلوا خطبرا 

وتأتي هذه التاليمءت في ظل األجوا  المتوتبرة في الضفة الغبرعية، خءصة  د.حيءتيء معءشبرا على الجنو 
 في ظل تصايد عمليءت االحتجءج الفلسطينية عاد جبريمة المستوطنين اإلبرهءعية في قبرية دومء.

وجء  أن القءئد الاسكبري لمنطقة المبركز، الجنبرال بروني نومء، أصدبر تاليمءت للجنود في الضفة 
ليمءت القءئمة عشأن إطالق النءبر، واستخدام إجبرا  'اعتقءل مشتعه' الذي يتضمن عءلامل عموجب التا

 إطالق النءبر في الهوا  عندمء يهبرب المشتعه.
 11/8/2015، 48عرب 

 
 تستجوب زعيم منظمة يهودية متطرفة دافع عن حرق الكنائس الشرطة اإلسرائيلية .26

شط اليميني اليهودي المتطبرف، عنتسي اعتقلت الشبرطة اإلسبرائيلية النء: نظيبر مجلي - تل أعيب
غوعشتين، لسءعءت عدة، أمس، عغبرض استجواعه حول التصبريحءت التي أعبرب فيهء عن تأييده حبرق 

 الكنءئس في إسبرائيل، وقوله إنه يتوقع من الحكومة تطعيق سيءسة من هذا النوع.
سبرائيل واألبراضي وجء  قبرابر استجواب غوعشتين، عاد أن توجه برؤسء  الكنءئس المسيحية في إ

الفلسطينية المحتلة، إلى برئيس الوزبرا  اإلسبرائيلي عنيءمين نتنيءهو، ووزبرا  األمن الداخلي واألديءن 
والخءبرجية، مطءلعين عءلتدخل لحمءية الكنءئس، محذبرين من أن أقوال غوعشتين، تشجع على المزيد 

 أيضء. من االعتدا ات على الكنءئس وعلى برجءل الدين المسيحيين أنفسهم
 12/8/2015، الشرق األوسط، لندن
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 وااللتيال السياسي المقبل وراء األبواب …في خطر "إسرائيل"رؤساء وقادة سابقون في الشاباك:  .27
وديع عواودة: يؤكد عدد من البرؤسء  السءعقين لجهءز المخءعبرات الاءمة في إسبرائيل  - النءصبرة

هم العءلغ على مستقعل إسبرائيل نتيجة اإلبرهءب ، قلق«السالم اآلن»)الشءعءك( وماهم مؤسس حبركة 
 اليهودي والسكوت عليه أو دعمه.

ويؤكد عضو الكنيست داعية السالم أوبري أفنيبري أن خطبر الخبراب يحيق عإسبرائيل، مشيبرا إلى أن 
أو هءمشيين عل انهم الخطبر الحقيقي والمعءشبر على كل مء عني في « عشعء ضءبرا»المستوطنين ليسوا 

يبرى أن الدولة الاعبرية « هآبرتس»خالل األجيءل األخيبرة. وفي مقءل مطول نشبرته صحيفة  هذه العالد
اختفت وتسيطبر مكءنهء الدولة اليهودية، الفتء إلى أن هذه ليست اليهودية التي نمت خالل األلفي عءم 

 وليست يهودية الطءئفة المشتتة التي تحفظت من الانف.
نحن نشهد اآلن تحوال نحو اليهودية، اليهودية »نقده « نالسالم اآل»ويتءعع أفنيبري مؤسس حبركة 

الجديدة، المتاصعة، الانيفة، واآلن القءتلة. يمكن لهذه اليهودية دفن الدولة، كمء دفنت الهيكل الثءني. 
ال يزال من الممكن إنقءذ إسبرائيل لكن هذا يحتم يقظة حقيقية علمءنية وقومية وشجءعة التغييبر قعل 

 الكءبرثة.
ثالثة من برؤسء  الشءعءك في المءضي، آفي ديختبر وياقوب عيبري وعءمي ايءلون شاوبرهم  ويؤكد

عءلقلق من تهديد الجمءعءت اإلبرهءعية اليهودية على مستقعل إسبرائيل، ومن مخءطبر وقوع اغتيءالت 
سيءسية جديدة. ويشيبرون لتنءمي خطبر اإلبرهءب اليهودي على إسبرائيل عسعب الاقوعة المتسءمحة، 

 يض المتصءعد. والتحبر 
 12/8/2015، القدس العربي، لندن

 
 يعترف: عدة أنفاق هجومية لحماس عبرت الحدود مؤخرا  اإلسرائيلي الجيش  .28

كشفت مصءدبر عسكبرية إسبرائيلية، الليلة، النقءب عن مابرفة الجيش عنجءح حبركة حمءس عحفبر عدة 
نوعه منذ انتهء  الادوان على أنفءق هجومية وعءعبرة للحدود مؤخبرًا وذلك في اعتبراف هو األول من 

 المءضي.القطءع صيف الاءم 
القنءة الاعبرية الاءشبرة عن مصءدبر عسكبرية قولهء إن لدى الجيش مالومءت مؤكدة عن وجود  ونقلت 

 عدة أنفءق هجومية لحمءس ععبرت الحدود استادادًا لسءعة المواجهة.
تهديدات برئيس وزبرا  الكيءن عنيءمين وذكبر محبربر الشئون الاسكبرية في القنءة "ألون عن دافيد" أن 

 نتنيءهو نهءية الحبرب أن "إسبرائيل" لم تسمح لحمءس عحفبر هكذا أنفءق، لم تبرهب حمءس وواصلت
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 حفبرهء وتمتلك اليوم عددًا ال يستهءن عه من األنفءق الهجومية. 
 12/8/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 سرائيلي.. العقدة الغزاوية عصية على الحلسنوات من االنسحاب اإل 10بعد تقرير:  .29

سنوات على انسحءب إسبرائيل من جءنب واحد من قطءع غزة، ال يزال  10عاد : كفءح زعون - برام هللا
القطءع الصغيبر والمحءصبر عقدة تستاصي على الحل، عءلنسعة لقءدة إسبرائيل الذين جبرعوا كل شي  

وانسحءب، وحبروب طءحنة من الخءبرج والداخل،  هنءك، احتالل، حكم عسكبري، وتسليمهء للسلطة،
دون أن يصلوا إلى الهدف الذي ساى إليه أبرييل شءبرون برئيس وزبرا  إسبرائيل، آنذاك، عندمء أجعبر 

مستوطن على االنسحءب، قءئال لهم إنه سيحقق لمواطني إسبرائيل جمياء، أقصى مستوى من  8500
 ئيل وال اإلسبرائيليون ينامون عءألمن.األمن. عاد ذلك، ال الفلسطينيون تخلصوا من إسبرا

طنجبرة »وعلى مدابر سنوات االحتالل الطويلة، كءنت غزة التي يحلوا لإلعالم اإلسبرائيلي تسميتهء عـ
، قنعلة موقوتة عحق، عل إنهء يومء عاد يوم تغلي منذبرة عءنفجءبر أكعبر، ومء تصبريحءت «الضغط

ى من الحبرب في غزة مسألة حتمية، إال تاعيبرا الجنبراالت اإلسبرائيليين المتاءقعة، عأن جولة أخبر 
 واضحء عن استمبرابر الاقدة.

حبروب عين كعيبرة وصغيبرة، خلفت آالف القتلى وعشبرات  7وحتى اليوم،  2005نفذت إسبرائيل منذ 
طنجبرة »آالف الجبرحى ودمءبرا ال يزال شءهدا على هول النيبران اإلسبرائيلية التي ظلت تصب داخل 

 «.الضغط
الجدل داخل إسبرائيل حول مستقعل القطءع ويزداد اشتاءال، يايش السكءن هنءك العءلغ  وعينمء يستمبر

مليون مأسءة متواصلة، عفال حصءبر تفبرضه إسبرائيل ومصبر. ال يمكن لسكءن القطءع  1.8عددهم 
استيبراد الكثيبر من مواد العنء  األسءسية إلعءدة عنء  مء دمبرته الحبروب، وهي حءلة تزيد من الغليءن، 

 جال أي مواجهة مقعلة أقبرب من ذي قعل.وت
ويقول العنك الدولي، إن غزة تمثل، اآلن، أسوأ اقتصءدات الاءلم أدا ، وعهء أعلى مادل عطءلة في 

في المءئة عين  68عءمء، نسعة  24 - 20في المءئة. ويمثل من هم في سن  43الاءلم، إذ يعلغ 
 الاءطلين.
لدخل عمء يقبرب من الثلث. أمء قطءع الصنءعة الذي ، انخفض نصيب الفبرد من ا1994ومنذ عءم 

 في المءئة. 60كءنت اآلمءل ماقودة عليه في تحقيق االنتاءش االقتصءدي، فقد انكمش عنسعة 
ولخص العءحث ماهد دبراسءت األمن الوطني، شموئيل ايفن، الوضع في عحث نشبره الشهبر المءضي 

وكتب يقول، إن «. ين الطموحءت والنتءئج واساةالفجوة ع»عاد عشبر سنوات من فك االبرتعءط عقوله، 
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فك االبرتعءط خلق واقاء جديدا أسهم في سيطبرة حبركة حمءس على قطءع غزة، وزيءدة حءدة في »
 «.تهبريب السالح، وتقوية اإلبرهءب، ومء نتج عن ذلك من دوبرة التصايد

يؤيدونه. غيبر أن وخالل أيءم االنسحءب، أظهبرت استطالعءت البرأي، أن نحو نصف اإلسبرائيليين 
في  63في اآلونة األخيبرة، أظهبر أن « عيغن السءدات للدبراسءت االستبراتيجية»استطالعء أجبراه مبركز 

المءئة ياتقدون، اآلن، أنه كءن خطأ، وياءبرض مء يقبرب من النصف، اليوم، أي انسحءب من الضفة 
 الغبرعية.

سقء ط حمءس، مابركة ال عد منهء في النهءية وياتقد ماظم السءسة من اإلسبرائيليين، أن احتالل غزة وا 
 وسيأتي يوم لخوضهء.

لكن مءذا عاد ذلك؟ هذا هو السؤال الذي طبرحه عءموس غلاءد، المسؤول الكعيبر في وزابرة الدفءع 
السؤال الذي يقض مضءجانء، مءذا عاد إعءدة احتالل »اإلسبرائيلي، إعءن الحبرب األخيبرة على غزة، 

 «.ابرة شؤون مليون ونصف المليون فلسطيني في جميع منءحي الحيءة؟القطءع؟ هل تقوم إسبرائيل عإد
القصة عين إسبرائيل وغزة طويلة ومستمبرة منذ عءم »يقول الكءتب والمؤبرخ اإلسبرائيلي توم سيغيف، إن 

حعءط ويأس واتفءقيءت وفبرص ضءئاة1948  «.، كءنت ومء زالت وستعقى، عالقة عنف وضغط وا 
ل )مء يقبرب من كمليءبر شي 11عءهظة الكلفة، فقد علغت التكلفة نحو كءن فك االبرتعءط نفسه عملية 

ثالثة مليءبرات دوالبر(. لكن شءبرون أصبر على أنه سيكون ذا فوائد اقتصءدية إلسبرائيل في األجل 
 الطويل، إذ سيحسن صوبرتهء وسيجذب االستثمءبرات والنشءط التجءبري.

فالى البرغم من استحءلة قيءس األثبر  وفي هذه النقطة من السهل إثعءت صحة وجهة نظبر شءبرون.
االقتصءدي المعءشبر لالنسحءب، ال مجءل لإلنكءبر أن االقتصءد اإلسبرائيلي الذي كءن براكدا فيمء سعق، 

، 2005شهد ازدهءبرا منذ إخبراج المستوطنين من غزة. كذلك فإن تحبركءت السالم في عءم االنسحءب 
مس سنوات، انخفض خاللهء نصيب الفبرد من التي استمبرت خ« لالنتفءضة الثءنية»وضات نهءية 

وفقء  2005دوالبرا عءم  20367إلى  2000دوالبر عءم  20900الدخل في إسبرائيل عءلفال، من 
 لعيءنءت العنك الدولي.

ومنذ ذلك الحين تضءعف النءتج المحلي اإلجمءلي اإلسبرائيلي، وابرتفع نصيب الفبرد من الدخل عنسعة 
 ا اليوم.دوالبر  36050في المءئة إلى  76

 12/8/2015، الشرق األوسط، لندن
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 "دوما"مدرسة حريدية ترفض استقبال ريفلين بسبب تنديده باعتداء  .31
أعلغت مدبرسة "كهيلوت ياقوب" لليهود المتشددين دينيء )الحبريديم( في القدس، ديوان : عالل ضءهبر

ب تنديده عءالعتدا  اإلبرهءعي البرئيس اإلسبرائيلي برؤوفين بريفلين، أنهء تبرفض استقعءل برئيس الدولة عسع
 في قبرية دومء الذي نفذه إبرهءعيون يهود وعطان حبريدي مشءبركين في مسيبرة المثليين في القدس.

وكءن من المقبربر أن يزوبر بريفلين المدبرسة الحبريدية يوم األحد المقعل عمنءسعة افتتءح الاءم الدبراسي 
أعلغت ديوان البرئيس اإلسبرائيلي، أمس في جهءز التاليم الحبريدي، لكن مدبرسة "كهيلوت ياقوب" 

االثنين، عواسطة علدية القدس إنهء تتبراجع عن استقعءل بريفلين وأن زيءبرته الغية، حسعمء أفءدت إذاعة 
 الجيش اإلسبرائيلي، اليوم الثالثء .

من جءنعه، قءل برئيس لجنة التبرعية والتاليم التءعاة للكنيست، عضو الكنيست ياقوب مبرغي، من و 
، إنه إذا كءن التقبريبر صحيحء فإنه ينعغي العحث في استمبرابر مديبر المدبرسة في عمله، حزب شءس

وأنه "يتاين على وزيبر التبرعية والتاليم )نفتءلي عينيت( دبراسة مء إذا كءن عإمكءن مديبر المدبرسة 
 االستمبرابر في تبرعية أوالد إسبرائيل". 

 11/8/2015، 48عرب 
 

 يانهم في خطرأن ك يعد وناستطالع: اإلسرائيليين  .31
أظهبر استطالع إسبرائيلي أجبري أواخبر يوليو المءضي أن ماظم : تبرجمة صفء -القدس المحتلة 

 اإلسبرائيليين ياتعبرون أن كيءنهم في خطبر.
وعين االستطالع الذي أجبراه "مقيءس السالم" الذي ُياد شهبرًيء من الماهد الديموقبراطي اإلسبرائيلي، أن 

 أن الكيءن مابرض لخطبر عسكبري وأمني كعيبرْين.غءلعية اإلسبرائيليين ياتعبرون 
أن  %51من المستطلاة آبراؤهم عأن "إسبرائيل" مابرضة لخطبر كعيبر جًدا، فيمء صوت  %26وصوت 

 "العالد مابرضة لخطوبرة متوسطة".
كمء أظهبرت الاينة أن نحو برعع المستطلاة آبراؤهم ياتقدون أن ميزانية الجيش اإلسبرائيلي تتلقى مء 

من الاينة أن ميزانية الجيش تلتهم الكثيبر من المءل غيبر المعبربر،  %41، فيمء قءل هي عحءجته فاالً 
 فقط فقءلوا إن الجيش مابرض لخطبر حقيقي وهو عحءجة لميزانية إضءفية. %20أمء 

 12/8/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
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 لتطرف اليهودي رجل دولة حازم لمواجهة ا إلىتحتاج  "إسرائيل"عاموس جيتاي: المخرج  .32
 إلذاعة عءموس غيتءي اإلسبرائيليصبرح المخبرج  -أ. ف.ب  -الحيءة الجديدة  -القدس المحتلة 
"برجل دولة حءزم" للتغلب على التطبرف اليهودي "لكننء لسنء في  إلىتحتءج  إسبرائيل أن"فبرانس انتبر" 

الحءلية "لم تتخذ موقفء  ةاإلسبرائيليالحكومة  أن اإلسبرائيليالمخبرج  وأضءفهذه الصوبرة مع األسف". 
" حول الذكبرى الاشبرين األخيبرواضحء" من موضوع التطبرف اليهودي. وسيشءبرك فيلمه "براعين اليوم 

اسحق براعين عبرصءص متطبرف يهودي، في مهبرجءن  األسعق اإلسبرائيليالغتيءل برئيس الوزبرا  
 العندقية السينمءئي في أيلول.

حل  إيجءدتحءول "عطبريقة صءدقة" في  أنسية يمكن غيتءي عن أمله في عبروز شخصية سيء وأعبرب
عءموس غيتءي  أجءبعلدا "مبريضء"،  إسبرائيلكءنت  إذاللصبراع مع الفلسطينيين. وبردا على سؤال عمء 

 تكون عالده في "المبرحلة النهءئية" من المبرض. إالانه يأمل في 
وماءدية للسءمية الخ... لكن  وقءل "في كل المجتماءت، عمء فيهء المجتمع الفبرنسي، ثمة قوى متسلطة

"هذه الحقوق لم  أن إلىتنتصبر. ونعه  أن اإلنسءنيتيح لحقوق  أنمجتمع مدني" يمكنه  أيضءثمة 
 تنتصبر، والمابركة طويلة".

 12/8/2015، الحياة الجديدة، رام هللا
 
 لهجوم إلكتروني الدفاع اإلسرائيليةتعرض وزارة : الثانيةالقناة  .33

الاعبرية الثءنية، في نشبرتهء البرئيسة الليلة المءضية، عن هجوم إلكتبروني  كشفت القنءة: النءصبرة
 استهدف أجهزة الحءسوب الخءصة عوزابرة جيش االحتالل.

وقءلت القنءة، في تقبريبر لهء، إن برسءئل الكتبرونية وصلت لحواسيب الجيش، تعين أنهء تحمل مبرفقءت 
 يهء من مالومءت "إال أنه تم التصدي لهء".ضءبرة عهدف اختبراقهء والتحكم فيهء عن عاد، وسحب مء ف

وادعت القنءة، أن "المختصين اكتشفوا محءوالت االختبراق فوبرا وأحعطوا الهجوم، وطءلعوا جميع 
 الاءملين على الحواسيب عادم التاءمل مع البرسءلة التي وصلت لكءفة أجهزة الوزابرة".

 11/8/2115قدس برس، 
 

 البلدة القديمةبلبناء كنيس ضخم " ومناقصة األقصى"قرب ساحة البراق و بضخم  استيطانيمبنى  .34
صعءح اليوم األبرعاء  وجود مخطط سبري للمصءدقة نهءئيء على  "يدياوت أحبرونوت"أكدت صحيفة 

في المئة من سءحة حءئط العبراق في قلب العلدة  20تشييد معنى عءلقبرب من المسجد األقصى وعلى 
 القديمة عءلقدس المحتلة.
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 فة على المعنى اسم 'القلاة الحصينة' في سءحة العبراق.الصحي توأطلق
صندوق تبراث الهيكل “الذي تخطط له جمياة ” عيت الجوهبرة“وقءلت الصحيفة أن المعنى الذي يسمى 

 سيؤدي إلى طمس العيوت في العلدة القديمة. ” الغبرعي
 علدة القديمة.وقءلت الصحيفة إن المعنى المذكوبر هو جز  من عدة مشءبريع قيد اإلنشء  في ال

الاعبري، فإن الحديث يدوبر عن معنى من خمسة طواعق وسيقءم على مسءحة  nrgوعحسب موقع 
تجبري فيهء حفبريءت أثبرية. وأضءف الموقع أن المعنى سيستخدم كمكءتب للجماية المذكوبر إلى جءنب 

 غبرف إبرشءدية وقءعءت وحمءمءت للموظفين.
ن المخطط يحظى عدعم علدية االحتالل في القدس، وقءل الموقع في تقبريبر نشبره الاءم المءضي إ

 وبرئيس العلدية نيبر عبركءت، الذي شءبرك في إحدى جلسة لجنة التخطيط اللوائية عهدف دعم المخطط.
ويستولي المخطط على نصف دونم من سءحة العبراق وسيشكل خطبرا هندسيء عحسب الخعبرا ، 

 يءح.خصوصء وأن السءحة ضيقة ويزوبرهء يوميء اآلالف من الس
وقءلت الصحيفة إن كعءبر خعبرا  األثءبر في إسبرائيل ياءبرضون المخطط، ونقلت عن العبرفيسوبر يوبرام 

عندمء تقف أمءمك قوى كعيبرة جدا تشابر عأن حءئط المعكى )العبراق( لهء، فهذه “تسفبريبر قوله إنه 
 أمءم هذا الواقع.” مشكلة. لقد استسلمنء

طءت االحتالل نشبرت منءقصة لعنء  كنيس ضخم في على صلة، كشفت تقءبريبر فلسطينية أمس أن سل
متبرًا، على ست طعقءت، اثنتءن تحت األبرض وأبرعع فوقهء  23العلدة القديمة مقعب عءبرتفءع نحو 

مليون شيكل  50عتكلفة نحو  2م 378متبر مبرعع، وعلى مسءحة  1400عمسءحة عنء  إجمءلية قدبرهء 
ت مواقع يهودية 'مقدسة' في قلب القدس القديمة، وذلك عهدف استنعء دوالبر،مليون  13أي مء ياءدل 

 وزبرع معءن  مقععة توحي ألقدمية الوجود اليهودي في القدس، وتشويه الفضء  الاءم في القدس.
ومن المخطط أن يكون هذا الكنيس الثءني من حيث الضخءمة وعلوا في القدس القديمة عاد مء يسمى 

 كنيس الخبراب.
، وحولهء 1967وجديبر عءلذكبر أن المعنى سيقءم في حءبرة الشبرف، التي استولى عليهء االحتالل عءم 

حي استيطءني عءسم 'الحي اليهودي'، وذلك على عاد عشبرات األمتءبر غبرعي المسجد األقصى  إلى
 ومنطقة العبراق.

 12/8/2015، 48عرب 
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 براهيمييعلون يقتحم الحرم اإلوزير الدفاع اإلسرائيلي موشي  .35
الخليل: اقتحم وزيبر الدفءع اإلسبرائيلي موشيه يالون، أمس، الحبرم اإلعبراهيمي، وسط تداعيبر حصءبر 

عءلمدينة إغالق الحبرم في وجه  األوقءفوا غالق مشددة عءلمنطقة، فيمء أعلغت قوات االحتالل مديبرية 
( وحتى الاءشبرة ليال من يوم أهءلي المدينة والزوابر عد ا من السءعة الاءشبرة ليال من اليوم )األبرعاء 
 اليهودي.« عيد أول أيلول«غد الخميس، وذلك عحجة تمكين المستوطنين اإلسبرائيليين من االحتفءل عـ

ياءلون للحبرم اإلعبراهيمي استعقت، أمس، مع تداعيبر حصءبر وا غالق مشددة فبرضتهء « زيءبرة»وكءنت 
م، عمء في ذلك إغالق مداخل كل الطبرق قوات االحتالل في العلدة القديمة من المدينة ومحيط الحبر 

قءمة النقءط الاسكبرية فوق أسطح المنءزل وحتى منع الصحءفيين من التواجد،  المؤدية إلى المنطقة وا 
 فيمء أشءبر مواطنون يقيمون في محيط الحبرم إلى مبرافقة الوزيبر من قعل عدد من المستوطنين.

، أمس، أن اقتحءم وزيبر الدفءع اإلسبرائيلي «األيءم«وأوضح مديبر الحبرم اإلعبراهيمي منذبر أعو الفيالت لـ
حلقة « الزيءبرة»للحبرم عبرفقة مجموعة من المستوطنين، استمبر لمدة تقبرب من النصف سءعة، ماتعبرا 

 في سلسلة متواصلة من االنتهءكءت اإلسبرائيلية التي تستهدف تهويد الحبرم والعلدة القديمة في الخليل.
ن المفتي الاءم للقدس والديءبر الفلسطينية عءقتحءم ياءلون للحبرم من جهته، ندد الشيخ محمد حسي

اإلعبراهيمي، مؤكدًا إسالمية المسجد اإلعبراهيمي، كمء اكد أنه ال يحق ألية جهة التدخل فيه، محماًل 
 سلطءت االحتالل المسؤولية الكءملة عن هذه االنتهءكءت.

 12/8/2015، رام هللا، األيام
 
 لزة العدوان علىألف وحدة سكنية خالل  171إحصائية رسمية: تدمير  .36

أفءدت إحصءئية فلسطينية برسمية، عأن آلة الحبرب اإلسبرائيلية دّمبرت خالل الادوان الاسكبري : غزة
 ألف وحدة سكنية فلسطينية عشكل كلي وجزئي. 171األخيبر على قطءع غزة قعل عءم، 

(، أن إجمءلي 8|11ءن، يوم الثالثء  )وأوضحت اإلحصءئية الصءدبرة عن وزابرة األشغءل الاءمة واإلسك
وحدة سكنية مهدمة  12558وحدة سكنية، منهء  171085الوحدات المتضبربرة من الادوان يعلغ 

وحدة متضبربرة عشكل  145806متضبربرة عشكل جزئي وغيبر صءلحة للسكن، و 12721عشكل كلي، و
ءفظة غزة كءنت أكثبر وحول توزيع الوحدات المتضبربرة جغبرافيًء، كشفت اإلحصءئية أن مح جزئي.

في المءئة من مسءكنهء، تلتهء محءفظة  26وحدة سكنية أي عنسعة  43709المنءطق تضبربرًا عواقع 
وحدة سكنية، ومن عادهء محءفظة خءن يونس التي دّمبر الادوان اإلسبرائيلي  38363الشمءل عواقع 

 وحدة من مسءكنهء. 31845
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يومًء على قطءع غزة، أسفبر  50سكبري الذي دام نحو وأضءفت اإلحصءئية، أن الادوان اإلسبرائيلي الا
 أخبرى في محءفظة برفح. 26902وحدة سكنية في المحءفظة الوسطى، و 30266عن دمءبر 

 11/8/2015، قدس برس
 
 جرافات االحتالل تهدم مبنى تجاريا  شمال القدس وعددا  من المنشآت في األلوار وشمال جنين .37

حتالل صعءح أمس معنى تجءبريء مؤلفء من ثالثة طواعق في القدس، جنين: هدمت جبرافءت علدية اال
 المنطقة الصنءعية شمءل مدينة القدس، ياود للمواطن مءزن أعو ديءب.

واقتحمت قوات كعيبرة من أفبراد شبرطة االحتالل وقواته الخءصة المنطقة الصنءعية وحءصبرتهء عءلكءمل 
 .إنذابرالمعنى التجءبري، دون سءعق  تشبرع عهدمقعل أن 

 متبرا مبرعاء. 220كبر أن مسءحة المعنى اإلجمءلية تصل إلى يذ
« الجلمة»كمء هدمت قوات االحتالل اإلسبرائيلي، فجبر أمس، عددا من المنشآت المقءمة عجوابر ماعبر 

 شمءل مدينة جنين، في وقت اقتحمت فيه علدة جعع جنوعء.
ءعءت الفجبر األولى وذكبرت مصءدبر أمنية ومحلية متطءعقة، أن جبرافءت االحتالل واصلت حتى س

، وصءدبرت أدوات كهبرعءئية ومحتويءت «الجلمة»تنفيذ أعمءل هدم عسطءت وعبراكيءت عجوابر ماعبر 
 المنشآت التي هدمتهء.

كمء هدمت جبرافءت االحتالل اإلسبرائيلي صعءح أمس، مسءكن ومنشآت زبراعية وحظءئبر أغنءم عءلقبرب 
والزعيدات، وفبروش عيت دجن، وحمصة في  الاسكبري اإلسبرائيلي، في الجفتلك،‹ الحمبرا›من حءجز 

 األغوابر الوسطى.
 12/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 يهددون بحرق الغرف "نفحة"و "ريمون"األسرى في سجني  .38

فءدي أعو سادى: أعلنت هيئة شؤون األسبرى والمحبربرين أن األسبرى في سجني بريمون  -برام هللا 
لى إدابرة وقوانين إدابرة سجون االحتالل. ويهددون ونفحة يواصلون عبرنءمجهم في الاصيءن والتمبرد ع

 في حءلة التفتيش واالقتحءمءت عحبرق الغبرف وأسبرتهم.
إن عبرنءمج الاصيءن المتدبرج يستمبر حتى نهءية الشهبر « القدس الابرعي»وقءلت الهيئة في تصبريح لـ 

أسيبرا  560وأوضحت أن «. الجءبري. حيث من المتوقع أن يعدأ األسبرى إضبراعء مفتوحء عن الطاءم
 يخوضون هذه الخطوة، ومن المتوقع أن تتسع لتشمل سجونء أخبرى.
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وعحسب الهيئة فإن عبرنءمج الاصيءن يشمل: إغالق األقسءم وعدم الوقوف على الادد اليومي وعدم 
برجءع وجعءت الطاءم عشكل متقطع ومقءطاة  البرد والتاءطي مع ضعءط السجون وعدم توزيع األكل وا 

 لفحص األمني وعدم البرد على األسمء  عند المنءداة من قعل ضعءط السجون.لول الايءدات وعدم المث
أمء أهم مطءلب األسبرى فهي: وقف التفتيش واالقتحءمءت على يد قوات قماية لغبرفهم وأقسءمهم ووقف 
التنقالت التاسفية والحبرمءن من الزيءبرات وبرفع الاقوعءت التي فبرضت عليهم، وأشءبرت الهيئة إلى أن 

 .في سجن بريمون 7و 4في سجن نفحة والقسمين  13و 11و 10ءن شمل األقسءم الاصي
 12/8/2012القدس العربي، لندن، 

 
 2015من  نهاية النصف الثاني مع المستوطنات و"إسرائيل"بألف عامل فلسطيني  112.2تقرير:  .39

لإلحصء  أظهبر تقبريبر القوى الاءملة، الصءدبر عن الجهءز المبركزي  :محمد ععدهللا -برام هللا 
ألف عءمل وعءملة ياملون في "إسبرائيل" والمستوطنءت المقءمة على أبراضي  112.2الفلسطيني، أن 

 الضفة الغبرعية، حتى نهءية النصف الثءني من الاءم الجءبري.
عءمل جديد خالل البرعع الثءني،  1900ومقءبرنة مع البرعع األول من الاءم الجءبري، فإن ابرتفءعًء عـ 

مقءبرنة مع البرعع األول من ذات الاءم، عينمء علغ عدد الاءملين خالل البرعع الثءني  110.3ابرتفءعًء من 
 ألفًء. 109.4من الاءم المءضي

ألف عءمل لديهم تصءبريح عمل، و  61.3وتوزع الاءملون عحسب حيءزتهم لـ "تصبريح عمل"، عواقع 
برائيلية أو جواز سفبر ألف عءمل وثيقة إس 13.3ألف عءمل عدون تصءبريح، عينمء يحمل قبراعة  37.6
 أجنعي.

من إجمءلي الامءلة  10%داخل "إسبرائيل" والمستوطنءت، قبراعة  الفلسطينيينوتشكل نسعة الامءل 
مليءبر شيكل سنويًء،  3.9الفلسطينية ككل، ويدخلون إلى السوق الفلسطيني سنويًء مء قيمته قبراعة 

ءم المءضي، عمتوسط براتب شهبري يعلغ عحسب ماءدلة حسءعية لادد الامءل داخل "إسبرائيل" خالل الا
وفي سيءق متصل، علغ مادل األجبر اليومي للاءملين في "إسبرائيل"  شيكل شهبريًء فقط. 3000

شيكاًل في البرعع  196.4شيكاًل في البرعع الثءني من الاءم الجءبري، مقءبرنة مع  199.1والمستوطنءت 
ل" والمستوطنءت، أعلى عكثيبر من متوسط وياد متوسط أجوبر الامءل داخل "إسبرائي األول الذي سعقه.

 شيكاًل. 99أجوبر الامءل لدى المؤسسءت الفلسطينية، الذي يعلغ متوسط األجبر اليومي، عنحو 
سءعة عمل أسعوعيًء، في  41.1وعلغ متوسط عدد سءعءت الامل في "إسبرائيل" والمستوطنءت، عنحو 

 ل في البرعع األول من الاءم الجءبري.سءعة عم 40.9البرعع الثءني من الاءم الجءبري، مقءبرنة مع 
 11/8/2015القدس، القدس، 
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 دوريات فلسطينية للدفاع عن قرى في الضفة خشية تكرار حادث الحرق .41

في الاءدة يكون البرجءل المسلحون الذين يوقفون السيءبرات عند نقءط  :حسن التيتي -الغبرعية  الضفة
مهءم ضعط األمن في الضفة الغبرعية المحتلة لكن التفتيش من قوات األمن اإلسبرائيلية التي تضطلع ع

 في عاض المنءطق حل مدنيون فلسطينيون مكءنهم وعءتوا يخبرجون في دوبريءت لحمءية قبراهم.
وتصءعدت المخءوف من هجمءت اليهود المتطبرفين منذ أن تسعب حبريق متامد في منزل ععلدة دومء 

شهبرا ثم وفءة والده متأثبرا عجبراحه  18الامبر يوليو تموز في مقتل طفل يعلغ من  31الفلسطينية في 
 عدقة الموقف. إضءفيءممء منح المزابرعين الذين تحولوا إلى برجءل مبراقعة حسء 

وقءل ععد الاظيم وادي برئيس مجلس قبروي قصبرة "شعءب وأعنء  العلدة شكلوا مجموعءت للدفءع عن 
التي كءنت تتابرض هذه المنءزل في حقوق أعنءئهم وأسبرهم لتوفيبر أمن وأمءن أكثبر في فتبرات المسء  

المنطقة الجنوعية لهجمءت متكبربرة من المستوطنين من حيث تكسيبر زجءج وتدميبر للمنءزل وحبرق 
 لمسجد النوبرين وحبرق للاديد من السيءبرات في المنطقة الجنوعية من علدة قصبرة."

لحبراس وعاضهم ملثمون وبرافقت برويتبرز دوبرية في قصبرة عءلضفة الغبرعية المحتلة هذا األسعوع وكءن ا
يحملون الهبراوات والماءول كسالح ويستخدمون الضو  الكشءف لشق طبريقهم في الحقول التي يلفهء 

 الظالم وينمو فيهء الشوك على مقبرعة من مدينة نءعلس.
 11/8/2015وكالة رويترز لألنباء، 

 
 تعذيب مشرعنةجريمة " التغذية القسرية"قانون : من الجمعيات اللبنانية ا  عدد"شاهد" و  .41

عءلتاءون مع عدد من  )شءهد(، وجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق اإلنسءن وكءالت: -غزة 
الجمايءت اللعنءنية، نداً  عءجاًل إلى المفوض السءمي لحقوق اإلنسءن في األمم المتحدة، زيد عن 

دولي للتأهيل برعد، وبرئيس عاثة الصليب األحمبر الدولي في لعنءن كءبرعوني فءعبريزيو، والمبركز ال
عءلموافقة على قءنون « الكنيست اإلسبرائيلي»ومنظمة الصحة الاءلمية، دعت فيه إلى برفض قبرابر

وأشءبر الندا  إلى أن هذا القءنون هو  التغذية القسبرية لألسبرى الفلسطينيين المضبرعين عن الطاءم.
لألسبرى الماتقلين،  انتهءك لحق طعياي وكوني في اللجو  لإلضبراب لالحتجءج على الماءملة السيئة

كمء أنه يخءلف القءنون الدولي واتفءقية جنيف حول األسبرى ومعءدئ األمم المتحدة الدنيء لماءملة 
السجنء  وكءفة االتفءقيءت الدولية لحقوق اإلنسءن، إضءفة إلى أنه جبريمة تاذيب مشبرعنة عقءنون وتحد 

 اة عن حقوق اإلنسءن.لكل المجتمع الدولي ولكل القوى المنءهضة للتاذيب والمداف
 12/8/2015الخليج، الشارقة، 
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 يطالبون بإدراجهم بسوق العمل لزة: الالجئون الفلسطينيون من سورية .42

جدد الالجئون الفلسطينيون من سوبرية إلى قطءع غزة مطءلعتهم الجهءت الحكومية  فءيز أعو عون:
قءدبرين منهم عسوق الامل ضمن واألهلية والخءصة ووكءلة الغوث الدولية عمسءعدتهم في إدبراج ال

 المشءبريع الخءصة عءلتشغيل المؤقت حتى يستطياوا التغلب على صاوعة وضاهم المايشي.
وشدد الالجئون على لسءن برئيس لجنة متءعاة شؤون الالجئين الفلسطينيين من سوبرية إلى غزة 

لهء برفع المستوى عءطف الايمءوي، على أهمية الامل على تأسيس شبراكة حقيقية يستطياون من خال
المايشي للاءئالت النءزحة من سوبرية لغزة، والامل على مسءعدة هذه األسبر على االندمءج في 

 مجتماهم وتحقيق االستقبرابر األمني والوظيفي.
، على هءمش جلسة حوابرية نظمتهء شعكة المنظمءت األهلية، إن أكثبر من "األيءم"وقءل الايمءوي لـ

من سوبرية إلى غزة نتيجة الماءبرك الدائبرة هنءك، تنءشد  2013الاءم  أسبرة فلسطينية نزحت منذ 260
المسؤولين في السلطة الوطنية والمنظمءت األهلية والتنظيمءت الامل على توفيبر سكن مالئم لهم، 

 ووظيفة ثءعتة لبرب األسبرة أو أحد أفبرادهء لتوفيبر لقمة عيش كبريمة، وتاليم جءماي مجءني ألعنءئهم.
شؤون الالجئين عمنظمة التحبريبر الفلسطينية كءنت قدمت وعدًا للجنة في شهبر آذابر  وأوضح أن دائبرة

شيكاًل على ثالث  1150عتوفيبر الدعم المءلي لالجئين، إال أنهء لم تقدم سوى  2013من الاءم 
دفاءت خالل السنوات الثالث المءضية، ماعبرًا عن استغبراعه واستهجءنه لقلة اهتمءم الفصءئل سوا  

منهء أو اإلسالمية، ومنظمءت الامل األهلي، والمؤسسءت الحكومية عقضيتهم التي تاتعبر من  الوطنية
نسءنية.  أكثبر القضءيء حسءسية وا 

 12/8/2015األيام، رام هللا، 
 

 عن الطعام تضامنا مع األسير عالن ووالدت  اإلضرابمقدسيون يعلنون  .43
د عالن في القدس ومستشفى عبرزالي، أعلن اعتصءم الشعءب المنءصبر لألسيبر المضبرب محم :القدس

من النشطء  الماتصمين في المستشفى أعلنوا إضبراعهم عن الطاءم مع  ستة مسء  أمس، عن أن
 عالن ووالدته.

وقءل االعتصءم أنه سيتعع هذه الخطوة إضبراب لنشطء  آخبرين في القدس اعتدا  من يوم غد 
 الخميس.

 12/8/2015القدس، القدس، 
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 الخليل يعالج مرضاه بلسعات النحل الموجعةطبيب فلسطيني في  .44
الخليل ـ األنءضول: كثيبر من المبرضى الذين يزوبرون عيءدة الطعيب عءصم التميمي، في مدينة 
الخليل، جنوب الضفة الغبرعية، ذاقوا مبرابرة األدوية والاقءقيبر الطعية، فلجأوا إلى النحل كنوع من الطب 

 أمتاتهء وتغءدبر مع آخبر لساة نحلة على الجسد.العديل، وكلهم أمٌل في أن تحزم آالمهم 
 7عءمًء، أدخل لايءدته الخءصة، منذ  20التميمي، الطعيب المتخصص عأمبراض العءطنية، منذ نحو 

 أشهبر، الاالج علساءت النحل، للتداوي من أمبراض عدة.
ز وعينمء كءن يمسك عملقطه إحدى عءمالت مملكة النحل، ويضاهء أسفل ظهبر أحد مبرضءه لتغبر 

يخبرج »إن الاالج عءلنحل جء  في القبران الكبريم، عقوله تاءلى  إعبرتهء فيه حتى تموت، يقول التميمي:
الالمء  يفسبرون كل مء يخبرج من عطون «، و«من عطونهء شبراب مختلف ألوانه فيه شفء  للنءس

م  «.النحل، هو عسل وشمع و حتى سُّ
لنوع من الطب العديل في الضفة الغبرعية، يوجد وعحسب التميمي الذي ياتعبر الوحيد الذي ياءلج عهذا ا

مبرضًء، الحتوائه على مواد طعية عضوية غيبر كيمءئية، ال تسعب  140عالجء لنحو »في سم النحل 
 «.مضءعفءت جءنعية

ويستخدم الطعيب الفلسطيني، سم النحل )ععءبرة عن إفبراز حءمضي سءئل يصدبر من غدد حءمضية 
ألعصءب، وا عءدة المءدة اللزجة للبركعة، وعالج الغضبروف، تقع خلف جسم النحلة( في تبرميم ا

 والعصبر، والاقم، والصداع، والجيوب األنفية، والتهءب الكعد الوعءئي، وغيبرهء.
عءمًء، لم يستطع اإلنجءب، وعحمد هللا أنجب عاد  18برجل متزوج منذ »ومن الحءالت التي عءلجهء 

 ، يقول التميمي.«ماءلجته علساءت النحل
 12/8/2012لعربي، لندن، القدس ا

 

 خالل السنوات الثالث الماضيةلزة ألف مولود جديد في قطاع  171 تقرير: .45
أشبرف الهوبر: عبرغم الحبرعين المءضيتين اللتين شنتهمء إسبرائيل ضد قطءع غزة، خالل السنوات  -غزة 

ية في القطءع الثالث المءضية، التي أزهقت أبرواح المئءت من أطفءل قطءع غزة، أعلنت وزابرة الداخل
 مولودا جديدا أكثبر من نصفهم من الذكوبر. 538ألفء و 171تسجيل 

، عينمء سجل %51ذكبرًا عنسعة  81ألفًء و 88وأفءدت إحصءئية صءدبرة عن المبركز أن من عين المواليد 
 .% 49مولودا أنثى عنسعة  457ألفًء و 83

 في كءفة منءطق القطءع. مولوداً  156وعلغت نسعة متوسط المواليد يوميء حسب اإلحصءئية 
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وعينت اإلحصءئية أن األعداد المذكوبرة، ُأحصيت في المحءفظءت الخمس في القطءع خالل الفتبرة 
 .2015ينءيبر  1وحتى  2012كءنون الثءني/ ينءيبر  1الواقاة مء عين 

 62وعحسب إحصءئية قطءع األحوال المدنية عوزابرة الداخلية، سجلت محءفظة غزة خالل تلك الفتبرة 
 إنءثء. 292ألفًء و 30ذكوبرا و 210ألفًء و 32مولودا منهم  502ألفًء و

ذكبرًا  459ألفًء و 17مولودا عينهم  276ألفًء و 34كمء سجلت محءفظة خءن يونس جنوب القطءع، 
ألفًء  14مولودا عينهم  835ألفء و 28أنثى، في حين سجلت محءفظة شمءل القطءع  817ألفًء و 16و
 إنءثء. 971و ألفءً  13ذكوبرا و 864و

ألفًء  12مولودا جديدا خالل السنوات الثالث من عينهم  653ألفء و 23وسجلت المحءفظة الوسطى 
 11مولودا عينهم  272ألفًء و 22إنءثء، في حين سجلت محءفظة برفح  531ألفًء و 11ذكوبرا و 122و

 أنثى. 846آالف و 10ذكوبرا، و 426ألفًء و
 12/8/2012القدس العربي، لندن، 

 
 رفيع المستوى يغادر القاهرة بعد زيارة استغرقت ساعات إسرائيليفد و  .46

القءهبرة/ حمزة الحسيني/ األنءضول: غءدبر مطءبر القءهبرة الدولي، مسء  الثالثء ، وفد إسبرائيلي برفيع 
المستوى، عءئدا إلى تل أعيب عقب زيءبرة للقءهبرة استغبرقت عدة سءعءت، التقى خاللهء عدد من 

 ن.المسؤولين المصبريي
 إسحءقمسؤولين إسبرائيليين عبرئءسة  5الوفد الذي ضم “وأفءدت مصءدبر أمنية مسؤولة في المطءبر، أن 

مولخو، مديبر مكتب مستشءبر األمن القومي اإلسبرائيلي، غءدبر القءهبرة على متن طءئبرة خءصة، متجهء 
ولين إلى تل أعيب، عقب زيءبرة سبرياة استغبرقت عدة سءعءت، التقى خاللهء مع عدد من المسؤ 

 ”.المصبريين
 وكءن الوفد برفيع المستوى قد وصل القءهبرة ظهبر اليوم الثالثء ، قءدمء من تل أعيب. 

ولم تكشف الحكومة المصبرية عن الزيءبرة من قعل، ولم يتسّن لألنءضول الحصول على تاليق فوبري 
 من السلطءت المصبرية حول طعياة الزيءبرة وتفءصيلهء.

ئيلية تقءبرعًء ملحوظًء في عهد البرئيس ععد الفتءح السيسي، وال سيمء وتشهد الاالقءت المصبرية اإلسبرا
 على المستوى األمني.

 11/8/2015، رأي اليوم، لندن
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 اإلسرائيليمهادنة العدو ال تعنى إال حكومة السيسي : أستاذ العلوم السياسية نادر فرجاني .47
ءذ الالوم السيءسية جءم غضعه على صّب المفكبر الكعيبر د. نءدبر فبرجءني أست محمود القياي:–القءهبرة 

 ”.حكومة قتل النءس جمياء” حكومة البرئيس ععد الفتءح السيسي ووصفهء عأنهء 
 أن –قتل السجنء  والمحتجزين في السجون المصبرية  على حوادثفي تاليق له  –وأضءف فبرجءني 

همءل  خءصة إنالموت في مقءبر االحتجءز والسجون المصبرية  ال يمكن اعتعءبره كءن نتيجة لتاذيب وا 
قتل مع سعق اإلصبرابر والتبرصد، ومن ثم ينعغي أال تقل عقوعة المجبرم المتسعب في تلك  إال جبريمة
 اإلعدام. التنفيذية( عنأعلى السلطة  برئيسه برأس إلى الداخلية،وزيبر  إلى السجن،مديبر  )منالجبرائم 
 فبرجءني:وتءعع 

ي أو مسءجين الحكم الاسكبري في مقبرات يكءد ال يمبر يوم إال ويصدمنء خعبر وفءة أحد محتجز “
وسجون وزابرة التاذيب والتصفية الجسدية )الداخلية سءعقء(. صحيح أن غءلعية الضحءيء هم من 
أنصءبر التيءبر اإلسالمي، ولكن ال يانيني الشخوص واألسمء  وهويءتهم إال في أنهم جمياء تابرضوا 

 إلزهءق البروح العشبرية التي حبرم هللا إال عءلحق.
المعدأ، وفق الدستوبر الذي صناوه على أيديهم، ووفق االتفءقيءت الدولية التي يتعجحون أمءم في 

)كءمب ديفيد( اإلسبرائيلي األغبراب عءحتبرامهء، وهم في الواقع ال يانون إال اتفءقية مهءدنة الادو 
 ”.اللاينة

 11/8/2015، رأي اليوم، لندن
 
 خدمات األونروا تحذر من عواقب تقليص "النيابية فلسطين"لجنة  .48

ــءن:  عقــدت لجنــة فلســطين النيءعيــة اجتمءعــء أمــس عبرئءســة النءئــب يحيــى الســاود وحضــوبر برؤســء  عمَّ
اللجءن النيءعية المءلية يوسف القبرنة والصحة والعيئـة الـدكتوبر برائـد حجـءزين والخءبرجيـة عسـءم المنءصـيبر 

لتقلـــيص الخـــدمءت المقدمـــة  وااألونـــبر  والطءقـــة والثـــبروة المادنيـــة جمـــءل قمـــوه، نءقشـــت خاللـــه توجهـــءت
 لالجئين الفلسطينيين.

قـبرابر يصـدبر عـن وكءلـة غـوث وتشـغيل  أليِّ د الساود برفض لجنة فلسطين وبرؤسء  اللجـءن النيءعيـة كَّ أو 
براً الالجئــين الفلســطينيين مــن شــأنه تقلــيص الخــدمءت المقدمــة لالجئــين الفلســطينيين،  قــبرابر  أيَّ  أنَّ  محــذِّ

 والقضية الفلسطينية على حد سوا . األبردنيةعمصلحة الدولة  وع يشكل ضبربرامن هذا النَّ 
وطءلــب الســـاود عءلضــغط علـــى وكءلــة الغـــوث والمجتمــع الـــدولي مــن اجـــل التبراجــع عـــن قــبرابر تقلـــيص 

آالف شخص ياملون في  5هنءك  أنَّ الخدمءت المقدمة لالجئين الفلسطينيين في المخيمءت، موضحء 
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طءلب يجلسون علـى مقءعـد الدبراسـة عءلمـدابرس  ألف 200وجود  فضال عن لألونبرواالمؤسسءت التءعاة 
 التءعاة للوكءلة.

 األونـبرواعواقـب قـبرابر  أنوبرؤسء  اللجءن الذين حضـبروا االجتمـءع قـد حـذبروا مـن  اللجءن أعضء وكءن 
 تضبر عءلمصلحة الوطنية والقضية الفلسطينية. األبردنافتاءل مشكلة داخل  إلىقد يؤدي 

  12/8/2015، عمان، الدستور
 
 مسؤولية المساس باألقصى "إسرائيل"األردن يحم ل  .49

عءعتعءبرهــء القــوة القءئمــة عــءالحتالل مســؤولية  "اإلسـبرائيلية"تحّمــل الحكومــة  أنهــء األبردنيــةأكـدت الحكومــة 
 المعءبرك/الحبرم القدسي الشبريف. األقصىمسءس عءلمسجد  أيَّ 

الــدكتوبر محمــد المــومني فــي عيــءن  عــالماإلوقــءل النــءطق البرســمي عءســم الحكومــة وزيــبر الدولــة لشــؤون 
 أعمـــءل أو اإلســـبرائيلييندخولـــه مـــن قعـــل  أومحءولـــة القتحـــءم الحـــبرم القدســـي الشــبريف  أيَّ  إنَّ  :صــحفي

 ومشءعبر المسلمين عءمة. اإلسالميةغيبر مشبروعة وعدائية تجءه المقدسءت  أعمءلالحفبريءت هي 
وحمءيتهــء، مشــيبرا فــي هــذا  اإلســالميةســءت يعــذل كــل مــء يســتطيع للحفــءظ علــى المقد األبردن إنواكــد 

الثــءني والــبرئيس  ععــد هللاالبرعءيــة الهءشــمية للمقدســءت واالتفــءق الــذي وقاــه جاللــة الملــك  إلــىالصــدد 
 الفلسطيني في هذا الشأن.

 أيفي هذا الشأن مالـن عـل وواجـب مقـدس وال يخضـع ألي تفءهمـءت مـع  األبردنيااللتزام  أن وأوضح
عهــء عــأي شــكل مــن  اإلضــبرابر أومحءولــة تدنيســهء  أوعءلمســءس عءلمقدســءت  مــبراألطــبرف عنــدمء يتالــق 

يقومـــــون عواجعـــــءتهم علـــــى أكمـــــل وجـــــه للحيلولـــــة دون  األقصـــــىحـــــبراس المســـــجد  إناألشــــكءل. وقـــــءل 
االقتحءمــءت المتكــبربرة لســءحءت المســجد األقصــى/ الحــبرم القدســي الشــبريف وتامــل الحكومــة علــى زيــءدة 

 عمهءمهم النعيلة. وتمكينهم من القيءم أعدادهم
 12/8/2015، عمان، الدستور

 
  المرحلة األولى من امتحانات العمل في قطر رئيس اللجنة القطرية إلعادة إعمار لزة: انتهاء .51

أعلن برئيس اللجنة القطبرية إلعءدة إعمءبر غزة السفيبر محمد الامءدي الثالثء  عن فيءض: -أحمد -غزة 
ستقدام المالمين الفلسطينيين المبرشحين من غزة للامل في دولة انتهء  المبرحلة األولى من امتحءنءت ا

 قطبر.
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وأوضح السفيبر الامءدي أن إجبرا  االمتحءنءت كءن ععبر التنسيق واإلشبراف المعءشبر من قعل المجلس 
األعلى للتاليم عقطبر مع مكتب اللجنة القطبرية عـغزة، مشيبرا إلى أن عدد من خضاوا لالمتحءن 

 في تخصص البريءضيءت واللغة اإلنجليزية والتبرعية الدينية. مبرشحء 84المحوسب علغ 
وجء ت خطوة إجبرا  امتحءنءت المالمين في غزة عاد فشل مسءعي استقدام المالمين إلى المملكة 
األبردنية الهءشمية وامتحءنهم هنءك، وعودة المالمين أدبراجهم إلى غزة دون أن يسمح لهم عدخول 

 األبردن قعل أكثبر من أسعوعين.
أكد الامءدي في عيءن له عهذا الخصوص أن األسعوع القءدم سيشهد إتمءم المبرحلة الثءنية من و 

 االمتحءنءت لعقية المدبرسين في التخصصءت األخبرى.
 11/8/2015نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 .. "شد للرحال" أم "تطبيع"؟"إسرائيلية"بفيزا  األقصىزيارة  .51

نية التي تعيح أو تحبرم للمسلمين زيءبرة المسجد األقصى تتضءبرب الفتءوى الديعمءن:  – محمد عبرسءن
تحت االحتالل اإلسبرائيلي، ويستند محبرمو الزيءبرة إلى "حبرمة التاءمل واالعتبراف عءلادو الصهيوني، 

البرحءل  ل الزيءبرة إلى "ضبروبرة شدّ واعتعءبر المسجد األقصى وجهة سيءحية فقط"، عينمء يستند من حلَّ 
 قصى".ومسءندة المبراعطين في األ

وفي خطوة لحث المسلمين من خءبرج فلسطين لزيءبرة األقصى، أشهبرت مكءتب وكال  السيءحة 
األبردنية والفلسطينية في مؤتمبر عقد في الاءصمة األبردنية عّمءن، األسعوع الجءبري، فتوى سءعقة 

 لمجمع الفقه اإلسالمي "عضبروبرة زيءبرة المسجد األقصى ووجوعهء على الجميع".
لماءبرضون "سيءسية"، خصوصء أنهء جء ت عبرعءية برسمية حكومية أبردنية، وعحضوبر فتوى يبراهء ا 

وزيبر األوقءف األبردني، هءيل الداود، الذي أكد على "ضبروبرة السيءحة الدينية إلى المسجد األقصى، 
البرحءل إال إلى ثالثة مسءجد، المسجد  شدُّ ونصبرة أهل فلسطين"، مستندا إلى الحديث الشبريف: "ال تُ 

 ".م والمسجد األقصى، ومسجدي هذاالحبرا
يبرى البرئيس السءعق للجنة مقءومة التطعيع النقءعية في األبردن، المهندس عءدي البرفءياة، في عينمء 

"، أن " هذه الزيءبرات تتم من خالل التاءمل مع الادو الصهيوني عواسطة 21حديث لصحيفة "عبرعي
ف عسيءدة الكيءن الصهيوني "، ماتعبرا ذلك "عمال فيزا من السفءبرة اإلسبرائيلية، هذا يأتي ضمن االعتبرا

 عسيءدته على القدس". الشبرعية للكيءنتطعيايء ياطي 
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" إن "عدد 21عبرعي“لـ أمء برئيس جماية وكال  السيءحة والسفبر في األبردن، شءهبر حمدان، فقءل 
 الزيءبرات السيءحية التي تنظم إلى القدس متواضاة جدا، عسعب صاوعة الحصول على الفيزا

 والتصءبريح التي تحتءج إلى شهبرين كي تصدبر".
أمء عخصوص تحبريم الزيءبرة إلى القدس المحتلة، فقءل حمدان إن "مسألة التحبريم والتحليل مختلف 
عليهء، عءألمس ُعبرض علينء كوكال  سيءحة فتوى لمجمع الفقه اإلسالمي الاءلمي تحض على شد 

ن آبرة القدس، واستندت الفتوى إلى آيءت من القبر البرحءل إلى األقصى، وتدعو المسلمين جمياء لزيء
ععد السالم الاعءدي الذي عبرض الفتوى عتأصيل  الفقه الدكتوبروأحءديث فسبرهء أمين عءم مجمع 

ا على الفتوى التي أصدبرهء برئيس اتحءد علمء  وتأتي فتوى مجمع الفقه اإلسالمي برد   تشبرياي".
س لغيبر الفلسطينيين، من عءب "عدم إضفء  شبرعية المسلمين يوسف القبرضءوي، عتحبريمه زيءبرة القد

 على المحتل".
وأصدبرت براعطة علمء  فلسطين أيضء فتوى عتحبريم السفبر أو السيءحة في األبراضي المحتلة لغيبر 
الفلسطينيين، عمء في ذلك تحبريم زيءبرة المسجد األقصى في القدس المحتلة، وقءلت البراعطة في الفتوى 

ى كيءن الادو الصهيوني الغءصب لغيبر أعنء  فلسطين حبرام شبرعء، ولو كءن إن "السفبر أو السيءحة إل
مآالت “عـ وعبّربرت هذه الفتوى  ذلك عقصد مء يسمونه السيءحة الدينية أو زيءبرة المسجد األقصى".

قبرابر له على احتالل القدس والمسجد  األموبر ومء يتبرتب عليهء من التطعيع مع االحتالل الصهيوني، وا 
 ي فلسطين، واعتبراف له عشبرعيته". األقصى وعءق

وقءلت لجنة علمء  الشبرياة المبركزية في حزب جعهة الامل اإلسالمي األبردني، في فتوى لهء إن 
"زيءبرة المسجد األقصى وعيت المقدس في ظل االحتالل اإلسبرائيلي يقبرب من الكعءئبر إن لم يكن 

 لصهيوني". منهء"، واعتعبرت ذلك "في خءنة التطعيع المحبّرم مع الادو ا
وحول شبرعية زيءبرة القدس تحت االحتالل، يقول عضو لجنة علمء  الشبرياة، الدكتوبر أحمد 

"، إن "التأصيل الشبرعي لتحبريم زيءبرة القدس في ظل االحتالل معني على حبرمة 21شحبروبري، لـ"عبرعي
براب الحصول التأشيبرة من السفءبرة اإلسبرائيلية، التي تاني أن الزائبر سيدخل القدس تحت الح

اإلسبرائيلية، وهذا اعتبراف عسلطة االحتالل على القدس وكءمل فلسطين، ومن يؤمن عهذا إيمءنء 
حقيقيء، فهوا مبرتد عن اإلسالم، أمء من يحصل على الفيزا فياّد قءم عكعيبرة من الكعءئبر، ألنه وافق أن 

ن إذنه، وفي تكون فلسطين تحت الوصءية اإلسبرائيلية، حيث تتصبرف دولة الكيءن عملك غيبرهء دو 
عءنة للمغتصب، وهذا حبرام شبرعء".  الحصول على الفيزا مسءعدة وا 

ويبرى الدكتوبر شحبروبري أن الفتوى التي تعيح وتحث على زيءبرة القدس "هي فتوى سيءسية وعالقءت 
 دولية عتحبريض من أمبريكء لمصلحة إسبرائيل". 
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اإلسالمية داخل فلسطين  الحبركة "إن :عضو لجنة علمء  الشبرياة، الدكتوبر أحمد شحبروبريوقءل 
المحتلة، وعلى لسءن برئيسهء الشيخ برائد صالح، دعت الالمء  المسلمين للدعوة لادم زيءبرة القدس 
لغيبر الفلسطينيين، لم تمثله الدعوة من إضاءف لموقف الفلسطينيين في الداخل واالعتبراف عءلمحتل"، 

من خءبرج فلسطين يضاف موقفنء، لدينء نءقال عن الشيخ صالح قوله: "نحن نكفيكم البرعءط، ومجيئكم 
 مبراعطون وحلقءت علم، واألقصى ال يفبرغ أعدا". 

 12/8/2015، 21عربي
 
 بالتحقيق في حرق أسرة الدوابشةالدولية"  الجنائية"تطالب  العربية" الجامعة" .52

تـل سـاد طءلعت جءماة الدول الابرعية المحكمة الجنءئيـة الدوليـة عـءلتحقيق فـي جبريمـة مقوام:  –القءهبرة 
الدواعشــة الــذي تــوفي متــأثبرًا عجــبراح أصــيب عهــء إثــبر إقــدام مســتوطنين متطــبرفين علــى إحــبراق منزلــه فــي 

 مقتل طفله البرضيع علي حبرقًء. إلىعلدة دومء شمءل الضفة الغبرعية، مء أدى 
وقءل السفيبر محمد صـعيح، األمـين الاـءم المسـءعد برئـيس قطـءع فلسـطيني واألبراضـي الابرعيـة المحتلـة: 

ـــه المنيـــة فـــي أحـــد المشـــءفي اإلســـبرائيلية عاـــد تابرضـــه إن " الجءماـــة تناـــى الشـــهيد الدواعشـــة الـــذي وافت
 إلصءعءت

خطيبرة على يد مجموعة من المستوطنين اإلسبرائيليين المتطبرفين قءموا عإشاءل الحبريـق فـي منزلـه ممـء 
صءعة عءقي أفبراد أسبرته   ."أدى إلى استشهءد اعنه البرضيع علي الدواعشة وا 

أن الحكومة اإلسبرائيلية أنشأت جيشًء من هؤال  المتطبرفين تبرعءهم وتدفع لهم األموال عءلمئءت وأوضح 
 وتقيم لهم مستوطنءت وتبرعيهم على هذا النهج والفلسفة واألفكءبر المتطبرفة الانصبرية. 

 12/8/2015االتحاد، أبو ظبي، 

 

 األونرواجاه الدول العربية تحمل مسؤوليتها ات ندعو: "العرب المهندسين"اتحاد  .53
ـــــة فلســـــطين  ـــــةدعـــــت لجن ـــــة إلـــــى  التحـــــءدالتءعاـــــة  والقضـــــءيء القومي ـــــدول الابرعي المهندســـــين الاـــــبرب ال

ــــــــض الخــــــــدمءت التــــــــي تقــــــــدمهء  مســــــــؤوليءتهءتحمــــــــل  األونــــــــبروا عــــــــبرفض االنصــــــــيءع إلمــــــــال ات خف
 لالجئين الفلسطينيين وذلك حفءظءً  على حقوق الشاب الفلسطيني وخءصة حق الاودة.

فـــي عيـــءن صـــءدبر عنهـــء الـــدول المءنحـــة إلـــى تحمـــل مســـؤوليءتهء لســـد الاجـــز فـــي  كمـــء دعـــت اللجنـــة
ــــــة عمــــــء ينســــــجم مــــــع االحتيءجــــــءت  ــــــءدة نســــــعة مســــــءهمءتهء المءلي ــــــة وزي ــــــة الغــــــوث الدولي ــــــة وكءل موازن

ن أي  عـــــــدعم موازنـــــــة األونـــــــبروا ســـــــوف يتبرتـــــــب عليـــــــه نتـــــــءئج ســـــــلعية  إخـــــــاللالمتزايـــــــدة لالجئـــــــين، وا 
 لمءنحة نفسهء.ستطءل الجميع عمء فيهء الدول ا
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حلقـــــة مـــــن مسلســـــل محـــــءوالت تصـــــفية القضـــــية الفلســـــطينية  األجـــــبرا يكـــــون هـــــذا  أنوحـــــذبرت مـــــن 
ــــي الاــــودة  وحــــق الشــــاب ــــوطين ألبرضــــهالفلســــطيني ف ــــه لت ــــالد  ومحءول ــــي ع ــــين الفلســــطينيين ف الالجئ

 اللجو .
 فـــــي كـــــل عـــــءم يـــــأتي نتيجـــــة عـــــدم إيفـــــء  عاـــــض لألونـــــبرواوقـــــءل العيـــــءن إن الاجـــــز المـــــءلي المتكـــــبربر 

 .والذي فءق المءئة مليون دوالبر األونبرواالدول المءنحة عءلتزامءتهء اتجءه 
 12/8/2015، عمان، السبيل

 
 تقوم بلعبة خطيرة ضد المشروع النووي اإليراني "إسرائيل"ظريف من بيروت:  .54

، "إن 11/8/2015 قءل وزيبر الخءبرجية اإليبراني محمد جواد ظبريف، يوم الثالثء  :حمزة تكين-عيبروت
برائيل تقوم علاعة خطيبرة ضد المشبروع النووي اإليبراني"، داعيء دول منطقة الشبرق األوسط لـ"التاءون إس

سبرائيل".  من أجل مواجهة مخءطبر اإلبرهءب وا 
وقءل ظبريف في مؤتمبر صحءفي، عقده فوبر وصوله مطءبر برفيق الحبريبري الدولي، في الاءصمة 

يين "األمن واالستقبرابر في المنطقة"، مضيفًء "نحن اللعنءنية عيبروت، أنه سيعحث مع المسؤولين اللعنءن
 ".واإلبرهءبعحءجة للتاءون والحوابر لمواجهة المخءطبر وعلى برأسهء إسبرائيل 

تاءون جءد عين الحكومتين اللعنءنية واإليبرانية والشاعين “عـ وأعبرب المسؤول اإليبراني عن برغعة عالده 
ل المنطقة"، فيمء ماتعبرًا أن عالده "تمد يدهء للدول اللعنءني واإليبراني، لتكون عداية جديدة لصءلح دو 

 اإلسالمية في الشبرق األوسط"، داعيء إيءهء إلى "تلعية ندائنء من أجل التاءون".
 12/8/2015وكالة األناضول لألنباء، أنقرة، 

 
 : بوادر انفراج فـي أزمـة الوكالـة المـاديــةاألردنفي  مدير عمليات األونروا .55

 أنوليم لي ، األبردنفي « األونبروا»كد مديبر عمليءت وكءلة الغوث الدولية : أحنس صويلأ -عمءن
 المءلية التي تواجه الوكءلة. األزمةهنءك عوادبر انفبراج في 

وقءل خالل لقء  جماه مع نءئب برئيس الوزبرا  وزيبر التبرعية والتاليم الدكتوبر محمد الذنيعءت في عمءن 
اهدت عتقديم الدعم المءدي الالزم للحيلولة دون توقف الاءم عاض الدول المءنحة ت إنالثالثء   أمس

 الدبراسي الحءلي لطالب الوكءلة.
 12/8/2015، الدستور، عم ان

 
 



 
 

 
 

 

 39 ص                                               3662 العدد:         12/8/2015 األربعاء التاريخ: 
  

 ستوقف مساعداتها كافة مطلع العام المقبل إذا لم تحل  أزمتها المالية : الوكالةمدير األونروا في لبنان .56
فصلية عءلنسعة إلى وكءلة غوث وتشغيل الالجئين تاّد األيءم الفءصلة، حتى يوم السعت المقعل، م

الفلسطينيين )أونبروا( التي تواجه عجزًا مءليًء يهدد عوقف تقديم خدمءتهء في لعنءن واألبردن وسوبريء 
والضفة الغبرعية وقطءع غزة. إذ يتوقع أن يالن المفوض الاءم للوكءلة عيءبر كبرينعول، السعت، تأجيل 

مليون دوالبر، أو توفيبر السيولة المءلية  101فبر األموال لسد عجزهء العءلغ عد  الاءم الدبراسي إن لم تتوا
 عمء يسمح عءنطالق السنة الدبراسية.

تداعيءت هذه األزمة في لعنءن كءنت محوبر لقء  موسع عقد نهءية األسعوع المءضي عين مديبر األونبروا 
الوفد لمسؤول األونبروا أن  في لعنءن مءتيوس شمءلي ووفد يمثل الفصءئل الفلسطينية كءفة. وأوضح

مليون دوالبر( في لعنءن أكعبر من تأجيله في  25مخءطبر تأجيل الاءم الدبراسي )تعلغ تكلفته تقبريعًء »
الدول األخبرى، ألن هنءك إمكءنية الستقعءل المدابرس البرسمية في تلك الدول لطالب األونبروا، أمء في 

من مشكلة استياءب آالف الطالب السوبريين  لعنءن فإن اإلمكءنءت شعه مادومة، ألنه ياءني أصالً 
 «.النءزحين

ستوقف مسءعداتهء كءفة اعتداً  من مطلع الاءم المقعل إذا »وكءشف شمءلي وفد الفصءئل عأن األونبروا 
من عين اإلجبرا ات التي قد تتخذ إعطء  الموظفين إجءزة عال »، وأشءبر إلى أن «لم تحّل أزمتهء المءلية
، الفتًء في المقءعل إلى أن األموال المتوافبرة إلعمءبر مخيم نهبر العءبرد «الجديد براتب حتى مطلع الاءم

في المئة من تكلفة إعمءبره كءماًل، والوكءلة لن تستطيع الاءم المقعل دفع عدل إيجءبر  60ال تزيد على »
 «.لمن ال يزال مقيمًء خءبرج المخيم

الخطط اإلجبرائية االستعءقية لألونبروا غيءب »غيبر أن وفد الفصءئل برفض معبربرات شمءلي، وسأله عن 
مليون دوالبر لتنفيذ مشبروع المكننة في  20قعل وقوعهء في أزمءت مءلية، وعن تعبريبر صبرفهء معلغ 

ياني أن الطالب سيضياون، »أشهبر  4وبرأى وفد الفصءئل أن اقتبراح تأخيبر الاءم الدبراسي «. الوكءلة
، مشيبرًا إلى «فكبر التكفيبري أو لالنحالل االجتمءعيوهنءك مخءطبر من إمكءنية تحّولهم لقمة سءئغة لل

لغء  حق الاودة، »أن أزمة األونبروا  ليست مءلية عل سيءسية، وهي تهدف إلى إنهء  األونبروا وا 
ومخءوفنء تنطلق من استشاءبرنء أن هنءك تبرتيعءت تجبري في المنطقة ستأتي على حسءعنء لمصلحة 

 «.إسبرائيل
 12/8/215، األخبار، بيروت
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  واشنطن تتدخل لصالح السلطة الفلسطينية في دعوى قضائية .57
أن يأخذ في الحسعءن الوضع المءلي  إلىدعت إدابرة البرئيس عءبراك أوعءمء قءضيء أمبريكيء  :نيويوبرك

للسلطة الفلسطينية عند تحديد قيمة أي كفءلة يجب أن تدفاهء لالستئنءف على حكم هيئة محلفين 
 داخل إسبرائيل. قضى عأنهء دعمت هجمءت إبرهءعية

وقدمت وزابرة الادل األمبريكية إخطءبرا عشأن الدعوى المقءمة في محكمة مءنهءتن االتحءدية في وقت 
متأخبر يوم االثنين عاد أن صدبر حكم لصءلح عشبر أسبر أمبريكية عأن تسدد لهء منظمة التحبريبر 

 مليون دوالبر. 655الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تاويضءت قيمتهء 
ابرة الادل إن الحكومة "تؤيد عقوة" السمءح لضحءيء اإلبرهءب عءلدفءع عن مصءلحهم أمءم وقءلت وز 
 المحءكم.

لكن توني علينكن نءئب وزيبر الخءبرجية األمبريكي طلب من القءضي جوبرج دانييلز أن "يدبرس عانءية" 
لى كيف يمكن أن يؤثبر طلب كفءلة عادة ماليين من الدوالبرات على قدبرة السلطة الفلسطينية ع

 االستمبرابر نظبرا لوضاهء المءلي الضايف.
وقءل علينكن إن انهيءبر السلطة الفلسطينية "سيقوض عدة عقود من السيءسة الخءبرجية األمبريكية 

 المنطقة." إلىويضيف عءمال جديدا لزعزعة االستقبرابر 
ءف أنه وقءل كنت يءلوفيتز محءمي عءئالت القتلى إنه يشابر عخيعة أمل لموقف وزابرة الخءبرجية وأض

إذا كءن لدى السلطة الفلسطينية "مء يكفي من المءل كي تدفع لإلبرهءعيين المدانين فالعد أن لديهء مء 
 يكفي لسداد قيمة التاويض في هذه الدعوى."

 ولم يتسن االتصءل عمتحدث عءسم السلطة الفلسطينية للتاليق.
 11/8/2015، وكالة رويترز لألنباء

 
 ك اإلسرائيلية قلقة بسبب وثيقة أوروبية تدعو لمقاطعتهاالبنو  ":BDS"منسق عام حركة  .58

، محمود النواجاة، إن «BDS»األنءضول: قءل المنسق الاءم لحبركة مقءطاة إسبرائيل  –برام هللا 
المصءبرف اإلسبرائيلية قلقة من إمكءنية مقءطاتهء دوليًء، عسعب األنشطة التي تمءبرسهء في المستوطنءت 

 الغبرعية والقدس الشبرقية وهضعة الجوالن.المقءمة على أبراضي الضفة 
زودنء دول االتحءد األوبروعي »وأوضح خالل اتصءل هءتفي أجبرته ماه وكءلة األنءضول أمس قءئال: 

ثعءتءت موثقة، تؤكد توبرط عدد من العنوك اإلسبرائيلية في نشءطءت  ومقبره في عبروكسل، عأوبراق وا 
 «.القدس الشبرقية وهضعة الجوالنعءلمستوطنءت المقءمة على أبراضي الضفة الغبرعية و 



 
 

 
 

 

 41 ص                                               3662 العدد:         12/8/2015 األربعاء التاريخ: 
  

، في حءل اإلسبرائيليةحتى الوقت الحءلي ال توجد أبرقءم دقيقة حول حجم خسءئبر المصءبرف » وتءعع:
نفذت دول االتحءد مقءطاة لهء، لادم مابرفة الحجم الحقيقي لنشءطءت تلك المصءبرف في 

 «.المستوطنءت
ول االتحءد األوبروعي، فإن للعنوك اإلسبرائيلية لد BDSوأكد أنه وفقًء للوثءئق المثعتة التي قدمتهء 

ن المستوطنءت تاد سوقًء جيدة لاملهء  «.نشءطءت ضخمة في المستوطنءت، وا 
 12/8/2015، القدس العربي، لندن

 
 العد التنازلي لخالفة عباس .59

 عدنءن أعو عءمبر
ي ظل التحضيبر حبرب طءحنة تايشهء أجوا  المقءطاة في برام هللا، حيث مقبر البرئءسة الفلسطينية، ف

لمء عءت يابرف "عءليوم التءلي" لغيءب البرئيس الفلسطيني محمود ععءس عن السءحة، سوا  عقبرابر 
 واإلقليم، أو سعب صحي يتالق عتجءوزه عءمه الثمءنين. إسرائيلسيءسي من 

ي قعل أيءم عشأن استقءلة وشيكة لاعءس إسرائيلفي الوقت ذاته، أثءبر خعبر أوبرده التلفزيون ال
 ءت عشأن الخليفة القءدم له، وسط فتح عءزابر التبرشيحءت المزماة للمواقع التي يشغلهء البرجل.التكهن

 
 مؤتمر فتح

مء زال عقد المؤتمبر السءعع لحبركة فتح في علم الغيب، وقد تم تحديد عدة مواعيد له منذ سنوات، برغم 
في تأجيله مبرة تلو أخبرى  اكتمءل ماظم التحضيبرات اللوجستية والفنية الناقءده، لكن السعب البرئيسي

يتالق أسءسء عطعياة التبركيعة المتوقاة لألجسءم التنظيمية التي يفتبرض انتخءعهء خالل المؤتمبر 
 المذكوبر، مثل المجلس الثوبري أو اللجنة المبركزية، وغيبرهء من التشكيالت اإلدابرية لحبركة فتح.

ج تبركيعة تحظى عموافقة ععءس، لم ياد سبرا أن هنءك استقطءعءت حءدة تجبري خلف الكواليس إلنضء
وتتمءشى مع خطه التنظيمي، وهو مء يفسح المجءل لمشءكل داخلية طفت على السطح، تالقت 
عتجءذعءت منءطقية ومنءفسءت شخصية عين قءدة فتح، ولذلك تصل تقديبرات كثيبرة إلى أن المؤتمبر 

في الحبركة، ولذلك تكبربر السءعع لفتح قد ينجم عن زلزال تنظيمي سيؤدي إلى ثوبران عبركءن داخلي 
 تحديد مواعيد الناقءده، ثم مء يلعث أن يؤجل عاد ذلك.

نوفمعبر/تشبرين  29على كل األحوال، فإذا عقد مؤتمبر فتح وفق الموعد األخيبر، وليس النهءئي، في 
الثءني، فإنه سيحدد عصوبرة أوضح التحءلفءت في السيءسة الفلسطينية، وياطي مؤشبرات على من قد 
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الذي قءل إنه لن يبرشح نفسه لوالية برئءسية جديدة في أي وقت تاقد فيه االنتخءعءت يخلف ععءس 
 القءدمة، لكن الثءعت أن مكيدة مء يتم التحضيبر لهء في مؤتمبر فتح القءدم.

 
 بازار الترشيحات

تتزايد التسبريعءت وتتكءثبر عن اجتمءعءت مكثفة ياقدهء ععءس وطءقمه المصغبر للعت في ملف خالفته 
واقع الثالثة التي يتبرأسهء: السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحبريبر، وبرئءسة فتح، مقءعل حبرمءنه في الم

عءقي السيءسيين الفلسطينيين من التطبرق لهذا الملف األخطبر، ويتوعدهم عءإلهمءل واإلعاءد عن مبركز 
 القيءدة، حيث يضع عنفسه هو خطط خالفته.
التحضيبر لملف خالفته تتالق عمنح صءئب عبريقءت  المفءجأة ثقيلة الايءبر التي فجبرهء ععءس في

برئيس دائبرة المفءوضءت في منظمة التحبريبر مسؤولية أمءنة سبر المنظمة، خلفء ليءسبر ععد برعه، الذي 
جبرده ععءس من مهءمه عصوبرة مهينة، وهو مء لفت األنظءبر إلى برغعة ععءس في تهيئة عبريقءت 

كءن إلى وقت قبريب ياد واحدا من أقبرب مسءعديه، ليكون خليفته المنتظبر، مع الالم أن ععد برعه 
وجء ت إقءلته في خطوة مفءجئة، عاد اكتشءف ععءس أن ععد برعه يفتح قنوات خلفية مع عدوه اللدود 

 محمد دحالن.
وقد عءت واضحء أن هنءك اعتبراضء من أعضء  في اللجنة المبركزية لفتح على تولي زميلهم في اللجنة 

جنة التنفيذية، ألن المنصب الجديد هذا يؤهله لقيءدة السلطة الفلسطينية عبريقءت مهءم أمين سبر الل
والمنظمة عاد ععءس، في ضو  توفبر نوايء جءدة لدى األخيبر عتبرك المنصب عاد عشبر سنوات في 
برئءسته تخللتهء الكثيبر من األحداث القءسية على السءحة الفلسطينية، أهمهء استمبرابر االنقسءم عين 

 الغبرعية. قطءع غزة والضفة
ال يصلح لخالفة ععءس، ألنه ليس متامقء عءلدبرجة الكءفية  -عءعتبراف عديد من قءدة فتح-عبريقءت 

، وقد ياينه ععءس إسرائيلفي شؤون حبركة فتح والقضءيء األمنية، وال يمتلك سيبرة ذاتية نضءلية ضد 
 لى منصب البرئيس.في منصب أمين سبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحبريبر، عينمء يتصءبرع آخبرون ع

التغييبر األكثبر وضوحء في ملف خالفة ععءس يتالق عموازين القوى على السءحة الفلسطينية في 
طبريق افتتءح مشوابر خالفة ععءس، وهنءك تعدل للتحءلفءت في األسءعيع األخيبرة يشيبر إلى أن هنءك 

زيبر الداخلية تغييبرا يجبري، وهو مء يتبرافق مع لقء  مفءجئ عقد في األبردن عين عبريقءت وو 
ي "سيلفءن شءلوم" المسؤول عن الملف الفلسطيني، ونتيجة لهذا فإن المكونءت المختلفة إسرائيلال

على السءحة السيءسية الفلسطينية تتحبرك كلهء في الوقت نفسه، وهو مء يذكي االنطعءع عأن هنءك 
 تغييبرا وشيكء.
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اإلعداد لخالفة ععءس منذ فتبرة، سوا   أوسءط أوبروعية تزوبر برام هللا عين حين وآخبر تؤكد أنه يجبري
عإقءلة ععد برعه، أو وضع اليد على أموال سالم فيءض، أو استمبرابر الصبراع مع محمد دحالن، الذي 
عءت جز ا مهمء من مكونءت المشهد الفلسطيني، حتى ولو ظلت تفصله مسءفة عن األنشطة 

 السيءسية اليومية على األقل في الوقت البراهن.
في تصايد عبريقءت لمنصب البرئءسة، لم تمناه من إجبرا  عاض التغييبرات الجذبرية ماءبرضة ععءس 

التي شملت مختلف مفءصل قيءدات منظمة التحبريبر والسلطة الفلسطينية، عوصفهء جز ا من خطة 
محكمة لتازيز مكءنة عبريقءت في القيءدة، استادادا للصبراع المبرتقب على سدة الحكم في المستقعل 

 القبريب.
الخطوات استعدال المسؤولين القدامى لمنظمة التحبريبر عأعضء  جدد عديمي الخعبرة، ممء  ومن هذه

سيوفبر له قدبرا أكعبر من الحبرية واالستقاللية في اتخءذ القبرابرات في إطءبر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحبريبر، وعلوبرة مؤتمبر لمجلس فلسطيني خءص يضم ممثلين عن فتح وحمءس والجعهتين الشاعية 

ديمقبراطية، لفتح المجءل أمءم الجيل الصءعد للمشءبركة في اتخءذ قبرابر فلسطيني وطني حقيقي، وال
عجءنب عدم إعءدة تايين عاض أعضء  اللجنة التنفيذية عشكل تلقءئي، عحيث يضطبرون إلعءدة تبرشيح 

 أنفسهم أسوة عأي مبرشح آخبر يبرى نفسه مالئمء للمنصب.
هنءك توجهء لدى ععءس لتشكيل جهءز خءص من  وتحدثت أوسءط نءفذة في المقءطاة عن أن

المجلس الوطني سيشكل عدوبره من ممثلين عن األحزاب كءفة والمجلس التشبرياي، وبرئيس الحكومة 
ونءئعه وغيبرهمء من المسؤولين القيءديين، على أن يعدأ ذلك عءنتخءب كل حزب ممثليه، ثم تايين 

ءلتنسيق عين الفصءئل واألحزاب، ممء سيتيح األعضء  من قعل الممثلين في المنءصب المختلفة ع
 المجءل أمءم عبريقءت لجمع الفصءئل واألحزاب كءفة تحت سقف واحد.

هذا فضال عن تغييبر طبريقة صبرف األموال لموظفي منظمة التحبريبر، وتحويل األموال من اآلن 
سيقلل من فصءعدا للصندوق القومي الفلسطيني، وهو تحت إشبراف عبريقءت في منصعه الجديد، ممء 

التأثيبر الخليجي عءمة واإلمءبراتي خءصة على مء يجبري في السءحة الفلسطينية، في ضو  الدعم الذي 
 تقدمه دولة اإلمءبرات لدحالن.

 
 العامل اإلقليمي

ليس خءفيء على أحد أن السءحة الفلسطينية تاد مشءعة لكثيبر من الدول الابرعية والاواصم اإلقليمية، 
سبرا وعالنية، وشمل ذلك في اآلونة األخيبرة ملف خالفة ععءس، حيث لم  تتدخل فيهء طوال عبرضء،
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ياد العت النهءئي في هذا الموضوع المصيبري للفلسطينيين يحسم في غزة أو الضفة الغبرعية، عل في 
 الدول المجءوبرة.

ال تخفي مع دولة اإلمءبرات تفضيلهء دحالن على ععءس ومبرشحيه،  -على سعيل المثءل-مصبر 
ت ياتعبر القءهبرة وأعو ظعي مقبر إقءمته الدائمة، يلتقي فيهمء مع صنءع القبرابر على أعلى ودحالن عء

المستويءت، ويتشءوبر ماهم في مسءئل مصيبرية تخص القضية الفلسطينية، وهو مء يستفز ععءس 
وفبريقه، حتى لو كظموا غيظهم من هذا السلوك الابرعي، مع الالم أن الخالفءت عين هذه الاواصم 

 ست سيءسية العتة، عل تتالق عأجندات شخصية، ومصءلح ذاتية عين فبريقي دحالن وععءس.وععءس لي
من جهتهء، ليست لديهء مشكلة في أي مبرشح يقود السلطة الفلسطينية أو منظمة التحبريبر أو  إسرائيل

حبركة فتح، مء دام أنه "يقدس" التنسيق األمني" ماهء، كمء اعتعبره ععءس ذات مبرة، ويحءفظ على 
ء، ويلتزم عنهج مالحقة المقءومة المسلحة، ويطءبرد حمءس الستئصءلهء من الضفة الغبرعية، وهي أمنه

في هذا السيءق ال تفبرق عين دحالن وعبريقءت والبرجوب، وأي مبرشح آخبر قد تفبرزه المنظومة 
 الفلسطينية.

م للسلطة اإلدابرة األميبركية واالتحءد األوبروعي يعدوان ضءلاين عصوبرة معءشبرة في التغييبر القءد
، وهذان إسرائيلالفلسطينية، على اعتعءبر أن أي تغييبر متوقع سيلقي عظالله على مسيبرة الصبراع مع 

حبريصءن كل الحبرص على عدم وصول هذا الصبراع إلى خط  -واشنطن وعبروكسل-الطبرفءن خءصة 
ويعدو أن الالبرجاة، سوا  عءتجءه اندالع انتفءضة فلسطينية ثءلثة، أو إعالن فشل مسيبرة التسوية، 

جميع المبرشحين الفلسطينيين حتى اآلن مع عقء  هذه التسوية، ولو أنهء عءتت فءبرغة من أي 
 مضمون.

أخيبرا، من الملفت أن مء تايشه السءحة الفلسطينية من حءلة إنضءج على نءبر هءدئة للبرئيس القءدم، 
س، الشبريك األسءسي يقتصبر على حبركة فتح فقط، دون إشبراك عءقي القوى الفلسطينية، ال سيمء حمء

لفتح في السءحة الفلسطينية، وكأن األمبر مسألة تنظيمية تخص فتح دون سواهء من الفصءئل والقوى، 
 وهو مء يفسح المجءل لادم اعتبراف تلك القوى عأي تغييبر في برأس السلطة الفلسطينية دون إشبراكهء.

نونيء أن يفسح المجءل لبرئيس مع الالم أن أي غيءب متوقع لاعءس عن المشهد الفلسطيني يفتبرض قء
 المجلس التشبرياي عزيز الدويك لتسلم برئءسة السلطة، وهو أحد قءدة حمءس العءبرزين في الضفة،

ية يعدو مغيعء من حسءعءت السلطة إسرائيلعيد أن البرجل الذي قضى سنواته األخيبرة في السجون ال
 برغم أن جميع "الشبرعيءت"  وبرئيسهء، وهو مء سيطان عءلضبروبرة في أي شبرعية للبرئيس القءدم،
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ي ليس لهء مانى، وهو مء أثعتته التجبرعة خالل أكثبر من إسرائيلالفلسطينية تحت االحتالل ال
 عشبرين عءمء من عمبر السلطة الفلسطينية.

 11/8/2015، الجزيرة نت، الدوحة
 
 المقاومة الفردية .61

 أ.د. يوسف برزقة
ملية استشهءدية في الشهوبر السعاة األخيبرة في ع 17ية أنهء أحعطت إسرائيل)أعلنت أجهزة األمن ال

الضفة الغبرعية، ماظم مخططيهء من حبركة المقءومة اإلسالمية "حمءس" وتنظيمءت أخبرى، لكن 
الالفت أن سعاة من هذه الامليءت خطط لهء أفبراد ال ينتمون ألي فصيل أو تنظيم فلسطيني. 

طت ال يشمل الامليءت التي أحعطتهء قوات وأوضح موقع "والال" الاعبري أن عدد الامليءت التي أحع
األمن التءعاة للسلطة الفلسطينية من خالل اعتقءل نشطء  في الضفة الغبرعية و"تفكيك" خاليء كءنت 

 ية(. انتهى االقتعءس.إسرائيلتخطط لامليءت "انتحءبرية" ضد أهداف 
نتمي أصحءعهء إلى تنظيمءت مء يقلق أجهزة أمن االحتالل عشكل أكعبر هو الامليءت الفبردية، التي ال ي

فلسطينية، وهم عءدة مء يسمون األفبراد هنء )عءلذئءب الضءلة؟!(، يقصدون عءلتسمية )المفءجأة، 
والفشل(، حيث ال تملك االستخعءبرات مالومءت عن هؤال  األفبراد، وال يمكن التجسس عليهم، أو 

ع، ومفءجئة، وغءلًعء مء تكون إخضءعهم للمبراقعة المسعقة، حيث تأتي هذه الامليءت على غيبر توق
 قءتلة ومؤلمة، لذا اختءبروا )الذئب( عنواًنء لهء لمء يتمتع عه الذئب من مكبر ودهء  للوصول لفبريسته.

ية إسرائيلي للامليءت االستشهءدية التي أحعطتهء األجهزة األمنية الإسرائيلفي ضو  اإلحصء  ال
عمليتين ونصف شهبري ء، وهذا مؤشبر إحصءئي  دون احتسءب مء أحعطته أجهزة السلطة، نجد أن هنءك

على حيوية المقءومة برغم الماوقءت والموانع، ونجد أن األعمءل الفبردية الخطبرة والقءتلة تزيد على 
نسعة الثلث منهء، وهذه نسعة عءلية تدّل على أن الشاب ينخبرط في المقءومة عإبرادته دون أن يلتحق 

ءلة االحتقءن عند الشاب، والبرغعة في االنتقءم عءلية جًدا، وأن عءلتنظيمءت المابروفة، وهذا ياني أن ح
إجبرا ات االحتالل التاسفية عحق المواطنين أنشأت عيئة صءلحة للمقءومة الفبردية المفءجئة. ومن زاوية 
أخبرى يمكن أن تاطي هذه النسعة عالمة على نجءح فصءئل المقءومة في تشكيل عيئة شاعية تحتضن 

 فبردية. أعمءل المقءومة ال
من المالوم عند المتءعاين أن المحءكم الاسكبرية الصهيونية تضءعف الحكم على األعمءل الفبردية، أو 
تزيد فيهء عن مثيالتهء من أعمءل الخاليء التنظيمية، ألنهء تشابر عخطبر أكعبر من هذه األعمءل، 

تجهله المحءكم هو أن  والزيءدة في األحكءم هي وسيلة قءنونية لمنع هذه األعمءل الخطيبرة. ولكن مء
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هذه األعمءل ال يمكن مناهء، أو وقفهء، أو التقليل منهء، قعل أن يوقف الادو أعمءله الادوانية 
واالنتقءمية ضد األفبراد واألسبر، وخءصة هدم المنءزل، واالستيال  على األبراضي، وقلع أشجءبر 

 الزيتون، واالعتدا  على النسء  في المسجد األقصى. 
دية غءلًعء مء تكون أعمءاًل استشهءدية، وغءلًعء مء تكون سبرية، وعال قيود سيءسية أو األعمءل الفبر 

مصلحية على أصحءعهء، لذا تكون نءجحة، ومء يتم إحعءطه منهء قليل، وخدمءت السلطة الفلسطينية 
 األمنية غيبر مجدية، عينمء هي أكثبر جدوى في متءعاة الخاليء التنظيمية.

فيجدبر عءلفصءئل المقءومة أن تشجع األعمءل الفبردية، وأن تنشبر ثقءفة )الفبرد إنه وعنء  على مء تقدم 
 المقءوم(، وأن تتعنى األفبراد وأسبرهم، وأن تخلفهم في أهلهم وأوالدهم عخيبر.

 11/8/2015، فلسطين أون الين
 
 اقرأوا الفاتحة على اتفاق الشاطئ! .61

 عءدل األسطل
 لدينء أمبران .. جّيد وسّيئ ...

د، هو الذي تم تحقيقه سءعة اإلعالن عن اتفءق الّشءطئ، والذي تم عقده والتوقيع عليه، األمبر الجيّ 
، عنء  على تفءهمءت جذبرّية وغيبر مسعوقة، 2014عين حبركتي فتح وحمءس في أواخبر نيسءن/ أعبريل 

تم قعولهء واإلعالن عنهء طواعية، من أجل طي صفحة االنقسءم، وا عءدة اللحمة عين الفلسطينيين 
 .ككل

ومء جاله جّيدا أكثبر عقليل، هو عند اإلعالن التءلي، في حزيبران/ يونيو من الاءم نفسه، عن تشكيل 
حكومة توافقية، عبرغم مء اعتبرضت مفءوضءت تشكيلهء من ماوقءت كعيبرة، وعبراقيل غءية في 
 الضخءمة، حتى في ضو  علم الجميع، عأنهء تقبربرت لفتبرة زمنية محددة، وعأنهء منوطة عادد  من
المهءم فقط، والتي وعلى برأسهء: اإلعداد النتخءعءت عبرلمءنية وبرئءسية جديدة، والتي تتوق إليهء حبركة 

 فتح، ومسألة فك الحصءبر عن القطءع والتي تتلّهف إليهء حبركة حمءس.
واألمبر السيئ: هو أن تلك الحكومة، وعبرغم سهولة حلِفهء اليمين الدستوبرية في موعدهء وعءنتظءم، إاّل 

واحد على األقل، وليس هذا وحسب، عل  -هءمشي  -لم تستطع الامل، وحتى في جءنب  أنهء 
وحققت لنء على مدابر حيءتهء، فشاًل كعيبرًا، في أعقءب عجزهء من تقديم مء ُوِجدت من أجله )برسمّيء(، 
وللتبرويح عن الجمهوبر الفلسطيني، عمنحه عاضًء من حقوقه التي يتوجب على أي حكومة تأديتهء 

 ام.عءحتبر 
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ن  والذي جاله سيئء أكثبر، هو ثعوت أن الحبركتين غيبر مستادتين عاد، للمضي في تسهيل عملهء، وا 
اقتصبر على برصف الطبرق أو برّي المزبروعءت، سيمء وأن لكل  منهمء ضواعط ومحظوبرات، عءعتعءبرهء 

جءه الصحيح، لديهء مستحيلة التطعيق أو حتى التوفيق فيمء عينهء، وعأنهء ال ُتمّكن من اإلمسءك عءالت
فعينمء اعتعبرتهء حبركة فتح منذ اللحظة األولى، عأنهء غيبر قءدبرة لغبرس أقدامهء في المكءن، والامل من 
برأسهء وعذات سيءستهء، فقد اعتعبرتهء حمءس عأنهء حكومة انفصءلية، وتنّفذ السيءسة التي تقبربرهء برام هللا 

 وحسب.
 –تجءوزتهء عكثيبر، أو  عنء  على ذلك الفشل  برعمء عنء  على انتهء  مّدتهء المقبربرة لهء أو التي

الذي قّدمته عيديهء لاموم الفلسطينيين شبرقًء وغبرعًء، أقدم البرئيس الفلسطيني "أعومءزن"  -عءعتبراف الكل
ن كءن برغمًء عن حمءس ومن هم وبرائهء أيضًء، على قبرابر عزمه إعءدة النظبر فيهء، والمسءبرعة  وا 

عأن حمءس لن تستجيب للدعوة،  %100ية جديدة، وهو يالم عءلدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطن
أيضء، عأنهء ستتخذ خطوة مشددة في مواجهتهء، وذلك على الاالقءت المتوتبرة التي  %100ويالم 

 دامت طيلة السنوات الفءئتة، عبرغم التفءهمءت الحءصلة، وخءصة تلك التي شملهء اتفءق الشءطئ.
نتيجة لقبرابر "أعومءزن"، فهي أيضًء عنفس القدبر الذي جالهء ال ُتسبّر حمءس، وعقدبر أنهء لم تُفءجأ كثيبرًا 

ولو عحجم قطبرة سبروبر واحدة، عسعب أنه ُيخءلف برؤيتهء، ويجي  على غيبر برغعءتهء، ولذلك فقد 
عملت جهدهء إلحعءطه، وعءشتبراك جنءحيهء السيءسي والاسكبري ماًء، ليس من خالل برفضهء عالنية 

نمء في برؤيتهء القءسية عءتجءههء، وكءنت حءلت عفال تلك البرؤية، دون عءلتواجد في حكومة الوحدة ، وا 
قيءمهء عذاتهء، ودون قيءم آخبرين عءلمشءبركة فيهء، األمبر الذي أدخل "أعومءزن" في حءلتين متاءظمتين 

 من الغضب واإلبرعءك.
ة، ليس كءن من عجءئب برام هللا، لدخول حمءس الحكومة، هو ضبروبرة إذعءنهء وخالل دفاًة واحد

نمء عنء   لبرغعءت الكل الفلسطيني أيضًء، والتي من أهمهء، أن تبرفع  -كمء تقول  –لبرغعءتهء فقط، وا 
حمءس يدهء عن مفءصل القطءع وتسليمه سلطته تمءمًء لحكومة الوحدة، وال يكون ذلك قوال وعأطبراف 

 س  أو خداع.الشفءه، ولكن حتى يشهد القءصي والداني عأنهء فالت ذلك تمءمًء ومن غيبر ُلع
وتأتي شبروط حمءس للذهءب في الحكومة المقتبرحة، والتي تزعم هي األخبرى، عأن شبروطهء تحظى 
عإجمءع وطني وفصءئلي وكل النءس، وهي تلك المحددة والمنصوص عليهء في اتفءقية المصءلحة، 

تفءقية القءهبرة عءم والتي جء ت عءلحكومة التوافّقّية، والتي تلّخصت في احتبرام مء تم التوقيع عليه في ا
، وعءمة االتفءقيءت التي تلتهء، وسوا  في شأن إحيء  وتبرميم منظمة التحبريبر الفلسطينية، أو 2011

 عشأن عودة المجلس التشبرياي الفلسطيني إلى ممءبرسة عمله.
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عاد فشل المشءوبرات في تشكيل حكومة الوحدة، فقد وجد "أعومءزن" نفسه، مضطبرا إلى اللجو  إلى 
ن كءنت في نظبره ليست عديلة عن حكومة الوحدة، األمبر الذي خطوة تاد يل الحكومة، وليس حّلهء، وا 

اضطبر حمءس وعءالستنءد إلى برفض فصءئل وشخصيءت مختلفة لتلك الخطوة، عءعتعءبرهء انفبرداية، 
وتقع خءبرج التوافق الفلسطيني، إلى اتخءذ خطوة ُمقءعلة، فاالوة على عدم التبرحيب عهء، فإنهء أخذت 

لى نفسهء عهدا أكيدا، عأنهء لن تتاءمل مع تلك الحكومة الماّدلة، وال الوزبرا  الجدد تحديدا، عءعتعءبر ع
 خطوة التاديل غيبر دستوبرية، ومن شأنهء أن تحعط أّية مشءبريع عءتجءه المصءلحة.

في ضو  مء مبّر عنء، نستطيع القول عأن ليس من السهل التوفيق عين الحبركتين، وحتى على أسءس 
، إذ لو كءن سهاًل كمء يظن قليلون، لمء الوقت المنظوبرود اتفءق الشءطئ، وخءصة على مدابر عن

وصل السواد األعظم من الفلسطينيين اآلن عخءّصة، وسوا  ممن هم في الداخل أو والخءبرج إلى 
 النتيجة النهءئية، عأن اتفءق الشءطئ عبرّمته ُياتعبر مّيتء.

سيءسية ماقدة جدُا، وال توجد نتيجة أخبرى جّيدة أو مقعولة على فهذه نتيجة سيئة )متوقاة( لخالفءت 
األقل، لكن ومهمء علغت هذه النتيجة من السو ، لكن فطبرتنء الفلسطينية، تفبرض عأن ناكف على 
التذكيبر، وعشكل متواصل ومن غيبر دفع  أو وسءطة، عأن المطلوب من الحبركتين فقط، هو إدبراك 

ق كل واحدة منهمء، فءلندم القءدم سوف لن يمنع حتى كءبرثة واحدة حجم المسؤولية الملقءة على عءت
 من جملة الكوابرث اآلتية.

 11/8/2015، "21موقع "عربي 
 
 اإلرهاب الفلسطيني يتجدد .62

 عومبر دوستبري
يين هي جز  من إسرائيلخمسة  عإصءعةواحد وتسععت  أسعوعالتي نفذت في  األخيبرةالامليءت الثالثة 

، والتي إسرائيلتى لو لم تالن برسميء ولم يخطط لهء مسعقء ـ للفلسطينيين ضد عنية واحدة شءملة ـ ح
 تتم من حمءس في قطءع غزة ومن السلطة الفلسطينية في يهودا والسءمبرة.

مع  أخبرىي الذي تحقق في عملية الجبرف الصءمد، وخشية حمءس من مواجهة إسرائيلالبردع ال
ـ يجدان تاعيبرهمء في غيءب أي برد لحمءس  إقءمتهءمنذ  ءإيالم األكثبرـ عاد أن تلقت الضبرعة  إسرائيل

الصوابريخ عل منظمءت محسوعة  عإطالقية، برغم أنهء لم تقم هي نفسهء إسرائيلعلى الضبرعءت ال
 سلطة حمءس في قطءع غزة. إحبراجالتي تحءول « الدولة اإلسالمية»على 

وتغييبر التكتيك. « يق جديدةالعحث عن طبر »ي دفاء حمءس إلى إسرائيلالبردع والخشية من البرد ال
ويشمل ذلك «. الشاعية»الاشوائي فءن حمءس اختءبرت تشجيع وتنظيم الامليءت  اإلطالقوعدل 
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لقء  الزجءجءت الحءبرقة تجءه الحءفالت والعيوت، الدهس والطان إاستخدام وسءئل قءتلة مثل 
 للمواطنين.

عشكل معءشبر ضد مواطنيهء، من . فمن جهة هي ال تامل إسرائيلحمءس وضاء مبركعء ل تنشئهكذا 
خاليء مخبرعين  تنشئوال  إسرائيلالصوابريخ عءتجءه  عإطالقـ أي أنهء ال تقوم  إسرائيلغزة أو من 

تلحق الضبربر عهء وعمواطنيهء عطبرق غيبر معءشبرة، حتى لو كءن واضحء  أخبرىمنظمة. ولكن من جهة 
 «.الشاعية»أنهء تقف من وبرا  الامليءت 

تحت  تختعئ. فلم تاد حمءس أخبرىكءنت عمثءعة صاود دبرجة  األخيبر األسعوعموجة عمليءت 
البرد المشبروع ضد الجبرائم »الضعءعية التي ميزتهء، وهي تستغل اآلن حءدثة قبرية دومء من اجل 

ـ دون التسعب عءلتصايد ضدهء ـ  إسرائيل، وعذلك تتسعب عمقءومة غيبر معءشبرة ضد «الصهيونية
من مهءجمة  إسرائيلفي قطءع غزة على اعتعءبر أنهء هي التي تمنع  وتبرسل برسءلة للتنظيمءت الفءعلة

 القطءع.
ويضءف إلى ذلك مءكينة التحبريض التي يشغلهء محمود ععءس في مقبره في برام هللا. مسءعقءت 

اإلبرهءعيين وتاليم يحبرض على الالسءمية والاليهودية  أسمء بريءضية، ميءدين ومدابرس تسمى على 
بروتينية في منءطق السلطة. وعدل معءبركة  أموبرلتلفءز الفلسطيني ـ كل ذلك في الجهءز التاليمي وا

لقء  القعض على إقبرية دومء والتاءون من اجل  أحداثية في المسءعدة عخصوص إسرائيلالبرغعة ال
 وهدبر دمهم.« إبرهءب المستوطنين«و إسرائيلالفءعلين، خبرجت السلطة في حملة ضد 

المجلس المبركزي لفتح، في التلفءز الفلسطيني إنه ليس هنءك مء  قءل جعبريل البرجوب، نءئب مديبر عءم
ن فتح قد قبربرت أن الاالقة مع « ذعح المستوطنءت»يمنع  هي عالقة عدا ، ولم ياد وجود  إسرائيلوا 

 للتنسيق عين الطبرفين.
في القطءع أو الدخول إلى منءطق السلطة في يهودا  أخبرىال يبريدون عملية عسكبرية  إسرائيلفي 
 سءمبرة.وال

لكن توجد هنءك مسؤولية الدفءع عن المواطنين، وهذا يتطلب بردا مدبروسء ومسؤوال ياتمد على توجيه 
 إطالقعمثءعة « شاعية»تاتعبر كل عملية  إسرائيلالبرسءئل من وبرا  الكواليس إلى حمءس أن 

يد من أن تز  إسرائيلالذي سيستوجب البرد في قطءع غزة. وجنعء إلى جنب فءن على  األمبرصءبروخ، 
شدة لهجتهء نحو سيءسة تحبريض السلطة والامل على ممءبرسة الضغط الدولي والتاءمل مع محمود 

 الذي من شأنه أن يغيبر سيءسته. األمبرععءس عءلاصي والجزبر، 
 11/8/2015اليوم  إسرائيل

 12/8/2015، القدس العربي، لندن
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