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 مشعل يرفض عرضًا من بلير لزيارة لندن ":القدس العربيلـ" التميمي .1

 ،لفكززر السياسززم ايسزز مم نززم لنززد ، إ   الززد م ززعللنززد : لززال عزز ام التميمززم، ر ززيس مع ززد ا ،غزز  
الوسزي  نزم تاتفزال الت د زة  ويرزة  ،ر يس المكتب السياسم لحركة حماس رنض دعو  مز  تزونم بريزر

وذلززل لمواصززرة بحززع موتززوة الت د ززة نززم إ ززار عمريززة السزز م.  ،ل يززار  لنززد  ت،إسززرا يلتاألمززدت مزز  
رنزض الزدعو  لزم تكز  بزالم رل بزل أل  بريزر  رزب  إ  التميمم نم تصزري  لززتالسدس العربزمت وأتاف
بيا  نم ن اية المفاوتات حول عمرية السز م. وتزاب  أ  م زعل لزال لزح: تنحز    ع لزة لنزا  إصدار

 ت.أوسروبعمرية الس م واتفال 
 وحسب التميمم نا  الدعو  وج ت لبل أكثر م    ري .

م لحماس ورلة عمل ب زن  الت د زة  ويرزة األمزد، وأكد التميمم، المسرب م  حركة حماس، أ  برير لد
  تعت لتعدي ت ومراجعات، ولك    يمك  وصف ا حتى اآل  بالمبادر  بل بمجرد أنكار.

ولال التميمم أ  ال يار  لم تتم أل  الحركة  ربت تنجيل األمر إلى حي  تبرور  نكر  واتزحة عمزا  زو 
لعمريززة  ء لرنتز ا أ  تكزو   ززذم المباحثزات تامتزدادا  وأ زار إلززى أ  رد الحركزة  زذا جززا م زرو  حاليزات.

أوسرو أو محاولة يحياء  ذا ا تفال بعد وصولح إلى  ريل مسدودت. ورأى التميمزم أ  بريزر مزا كزا  
عرزززى موانسزززة مززز  ر زززيس الزززو راء البري زززانم ديفيزززد  ليزززدعو حمزززاس إلزززى لنزززد  لزززو  أنزززح حصزززل مسزززبسا  

 ركة لبول  ذا ال رب بغض النظر ع  نتا جح.إلى أ  م  مصرحة الح كاميرو ، م يرا  
وأوت  أ   ذم ال  و  م مة نم كسر الحصار األوروبم عرى الحركة و م مسدمة لرنع ا م  لا مزة 

 المنظمات اير ابية نم الساحة األوروبية.
 21/8/2015 ،القدس العربي، لندن

 
 المجلس التشريعي الفلسطيني: مشكلة كهرباء غزة نتاج فساد السلطة .2

لال أحمد بحر النا ب األول لر يس المجرس الت ريعم الفرس ينم إ  م كرة الك رباء التم : غ  
 السر ة. ناسد  لرجا تيعانم من ا أبناء  عبنا ألكثر م  ع ر سنوات  م نتاج ألعمال 
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وأكد، عرى ترور  محاسبت م )رجا ت السر ة( عرى كانة ا ترار التم ولعت بنبناء ال عب 
م  ا ترار الناتجة ع  إمعا  حكومات رام هللا المتتالية وبالتعاو  م  ر اسة السر ة  الفرس ينم

 بولف تخ الولود الصناعم لمح ة التوليد نم ل اة غ  .
وكا  المجرس الت ريعم لد عسد نم مسريح بمدينتم غ   والتفة جرسة لمنال ة أ مة الك رباء نم 

مة وحسول ا نسا ، وا لتصادية، حول األ مة المسدم ل اة غ  ، وألر تسرير لجنتم الرلابة العا
 لرمجرس بايجماة.

وحمل بحر، محمود عباس وحكومة رامم الحمد هللا المسؤولية ع  استمرار أ مة الك رباء الناتجة 
 ع  عدم تونر إراد  سياسية لحل أ مة توريد الولود لرمح ة أو السعم لتونير بديل لتوليد ال الة.

بن  يتولف نورا ع  مواصرتح لحصار ل اة غ   وتونير كانة ا مكانيات والوسا ل  كما دعا عباس،
 لحل ا مة الك رباء نم الس اة.

وحذر، م  العوالب الو يمة الناتجة ع  ممارساتح غير المسؤولة اتجام ابناء  عبنا نم الس اة 
 الك رباء ب كل جذري. الصامد، كما  البح بالتولف ع  إعالة الحرول العربية التم تتي  حل أ مة

وأتاف: توت  المجرس تم  أولوياتح لرمرحرة السادمة تكريس دورم الرلابم عرى عدد م  مرفات 
الفساد التم جرى التحسيل ني ا   ل المجرس الت ريعم السابل دو  محاسبة أي م  المتور ي  نم 

حت ل ايسرا يرم بموجب أحكام وأ ار إلى أ  المسؤولية تس  نم المسام األول عرى ا   ذم المرفاتت.
السانو  الدولم اينسانم، و صوصا اتفالية جنيف الرابعة التم تر م سر ات ا حت ل بتونير السر  

 وال دمات األساسية لرسكا  المدنيي ت.
وحذر م  أ  استمرار الحصار ومن  ا عمار وانس اة التيار الك ربا م ن و تلنبرة مولوتةت ل  تنفجر 

ولفت إلى أ  استمرار األ مة التم وصف ا بالمفتعرة، م   ام واحد و و ا حت ل الص يونم.ا  باتج
نما ي يد م  معانا  ال عب الفرس ينم نم الس اة.  عباس والحمد هللا،   ي دم المصالحة، وا 

ير ودعا، أبناء ل اة غ   إلى تف م حسيسة أ مة الك رباء بكانة تفاصير ا و رفيات ا وأبعاد ا، وتسد
وأعر  أ  المجرس  واستيعاب الظروف الدليسة والحساسة التم نمر ب ا جراء ا تداد و ن  الحصار.

الت ريعم بصدد ايعداد لصياغة م روة لانو  لتنظيم ل اة الك رباء ي مل إن اء صندول  اص 
 م  أجل تونير حالة م  التكانل والتتام  بي  أبناء  عبنا و اصة الفسراء من م.

استعرض النا ب يحيى العبادسة تسرير لجنة الرلابة وحسول ا نسا ، والرجنة ا لتصادية م  ج تح؛ 
حول أ مة الك رباء نم ل اة غ  ، والتم أكد م    ل ا أ  مس ولية تونير الك رباء نم منا ل 

ولال:ت م  أجل ذلل أن نت  السر ة الفرس ينية تس  عرى كا ل الر اسة والحكومة الفرس ينية.
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مة جسما  إداريا  يديرم، سمم بسر ة ال الة والموارد ال بيعية، التم  م سر ة واحد  نم التفة الحكو 
 والس اة، ويرأس ا السيد عمر كتانة وينوب عنح نم غ   السيد نتحم ال يخ  ريلت.

ميجاوات، وم  المتول  أ  يصل م   450وأ ار، إلى أ  احتياج الس اة اآل  م  الك رباء يسارب 
ميجاوات، وعرى الرغم م  تتاعف حاجة الس اة لر الة م  العام  614م إلى 2020ام حرول الع

ميجاوات إلى حد ما، مما ي ير إلى  200م حتى اآل  بسيت الكميات التم تصل إليح ثابتة عند 2006
 .%45وجود عج  ت يد نسبتح ع  

التوليد بما يحسل ا نسجام  وأوصى،   ل تسريرم بترور  تعديل العسود وا تفاليات المبرمة م   ركة
وأكد، عرى ترور  العمل  م  السواني  الفرس ينية وبما ير م المح ة بتونير الولود بنسعار مناسبة.

عرى  ياد  مصادر ال الة نم الس اة وتنوع ا، وذلل ع   ريل توسعة مح ة الك رباء وت جي  
ت ال الة المد رة م  ا حت ل أو ا ستثمار نم مجال م اري  ال الة النظيفة، والتوس  نم كميا

كما  الب السر ة تس يل إد ال مواد الصيانة إلى ل اة الك رباء، وولف سياسة  الجانب المصري.
 العساب الجماعم وا بت ا  الذي يست دم تد ال عب الفرس ينم نم ل اة غ  

 20/8/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 "إسرائيل"حظر شركات تتعامل مع  رتقر الدول العربية  :أنور عبد الهادي .3
لال السفير أنور عبد ال ادي مدير الدا ر  السياسية لمنظمة التحرير  :جمعة ص   -السا ر  

، نم إ ار تع ي  تإسرا يلتالفرس ينية بدم ل، إ  الدول العربية لررت حظر  ركات تتعامل م  
 المسا عة ا لتصادية ل ا.

لتبا  اتصال  89ست دوت كوم بالسا ر ، عرى  امش المؤتمر الزجاء ذلل نم حديع لمراسل تالسد
المكاتب ايلريمية لمسا عة إسرا يل، الذي ا تتم أعمالح اليوم، بعد انعسادم لث ثة أيام بر اسة األمي  
 العام المساعد ل ؤو  نرس ي  واألراتم العربية المحترة السفير محمد صبي  بمسر الجامعة العربية.

ادي أ مية المسا عة العربية ا لتصادية يسرا يل، وترور  أ  يكو  ذلل نم أولويات وأكد عبدال 
العمل العربم الم ترل، لما يوج ح م  رسالة لوية ل حت ل بن  ال عوب العربية وحكومات ا ما الت 

 تدعم ال عب الفرس ينم.
 و  معانا  إنسانية لاسية، يعي ةونم سيال آ ر، لال عبد ال ادي إ  ال ج ي  الفرس ينيي  نم سوري

أل  المساعدات المسدمة إلي م  حيحة، مؤكدا ا تمام السياد  الفرس ينية بدعم الحل السياسم نم 
 وولف إرالة الدماء. ةسوري

 21/8/2015القدس، القدس، 
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 تحّمل السلطة مسؤولية إضعاف الحراك المساند لألسرى حاليقةالنائب  .4

س الت ريعم ع  كترة التغيير وايص   سمير  ح يسة السر ة حّمرت النا ب نم المجر: ال ريل
الفرس ينية المسؤولية الكامرة ع  إتعاف حالة التتام  م  األسرى عبر مواصرة التنسيل األمنم 

ولالت ح يسة، نم تصري  صحفم ل ا، إ  ايجراءات األمنية لرسر ة والتم  وا عتسال السياسم.
ند لألسرى، أدى إلى تصعيد إدار  سجو  ا حت ل تد األسرى، تسببت نم إتراب الحرال المسا

 والتنصل م  حسول م، وا ستجابة لم الب المتربي  بعد تد ور أوتاع م الصحية.
واعتبرت ح يسة أ  تراج  الفعاليات التتامنية م  األسرى، مثرما كانت لديما ، يعود لتصعيد السر ة 

تنسيل األمنم، وأتانت تأل  الكثير م  الم اركي  نم  ذم ل عتسا ت السياسية، واستمرار ا بال
 المسيرات والفعاليات تمت م حست م م  أج    أم  السر ة وا حت لت.

 20/8/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 المياه عن الفلسطينيين عنصرية "إسرائيل"مصطفى البرغوثي: قطع  .5

و نية الفرس ينية النا ب مص فى البرغوثم أ  ل   اعتبر األمي  العام لحركة المبادر  ال: بترا
الميام ع  السرى والمد  الفرس ينية  و  كل م  أ كال التميي  العنصري، وأ  ا حت ل  تإسرا يلت

 غير ال رعية. وت صص ا لرمستو ناتتصادر معظم ميام التفة الغربية 
مترا   50  ل ما   ي يد عرى ولال البرغوثم نم بيا  أمس ال ميس إ  الفرس ينم يسم  لح باست

 800متر مكعب سنويا ، وتستولم تإسرا يلت عرى  2400مكعبا  سنويا  نم حي  ي صص لرمستو   
مريونا  ين ذ ا الفرس ينيو  مدنوعة الثم ،  130مريو  متر مكعب م  ميام التفة الغربية مسابل نحو 

تايسرا يريو ت ثمنا  لرميام نم المعدل رغم وأ  تإسرا يلت تجبر الفرس ينيي  عرى دن  تعف ما يدنعح 
 تعفا . 26أ  د ل تايسرا يريي ت ي يد عرى د ل الفرس ينيي  ب

 21/8/2015الخليج، الشارقة، 
 

 زكريا اآلغا: سنواصل العمل لتوفير آلية إليجاد مصادر ثابتة لدعم "األونروا" .6
ير، ر يس دا ر   ؤو  ال ج ي ،  كريا تونات: لال عتو الرجنة التنفيذية لمنظمة التحر  -رام هللا 

ا غا، إ  المنظمة ستعمل بالتنسيل م  الدول العربية المتيفة، عرى حع األمم المتحد  عرى تونير 
آلية ييجاد مصادر ثابتة لدعم المي انية ا عتيادية لوكالة الغوع تاألونروات، ولتما  استسرار ا وعدم 

 مر ا نم تسديم  دمات ا ل ج ي  الفرس ينيي .تعرت ا مستسب    ت رابات تعرلل ع
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وأوت  اآلغا، نم بيا  أصدرم، أمس، إلى أ  األ مة المالية التم عصفت بوكالة الغوع  ذا العام 
تر م الدول العربية المتيفة وا مم المتحد  والوكالة بالبحع ع  آلية لت صيص مصادر ثابتة ودا مة 

ية عمر ا، لحي  ايجاد حل عادل و امل لستية ال ج ي ،  بسا لما لمي انية تاألونروات لتما  استمرار 
، مؤكدا  أ  عدم استسرار الموا نة المالية لوكالة الغوع ستكو  لح انعكاسات سربية 194ورد نم السرار 

 عرى حيا  ال ج ي  الفرس ينيي  وعرى استسرار المن سة.
 .دم نم كانة منا ل عمريات اوأكد أ  بدء العام الدراسم نم مدارس الوكالة نم موع

 21/8/2015األيام، رام  هلل، 
 

 استقالة عباس وأعضاء باللجنة التنفيذيةينفون مسؤولون الجزيرة.نت:  .7
نفى مسؤولو  وأعتاء نم الرجنة التنفيذية لزمنظمة التحرير الفرس ينية والمجرس الو نم الفرس ينم 

 ستة أعتاء نم الرجنة التنفيذية استسا ت م من ا.ما راج ع  تسديم الر يس الفرس ينم محمود عباس و 
ونفى عدد مم  ُذكرت أسماؤ م عرى أن م لدموا استسا ت م أ  يكونوا لد نعروا ذلل، كما أ  عدد 
المستسيري  الذي   اة أن م استسالوا ألل بعتوي  م  العدد الم روب ليصب   نال  غور يستدعم 

 نة تنفيذية جديد .جرسة  ار ة لرمجرس الو نم  نت اب لج
ولال مراسل الج ير  نم رام هللا وليد العمري إ  م  بي  م  تردد أن م استسالوا م  الرجنة التنفيذية 
-أعتاء غير محسوبي  عرى عباس وعرى حركة نت . ولد دعيت الرجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

 بت السادم.مساء الس  جتماة-المنظمةعتوا يمثرو  نصا ل  18التم تت كل م  
ويمك  إدراج انت اب لجنة تنفيذية جديد  عرى جدول أعمال المجرس الو نم نم حال استسال نصف 

م   14أعتاء الرجنة، و و ما يترتب عريح دعو  المجرس الو نم لعسد جرسة  ار ة ونل الماد  
 النظام األساسم لرمجرس.

عتا ح  نت اب لجنة تنفيذية جديد  وتنص  ذم الماد  عرى انعساد المجرس الو نم بم  حتر م  أ 
 لمنظمة التحرير الفرس ينية.

وأناد مراسل الج ير  نم رام هللا بننح   توجد حتى نوايا استسالة م  الرجنة التنفيذية، نا يل أ  تكو  
وأتاف أ  مجرد تداول ترل تال ا عاتت يعكس حالة وصف ا با رتبال نم   نال استسا ت نعرية.

م الفرس ينم جراء الوت  الدا رم، وكذلل نم ظل األوتاة ايلريمية والدولية الرا نة النظام السياس
وتاب  أ  البعض يرى أ  ال دف م  تداول  التم يرى البعض أن ا   ت دم الستية الفرس ينية.

 ا عات استسالة أعتاء م  الرجنة التنفيذية  و دن  المجرس الو نم الفرس ينم لعسد جرسة  ا ر  
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وونسا لرعمري، نإ  ما تم تداولح لد   تكو  لح صرة مبا ر  بما  اب أعتاء جدد نم الرجنة. نت 
 تردد م  لبل ع  نية الر يس عباس ا ستسالة م  منصبح ومغادر  رام هللا نم سبتمبر/أيرول السادم.

 20/8/2015نت، الدوحة،  الجزيرة
 

 ة...وال اتفاق بعدخالد مشعل لـ"العربي الجديد": اتصاالت الهدنة إيجابي .8
يك ف ر يس المكتب السياسم لحركة حماس  الد م عل، لزتالعربم الجديزدت، نزم مسابرزة : ب ير البكر

)مززز  مسزززا   نيزززديو( ونزززم ال بعزززة الورليزززة، أ   ايلكترونزززمتُن زززر كامرزززة غزززدا ، السزززبت، عرزززى المولززز  
يجابيزة، لكز ح حتزى اآل  لزم ا تصا ت ال اصة بج ود بعض الوس اء لرت د ة نم ل اة غ  ، تتبدو إ

 نصل إلى اتفالت. 
ويسول م عل إ  الحديع يدور حول الم اكل ال مس التم يعانم من ا الس زاة، و زم: ايعمزار ورنز  
الحصار ونت  المعزابر، وم زكرة ال مسزي  ألزف موظزف، والمينزاء والم زار، وأ يزرا  الُبنزى التحتيزة مز  

ستسيل لرجنة الرباعية لرس م،  ونم برير، وغيرم،  رحوا ميام وك رباء و رل. ويوت  أ  الر يس الم
بالفعل عرى حركتح نكر  الت د ة تلبعض سنوات، وسمو ا  دنة، وكا  جوابنا:   نحتاج   إلزى ت د زة 
و  إلززى  دنززة،   نحتززاج إلززى مصزز رحات جديززد ، نززنح    نريززد حروبززا ، لكزز   نززال مساومززة م ززروعة 

 لما  نال احت ل واستي ا ، لك ح   نسعى إلى حروبت. ستظل مستمر  تد ا حت ل  ا
ونم حي  يج م م عل بن  حركتح منفتحة عرى كل الج ود، يعود لي تر  أ  يكو  ذلل عرى حسزاب 
المصرحة الو نية، و  الثوابت وحسول ال عب الفرس ينم. وي تصر الوت  بزتنريد العنب، وليس لتل 

 النا ورت، أي حّل م ك ت غ  .
 21/8/2015، ربي الجديد، لندنالع

 
 حذر االحتالل من المساس بقادتها... وت"الجهاد" تنفي صلتها بإطالق صواريخ على الجليل .9

نفززت حركززة الج ززاد ايسزز مم نززم نرسزز ي  ا دعززاءات الصزز يونية التززم تحززدثت عزز   :السززدس المحترززة
ولزززال مسزززؤول  لسزززورية.مسزززؤولية الحركزززة عززز  إ ززز ل صزززواريخ نحزززو الجريزززل المحترزززة مززز  األراتزززم ا

المكتب ايع مم لرحركزة داود  ز اب بزن   زذم محاولزة مفتزوحة وغيزر بري زة مز  ا حزت ل لصزرف 
 األنظار والتعمية عرى لتية محمد ع  .

وبي    اب بن  سرايا السدس وجود ا وعمريات ا وس ح ا دا ل نرس ي  المحترة، والعدو يعرف كيف 
  وأي  سترد السرايا عندما تسرر.

 وحذر   اب ا حت ل م  مغبة ات اذ  ذم ا ت امات ذريعة لرمساس بالحركة وليادت ا.
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وكانت السنا  العا ر  نم ترف يو  ا حت ل لد نسرت ع  مصدر ص يونم  عمح بن  إ  ل الصواريخ 
 ، وبتمويزل وتوجيزحايسز ممتم م  لبل حركة الج زاد  20/8 األربعة نحو الجريل األعرى يوم ال ميس

 وحمل المصدر الجيش السوري المسؤولية ع  إ  ل الصواريخ.  إيرانم.
 20/8/2015 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في سيناء حدث خطير ال يمكن تجاوزه فلسطينيين أربعةحماس: اختطاف  .11

حركززة حمززاس  البززت الجانززب المصززري بسززرعة اينززراج ، أ  20/8/2015 موقــع حركــة حمــاس،ن ززر 
، م زدد  عرزى أ  ا  ت زاف حزدع   يزر 19/8 ت في  نزم سزيناء منزذ يزوم األربعزاءع  األربعة الم 

، حرصز ا عرزى اسزتمرار 20/8 وأكدت الحركة نم بيا  صزحفم، يزوم ال مزيس   يمك  السكوت عنح.
الع لات اييجابية م  مصر، واستمرار ا تصا ت ومتابعة الت ورات م  الج ات الرسزمية المصزرية 

عزز اد  الم  ززوني ، م ززير  إلززى أن ززا أبرغززت  ززذم الج ززات األمنيززة بالمعرومززات المتززونر  لتززدارل األمززر وا 
 لدي ا حول عمرية ا  ت اف.

ونززم تفاصززيل الحززادع، بّينززت الحركززة أ  مجموعززة مزز  المسززرحي  المصززريي  ألززدمت عرززى اعتززراض 
ألمزز  المصززري حانرززة مسززانري  نرسزز ينية مززرّحري  مزز  معبززر رنزز  باتجززام السززا ر ، وكانززت نززم حمايززة ا

جبار زا عرزى التولزف والصزعود إلزى  عرى مسانة لريبزة مز  معبزر رنز ، حيزع تزمّ  إ ز ل النزار عري زا وا 
 دا ر ا ومنادا  أربعة م  ال باب با سم م  ك ف كا  بحو ت م، ثم ان رسوا ب م إلى ج ة مج ولة.

مصزززرية ليتحّمرزززوا ولالزززت إنزززح نزززور ولزززوة الحزززادع أجزززرت الحركزززة ا تصزززا ت مززز  الج زززات األمنيزززة ال
مسزززؤوليات م نزززم إعزززاد   زززؤ ء المزززوا ني  سزززالمي  إلزززى ب د زززم،  سزززيما وأن زززم عبزززروا المعبزززر بموانسزززة 

 الج ات األمنية التم كانت بوسع ا ردُّ م وعدم تمكين م م  العبور.
ة ولفتت الحركة إلى أ    ور  الحادع تزنتم كونزح وألول مزر  يكسزر كزل األعزراف الدبروماسزية واألمنيز

 لردولة المصرية، بحيع يبدو أنح انس ب أمنم و روج عرى التساليد.
، م زر جبزرو  ، زانم إبزرا يمو  ،يوسف ب زير ، نس   ع غ  ، م  21/8/2015 ،األخبار، بيروتوأتانت 

لرم البزززة  نزززم سزززيناء مسزززير  لمناصزززري حمزززاس  رجزززت نزززم غززز   بعزززد سزززاعات مززز  عمريزززة ال  زززفأ  
المتظزززا رو ، الدولزززة المصزززرية، المسزززؤولية، و البو زززا بالعمزززل عرزززى بزززاينراج عززز  الم ت فزززي . وحمزززل 

اينززراج عززن م نززورا ، نيمززا لززال النا ززب نززم المجرززس الت ززريعم عزز  الحركززة إسززماعيل األ ززسر، لزززتاأل بارت، 
إنزززززح تلزززززيس لزززززدينا معرومزززززات تفيزززززد بزززززن   زززززذم المجموعزززززات أو ترزززززل )داعزززززش(  زززززم ا ت فزززززت المزززززوا ني  

 تصري  مستتب: تعندما تنتم المعرومات الدليسة سيكو  لنا مولف رسممت.الفرس ينيي ت. وأتاف نم 
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كذلل رنض السيادي نم حماس يحيى العبادسة توجيح ات ام مبا ر إلى السر ات المصرية بنن زا وراء 
ا  ت ززاف، لكنززح لززال إ  تالسززر ات المصززرية  ززم مزز  تسززف عرززى المعبززر، و ززم مزز  سززمحت ل ززؤ ء 

 راتي ا، و م المسؤولة ع  حيات م وتنمين م حتى يصروا إلى  ريس مت. الموا ني  بالد ول عبر أ
ونم ولت  حل، لال مصزدر نزم تالسسزامت إ  ا  ت زاف كزا  تعمريزة مزدبر ، والتزرجي  الموجزود لزدى 
السسام أ  ا ست بارات المصرية  م التم ا ت فت مت. ولكز  مصزادر أ زرى نزم تالسسزامت تت زوف مز  

اعتسزال م،  تإسزرا يلتريا  والتنفيذ بيد عربيزة، عرزى أن زم يسزتبعدو  سزيناريو إعز   أ  يكو  العمل إسرا ي
أل  ذلل سيحرج مصر نم حال تبي  أ  العدو نفذ عم   أمنيا  عرى أراتي ا. أما السيناريو الم يف، 

 ن و أ  يجري التحسيل م  الم ت في  نم سيناء ثم يستروا وي رب المنفذو .
 

 ترضخ لمطالب األسرىاإلسرائيلية جون إدارة سأحمد سعدات:  .11
أكززد األمززي  العززام لرجب ززة ال ززعبية األسززير أحمززد سززعدات بززن  إدار  سززجو  ا حززت ل رتزز ت  :رام هللا

 لبعض م الب األسرى بعد  وض سرسرة م  ال  وات ا حتجاجية وتعريس ا نم إ ار المفاوتات.
م سززج  تنفحززحت، إذ أ ززار إلززى أ  إدار  جززاء ذلززل إثززر  يززار  محززامم نززادي األسززير لألسززير سززعدات نزز

الّسززج  ات ززذت لززرارا  بعززدم التحززام لززوات السمزز  تالمتسززاد ت لأللسززام، والموانسززة عرززى  يززار  األ  واأل ززت 
 16ألسززرى ل ززاة غزز   نززم حالززة ونززا  الوالززدي  والموانسززة عرززى  يززار  أبنززاء أسززرى الس ززاة تحززت سزز  )

 ا نتظار نم تأو رم كيدارت وتالرمرةت بوسا ل ت وية.عاما ( بدو  تصاري ، إتانة إلى ت ويد غرف 
وأ زززار األسزززير سزززعدات إلزززى أن زززم بانتظزززار منال زززة الستزززايا الم روحزززة األ زززرى، عرمزززا  أ  مزززا يسزززارب 

( أسززيرا  كززانوا لززد  اتززوا إتززرابا  نززم بدايززة ال زز ر الجززاري اسززتمّر لعززّد  أيززام، وانت ززى بعززد وعززود 150)
  تمن ا تإعاد  األسرى المنسولي  تعسفيا  إلى األلسام التم نسروا من ا، بتحسيل م الب م، والتم كا  م

ا لتحامززات والتفتي ززات اليوميززة والريريززة،  يززارات األ ززالم، األسززرى المعزز ولي ، العسوبززات المفروتززة 
عرززى األسززرى، م ززاكل البوسزز ة، م ززاكل األسززرى المرتززى نززم مست ززفى الرمرززة، أوتززاة األسززيرات، 

 وحة لرحا ت اينسانية، مح ات الترف يو  وم اكل الكنتينة واألسعار المرتفعةت. ال يارات المفت
 20/8/2015 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 مصادر لـ"القدس": مصر ترفض السماح لوفد قيادي من حماس بمغادرة غزة .12

ات ك ززززفت مصززززادر م رعززززة، مسززززاء يززززوم ال مززززيس، أ  السززززر  : ززززززززززاص السززززدس دوت كززززوم -رام هللا 
المصززرية رنتززت التجززاوب مزز  اتصززا ت أجرت ززا ليززاد  حركززة حمززاس بغيززة السززما  لونززد ليززادي من ززا 

 بمغادر  ل اة غ  .
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ا ثنززي  الماتززم لزززتالسدست دوت كززوم، عزز  اتصززا ت يززوم وكانززت مصززادر نززم حركززة حمززاس ك ززفت 
الس زاة بعزد جزل السزما  لونزد ليزادي كبيزر مز  حمزاس لمغزادر  أتجزري منزذ مسزاء األحزد الماتزم مز  

 إلزىنت  معبر رن  البري، وذلل ب دف لساء مسؤولي  نزم ج زا  الم زابرات المصزرية ومز  ثزم التوجزح 
وحسزب المصزادر التزم تحزدثت لززتالسدست دوت كزوم، يزوم ال مزيس، نزإ   إيرا . إلىل ر ولبنا  وربما 

السفر عبر معبزر ب السر ات المصرية لم تتجاوب م  ترل ا تصا ت ورنتت من  لياد  حماس إذنا  
ولالزت مصزادر مز  حركزة حمزاس لززتالسدست دوت كزوم أ  الزرنض المصزري  األسزباب. إبداءرن  دو  

جززاء بعززد لسززاء جمزز  الززر يس الفرسزز ينم محمززود عبززاس مزز  السززفير المصززري نززم رام هللا وا ززل ع يززة، 
 ا ا جتمزاة زذ أعمزالجزدول  تإسزرا يلتحيزع تصزدرت المحادثزات غيزر المبا زر  الجاريزة بزي  حمزاس و

و عمزت  زذم المصزادر تأن ززا حصزرت عرزى معرومزات مؤكززد  ت زير إلزى أ  الزر يس عبززاس  تالمفزاج"ت.
عدم السما  لوند الحركزة بمغزادر  ل زاة غز   وعرلرزة أي اتصزا ت لزد تجري زا   رب م  مصر رسميا  

أكزدت  م  أجل تثبيت ت د ة تعمل عرى نصل ل اة غ   عز  التزفة الغربيزة وأ  السزر ات المصزرية
 عرى أن ا ستسف إلى جانب السر ة الفرس ينيةت.

 21/8/2015 ،القدس، القدس
 

 الزهار: تثبيت اتفاق وقف إطالق النار مع االحتالل مرهون برفع الحصار عن غزة .13
، أ  تثبيزت اتفزال 20/8 أكد عتو المكتب السياسم لحركة حماس محمود ال  ار، يوم ال مزيس :غ  

ولزال   ل ايسزرا يرم نزم ل زاة غز   مر زو  برنز  الحصزار عز  الس زاة.ولف إ  ل النزار مز  ا حزت
ال  ار نم تصري  صحانم إ  تالت د ة لا مة م  ا حت ل وا   أراد استمرار ا وتثبيت ا يجب عريزح أ  

وأتزززاف أ  تالفصزززا ل الفرسززز ينية اتفسزززت  ززز ل  يزززدن  ثمن زززا عبزززر رنززز  الحصزززار كزززام   عززز  غززز  ت.
ر  عرزززى ت د زززة مسابزززل رنززز  الحصزززار، وا   كزززا  ا حزززت ل معنزززم بالت د زززة أو مفاوتزززات السزززا ر  األ يززز

 توسيع ا نيجب عريح أ  يرن  حصارم ع  غ   ألنح    مء دو  مسابلت.
تإسرا يل لم ترن  الحصار ع  ل اة غ   حتى الرحظة وبالتزالم السزؤال الم زرو   نزا  إ ولال ال  ار 

 عري ا سارية المفعول؟ت.إلى متى ستبسى الت د ة التم تم ا تفال 
 20/8/2015 ،القدس، القدس

 
 مكتب هنية ينفي ادعاء االحتالل تقديمه طلب زيارة لشقيقاته .14

أكد مدير مكتب نا زب ر زيس المكتزب السياسزم لحركزة حمزاس إسزماعيل  نيزة أ  : أحمد صسر -غ   
ل ززسيساتح ب يززار  ادعززاء جززيش ا حززت ل ايسززرا يرم حززول تسززديم  رززب مزز  لبززل  نيززة مزز  أجززل السززما  
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ت: ت  صحة بالم رلت لما 21ولال مدير المكتب نم تصري   اص لزتعربم ل اة غ   تغير صحي ت.
ورد نم بيا  الجيش ايسرا يرم حول تسديم  نية ب رزب لمكتزب تنسزيل األن ز ة الحكوميزة ايسزرا يرية 

م لززرى النسززب بالززدا ل نززم األراتززم الفرسزز ينية، مزز  أجززل السززما  ل ززسيساتح الززث ع، والمت وجززات نزز
 ، ب يار  الس اة لحتور حفل  ناف نجرح.1948الفرس ينم المحتل عام 

وأتاف: تربما تسدم بال رب  سيسات أبو العبد ل يار  غز  ، لكنزح ) نيزة( لزم يتسزدم ب زذا ال رزبت، وأعرز  
 جيش ا حت ل ايسرا يرم ال ميس، رنتح إد ال  سيسات  نية إلى ل اة غ  .

 20/8/2015 "،21 عربيموقع "
 

 لالنعقاد فوراً منظمة التحرير تطالب عباس بدعوة اإلطار القيادي ل فلسطينية فصائل .15
 البت نصا ل نرس ينية الر يس محمود عباس بالدعو  إلى عسد اي زار السيزادي : نبيل سنونو - غ  

  أي   زو  تمنفزرد ت  تفالزات المصزالحة، منب زة  إيزام إلزى أ المؤلت لمنظمزة التحريزر الفرسز ينية ونسزا  
 م   نن ا، تتكريس ا نسسامت.

وكززا  عتززو المجرززس الززو نم، تيسززير نصززر هللا، لززال نززم تصززري  سززابل لزززتنرس ي ت، إنززح تززم ت ززكيل 
لجنزززة لاعزززداد  نعسزززاد دور  جديزززد  لرمجرزززس، م زززير ا إلزززى أ   زززذم الرجنزززة سزززتبدأ عمر زززا  ززز ل األيزززام 

ير الفرسز ينية؛ أل  لكزل نصزيل عزددا معينزا مز  األعتزاء، السادمة، تبالعمل م  نصا ل منظمة التحر 
ا ا تحادات ال عبية التابعة لرمنظمة؛ كالمرأ  والعمال والمعرمي ت.  وأيت 

بينما لزال السيزادي نزم حركزة الج زاد ايسز مم أحمزد المزدلل: تإننزا نؤكزد تزرور  عسزد اي زار السيزادي 
ات انفراديززة )عسززد دور  جديززد  لرمجرززس الززو نم(ت، المؤلززت لمنظمززة التحريززر، لبززل أ  تُت ززذ أي إجززراء

إلى أ  حركتزح ت الزب الزر يس محمزود عبزاس، بصزفة دا مزة، بالزدعو  إلزى عسزد اي زار السيزادي  م يرا  
وأتززززاف المززززدلل نززززم تصززززريحات لزززززتنرس ي ت: تإذا كنززززا بالفعززززل نريززززد المصززززالحة،  لمنظمززززة التحريززززر.

سد اي ار السيادي المؤلت لمنظمة التحرير، بوجود كزل وتجسيد ا عرى أرض الوال ، بداية  بد م  ع
التنظيمززززات والفصززززا ل ايسزززز مية والو نيززززة، بمززززا ني ززززا حركتززززا المساومززززة ايسزززز مية حمززززاس، والج ززززاد 

أ   زززززاتي  الحزززززركتي  مززززز  أكثزززززر الفصزززززا ل الو نيزززززة وجزززززود ا ومواج زززززة لرعزززززدو  ايسززززز مم،  صوصزززززا  
 سياسم نم نرس ي ت. الص يونم، و  يمك  استثناؤ ما م  أي وت 

م  ج تح، لال السيادي نم الجب ة ال زعبية لتحريزر نرسز ي ، جميزل م  زر: تإننزا مز  دعزو  اي زار السيزادي 
المؤلززززت لمنظمززززة التحريزززززر  جتمززززاة عاجززززل؛ لمعالجزززززة كززززل األ مززززات والم زززززك ت، بمززززا ني ززززا التحتزززززير 

 ي ولجنزة تنفيذيزة جديزد ، بم زاركة  نت ابات المجرس الو نم الفرس ينم، وما ينبثل عنح م  مجرس مركز
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وأتززاف م  ززر لزززتنرس ي ت: تأمززا أي دعززوات  ززارج  ززذا السززيال، دو   حركتززم حمززاس والج ززاد ايسزز ممت.
 توانل و نم، نم   نن ا تع ي  وتكريس حالة ا نسسام، وحالة الفرلة نم الساحة الفرس ينيةت.

سزر  رزف: إنزح تمز  الواتز  أ  ر زيس السزر ة بدورم، لال النا ل باسزم حركزة األحزرار الفرسز ينية، يا
محمود عبزاس، يحزاول أ  ي زغل  زعبنا الفرسز ينم بعيزد ا عز  األ زياء الجو ريزة الم روبزة منزح، و زم 
ترتيزززب البيزززت الفرسززز ينم الزززدا رم، والزززدعو  ب زززكل عاجزززل  نعسزززاد اي زززار السيزززادي المؤلزززت لمنظمزززة 

باس، بزتمحاولة إ غال  زعبنا الفرسز ينم بن مزات وات م  رف، نم تصريحات لزتنرس ي ت، ع التحريرت.
جديد ت، متابع ا: تأعتسد أ  عسد المجرس الو نم اليوم  م أ مة جديد  ُيوجد ا محمود عبزاس بت زتيت 
ج د  عبنا الفرس ينم، والم روب منح حاليا  و الدعو  لعسد اي ار السيادي المؤلزت، كمزا اتفزل عريزح 

ا  لكل األ مات التم يعي  ا  عبنا الفرس ينمت. نم السا ر ، ألنح سيكو  م رج 
 20/8/2015 ،الين أونفلسطين 

 
 خطط لتنفيذ عملية استراتيجيةت "القسام" "يديعوت أحرونوت": الجيش اإلسرائيلي مقتنع أن .16

ونززة األ يززر  السززدرات العسززكرية لكتا ززب استعرتززت وسززا ل ايعزز م الصزز يونية نززم اآل: ترجمززة  اصززة
آ ر ا سي ر  السسام عرزى  زا ر  صز يونية بزدو   يزار، إتزانة لك زف تكومانزدو   السسام، والتم كا 

 الس اة بسفينة عرى  كل دولفي . حماست البحري لرسسام أج    تجسس ومرالبة تدّ 
نززوتت الصزز يونية إ  حمززاس ت ززجعت بعززد عمريززة  يكززيم؛ لززذلل  ززورت و حر أ وكتبززت صززحيفة تيززديعوت

ت ا بنكثر األج    ت ورا  نم العالم، وما يمي  عناصر كوماندو  وتواصل ت وير لوت ا البحرية، وأسرح
وأتززانت الصززحيفة:  ، ومزز ودو  بززنج    حديثززة تززم ت ريب ززا لغزز  .حمززاس البحززري أن ززم مززدربو  جيززدا  

، الجيش ايسرا يرم مستن  أن م ي   و  لتنفيزذ عمريزة اسزتراتيجية نزم وتز  الن زار تكزو  مجز أ  جزّدا  
 ب ن  ولوع ا، وبالتالم يصعب إحبا  ا، وت كل سيناريو وصور  لرنصر. و  يتونر إنذار مسبل

ونم المسابل، عمل الجيش كثف مز  مرالبتزح ورصزدم لر زوا "، ونّعزل منظومزة مجسزات جديزد  مسزرر ا 
 أ  ترصد الحركات الم بوم نم الماء.

 20/8/2015 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 انتصارًا جديدًا في معركة اإلرادات والصمود لعالن رياإلدا عتقالاالتجميد الجبهة الشعبية:  .17
 لمحمزززد عززز   ايداري عتسزززالا عتبزززرت تالجب زززة ال زززعبية لتحريزززر نرسززز ي ت نزززم بيزززا ، تجميزززد ا  :غززز  

تانتصزارا  جديززدا  نزم معركززة ايرادات والصزمود التززم أثبتزت نجاعت ززا نزم مواج ززة ممارسزات ا حززت ل، 
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و  تمكز    يمت زا عرزى رغزم تصزاعد أسزاليب وممارسزات ا حزت ل  وأكدت أ   الات  عبنا   ُتكسر
 نم حل األسرىت.

 21/8/2015 ،الحياة، لندن
 

 من الجوالن.. والجيش يقصف مواقع للجيش السوري اريخالصو  يعلون يتهم "الجهاد" بإطالق .18
يرا  وحركة الج اد  ةسوري تإسرا يلتحّمرت  صواريخ  عةأرب إ  لنم نرس ي ، مسؤولية  ايس مموا 

ت نم 90، وردت باست داف لياد  تالرواء أمسالسورية عرى الجو   والجريل  األراتمان  لا  م  
، وس  تنكيد المراسري  أ رىموال  عسكرية سورية  إلى إتانةالجيش السوري نم ريف السني ر ، 

ب  نفس ا ردا  عرى واس ، لكن ا ل  تت أمنىغير معنية بتصعيد  تإسرا يلتالعسكريي  م  الجو   أ  
 است دان ا.
بسصف مدنعم  األربعةالصواريخ  إ  لرد عرى  ايسرا يرمالجيش  أ العبرية  ايذاعةوذكرت 

، األ ير م  نوعح نم الفتر   األوس الرد جاء عرى ن ال  و  إ وجوي عرى مرحرتي ، ولالت 
 ومن  اتوا يات اتصال مراك  لرجيش السوري، وم  تمن ا موال  لمرابض مدنعية و  6واست دف 
المتحدع باسم  أكدالسورية، لالت ان ا تست دم لت  ي  الوسا ل الستالية، نيما  األراتمنم عمل 
 دنا سورية، ردا عرى ما سمام ا عتداء  14 حسا، ا  التربات  مرت  ايسرا يرمالجيش 

 .إيرانم، بتوجيح ايسرا يريةالصارو م و رل السياد  
الصواريخ عرى الجريل باتجام التصويب  ي  لن ا انت ا ية بامتيا ، واستغ ل ونم محاولة، بدت ا

سماة تال كوىت اييرانموعرى ا تفال النووي  إيرا عرى  الكونغرس  أعتاء أذا  إلى ايسرا يرية، وا 
بصور  مبا ر  المسؤولية  إيرا  ايسرا يرم األم لبيل التصويت عرى ا تفال، حمل و ير  األمريكم

 اييرانمالصواريخ، ولال ا  النظام اييرانم، بواس ة نيرل السدس نم الحرس الثوري  إ  ل  ع
 ان  لا م  الجو   السوري. إسرا يلت تد إر ابنت  تجب ة  إلىومبعوثيح نم سورية ولبنا ، يسعى 

  العسوبات ا تفال النووي ورن أعسابنم  إيرا ولال يعرو  ا  ما حصل  و مسدمة نس  لما ستسوم بح 
 إلى األموالنتكا، و اصة بعد ا  تتخ  أكثرا  عداء ا سيكو   إلىا لتصادية عن ا،  نتا 

 والغربية نم المن سة. ايسرا يريةبالمصال   لاترار اير ابمنظمات 
الصواريخ  أ رستنم نرس ي ،  م التم  ايس مميعرو  تا   رية تابعة لحركة الج اد  وأتاف

من ا  أ رستا  المن سة التم  إلىنم الجريل والجو  ت،  نتا  ايسرا يريةنات باتجام المستو 
 إر ابية، الذي يسم  كما لال بنن  ة األسدالصواريخ  اتعة لسي ر  نظام الر يس السوري ب ار 
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بالمدنعية وم  الجو،  األ ير  اجم نم الساعات  ايسرا يرمتا  الجيش  وأتافت. إسرا يلتد 
 ُأ رست من ا الصواريخ، واست دف الجيش السوريت. المن سة التم

العبرية  ايذاعةما ورد عرى لسا  يعرو ، ولال نم حديع م   ايسرا يرمونّصل تاب  رني  نم الجيش 
السورية  األراتمالصواريخ ان  لا م   إ  ل و المسؤول المبا ر ع   اييرانما  تالحرس الثوري 

عناصر حركة الج اد  إلىا ا  التوجي ات صدرت م  نيرل السدس باتجام الجريل والجو  ت، مؤكد
السياسة  أ ارا  تا عتداء الصارو مت يندرج نم  إلى وأ ارالصواريخ.  إ  للتنفيذ عمرية  ايس مم
 إلىالسورية  ايسرا يريةعرى الحدود، وتحويل الحدود  األمنية األوتاةتصعيد  إلىالرامية  اييرانية

 جب ة لتال.
م  من سة تالسني ر  الجديد ت، وأ  الج ات  أ رستا  الصواريخ  إلىالسنا  العا ر  العبرية   ارتوأ

،  م ج ات حريفة لرنظام السوري ولح ب هللا، إ  ل االتم ي تبح الجيش بان ا تسف  رف  األساسية
 إسرا يلا عتداء عرى موال  الجيش السوري ع  ا   أعسابونيما عبرت مصادر سياسية رنيعة نم 

، رّج  المراسرو  العسكريو  أ  يعمد الجيش أعنفلد   تكتفم بالرد الحالم، ولد تترب بصور  
 إسرا يلا نفجار. وأكد المراسل العسكري لرسنا  الثانية ا  رد  إلىالوت   إيصالعدم  إلى ايسرا يرم

 ذا النوة، لكن ا  ل  تتب  نفس ا م  حادع م  إسرا يلجاء مدروسا، وب كل ومتمو  يؤكدا  ا  
نم الولت نفسح غير معنية بفت  جب ة ومواج ة عسكرية واسعة م  سورية، كما ا  رد ا ل  ي عل 

 نيرانا  كبير  عرى الحدود ال مالية.
الم ايدات الدا رية،  اجم تالمعسكر الص يونمت الذي يسود المعارتة نم الكنيست، ر يس  إ ارونم 

يعمل  ي ا لمواج ة ا عتداءاتت. ونم بيا  صادر عنح  الب المعسكر تالذي    ايسرا يريةالحكومة 
بترور  التعامل م  سسو  صواريخ عرى الجريل عرى انح حادع   ير جدا، وت  يمك  حل  ذم 

 الم كرة بالتنسي  نس ت.
 21/8/2015، األخبار، بيروت

 
 رسجطه في الكونفرصة إلسقامع إيران : كشف الملحق السري في االتفاق النووي زشتاينت .19

، المسؤول نم الحكومة  أعر  و ير البنى التحتية وال الة، يونال  تاينت: نظير مجرم - تل أبيب
ايسرا يرية ع  المرف اييرانم، أ  الك ف ع  وجود مرحل سري نم ا تفال النووي  و نرصة 

. تا باييرانيي ألنح يدل عرى نوتى عارمة وثسة نم غير مكان ترس: جحسيسية يسسا ح نم الكون
 .تم  كل ك ف جديد نف م أ  مرالبة ن ا  إيرا  النووي تحّولت إلى نكتةتوأتاف: 
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ولال  تاينتس، نم تصري  إع مم لح، أمس، إ  ما ك فت عنح وكالة تأسو ييتد برست األمريكية 
لذرية ع  وجود مرحل سري نم ا تفال النووي م  إيرا ، وجاء نيح أ  الوكالة الدولية لر الة ا

ستسم  ييرا  بمرالبة ن ا  ا نم من ن  نووية، يبي  مدى صحة مولف إسرا يل وكل م  يعارض 
 ذا ا تفال. نسد لمسنا نيح إ فالات   ير . لك  يبدو أ  اي فالات ت يد ع  تسديراتنا. وأتاف 

فكير. بسم أ  مت كما: تإ  عرى المرء أ  يرحب ب ذا ا  تراة العالمم ال ارج ع  ن ال المن ل والت
يوما حتى يتسنى ل م  يار  المفاعل النووي  24يتساءل المرء  ل عرى المفت ي  اييرانيي  ا نتظار 

 24لربحع ع  أدلة ات امت، وذلل نم إ ار  إلى السواني  الدولية التم تنص عرى أ  تمن  الدولة مد  
 لة معينة.يوما لبل وصول مفت ي  دوليي  لرتفتيش ع  أسرحة نووية نم أي دو 

 21/8/2015، الشرق األوسط، لندن
 

 "BDS مقاطعة إسرائيل"ستتوّلى مواجهة حركة  االستراتيجيةوزارة الشؤون  .21
م  المسرر أ  تنالش الحكومة ايسرا يرية، نم جرست ا التم ستعسد األحد السادم، :  ا م حمدا 

ت بيد BDSستثمارات من ا تالتراحا بتركي  كل ص حيات مواج ة حركة مسا عة إسرا يل وسحب ا 
 رعاد إردا .ج، التم يتو  ا الو ير ا ستراتيجيةالو ار  لر ؤو  

، إ  2013يونيو  يذكر نم  ذا السيال أ  الحكومة السابسة كانت لد ات ذت لرارا مماث  نم ح يرا /
، وتمن  أ  ا لترا  الحالم، الذي ستنال ح الحكومة، يوت   ريسة تو ي  الص حيات ب كل عمرم

وتنص صيغة ا لترا  عرى أ  كل ن ا   تفتي  ع  و ار  ال ارجية. ا ستراتيجيةالو ار  لر ؤو  
الو ارات الحكومية ب ذا ال ن ، بما نم ذلل التعاو  م  منظمات غير حكومية نم الب د وال ارج، 

 ب كل جارت. ستراتيجيةا وم  ج ات أ رى  ارج الو ارات الحكومية، يتم تنسيس ا م  الو ار  لر ؤو  
كما تتم  ا لترا  أ  تواصل و ار  ال ارجية، بسبب  صوصيت ا، العمل نم الدن  بن داف 

، ما يعنم ا ستراتيجيةإسرا يل، وبتم  ذلل مواج ة حركة المسا عة، بالتنسيل م  الو ار  لر ؤو  
ر من ا ب كل ت سيكو  ع   ريل و ار  أصغBDSأ  كل ن ا  و ار  ال ارجية نم مواج ة ت

 .ا ستراتيجيةممروس، الو ار  لر ؤو  
 20/8/2015، 48عرب 

 
 الجيش اإلسرائيلي ينشر القبة الحديدية في أسدود وبئر السبع  .21

، بّ اريات منظومة السّبة الحديدية 20/8 ن ر جيش ا حت ل ايسرا يرم، يوم ال ميس: را ي نابرسم
  م  د ول األسير محمد ع   نم غيبوبة وتد ور نم من سة أسدود، ومدينة ب ر السب  بالت ام
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ونسرت مصادر إع مية إسرا يرية ع  مسؤول نم جيش ا حت ل لولح إ   حالتح الصحّية.
التحتيرات التم يجري ا الجيش نم من سة محي  غ   جاءت نم أعساب تد ور الحالة الصحّية 

لجيش يتجّ   ألي تد ور نم حالة وأتاف المسؤول أ  ا لألسير المترب ع  ال عام محمد ع  .
 األسير ع  .

وتنتم  ذم التحتيرات بعد أ  صّرحت حركة الج اد ايس مم نم نرس ي ، بنن ا ستكو  غير 
 مر مة بال دنة نم حال است  د األسير ع  .

 20/8/2015، 48عرب 
 

 "إسرائيل"تحذف خبرًا نشرته عن تدريب شبان مغاربة في  "جيروزاليم بوست" .22
ايسرا يرية، عرى حذف  بر ن رتح يوم الث ثاء حول  تجيرو اليم بوستتا : ألدمت إدار  صحيفة الرب

 ذا الصيف نم إ ار برنامج ي دف إلى إعداد م لر جر   تإسرا يلتث ثي   ابا  مغربيا  ذ بوا إلى 
 وال دمة نم جيش الدناة ايسرا يرم.

ا يرج المتصف  إلى عنوا  الموتوة عرى ت المغربم  بر الحذف، ولال عندم2ون ر مول  تلكم
المول  تحيرح عرى مول  تجيرو اليم بوستت لك  م  اي ار  إلى أ  الموتوة غير موجود. وكا  

ت لد أعاد ن ر الموتوة مترجما إلى العربية لبل أ  تتنالرح عنح موال  أ رى دا ل و ارج 2مول  تلكم
 30  منظمي  لربرنامج إ  تالمجموعة المكونة م  ولالت صحيفة تجيرو اليم بوستت نس  ع المغرب.

يوليو الماتم، م  المغرب إلى   ابا مغربيا م  ال ا فة الي ودية سانروا عبر ال ا ر ،   ر تمو /
يوما  م  التدريب البدنم والذ نم، نظمتح  30إسرا يل، عبر روما، لرم اركة نم برنامج سيستغرل 

م  ا تحاد الص يونم ايسرا يرم والمنظمة الص يونية العالمية،  أكاديمية أمي اي العسكرية بالتعاو 
 ويجري تنفيذ الم روة تحت رعاية و ار  الدناةت.

 21/8/2015، القدس العربي، لندن
 

 والجريمة مستمرة األقصىواألربعون إلحراق المسجد  السادسةالذكرى  .23
وانل اليوم الجمعة الحادي والع ري  ، التم تاأللصىتمر الذكرى السادسة واألربعو  يحرال المسجد 

والعربية لحمايتح م  اعتداءات  بح يومية  ايس مية األمتي م  آب، نم ولت يستصر  المسجد 
 عريح، نم محاولة ي التح ع  الوجود و مس  وية المدينة المسدسة بالكامل.

يونم لرسدس، نفذ ، أي بعد عامي  م  ا حت ل الص 1969نفم الحادي والع ري  م  آب م  عام 
الي ودي المت رف دينيس مايكل رو ا ، بحسد  ديد جريمتح الب عة نم إ عال النيرا  نم المسجد 
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أ  الفرس ينيي   نال است اعوا  إ السبرم م  المسجد األلصى، والت م الحريل أج اء  م مة منح، 
 م، وادعت أنح مجنو .إنساذ بسية المسجد م  النيرا  وألست سر ات ا حت ل السبض عرى الجان

العريا لرسدس،  ايس ميةالمبارل ور يس ال ي ة  األلصىعكرمة صبري   يب المسجد  د.ال يخ 
عرى يد المجرم مايكل  األلصىاستذكر الجريمة النكراء، ولال إ  الحريل الذي أصاب المسجد 

أل  نفس السر ات الجريمة،  إ فاءانح معتل عسريا، ب دف  آنذالرو ا ، ادعت سر ات ا حت ل 
 المحترة  م المتور ة والم   ة ل ذم الجريمة الم ؤومة.

وسا ر  األلصىال ي ة ايس مية المسيحية لنصر  السدس والمسدسات اعتبرت الجريمة الممن جة تد 
حنا عيسى د. العام لر ي ة  األمي اعتبر و والمسيحية نم السدس المحترة مستمر .  ايس ميةالمسدسات 
م، ج ءا  م  م    ت ويدي كبير يست دف 1969م  آب عام  21نم الز األلصىرل المسجد عمرية ح

والمسيحية ني ا، مؤكدا  أ  ا عتداء  ايس ميةمدينة السدس بنكمر ا دو  اعتبار لحرمة المسدسات 
عرى المسجد األلصى بات أمرا يوميا، حيع يتعرض  لتحامات لباحاتح، ورن  لألع م ايسرا يرية 

ا رح، ومن  المصري  م  الوصول إليح، نا يل ع  ما ت    لح سر ات ا حت ل مؤ را  م  تسسيم د
 منم لرمسجد بي  المسرمي  والي ود عرى غرار ما حدع نم الحرم ايبرا يمم ال ريف، إتانة 

ى لرحفريات واألنفال المت عبة أسفرح التم دأبت تإسرا يلت عرى حفر ا عرى مدار ع رات السني  حت
 أصب   نال مدينة أ رى أسفل السدس.

 21/8/2015السبيل، عمان، 
 

 تصديهم القتحامات المستوطنين خاللعلى المصلين بالمسجد األقصى  عتديياالحتالل  .24
وم ال ميس، عرى المصري  نم ي اعتدت لوات ا حت ل ايسرا يرم صبا : لنا –السدس المحترة 

 لتحامات المستو ني  المت رني  لباحات المسجد.المسجد األلصى المبارل، أثناء تصدي م  
ولال النا   ايع مم نم مرك   ؤو  السدس واأللصى تكيوبرست ع مم الدرينم، إ  لوات 
ا حت ل اعتدت عرى المصري    ل تصدي م لرمستو ني  الذي  التحموا المسجد األلصى م  ج ة 

ر ال ديد نم أعساب دن   ر ة ا حت ل وأوت  أ  األلصى   د حالة م  التوت باب المغاربة.
لرمصري  بالسو ،  نتا إلى أ  ع رات المستو ني  التحموا منذ الصبا  المسجد، ونظموا جولة 

 استف ا ية نم أنحاء متفرلة م  باحاتح، بحراسة م دد  م   ر ة ا حت ل ال اصة.
األلصى، تصدوا ب تانات وأتاف أ  المصري  والمراب ي  واأل فال الذي  ينت رو  نم ساحات 

 التكبير والت ريل  لتحامات المستو ني .
 21/8/2015الشرق، الدوحة، 
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 لمسجد القعقاع في سلوانوهدم مرافق ملعب وادي حلوة  بإزالةإسرائيلي قرار  .25

أصدرت محكمة بردية ا حت ل تلر ؤو  المحريةت، يوم ال ميس، لرارا يستم بإ الة و دم  :السدس
سروا   -وأوتحت لجنة حم وادي حرو   ادي حرو  نم برد  سروا  بالسدس المحترة.مرانل مرعب و 
محكمة بردية ا حت ل لررت إ الة مرعب وادي حرو  البالغ مساحتح دونما ونصف  أ نم بيا  ل ا 

مترا مربعا، وبركس لرحيوانات  15الدونم، إتانة إلى  دم مرانسح و م عبار  ع  م    مساحتح 
لرار  أ ولالت الرجنة نم بيان ا،  را مربعا، إتانة إلى تجريف الم روعات وايسفرت.مت 40مساحتح 

تال دم واي الةت الذي صدر ع  بردية ا حت ل م ر    ر ح يرا  الماتم يتي  إمكانية ا عتراض 
بعد   ري   أيالرجنة استرمت السرار اليوم ال ميس عبر البريد،  أ يوما، غير  30عريح   ل 

 ا عتراض عرى  ذا السرار الجا ر. إمكانيةال  ر عرى صدورم، ما يعنم عمريا الغاء  ونصف
سرم موظفو بردية ا حت ل نم السدس امر  دم لمسجد السعساة نم حم عي  عرى الصعيد ذاتح، 

 دم  أ دياب م  لجنة الدناة ع  سروا ،  أبوولال ن ري  الرو م ببرد  سروا ، بحجة عدم التر يص.
ل والمحال التجارية نم سروا  ا داد نم الفتر  األ ير  م  لبل بردية السدس بغية التغ  عرى المنا  

 الموا ني  لدنع م عرى الرحيل م  السدس.
موظفم بردية ا حت ل نم السدس كانت ترانس م  أ تايح،  أبوولال السيم عرى المسجد ال يخ  انم 

المسجد  أ  وأتاف السادم. األسبوةالمسجد   ل    ءإسرموا أمر ال دم و ربوا  ايسرا يريةال ر ة 
نسمة، وانح المسجد الوحيد نم  5000بنم منذ عد  سنوات عرى ارض  اصة دا ل الحم وي دم 

بردية ا حت ل تسم  لرمستو ني  ببناء منا ل وكنس ل م وتساعد م نم  أ ت إلىالمن سة، م يرا 
 ت.راتيناأذلل، وتمنعنا م  بناء أماك  لرعباد  عرى 

 20/8/2015القدس، القدس، 
 

 من أضخم مخطط تهويدي في محيط األقصى تحذر" القدس الدولية"مؤسسة  .26
األناتول: أصدرت مؤسسة السدس الدولية أمس تسرير ا السنوي التاس  حول أوتاة  -بيروت 

يدم السدس والمسجد األلصى نم ظل ت ايد التحامات الي ود اليومية لح محذر  م  م    مرك  ك
 )أي المعبد التوراتم السديم( الذي تنوي إسرا يل جعرح أت م م    ت ويدي نم محي  األلصى.

الذي ت م ياسي  حمود مدير عام مؤسسة السدس الدولية نم لساء تتامنم م   –ولفت التسرير 
  أ إلىالنظر  –يحرالح عسد نم أحد ننادل العاصمة الربنانية بيروت  46األلصى نم الذكرى الز

 .تمتمسل بسياسة الت ويد نم األلصى م    ل ا لتحامات اليومية لرمسجد المبارل تا حت ل
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موال  حفريات ارتف  عدد ا م   10ن ا ا نم  تعي  عرى األلصىتورصد التسرير الذي حمل عنوا  
ية م  إلى أ  ال ياد  ترك ت نم الج ة الغرب وأ ارالعام الجاري.  50 إلىمولعا العام الماتم  47

 17حفرية نم الج ة الغربية م  المسجد و 28ونصل التسرير الحفريات، إذ نفذت  المسجد األلصى.
 25أ  ر يس الو راء ايسرا يرم بنيامي  نتنيا و ألر مبرغ  وأوت نم ال مالية.  5نم الجنوبية و

 األلصى(. مريو  دو ر أمريكم لم   ات ت ويدية نم من سة البرال )الج ة الغربية م  المسجد
لى جانب الجسر إبناء جسر   بم عند باب المغاربة تولفت التسرير إلى أ  م  أ  ر ما تم رصدم 

ا حت ل ات ر لتفكيكح ت، موتحا  أ  تال  بم السا م ليساعد عرى ما يبدو نم توسي  ا لتحامات
عرح أت م م    مرك  كيدم الذي ينوي ا حت ل جتوتولف التسرير عند  .تبعد تغو  أردنية

، م ددا عرى أ  تم    ت ويدي نم محي  األلصى إتانة ل دم لبور المسرمي  نم مسبر  ال  داء
كل ذلل م  أجل إع اء المكا   ابعا ي وديا وكسر حصرية الم  د العربم وايس مم لمن سة ت

 حالة العج  نم نصر  المسجد األلصى استمرارإتانة لكل  ذا تم رصد توأكد أنح  .تاأللصى
. تالتم ترتكب ا دولة ا حت ل باسم تحسيل الحرية الدينية لموا ني ا م  الي ود ل نت اكاتوالتصدي 

عدم رغبة السر ة الفرس ينية نم كسر حرسة التنسيل األمنم )م  إسرا يل( وأ  الدول العربية توانتسد 
 .تغير مستعد  لمعركة استعاد  المسدسات وتحرير األلصى

 21/8/2015ن، القدس العربي، لند
 

 فلسطينية شمال الضفة منشآتاالحتالل يهدم  .27
(، مساك  ومن آت  راعية، 8|20 دمت لوات ا حت ل ايسرا يرم صبا  يوم ال ميس ):  وباس

 بايتانة إلى روتة لأل فال نم مدينة  وباس ومن سة األغوار  مال التفة الغربية المحترة.
اس معت  ب ارات نم حديثح لزتلدس برست، بن  جرانات وأناد مسؤول مرف األغوار نم من سة  وب

ا حت ل د مت من سة تعينو ت برنسة لو  عسكرية، وبا رت بعمريات ال دم نم المن سة الوالعة عرى 
 األ راف ال رلية ل وباس.

ونم السيال ذاتح، د مت جرانات ا حت ل ولواتح العسكرية ت ربة سمر ت نم األغوار ال مالية، 
رنتي  م  ال ي  ألام ما متتامنو  أجانب،  ست دام ا كروتة لأل فال الفرس ينيي  م  و دمت غ

 أ الم ال ربة والمنا ل المجاور  غير المن ولة بالمراك  التعريمية.
لى ذلل، توج ت لو  م  جيش ا حت ل إلى ت ربة الديرت نم األغوار ال مالية، ولامت ب دم   7وا 

 أنراد. 8من آت سكنية و راعية تعود لعا رة الموا   ع ء محمد م اوة، والتم يبرغ عدد أنراد ا 
 20/8/2015قدس برس، 
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 على اعتقالهم اإلداري بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً  الشروعأسرى يعلنون  خمسة .28

  إداريي  لابعي  نم أعرنت  ي ة  ؤو  األسرى والمحرري ، الريرة، ع  أ   مسة معتسري :رام هللا
وأوتحت ال ي ة أ   ؤ ء األسرى أعرنوا  سج  النسب الصحراوي  رعوا بإتراب مفتو  ع  ال عام.

 ع   وض ايتراب المفتو  احتجاجا عرى سياسة ا عتسال ايداري بحس م.
 20/8/2015القدس، القدس، 

 

 مستشفى "برزيالي": حالة عالن مستقرة ويتلقى التغذية بالوريد .29
ذكر بيا  لمست فى تبر ي يت ايسرا يرم نم عسس   المحترة صبا  : ترجمة صفا -سدس المحترة ال

 اليوم الجمعة أ  حالة األسير محمد ع   باتت مستسر  ويترسى التغذية عبر الوريد.
وجاء نم بيا  لرمست فى أنح ستجري محاو ت لتغذية األسير ع   عبر الفم نم ولت  حل وذلل 

 يونيو الماتم. 16ل إترابح ع  ال عام الذي استمر منذ بعد أ  ن
وكانت ما تسمى المحكمة العريا ايسرا يرية لررت أول أمس األربعاء تجميد األمر ا عتسال لألسير 

 ع   مؤلتا عرى توء تد ور وتعح الصحم وورود تسارير ع  تعرتح ألترار بدماغح.
سرا يرية عرى أ  يسم  لعا رتح ب يار  دو  ليود وسيبسم ع   يترسى الع ج نم المست فيات اي

 بموجب لرار المحكمة ايسرا يرية.
 21/8/2015وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 

 
 إدارة السجون ترضخ لبعض مطالب األسرى  نادي األسير:  .31

ت ت أكد األمي  العام لرجب ة ال عبية، األسير أحمد سعدات أ  إدار  سجو  ا حت ل ر : رام هللا
 لبعض م الب األسرى بعد  وض سرسرة م  ال  وات ا حتجاجية وتعريس ا نم إ ار المفاوتات.

جاء ذلل لدى  يار  محامم نادي األسير لألسير سعدات نم سج  تنفححت، إذ أ ار، حسب بيا  
د ت لنادي األسير يوم ال ميس، إلى أ  إدار  الّسج  ات ذت لرارا  بعدم التحام لوات السم  تالمتسا

لأللسام، والموانسة عرى  يار  األ  واأل ت ألسرى ل اة غ   نم حالة ونا  الوالدي ، والموانسة عرى 
عاما ( بدو  تصاري ، إتانة إلى ت ويد غرف ا نتظار نم  16 يار  أبناء أسرى الس اة تحت س  )

 تأو رم كيدارت وتالرمرةت بوسا ل ت وية.
 21/8/2015الحياة الجديدة، رام  هلل، 

 



 
 
 
 

 

 23 ص                                               3671 العدد:         21/8/2015 الجمعة التاريخ: 
  

 جاال يستهدف الوجود المسيحي: جدار الفصل في بيت كاهن الرعية الالتينية .31
لال كا   الرعية ال تينية األب أكثم حجا ي  ردا عرى است ناف ايجراءات التم يدية  :)بترا( -عما  

تد العدالة وتد تاري نا ومستسبرنا تلبناء جدار الفصل نم مدينة بيت جا ، بن  ما يحدع  و 
وأتاف أ  أ جار ال يتو  المعّمر  التم الترعت ت م ج ء م  حيا   .تا عرى  ذم األرضووجودن

 .تتعتبر مصادر  األراتم بمثابة مصادر  تاريخ العا  ت ومستسبل األجيال السادمةت، حيع تأصحاب ا
دس بسولح ما نسرح مول  الب ريركية ال تينية نم الس الرمالمرك  الكاثوليكم لردراسات وايع م  وأ ار

ولامت  توصرت جرانات الجيش ايسرا يرم صباحا ، ولم يسوموا بإع م سكا  المن سة بمجي  مت
سنة، نيما تظا ر  1500الجرانات بالت ة أكثر م   مسي   جر   يتو  يرج  عمر ا إلى حوالم 

 ألراتي م. ا نت اكاتالعديد م  السكا  المحريي  معربي  ع  غتب م واستيا  م م   ذم 
 21/8/2015الدستور، عمان، 

 
 "إسرائيل"متنافسين لرئاسة اللجنة العليا لمتابعة شؤون العرب في  ثمانية .32

تبي  مساء يوم ال ميس أ  ثمانية متنانسي  ر حوا أنفس م لر اسة : ب ل تا ر، تونيل عبد الفتا 
ساحة العربية نم الدا ل لجنة المتابعة العريا لرجما ير العربية ويمثرو  تيارات سياسية نا  ة نم ال

وسيتنانس عرى ر اسة تالمتابعةت كل م  األمي  العام لرتجم ، عوض عبد  وأ  اص مستسرو .
الفتا ، ور يس الجب ة، محمد بركة، وعبد الحكيم مفيد ع  الحركة ايس مية ال مالية، وكامل ريا  

ناصر دراو ة ومحمد أبو ريا م  الحركة ايس مية الجنوبية، والمر حو  المستسرو : سناء ل ب و 
والدكتور موسى حجيرات. وأوت  ر يس لجنة ا نت ابات، النا ب مسعود غنايم، أنح   نا لما ين ر 

، نإ  باب ال ميس نم وسا ل ايع م ع  إغ ل باب التر ي  عند الساعة السادسة م  مساء يوم
 التر ي  سيغرل عند منتصف الريرة.

 21/8/2015، 48عرب 
 

 قبالة السواحل التركية فلسطينيين فلسطينية تنفي غرق الجئينهيئة  .33
، أمس ةاألناتول: نفى أيم  أبو  ا م، ر يس  ي ة ال ج ي  الفرس ينيي  نم سوري -إس نبول 

 ج ي  نرس ينيي  أمس، إثر غرل  ورل  9ال ميس، أنباء تداولت ا وسا ل إع م لبنانية، ب ن  ونا  
 التركية نم البحر المتوس . كا  يسر م، لبالة السواحل

أ  اص، بين م نساء وأ فال، جراء غرل  9وكانت وكالة األنباء الربنانية، نسرت أمس، تمصرة 
، ان رل ب ريسة غير  رعية م  لبالة مرنن  رابرس ةنرس ينيا م   ج م سوري 40 ورل ت ريب يسل 
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 ذا النوة )نم حال ولوع ا(، عاد   ولال، نم اتصال  اتفم إ  حادثة م   مال لبنا  باتجام تركيات.
ما ير   عن ا أسماء التحايا، مبينا أ  ال ي ة تواصرت م  الوكالة الربنانية، ولم تذكر األ ير  
مصادر ا أو أسماء تحايا، نيما ذكر أن ا )الوكالة( نفت نم ولت  حل صحة ال بر الذي أوردتح 

دثة تالم عومةت، وحادثة غرل لارب يسل ودعا أبو  ا م إلى التميي  بي  الحا ب ذا ال صوص.
سوريي  أمس، لبالة سواحل تموغ ت التركية الم رة عرى المتوس ، حيع انت ل  فر السواحل التركم 

 .األربعاءم  الغرلى السوريي ، نم عمرية بحع استمرت حتى نجر  6جثع 
 21/8/2015القدس العربي، لندن، 

 

 م االحتالل طولكرمصابات في مواجهات خالل اقتحاعشرات اإل .34
أصيب ع رات الفرس ينيي  با  تنال بالغا  المسيل لردموة   ل مواج ات أعسبت التحام لوات 

 ا حت ل الص يونم مدينة  ولكرم  مال التفة الغربية المحترة بعد ظ ر ال ميس.
اجد ولالت مصادر محرية إ  دوريات ا حت ل توغرت نم المدينة، والتحمت السول نم ذرو  تو 

 الموا ني  بدا رح، مما استف  ال با  الذي  ر سوا الجنود بالحجار  و حسو م نم ال وارة.
وأ ارت المصادر إلى أ  لوات ا حت ل أ رست واب  كثيفا م  السنابل الغا ية عرى الموا ني  

 .ع وا يا، مما تسبب بعدد كبير م  ايصابات با  تنال نتيجة اكتظاظ ال وارة بالمتسولي 
كما أصيب عدد م  الموا ني  دا ل المنا ل والمحال التجارية با  تنال نم حي  ترك ت المواج ات 

 نم محي  دوار  ارة باريس وس  المدينة.  
 21/8/2015السبيل، عمان، 

 
 قوات االحتالل تتوغل بشكل في بيت حانون وتفتح نيرانها باتجاه الصيادين في بيت الهيا .35

ات ا حت ل، أمس، نم أراتم الموا ني   رل برد  بيت حانو ، وجرنت توغرت لو   ريل ال يخ:
 مساحات م  األراتم ال راعية، بالت ام  م  م اجمت ا مراكب الصيادي  لبالة بيت   يا.

ولال   ود عيا : إ  نحو ع ر آليات إسرا يرية توغرت نم األراتم ال راعية الوالعة نم من سة 
صبا  أمس، م يري  إلى أن ا انت رت نم مساحة تبعد ع  السياج تسعداتت، نم ساعة مبكر  م  

 متر. 200الحدودي نحو 
م  جانب آ ر، نتحت بحرية ا حت ل نيرا  أسرحت ا باتجام الصيادي  نم بحر بيت   يا، أمس، 

ولال صيادو  لزتاأليامت: إ  بحرية ا حت ل  اجمت ب كل مفاج"  دو  أ  يبرغ ع  ولوة إصابات.
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 م، بينما كانوا يسومو  با ستعداد لسحب تال بالت م  البحر، ما دنع م إلى ترل المن سة لوارب
 ومغادر  البحر عرى عجل تفاديا  يصابت م.

 21/8/2015األيام، رام  هلل، 

 

 المتحف الفلسطيني يستعرض صورًا توثق التصوير الفلسطيني المبكر .36
س ينم صورا  توثل تاريخ التصوير الفرس ينم نادي أبو سعدى: استعرض المتحف الفر -رام هللا 

 المبكر. وتعود بدايات التصوير الفوتوغرانم نم الب د إلى السر  التاس  ع ر.
 -1850ويسول الباحع عصام نّصار نم كتابح تلس ات مغاير : التصوير المحرم المكبر نم نرس ي  

وري  أوروبيي  كج ء م  الم روة ت إّ  التصوير الفوتوغرانم جاء إلى نرس ي  عرى أيدي مص1948
المعرنم األوروبم وايستعماري أيتا ، لك  ت ورم كصنعة محرية كا  م  مظا ر السر  الع ري ، 
حيع بدأت تظ ر استديو ات التصوير نم عدد م  المد  الفرس ينية أ م ا يانا والسدس ترت ما حيفا 

ر المحرم كا  عرى المجال ايجتماعم وأّ  ويبدو أ  تركي  التصوي والناصر  وبيت لحم ورام هللا .
الغالبية العظمى نم أول عسدي  م  بدايات التصوير المحرم تنتمم إلى ن ة البورتري ات، ولد َيع ى 
ذلل إلى أ  العمل نم ترل المرحرة كا  منحصرا  نم المحترف أو األستوديو إلى حد كبير، ولذلل 

 عا .نإ  إنتاج الصور العا رية كا  األكثر  يو 
 21/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 مسافرين فلسطينيين في رفح أربعةعن خطف  "أنصار بيت المقدس"مصر تعلن مسؤولية  .37

التحسيسات التم أجرا ا ج ا   أ ذكرت مصادر أمنية مصرية رنيعة : ف ب، وكالة سما أ-غ   
انري  نرس ينيي  نم   ف أربعة مس تأنصار بيت المسدستتنظيم  أ ا ست بارات المصري أكدت 

 إلىعنصرا  ينتمو   50اينراج ع  نحو  الرمرن  المصرية ب دف التغ  عرى حماس لدنع ا 
 السرفية الج ادية نم ل اة غ  ، والتع د عدم التتييل عري م مستسب  .

 -وأوتحت أ  مفاوتات عرى مصير الم ت في  بدأت نم ساعة متسدمة م  ليل األربعاء 
عبر وس اء مصريي  ونرس ينيي  نم الجانبي . ولالت  تأنصار بيت المسدستوبي  حماس  ال ميس

 وا  فاؤ متم التياد م إلى لرية التومة جنوب ال يخ  ويد،  األربعةالتحريات أنادت أ  الم  وني   إ   
أنصار بيت ت. وأنادت مصادر مسربة م  تأنصار بيت المسدستتاب  لتنظيم  األرضنم مرجن تحت 

 نم حال رنتت حماس م الب التنظيم. األربعةد بستل الم ت في  التنظيم ي دّ   أ    تالمسدس
 21/8/2015الحياة، لندن، 
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 ومطالبة بعدم ربطه بفتح معبر رفح "األمن الوطني"مصر: استنكار للهجوم على مقر  .38

نم محي  مبنى  ، انفجار مدوّ  20/8/2015 ال ميس أمسعبد الفتا : ول  صبا   منار -السا ر  
 ايسعافمصابا حسب ر يس  ي ة  29األم  الو نم ومحكمة  برا ال يمة، أدى إلى ولوة 

 المصرية، وتدمير بعض واج ات المنا ل والسيارات.
المصريي   الدي ، الباحع نم ال ؤو  ايلريمية، نم تصريحات ترف يونية محيمو الب العميد محمود 

رن  البري، مؤكدا أ  نت  المنفذ  و لرار سياسم بعدم الرب  بي  العمريات اير ابية ونت  منفذ 
نحص ا  مصري لح اعتبارات متعرسة باألم  السومم المصري، م يرا إلى أ  جمي  الحا ت يتمُّ 

 ومراجعت ا وتفتي  ا تفتي ا لويا.
 21/8/2015، لندن، قدس العربيال

 
 ويتها العربية واإلسالميةلشؤون القدس: "األقصى" رمز إيمان األمة ووطنيتها وه الملكيةاللجنة  .39

جريمة إحرال  تإ   : كنعا  عبد هللالال أمي  عام الرجنة المركية ل ؤو  السدس  :وناء م السح_ بترا 
 ة لبناء ال يكل الي ودي الم عوم مكا  المسجد األلصىت.المسجد األلصى ت كل   و  ت ويدي  

اكر  العربية وايس مية الفردية وال عبية ستبسى تدل نالوس ال  ر نم الذ ذم الحادثة ح  تإ    وأتاف
والرسمية، بن  إسرا يل مصّر  عرى المتم نم ن ج ا العدوانم التوسعم ا ستعماري وتدمير 
لامة الدولة الي ودية عرى أرض نرس ي   المسدسات ايس مية والمسيحية نم األراتم المحترة وا 

ب دم حار   1967سرا يرم لرسدس ال رلية عام تم  سياسة ت ويدية ممن جة بدأت ع ية ا حت ل اي
 المغاربةت.

وأوت  بن  األلصى ليس بيتا، أو مبنى يمك  أ  ي ب نيح حريل أو ترت مح ألسنة الر ب كني بناء 
 آ ر، بل  و رم  إيما  األمة وو نيت ا و ويت ا العربية وايس مية.

  21/8/2015الغد، عمَّان، 
 

  الفلسطينية لحسن أحد معتقلي دعم المقاومةلبشير ا استقبالحفل األردن:  .41
 أ مساء أمس ع  الم ندس ب ير الحس  أحمد معتسرم دعم المساومة بعد  األمنية األج   أنرجت 

لتى الحكم الصادر بحسح م  محكمة ام  الدولة بالسج  لمد  عام عرى  رفية ما عرف بستية 
 الفرس ينية.معتسرم دعم المساومة 
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ح د م  الموا ني   بم اركةحس ،  األميرحفل استسبال لح نم من سة تاحية م ذوو الحس  ونظ  
 ا حت ل.نم سجو   األسرىونسابة الم ندسي  ون  اء لتية  ايس ميةوممثري  ع  الحركة 

الم ندس ب ير الحس  عبر ع   كرم وامتنانح لكل م  ولف مع م نم محنت م، مؤكدا ا  نتر  مكوثح 
صرارم عرى ا  ال ريل الذي متوا نيح  و  ريل مكرل بال رف نم السج   ادت م  ع ي متح وا 

 ا عتسال. و تاج  رف يستحل التكريم    واأللصىوالع   والكرامة، واصفا دعم المساومة 
   21/8/2015السبيل، عمَّان، 

 
 "األقصى"تجاوز الموقف الرسمي مرحلة شجب االعتداء على األردن: مطالبات ب .41

لرابعة والستي  يحرال المسجد األلصى وت ايد ا نت اكات وا عتداءات الص يونية م  مرور الذكرى ا
بحل المسجد األلصى والمسدسات، اعتبر سياسيو  أ   ذم الذكرى يجب أ  ت كل ولفة لمراجعة 

مولف جاد وناعل لحماية المسجد  إلىاألنظمة وال عوب لموالف ا تجام المسجد األلصى، لروصول 
 عتداءات الص يونية، نم ظل استمرار الت اذل الرسمم العربم تجام  ذم الستية.األلصى م  ا 

ذكرى إحرال المسجد األلصى  أ   األمي  العام لح ب جب ة العمل ايس مم محمد ال يود اعتبر 
ت كل حان ا لألنظمة وال عوب بمراجعة مولف ا تجام المسجد األلصى والسيام بالواجب  أ يجب 

تجام ما  وايدانةتجا  ا، م البا المولف الرسمم األردنم بتجاو  مرحرة ال جب  الو نم وال رعم
 يجري م  تجاو ات بحل المسجد األلصى.

ات الفعل وا  يكو  كما  الب ال يود نم حديع لزتالسبيلت بن  يرتسم المولف الرسمم م  مستوى رد  
السياسة الرسمية منسجمة تجام ما   نال تحرل عرى كل المسارات الممكنة والمتاحة وا  تكو  موالف

إعاد  النظر باتفالية وادي عربة، نم ظل  إلىودعا ال يود  يرام ال عب تجام  ذم الستية العادلة.
المسدسة التم يتولى  األماك وانت ال حرمة  األردنيةاستمرار العدو الص يونم نم انت ال السياد  

 اتفاليات.أو  يونم ألي معا دات الوصاية عري ا، وعدم احترام الكيا  الص األرد 
لردناة ع  المسجد األلصى  األردنيةعبيدات ر يس ال ي ة ال عبية  عبد هللام  ج تح أكد الم ندس 

والمسدسات ونسيب الم ندسي  السابل، أ  المسجد األلصى يمر بن  ر مرحرة نم ظل استمرار ما 
الص يونم لتغيير وال  المسجد  م  العدو األنظمةوصفح بالتوا ؤ غير المعر  م  لبل بعض 

و الب عبيدات بولف الع لات م  العدو الص يونم، مست جنا  األلصى ونرض وال  جديد  نال.
ما جرى م  أحكام نم األرد  نيما  إلىم حسة م  يساومو  ا حت ل وم  يدعمو  المساومة م يرا 

 يعرف بستية معتسرم دعم المساومة.
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لو نم الدستوري الدكتور أحمد ال نال عرى ترور  تع ي  ودعم صمود نيما أكد أمي  عام الح ب ا
نم السدس، وعدم  ايس ميةال عب الفرس ينم نم السدس وكل نرس ي ، والحفاظ عرى ال وية العربية 

دور ناعل  أيغياب  إلىال نال  وأ ار ا كتفاء بال  ابات والفعاليات المناصر  لستية السدس.
العديد م  المؤتمرات  أ   المسجد األلصى، كما أكد  أحرالعسب حادثة    تأنلمنظمة السدس التم 

 الرسمية عسد لدعم لتية السدس ماديا ومعنويا لك  لم يسفر عن ا أي  مء سواء رسميا أو  عبيا.
  21/8/2015السبيل، عمَّان، 

 
 يواصل جوالته " اإليطاليكي ال ننسى"وفد لبنان:  .42

السفير، والتسى العود  جريد  لرتتام  م  ال عب الفرس ينم ودعم حل   ار وند م  الرجنة ايي الية
ر يس تحرير ا ال ميل   ل سرما  الذي لدم ألعتاء الوند عرتا  مكثفا  لألوتاة السياسية 

نح  نعيش أ مات كبرى، األمر الذي يجعل حتور لتية تالمرت بة نم الم رل العربم، نسال: 
حتوركم يع   األمل نم التمير اينسانم المناصر لستية نرس ي .  نرس ي  متراجعا  أحيانا . لك 

 ت.ا حت ل ايسرا يرم لم يكتف بفرس ي  وحد ا، بل مّد احت لح إلى األراتم العربية أ   
نم تتامن ا م  نرس ي  ولتايا  تكم   ننسى صبرا و اتي توحّيا سرما  الج د الدا م لرجنة 

  .العرب
لد التسى مع  ب ور ر يس المرك  العربم لرتواصل والتتام ، الذي أ اد بالوند  مايي الوكا  الوند 

وب م ء لح موجودي ، نم الولت نفسح، نم األرد  ونرس ي  ل   ة عرى معانا  الفرس ينيي ، 
 ولدعم حس م نم الحرية والعود  وا ستس ل. 

 21/8/2015السفير، بيروت، 

 
 تضمن عدم تسرب البضائع اإلسرائيلية للدول العربية تراتيجيةباس المطالبة: الجامعة العربية .43

تونات:  الب المؤتمر التاس  والثمانو  لتبا  اتصال المكاتب ايلريمية لمسا عة  -السا ر  
عربية موحد  تتم  عدم تسرب البتا     ستراتيجية، بترور  إيجاد تصور  امل تإسرا يلت

 لمحانظة عرى األم  السومم العربم.ايسرا يرية إلى الب د العربية، وا
أيام نم مسر  3وأكد المؤتمر، نم توصياتح الصادر ، أمس، نم  تام أعمالح التم استمرت عرى مدى 

الجامعة العربية بالسا ر ، أ  است دام س   المسا عة ا لتصادية والثسانية يسرا يل أثبت نعاليتح 
ة، ونم مسدمت ا استعاد  األراتم المحترة والحسول عرى مدى عسود  ويرة نم  دمة الستايا العربي
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و دد المؤتمر عرى أ   ذا الس   سيستمر مرنوعا  نم وجح إسرا يل إلى أ  ترت م الت اما   المغتصبة.
 كام   بإ الة ا حت ل وت بيل لرارات األمم المتحد  واحترام المواثيل الدولية واتفاليات جنيف.

التم انت رت نم أنحاء العالم،  اصة ج ود حركة مسا عة وسحب وأ اد بالمسا عة ال عبية 
(، موتحا أ   ذا سيع   م  الوعم ال عبم BDSا ستثمارات ونرض العسوبات عرى إسرا يل )

لامة  العالمم أل مية  ذا الس   السرمم نم دعم الستية الفرس ينية، ين اء ا حت ل والحصار وا 
وعاصمت ا مدينة السدس، والذي امتد لي مل منظمات ومؤسسات  دولة نرس ي  المستسرة عرى أرت ا

أكاديمية ونسابات وكنا س نم عدد م  الدول تعمل عرى مسا عة إسرا يل،  اصة الجامعات 
 ايسرا يرية.

مريو   الب م  الممركة المتحد   7الذي يتم  تووجح المؤتمر التحية لزتاتحاد مجالس  ربة بري انيا
لصال  مسا عة ا حت ل؛ لمعالبتح عرى جرا مح وانت اكاتح لحسول اينسا  وم ترف دول العالم 

والسواني  الدولية والتم كا  آ ر ا حرل عا رة نرس ينية بنكمر ا م  لبل المستو ني  العنصريي  نم 
مثسف وننا  م  الممركة المتحد  أعرنوا مسا عة  700كما حّيا المؤتمر مولف أكثر م   جريمة حرب.

ثسانيا  وعدم الم اركة نم أي م اري  ثسانية أو ننية ممولة م  لبل إسرا يل أو مؤسسات ا  إسرا يل
وعدم لبول أية دعو  ذات صرة بالحكومة ايسرا يرية وذلل لرتغ  عرى إسرا يل ولحث ا عرى ا لت ام 

العربية وأكد المؤتمر ترور  ا لت ام بنحكام المسا عة  بسواعد السانو  الدولم وحسول اينسا .
يسرا يل كون ا تسا م ب كل نعال نم مساعد  الفرس ينيي  نم معركت م الوجودية م  ا حت ل نم 

 ظل الظروف الصعبة التم تمر ب ا األمة العربية حاليا  والتحديات التم تفرت ا العولمة.
ير أنور وترأس وند نرس ي  نم ا جتماة: مدير ال ؤو  السياسية لمنظمة التحرير نم دم ل السف

 عبد ال ادي، والمست ار أول م ند العكرول م  مندوبية نرس ي  بالجامعة.

 21/8/2015، األيام، رام  هلل
 

 قوياً  الجامعة العربية: حملة مقاطعة "إسرائيل" سجلت نجاحاً  .44
أكدت جامعة الدول العربية، أ  حمرة مسا عة إسرا يل والتتام  م  ال عب : مراد نتحم  –السا ر  
ينم سجرت نجاحا لويا  اصة عرى المستوى الدولم نم ظل تصاعد الس   الدولم عرى الفرس 

ولالت الجامعة العربية نم تسرير ل ا عرتتح نم المؤتمر  ا حت ل ايسرا يرم وممارساتح العنصرية.
لتبا  اتصال المكاتب ايلريمية لمسا عة إسرا يل بر اسة األمي  العام المساعد ل ؤو   89الز

  واألراتم العربية المحترة السفير محمد صبي  نم مسر الجامعة العربية، أ  حمرة المسا عة نرس ي
تتصاعد وتتس  رسميا ويتواصل تنثير ا نم  تى المجا ت حيع باتت ت كل أرلا لحكومة ا حت ل 
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ي  د تتامنا وأناد التسرير تأ  العالم  ايسرا يرم التم اعتبرت انت ار حمرة المسا عة ت ديدا لوجود ا.
كبيرا م  حركة المسا عة ونرض العسوبات عرى إسرا يل وع ل مؤسسات ا و ركات ا المتوا  ة نم 
انت ال السانو  الدولم و م مستمر  حتى إن اء ا حت ل ونظام الفصل العنصري وتفكيل 

رير أ م وسجل التس المستو نات وجدار الفصل العنصري وعود  ال ج ي  الفرس ينيي  إلى ديار مت.
 التم لامت ب ا حم ت مسا عة إسرا يل   ل الفتر  الماتية. اينجا ات

 21/8/2015، الشرق، الدوحة

 
 ضربات جوية إسرائيلية على الجوالن التلفزيون السوري يؤكد شنّ  .45

أكد الترف يو  السوري ولوة غارات جوية إسرا يرية عرى  تبة الجو   يوم : أحمد حس  -بيروت 
ونسب تسرير الترف يو  إلى مصدر عسكري لولح إ   إ  ال سا ر كانت مادية نس . ال ميس ولال

 تعد  صواريخت است دنت مرك ا لرنسل ومبنى حكوميا نم من سة السني ر  نم  تبة الجو  .
 20/8/2015، وكالة رويترز لألنباء

 
 مواقفها هلل زارعي ينتقد تحريض بالده على حماس ويشيد بثبات  سعديراني اإلمحلل ال .46

انتسد محرل إيرانم )محانظ( م تص نم لتايا ال رل األوس ، ما تتعرض لح حركة حماس :   را 
م  تحريض وتنليب بعض األ راف لررأي العام اييرانم عرى الحركة نم أعساب ال يار  التم لام ب ا 

ة تآناجت ونم حوار ن رتح صحيف ر يس المكتب السياسم  الد م عل لرممركة العربية السعودية.
اييرانية وترجمح تالمرك  الفرس ينم لاع مت، لال سعد هللا  ارعم، إ  ت نال نرلا كبيرا بي  ما ي ر  
نم ايع م والحسيسة الموجود ، حيع انعكست  يار  م عل لرسعودية نم إيرا  ب ريسة سي ة حرتت 

 ذم الحركة التم   ت ال تمثل  الرأي العام اييرانم عرى حماس، بينما   يريل  ر   ذم األ ياء تد
 إحدى السواعد السوية لرمساومة، وتتمت  بسدرات كثير  نم تعب ة العالم ايس مم وجب ة المساومةت.

وأتاف  ارعم أ  ت نال عد  نسا  نيما يتعرل بع لة حماس م  جب ة المساومة، وم ترف دول 
ار أصيل، واذا نظرنا إلى ان  لت ا جب ة المساومة، أو : حماس ليست وليد  الساعة بل  م تي

وتاب  بالسول: إذا نظرنا إلى جذور حماس  الرسمية نسد متى عرى و دت ا أكثر م  ث ثي  عاما ت. 
ومن رسات ا، نإن ا تمترل تاري يا عمرم تسعو  عاما ، ألن ا لبل أ  تعر  ع  نفس ا باسم حماس، كا  

حماس ليست حديثة الع د، وليست غير ناتجة،  لدي ا ن ا  ب كل مؤسسات  دماتية. لذلل نإ 
بحيع   تدرل ما  م أ دان ا، ولك  نم بردنا و اصة عرى الساحة ايع مية، توجد سرسرة م  

 التسارير المتنالتة حول حماس، وع لة  ذم الحركة م  محي  ا ايلريمم والدولم. 
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ن ا تيار دينم تتب    ا دينيا معتد ، وأوت  بالسول: م  حيع الما ية الذاتية لحماس، يجب السول إ
لذلل حماس، وعرى مدى تاري  ا لم تدعم أي ت رف أبدا . ونح  م    ل تعا ينا م  حماس ن  د 

وأ ار ال بير  ارعم أ  تحركة حماس تعمل م  أجل تحرير كل نرس ي ،  أ  لدي م موالف ثابتة.
ب ثبات ا عرى مبادئ الستية الفرس ينية، و م   تعترف أساسا  بوجود إسرا يل. اليوم حماس وبسب

 تتعرض ل تى التغو ات والمتايساتت.
ولال  ارعم إ  تحماس تمر بظروف صعبة، حيع ليس ل ا أي ع لات صدالة م  جارت ا العربية 
الوحيد  تمصرت، والتم لم تسفل أبواب ا نم وجح الفرس ينيي  نحسب بل تحولت كعنصر تغ  تد 

ستمرار وجود حماس نم جب ة المساومة بالرغم م   ذم التغو ات،  م غ   أيتا . لذلل إ  ا
 لتية ذات أ مية نا سة، و ذا يدل عرى أ  حماس تستحل الدعم الجاد ولدي ا ثبات نم الموالفت.

و الب ال بير نم لتايا ال رل األوس ، العالم ايس مم أ  يبذل ج ودم م  أجل إعاد  الستية 
الر يسة، ليس أل  مصير ال عب الفرس ينم يتولف عرى ذلل، بل أل  الفرس ينية إلى مكانت ا 

 مستسبل العالم ايس مم مرتب  بح باألساس. 

 20/8/2015، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بناء مشروعي كلية اآلداب ومبنى االحتفاالت  تمول السعودية: جامعة األزهر في غزة .47
الممركة العربية السعودية مولت بناء م روعم كرية غ  : أعرنت جامعة األ  ر نم غ  ، أمس، أ  

وجاء نم بيا  لرجامعة، أ  التمويل تم م  صندول  اآلداب ومبنى ا حتفا ت المرك ية بالكامل.
 مريو  دو ر أميركم، بإ راف وكالة الغوع وت غيل ال ج ي  تاألونروات. 21التنمية السعودي، بتكرفة 

 21/8/2015، األيام، رام  هلل
 

 لحرقه؟ "46"في الذكرى الـ الحزينمن لألقصى  .84
 إسماعيل عامر

و  تكاد تنسى بل  برفور،  ت ال الجرا م الص يونية تتوالى عرى أ ل نرس ي  ومسدسات م منذ وعد 
تحفر نم األذ ا  نم ظل تاريخ األمة المث   بالجرا ، ن م مح ة ظ م كبير  ووصمة عار   

 منتظر  لبيت المسدس.تغسر ا سوى جحانل التحرير ال
م ألدم اير ابم مايكل دينيس عرى إحرال المسجد األلصى الح ي  أولى السبرتي  21/8/1969نفم 

وثالع الحرمي  ال ريفي ، محاو   تنفيذ سياسة الص اينة المتمثرة بالستاء عرى األماك  ايس مية 
ا رتح, وم  لبرح أحرل أ ل غ   نم نم نرس ي , وبكل جرأ  أحرلوا ال فل عرم الدواب ة لبل أيام وع
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م, دو  ا لتفات إلى موالف المسرمي , وترجمت ذلل ر يسة الو راء السابسة 2014العدوا  األ ير عام 
غولدا ما ير إبا  حرل المسجد األلصى بسول ا: تلم أنم ليرة حرل المسجد األلصى, نكنت أتول  

لك  تفاجنت بعدم تحرل أحد تدنات, نب ذا انتفاتة عارمة نم كل ل ر إس مم تد )إسرا يل(، و 
عام ا بحرل م منبر ص   الدي  أظ  أن م حرلوا  46حرلوا لروب أ ل نرس ي  ب ذم الحادثة, نمنذ 

 التمير العربم ايس مم؛ ألنح ما عاد يتحرل م  يومح.
مت م  ما  و دور منظمة المؤتمر ايس مم التم تتم نم عتويت ا جمي  الدول ايس مية، وألي

أجل الدناة ع  المسجد األلصى والمسرمي ؟، وما  و دور ا نم مجاب ة إجراءات الكيا  ال  ير ، 
وسعيح إلى ت ويد مدينة السدس بكل األساليب غير ال رعية، مثل: مصادر  األراتم والممتركات 

و   بذلل محا الفرس ينيي ،الفرس ينية، وممارسة أساليب الس ر واير اب لسكان ا األصريي  م  
 ت جير الي ود م  دول العالم وتو ين م نم السدس، وعد ا عاصمة لح.

وكل منا يسم  ع  معانا  أ ل بورما م   األرض،ما  و دور ا نم حماية المسرمي  نم بساة 
لماذا   نتعرم م   يخ  ايس م،ألول: كفانا ذل وم انة يا أ ل  ؟!،المسرمي  الذي  يحرلو  أحياء

 األلصى؟!
رل الب   الذي أنجب  يخ األلصى, نجسد ال يخ را د ص   صور  الرجل الذي يحمل  م نبو 

الو   و م المسرم, نسبل أيام كرم مرل السعودية سرما  ال يخ را د ص   بجا    مالية تكريم ا لح 
عرى ج ودم التم يبذل ا بدناعح ع  ايس م,  مء جميل أ  يكرم  ذا الرجل, ولك  كانت الرفتة 

ميرة ما ناجن بح الجمي    ل حفل التكريم بننح تبرة بنصف الجا    أل فال سوريا، وكننح يسول الج
لرمرل: تل  نحرر األلصى، إ  إذا كا  لربنا عرى لرب رجل واحد، المسرم نم  رل المعمور   و 

بارل, أ م أنا الذي نم غرب ا، ودمح دممت, وتبرة بالنصف اآل ر لولفية ت دم المسجد األلصى الم
لفت انتبام الجمي  إلى أ  أ ل األلصى   يردو  ما   بل يريدو  إجراءات عمرية لحمايتح, وكننح 

 يدل م عرى إحدى ال رل التم ب ا نثبت ألدام المراب ي  باأللصى. 
ويا لألسف!، تمر ذكرى حرل المسجد األلصى مرور الكرام عرى الكثير م  وسا ل ايع م، نمن م 

ومن م م  يذكر ا عرى استحياء، ومن م م  يتعامل مع ا عرى أن ا عنصر تاري م م  يتجاو  ا، 
وا ع م وثا سم، ولريل م  يتعامل مع ا عرى أن ا وال  وظرم واعتداء عرى دور عباد  حرمت ا األديا ، 
صدارات إع مية ليعرف العالم حسيسة  ولد آ  األوا  يبرا   ذم المناسبة عالميًّا بمعارض ومتاحف وا 
الكيا  العبري وظرمح وجورم, نرماذا   تتبنى منظمة التعاو  ايس مم  باعة مجرة دورية تصدر 
  ريًّا ترصد   ل ا أحداع ايجرام الص يونم بحل المسجد األلصى، وت ب  بكل الرغات وتو ة نم 
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لمسجد كل البردا  وعبر كل وسا ل ا تصال, ولماذا   تتبنى الدول ايس مية كتابة تاريخ ا
د الح نم المن ج الدراسم ل ربة المرحرة الثانوية؟  األلصى، وا 

م  حل أ ل السدس أ  تكو  ل م جب ة حامية ومساند  ل م نم كل الظروف واألحوال، وم  حل كل 
مسرم أ  يعت  بسو  ايس م وأ رح؛ نكل مسرم يتمنى أ  يرج   م  عمر ب  ال  اب و م  ص   

  م  السو  التم ت رس كل ظالم متجبر تال. م،ايس م م  الردة  الدي ،
 20/8/2015، فلسطين أون الين

 
 واالحتالل  الوطنعن  .84

 عبد الحميد صيام د.
عاد  تجديد    يار  العربم لفرس ي  ت بي  و يار  الفرس ينم لفرس ي  ترور  ونتال وع ل يتجدد، وا 

 الع د بحب الو   بعد غياب.
ل مدينة يعتسد أننا نتحدع نس  ع  برد عادي مثرح مثل م    يعرف مد  نرس ي  و صوصية ك

بسية بردا  الدنيا، نيح  جر وبحر وجبل ون ر وس ل.   ليس الوت  عرى  ذم الصور ، نفم  ذم 
الرلعة النادر  م  األرض يتسابل ني ا جمال ال بيعة م  رلة المنا  وتنوة الجغرانيا وحنان ا وتنوة 

اتح السماوية لتمت ج كل  ذم العناصر معا وي رج من ا نسيج لبرد نادر الفركرور م  المسدس بكل تنويع
الوجود،   مثيل لح نم رلعة صغير    دت ب وغ أول حتار  عرى وجح األرض. نعندما أعوج نم 
الصيف عرى الو   أعمل عرى أ  تفرت منم لرية أو مدينة م  النالور  التم ولفت ب ا لبل أيام إلى 

د ترسيم حدود ا إثر معا د  كامب ديفيد،   ترد نم ذ نم لرحظة واحد  أننم رن  التم  رت ا بع
سا  . معاذ هللا. نننا أعود إلى البرد األجمل ألحول الحب إلى ع ل والمعرومات إلى تجارب ونب  
فر م  الت حم والولح واألمل وأع م الكتابة مسحة م  الرومانسية التم ت كل  ري ا  الذكرى إلى س 

 ر والبكاء والغناء واألمل.م  ال ع
لسد كَزوتزحنم الغربة حتى  فت عظامم، وكم بكيت وجعا وحنينا لرو   وأنا أحمل حسيبتم وأسانر م  
برد إلى برد، أبحع ع  ع ل لمدينة تعوض ج  يا ع  ول م بب د   مثيل ل ا، تساتل عري ا وم  

امري  والمجرمي  السترة وما  الوا ولم أجد. أجر ا كل ال عوب والحتارات وايمبرا وريات والغ ا  والمغ
نتعالوا معم نم جولة ع ل   أحرى و  أجمل ل ذا الو   ا ستثنا م، الذي وصف الرب أرتح 

 بنن ا تفيض لبنا وعس .
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 حيفا مدينة يحلو العيش فيها
  داء العود  إلى حيفا، وتعنم نم أحد تفسيرات ا سم، األرض التم ي يب العيش ني ا، ت فم م

حرما  م م  والجروس عرى لمة كرمر ا الساحر ين ذل إلى عنا  السماء ويغسرل بالندى و ذى 
بيارات البرتسال وي رعل عرى أسرار ت لم البحر والجبل والس ول ال تراء.   أست ي  أ  أني ا 

ح نم حس ا نم عجالة وليعذرنم صديسم جونم منصور الذي عرمنم نم يوم ع  حيفا أكثر مما تعرمت
د ر، وأنا الذي ولعت نم ع س ا م  أول نظر  لبل نحوعسدي ، عندما ج ت لرمدينة نم م مة دولية 
والتسيت بالمرحوم تونيل  وبم أحد أع م ا العظام. است اة جونم المسكو  بحيفا والذي  رد ا نم 

  صفحات مج ولة كل كتاباتح الغ ير ، وآ ر ا مجردم األ م تحيفا الكرمة التم صارت مدينةت أ  يفت
، ولم يبل م  سكان ا إ  نحو ألفي  ح روا 1948م  تاريخ المدينة، وكيف تم ت  ير ا عرليا عام 

نم معتسل جماعم ومنعوا م  ال روج لمد   ويرة، وأصبحوا اآل  نحو  مسة وث ثي  ألفا يمثرو  
ة ا نتداب البري انم. ع ر  بالم ة نس  م  سكان ا األغراب، و م النسبة نفس ا معكوسة عند بداي

تجولنا نم األحياء العربية واحدا واحدا و رنا بيوت ا الم جور  والمكسر  بعد أ  التحمت ا العصابات 
الص يونية وأتت عرى محتويات ا، ثم أجبر الي ود المغاربة عرى السك  نم ترل البيوت الم مرة إلى 

تعت الدولة يدي ا عرى ترل البيوت الفار ة، بتمرد أ رل عريح ثور  المغاربة. و  1951أ  لاموا عام 
التم تدل عرى ثراء وسعة ورنام تحت  ا رة ما سمم بسانو  أم ل الغا بي . تحاول اآل  أ  تبيع ا 
بمنالصات تكاد تكو  سرية لتتنكد أ  الم تري ليس م  أصحاب ا أو العرب الميسوري . ويسوم اآل  

ب ريسة لبيحة  و ت جمالح وحولتح إلى بناية سكنية أحد المستثمري  بترميم أحد  ذم البيوت 
ل ستثمار   غير، وبالتالم تم دن  صفحات م  التاريخ والذكريات التم ت  د عرى عروبة المدينة. 
يحاول الغ ا   مس معالم المدينة العربية ب تى السبل. يغيرو  أسماء ال وارة واألحياء والميادي  

جماعية لرمدينة، لك  كل  اوية وتكية وكنيسة ومسجد يفند ترل والساحات. وي ورو  الذاكر  ال
األبا يل.  عرت وأنا أ ور مسجد ا ستس ل أ  أنفاس  يخ المجا دي  ع  الدي  السسام ما  الت 
تعبل نم المكا  و و ي  ب ويحرض ال باب عرى عدم ال توة وا ستس م وعرى ترور  مساومة 

سة مار الياس لت ا د النصب التذكاري الذي أليم لتذكير األجيال الغ ا . و  بد م  ولفة أمام كني
بمصير جنود نابريو ، الجرحى والمرتى الذي  لتوا نم سف  الجبل وجمعت الكنيسة رنات م 
ودننت م نم لبر جماعم لكم يعتبر كل غ ا  األرض أ  مصير م إلى  وال. وأل  الحديع ع  حيفا 

عرى لدر م  األ مية سنعاود الحديع ع  المدينة ب مء  أمر  يل وكتاب جونم منصور الجديد
 م  ايس اب.
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 عكا وحكاية كورنيشها المحرر
أما الجروس بي  يدي مركة ال ما  ولا ر  ايمبرا وريات عكا، ني فم م  داء ع ش عا فم م م  

ا د حسي    ترتوي منح إ  إذا جرست أمام حسن ا و ا دت البحر يسبل راحتي ا كما نعل م  لبرنا ر 
الذي بكى أمام سور ا و  ب ود لرب ا وتمنى عري ا أ  ترنل بسربح المعنى. عكا   مثيل ل ا. عرالة 
وتسدم، نم  ج ة  نال  جمة استي انية  رسة ل ستي ء عرى الحم السديم الذي تسكنح غالبية عربية 

لمدينة السديمة، رغم يصل عدد ا إلى نحو تسعة ع ر ألفا، وم  ج ة أ رى  نال تمسل والتصال با
المغريات والتغو ات لرت رم عن ا. تحاول تدا ر  أراتم إسرا يلت ولف ال جر  الي ودية المعاكسة 

 30م  المدينة باتجام ن اريا والكريوت، وولف ارتفاة نسبة العرب نم المدينة التم تصل اآل  إلى 
ك . نما يربع األغراب إ  أ  يرحروا بالم ة. نكرما    بيت سارة العرب  ست جارم أو  را ح إ  أم

عندما يجاور م العربم. نما  م إ  نتر  حتى تجد الحم  اليا م  سكانح م  غير العرب، ويصب  ذا 
غالبية عربية،  اصة الج ء المحاذي لربحر م  الج ة الغربية والجنوبية. أنظر إلى الم ا  عرى 

  المدينة وذاكرت ا التاري ية،   تكاد تجد متن  ا الكورنيش، لال لم الدكتور س يل ميعاري أحد أعمد
واحدا م  غير العرب. نح  ن عر ونح  نم  ذا الحم أننا حررنام م  الغرباء. لسد أعرنت اليونسكو 
مدينة عكا مولعا تراثيا لانسانية جمعاء، وبالتالم أصبحت حماية الموال  التاري ية العريسة ليست 

صة لك ف الت وير التاري م لررواية الص يونية المرفسة حول ع لة  ننا إسرا يريا نحسب، بل نر 
المدينة بني موروع إسرا يرم.  ذا  و مسجد الج ار الذي يذكرنا بنحمد با ا الج ار الذي أعاد 
نابريو   ا با ع  المدينة نسام ب ر  لبعتح ورمي ا عرى ترة صغير   رل المدينة تسمى إلى اليوم تترة 

 نابريو ت.
ي  المؤسسات العظيمة التم حانظت عرى عروبت ا مؤسسة تاألسوارت التم بدأت دار ن ر ثم م  ب

تحولت إلى مرك  ومعرم ثسانم وحتاري لحماية التراع الفرس ينم وتكريس عروبة المدينة وتكريم 
أبناء المدينة المبدعي  مثل، غسا  كنفانم وأحمد ال سيري وسمير  ع ام وال اعر  ريل حسنم 

م. ولد استمعت ل ر  مفصل م  السا مي  عرى المؤسسة حاليا مدير المؤسسة يعسوب األيوب
حجا ي، الذي أكد أ  المؤسسة   تتعامل م  الس ات ايسرا يرية رغم أ مت ا المالية ورغم التغ  
وايغراءات، والسيد  ب ية غريفات أم حسي   وجة ال  يد محمد غريفات الذي  ارل نم عد  

سنة نم السج  إلى أ   رج نم عمرية التبادل. و م ابنة  15المؤبد لتى من ا عمريات وحكم ب
ال اعر  ريل حسنم األيوبم ويعود بنسبح إلى األكراد الذي  رانسوا ص   الدي  واستسروا نم المدينة. 
يسول السيد حجا ي إ  المؤسسة لعبت دورا رياديا نم ح د نرس ينيم الدا ل نم دعم تالسدس 

. والمؤسسة ليست منحا   لفصيل أو ح ب، بل لفرس ي . تلسد 2009انة العربيةت عام عاصمة الثس
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غسرت السر ة الفرس ينية أيدي ا م  دعمنا ولو  الدعم السادم م  السويد والبعثة البابوية لتولفنا ع  
ا العمل بسبب نسص التمويلت. لسد ات رت المؤسسة لولف مجرة تاألسوارت الفصرية التم كانت منبر 

حرا لابداعات والدراسات. و  بد م  عود  لرحديع ع  المؤسسة وأ مت ا لعل صوت ا يصل إلى 
 المعنيي  باألمر وينسذون ا م  ا ن يار.

 
 بيت لحم ونزيف الهجرة واألرض

 ي ا  يرفتا  النظر نم بيت لحم، م د المسي  عريح الس م، تنالص الوجود المسيحم ني ا وتنالص 
ك ا المدينة وجارتا ا بيت ساحور وبيت جا . نبعد أ  كانت المدينة ذات غالبية األرض التم تمر

مسيحية عالية، بدأ  ذا الوجود يتنالص تدريجيا وب كل م رد، كما لال لم محدثم السس الدكتور 
متري الرا ب، أحد أعمد  المدينة والنا  ي  عرى تثبيت الوجود العربم عامة والمسيحم  اصة نم 

 رتح أثناء تنظيمح لمؤتمر نرس ينيم ال تات، الذي دعا إليح العديد م  األساتذ  والنا  ي  المدينة. 
الفرس ينيي  لدراسة ظا ر  الن يف المستمر لروجود المسيحم نم أرض المسي . أما ع  األرض نسد 
 كادت تكتمل م   ات إسرا يل بابت ة ما تبسى م  أراتم المد  الث ع حيع تم ا ستي ء عرى

? م  األراتم وتسف مستو نة غيرو ك ا ول غريظ نول بيت لحم ت نس ا بب ء. ولكم ت ا د 87
كيف وصرت المنسا  نم بيت لحم وتواحي ا ما عريل إ  أ  تسف نول لمة جبل يسمى  نا 
تإيفرستت، لت ا د كيف ترتف المستو نات م  كل جانب كنن ا حبل م نسة حول أعنال المد  

لى الجدار العنصري كيف ي ترل أرض المدينة ويسسم الحارات واألحياء والبيوت إ انظرالث ع، ثم 
وب ريسة نجة   تعنم إ  المصادر  والس ر والتتييل كم يرحل السكا ،  اصة المسيحيي ، لتدعم 
إسرا يل أ  التعايش بي  المسرمي  وغير م م  أتباة الديانات األ رى أمر مستحيل، نرماذا يروم 

 يل إذا أصرت عرى ي ودية الدولة. األب متري أصر نم حديثح عرى أ  السبب الر يسم الناس إسرا
ل جر  المسيحيي   و ا حت ل أو  وثانيا وعا را، وال جر  أو الت جير ليس مسصورا عرى المسيحيي ، 
بل عرى المسرمي  أيتا، لك  النسبة تبدو مرعبة عند المسيحيي ، ألن م اص  ألرية كانت أيام 

 بالم ة. 2بالم ة وان فتت اآل  إلى ألل م   8 نتداب   تتجاو  ا
 

 أريحا مدينة تنمو وتزدهر في النسيان
م  المد  األلل ذكرا نم نرس ي  مدينة أريحا، التم يتفل عرماء األنثروبولوجيا عرى أن ا ألدم مدينة 

ا   تمرل رواية  اصة ب ا م  مسكونة نم التاريخ. ولم تك  المدينة ت دنم ل يارت ا رغم لرب ا، ألن 
ج ة، ول سس ا الجاف و مس ا الحارلة نم الصيف م  ج ة أ رى، حيع ت يد درجة الحرار  ني ا 
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كيرومترا. و ذم م   35ع  رام هللا نم يوم عادي ثمانم درجات، رغم أ  المسانة بين ما   ت يد ع  
اج أكثر م  نصف ساعة  صوصية نرس ي ، أ  يكو  بي  المصيف والم تى مسانة   تحت

 بالسيار  بينما تحتاج نم الو يات المتحد  ألرب  ساعات بال ا ر .
اكت فت نم  ذم المر  أ  المدينة تن ض وتتس  وت  د حركة عمرانية كبير ، نالبرد  الصغير  التم 
كانت تعتبر حديسة  رفية ألغنياء السدس أصبحت اآل  مدينة مكتمرة يصل عدد سكان ا إلى نحو 

35000. 
ونم المدينة جامعة  نتة لرنظر  م جامعة ا ستس ل، أحدع الجامعات الفرس ينية التم أن  ت عام 

إلى  2011كنكاديمية أمنية، ثم ما لبثت أ  تحولت عام  2007وانتتحت  ستسبال ال ربة عام  1998
لبناء جامعة  جامعة نموذجية متكامرة بفتل ج ود محرية بحتة ومجرس أمناء يعمل بكل مصدالية

را د  مت صصة نم العروم العسكرية واألمنية وال ر ية، كما  ر  لنا بإس اب ر يس الجامعة 
الدكتور عبد الناصر السدومم ور يس مجرس أمناء الجامعة الرواء تونيل ال يراوي. وأل مية النموذج 

 .الذي لدمتح الجامعة سنعود لبحع الموتوة ب مء م  التفصيل نم مسا ت لادمة
 21/8/2015، القدس العربي، لندن

 
 حق العودة ننسىكي ال  .05

  ماورتيسيو موسولينو
ا حت ل لح آ ف الوجوم، وآ ف الظ ل، والتم تنحصر وتبر  نم الحيا  اليومية وتجعر ا غير 
إنسانية. ا حت ل ليس  ي ا  مجردا ، غير معروف، ولكنح يتجّسد م  ا ستغ ل والحرما ، ل دف 

راد  ال عب الذي يعانم م  ا حت ل. و ذا  و بالتب  ما يحدع نم نرس ي ، حيع كسر مسا ومة وا 
سياسة الفصل  .تفرض إسرا يل عرى رجال ونساءز ذنب م الوحيد أن م يريدو  استعاد  كرامت م

العنصري الذي   ُي ال. و م تفعل ذلل بتوا ؤ م  دول وحكومات، مر  م    ل المساعدات 
بالصمت المذنب الذي يدعم ا حت ل. ا حت ل  و نسيض الحيا : إ  عدم السدر  عرى  المبا ر  ومر 

امت ل العوا ف واألحاسيس، والسا مة ت ول، و م  ويرة  أوالعمل، والرعاية، والع ج، والدراسة، 
 جدا .

راد  متعّمد   لت ة  عب م  أرتح وجعرح  ي ا  آ  ر غير ا حت ل  و أيتا  الت  ير العرلم، وا 
معروف، نكر ،    مء. الص يونية وتعت ذلل موت  التنفيذ دا ما ، منذ ترل األيام المنساوية بعد 
الحرب العالمية الثانية، عندما  رد م ات اآل ف م  الفرس ينيي  م  منا ل م بسو  ورعب اير اب 

دول الجوار عرى  والدمار. م   نال بدأ  تات  ذا ال عب، نم م يمات الرجوء، التم استتانت م
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متض، وم  دو  حسول، وتجا ر م غرب متغ رس وأنانم، وتّمت إدانت م بعدم تمكين م م  العود  
إلى ديار م م  لبل مجموعة دولية، صّماء وعمياء و رساء، با تصار: متوا  ة م  الجريمة التم تم 

صير نم نرس ي .  و إعداد ا. حل العود  أصب  أحد العناصر التم تثبت نكر  ال عب وتسرير الم
العامل الذي يوّحد كل ال عب الفرس ينم، ويتغرب عرى الحواج  وا  ت نات واألح اب وا نسسامات 

 المتعدد  التم تتعف اليوم المساومة تد المحتل ايسرا يرم.
ل كا   ذا  و الوال  األولم، نم الولت نفسح بدا يا  وصادما ، الذي دن  نساء  ورجا   يعتسدو  أ  ح

العود   و نس ة مرك ية   يمك  إ الت ا م  مستسبل ال عب الفرس ينم، عرى وت  مبادر  ل ذا 
الصيف بالترا  إرسال ونود عد  ل يار  أماك  ال تات الفرس ينم، وت كيل  مسة ونود نم ولت 

ُيدمم مبكر، ل يار  لبنا  والتفة الغربية وغ   وسوريا واألرد . ولك  تراو  الصراة الوح م الذي 
سوريا منذ سنوات، جعل  ذم الفرتية غير عمرية. نم األيام األ ير ، ج ء آ ر م   ذم ال يارات 

جنوب نرس ي    يمك  الوصول  إلىتعّرض لعمرية بتر مؤلمة: غ  . م  السا ر ، ال ري  األرتم 
يات إليح، ومعبر رن  مغرل. وسيناء، أصبحت مسرحا  لرحرب بي  الحكومة المصرية والميري 

الم ترفة المتواجد  نم المن سة، وأصبحت أرتا  حراما ، ما ي بح تحسل ألغامت   يمك  تجاو م لتصب  
مبررا  لسصيري النظر نم المجتم  الدولم  ستمرار الحصار الجا ر تد غ  ، لتبسى سجنا  مفتوحا  

 عرى السماء ألكثر م  مريو  ونصف مريو  إنسا .
السصف ظ رت بوتو  استحالة الحيا  نم غ  . وكا   نال حديع العام الماتم و  ل عمريات 

ن اء ميناء وم ار. انت ت المج ر  المتكّرر ، وأ ف ت الكاميرات، ولم  ع  إمكانية نت  المعابر، وا 
 يتغير  مء، حتى لو كا  ذلل التغيير ممكنا .

جانب حركة التتام  التغيير الذي حدع  و م  السي" إلى األسوأ و ذا يستحل التفكير الجاد م  
المذبحة المسبرة. عرينا واعتبارا  م  أيرول  أوم  نرس ي  بعدم تنجيل التعب ة الفعالة لرحرب المسبرة 

المسبل أ  نعمل لمبادر  نتجاو  جميعا  ما لدينا م  ال صوصيات واألنانية، لرم البة بوت  ن اية 
وج م  غ   م  دو  أ  ي تعوا لظرم نورية لرحصار ونت  ممر يسم  لرفرس ينيي  بالد ول وال ر 

 وغ رسة حكومة تل أبيب.
ونود تلجنة كم   ننسى حل العود ت ل  تتولف و م تغادر إلى الج ات الث ع لوية بمعرنت ا أنح   
يوجد أي تعويض لادر عرى تسديد ع رات السني  م  المعانا  والعذاب والت تت. إ  ا عتراف ب ذا 

 تسديم حل ُين م احت ل األراتم الفرس ينية.الحل  و السبيل الوحيد ل
إ  موتوة حل العود  لر عب الفرس ينم تّم تجا رح م  لبل الكثيري  دا ل العالم العربم ال رل 

و ارجح، لم يعد ممكنا  التحايل عريح أو وتعح جانبا  تحت مّدعيات المساومة والتوانل. إ   أوس م
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لاء الفرس ينيي  بتحايا المجا ر ايسرا يرية، إتانة لما الونود الث ثة تسوم بالتذكير م  األصد
يحمرونح م  تتام  سياسم ودعم إنسانم لر عب الفرس ينم. نريد لرمبادر  التم نح  بصدد السيام، 
بالتعاو  م  أصدلا نا الفرس ينيي ، الذي  نعمل مع م جنبا  إلى جنب ومنذ سنوات نم الرجنة الدولية 

ي ت وم  جريد  تالسفيرت الربنانية، أ  تتحول إلى بداية مرك ية لعسد تكم   ننسى صبرا و ات
اجتماعات عديد  نم جمي  أنحاء إي اليا ز كما حدع نم األسابي  األ ير  حيع ز  ذم المسير  ينبغم 

األراتم ايي الية يكو  جدول ا مرك ا  عرى تحل  إنحاءأ  تتكرر نم مبادرات مماثرة نم جمي  
جودنا نم لبنا  والتفة الغربية واألرد ،  م لرتنديد بوال  منساوي غير مسبول، تعود إ  و  العود ت.

 أسبابح ويتحّمل مسؤوليتح ا حت ل ايسرا يرم لفرس ي .
 21/8/2015، السفير، بيروت

 
 محكمة التفتيش العليا .05

 جواد بولس
سير الفرس ينم محمد م  المؤسف أ  ُي وى لرار تمحكمة العدل العريا ايسرا يريةت نم لتية األ

ع  ، وُيدس بي  آ ف لرارت ا وُينسى، و ذا حتم ا مصيرم، بعد حي ؛ وم  المؤلم والمحب  أ  يعتبر 
 البعض  ذا السرار نصر ا أو إنجا  ا و و م   ذا وذال براء.

ل  يسرأ الفرس ينيو  ما كتبح ث ثة لتا ، تذّكر س ور لرار م ال مسو  بنحاجم لتا  محاكم 
تيش التم صبغت تاريخ أوروبا باألسود الحالل، ول  ي تم النحا  والفصحاء والفس اء تبتحفةت عج  التف

ع  ت تكتكت ات وتنمنمت ات حتى صاحب المسامات الحريرية وم  تترمذوا، نم عصرنا، نم مدارس 
لتّية بدا    ذا ال ما  و دم السر ا . واألنظ  نم الم  د، أ  عّ ن ا لم يسم  لرار الحكم نم 

لّدمت باسمح و و مرسى عرى عتبات العدم، ولم يسرأ، أص   ، ما كتب باسمح محاموم، أو ما لالتح 
 عنح البوم سرًّا نم المحكمة، و  ما و ت نيح الثعالب.

ا، يوم األربعاء، وصرت إلى غرنتح نم لسم العناية المكثفة نم مست فى تبر  يت  نم التاسعة صباح 
أنسل لح أ  النيابة العامة نم إسرا يل، وبعد أ  أعيا ا إصرارم عرى نيل  نم مدينة عسس  ، كم

الحرية، ستصّر ، ربما مكر ة ، نم جرسة المحكمة العريا الم م  عسد ا نم ظ ير  اليوم، أن ا ل  تمدد 
اعتسالح لفتر  ثالثة، بحيع سيكو  حر ا، نم أكتوبر المسبل، وبعد عام لتام نم السج  بدو  ت مة أو 

 حكمة.م
ا عيني  تحمرسا  نم غيمة بعيد ، ني ما بريل أبيض، ك عاة برور أذيب  كا  ينام عرى ظ رم، ناتح 
نصار أجمل م  نب  دم ، نم وس ح  نبسة سوداء صغير . رم ام،   يسف  ، كنن ما ُصّبرا. ناديتح، 
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س  كري ة؛ لم نرم يجب. مسحت جبينح بكفم نرم يرتفت صوبم. التربت وأ ذت يدم بيدي، نكادت تس
يك  محّمد ا الذي لابرتح م  لبل، عندما كا  يتنب   جاجة ما ح، رنيستح الوحيد  نم رحرة الجوة، التم 
بدأ ا لبل ستي  يوم ا، حي  حّدثنم كيف واعد الحرية أ  تصير عروسح، و ا دم كا  إراد  م  

 حرير، والم ر حسول م  سواس  ونرجس.
مامم مكسو ببرود ، و  يبدو عريح أثر لبكاء. سكونح أن عنم، كدت أ  لم يك  ميت ا و  حيًّا. جسدم أ

أبكم لو  ع تم، ولرب ثّرة م  حّراس الس ر، الذي  كانوا يرالبو  كل حركة ألوم ب ا. نظرت إلى 
 صدرم نوجدتح ي فل، نصحت، بما أعاننم حرل كاد يتكسر: كيف وماذا حصل لمحمد؟

م   يارتم السابسة، لكّ  جميع م   يعرنو  ماذا حصل، نحتى  بدأ األ باء يتواندو ، أعرف بعت م
ساعات الصبا  الباكر كا  محمد تعيف ا ومن ك ا، لكنح واة  تمام ا كما تركتح نم اليوم السابل. كل 
الفحوصات الم برية نفت وجود  رل جسدي، و ذا ما ي يد م حير   وي يدنم لرس ا و ون ا. أ برت 

سجو  ب  ور  الوت ، وأعرمت النا بة العامة أ  محمد ا ل  يست ي  الرد المسؤولي  نم مصرحة ال
عرى مسترح ا. نسرت لرمحامي ، أصحاب ا لتماسات نم العريا، الصور  وال بر، واتفسنا أ  يكو  أي 
حوار و  مساومة، نالمولف يستم بايصرار عرى وجوب إلغاء أمر ا عتسال، واينراج ع  محمد 

 نور ا.
اعات مسيتة ح ينة. أترل غرنة األ باء ألجرس بجانب محمد، أمسل يدم، أحّدثح ع  متت الس

نرس ي  البعيد  الناعسة، ع  السدس الجريحة الواثبة، وع  غ   ال ريد  التم تحب البحر والسفر. 
أد ل نم أذنح، أستن تح، أن رم أ  م، أرجوم:   تدة أعداءل ي متو . أحّسح يسمعنم وي عر 

ر نم عينيح الممتر تي  نور ا وأ مس بما ي بح الرجاء: لم يا صاحبم، و ّيا لنفسن مع ا عي  بس ري، أنظ
الظرم والظرمة، نرسد ج ت ألب رل بفر  عظيم.   أسم  إّ  صداي وصوت الموج يبكم عسس   
ا  التم كانت. ألترب إلى لربح وأصر : ا فل أي ا المعذب،   ت ُب،   تكُب و  تينس، نمثرل لرحي

 ولدوا و  يريل ب م موت عابر غريب.
المت صصو  أوصوا بإجراء نحوصات لردماغ، ألن م ي ّكو  أ  ترر ا لد أصاب دماغ محمد. 
المحكمة تستم  ل  اد   بيب م  المست فى ول  اد  رجا ت األم  العام ايسرا يرم. الستا  

ل م  المحامي  الذي  يتابعو  يسررو  انتظار نتا ج نحص تالرني  المغنا يسمت لمحمد. أتواص
الستية نم المحكمة، وأؤكد عرى ترور  إصرار م باينراج ع  محمد، ألنح نم وت  صحم حرج 
و  معنى لرستاء والتساتم. تتوالى األ بار عرينا م  كل حدب وصوب. الكل يدلم بدلوم، م  غ   

ح نحو نصر ماحل حتى صفد. البعض يصر أ  محمد ا رنض مستر  إسرا يل ويمتم نم  ريس
ظانر مظفر، وآ رو  يسسمو  أ  محمد ا تمرمغت أنف ا حت ل بوحل ال  يمة والعار. وكالة أنباء 
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ت ف  بر اينراج ع  محمد. وكالة أ رى تؤكد نبن وناتح. وأنا أجرس بجانب سريرم، أتذّكر ما لالح 
   الري  واألمانم.لم باألمس ع  حرمح الذي بحجم لرب عصفور   يجيد إّ  الحب عرى جنا

تمر الساعات ثسيرة عرى أرض عسس  . نرس ي ، نم ذلل الن ار، صارت، كما كانت، مناجم كذب 
سرا يل بسيت، كما صارت، وعود ا عرى مرل، لروب ا م  صدأ، وعيون ا م    ف.  ودجل ورياء، وا 

ا. نتا ج الفحوصات وصرت ونسرت لرمحكمة، لم تحمل   ب ا ر و  رنين ا، بل  نين   ا مؤذي ا وم عج 
دماغ محمد أصيب نتيجة لنسص نيتامي  أ، ولد يستعيد س متح ولد   يستعيد. األ باء غادروا 
المست فى، وأنا لم أحس أ  الريل سك  بجانبنا. ودعت محمد وعا دتح أ  أتركح. كانت يدم اليمنى 

ام مفتوحتا  صامدتا  كعينم تتحرل بالوتير  نفس ا وسبابتح ترسم دوا ر م  نراغ نم ال واء، وعين
صبا . نم  ريسم أ برنم المحامو  أ  الستا  رنعوا الجرسة يصدار لرار م. لم أناجن، نمنذ 

 سنوات ن مت أ  ترل المحكمة ت ّرت ع  رداء العدل وباتت عارية  عوراء.
لصادر وصرت البيت. بعد ساعتي  ترسيت لرار الستا ، الذي أكد عرى أ  أمر ا عتسال ايداري ا

بحل محمد ع  ، لانونم و  غبار عريح، و  يسررو  إلغاءم. ويتيفو ، وأل  محمد مصاب بدماغح 
ويرلد نم حالة عج  كامل، ن و   ي كل   ر ا نم  ذم األثناء، عرى س مة الجم ور، وعريح 

ي،   يسررو  تتعريلت أمر ا عتسال بحسح، عرى أ  يبسى حر ا، ولك  ن ي   نم مست فى بر ي 
يست ي  مغادرتح إ  بإذ  وموانسة م  سر ات ا حت ل، وم  يدري ن و إذا استعاد صحتح، 
سيستعيد   ورتح وسي كل، ب بيعة الحال،   ر ا عرى س مة الناس، نعند ا ألج    األم  

بسا ح سجين ا.  ايسرا يرية حل، أوتوماتيكي ا، بإحياء األمر المعرل عرى رلبتح وا 
ألرأ ع  تاريخ محاكم التفتيش وع  لرار محكمة لتت بإلساء مت م بال عوذ  نم  بسيت نم بيتم،

الن ر، نإذا غرل المت م،  كذا لرر الستا ، يعنم أنح بريء وسيصل مبا ر  إلى الجنة، أما إذا  فا 
ونجا نيعنم ذلل أنح مذنب ويستحل ايعدام. بعد ساعات أتّصل صديل ونب نم إلى أ  العرب نم 

صبوا حرسات الرلص وأ عروا بيارل الفر ، وأ رسوا أعنة ال غاريد والحماسة. ن م لم يسرأوا موالعنا ن
 السرار ول  يسرأوم، وألن م مستنعو  أننا انتصرنا، نمنذ متى تن  م العرب وتندحر؟

 ح نت ومتيت نم لراءتم ع  محاكم العدل نم التاريخ. وأنتظر الغد الذي نم عسس  .
 21/8/2015 ،القدس العربي، لندن
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