
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 المصري: تحرير الشبان المختطفين مقدس ولن نقبل المساس بهممشير 
 األقصىالمسجد الحمد هللا يحذر من مخاطر مخططات االحتالل بحق 

 ع المستوطنين لتعويضهم عن خروجهم من أراض فلسطينيةفاوض متت "اإلدارة المدنية"

 "إسرائيل"تنضم لمقاطعة  بلجيكاشبكة تجارية ضخمة في 

 األقصى ويحمي اقتحامات المستوطنينالمسجد االحتالل يواصل منع النساء من دخول 

زوق: جلسة "الوطني" أبو مر 
 المرتقبة تعمق االنقسام

 
 4... ص 

 

 3681 31/8/2015 نثين إلا



 
 
 
 

 

 2 ص                                              3681 العدد:         31/8/2015 نثنيناإل  التاريخ: 
  

  السلطة:
 5  عباس: لقاء الملك عبد النثاني يأتي في إطار التواصل والتنسيق المشترك حيال القضايا العربية  2.
 6 األقصىالمسجد الحمد هللا يحذر من مخاطر مخططات االحتالل بحق   3.
 6 ارس وكالة الغوثتوافق على انتظام الدراسة في مد األغا:  4.
 7 تعيين عزام الشوا محافظًا لسلطة النقد رسمياً   5.
 7 من الذين تركوا بيوتهم عادوا لمخيم عين الحلوة %90أبو العردات:   6.
 7 تضررة منازلهم في غزةصرف الدفعة المالية النثانية للم :وزير األشغال  7.
 7 عبدهللا النثاني الوحيد المخول بالوصاية على المقدسات اإلسالمية عطا هللا خيري: الملك  8.

 
  المقاومة:

 8 المصري: تحرير الشبان المختطفين مقدس ولن نقبل المساس بهممشير   9.
 8 الجهاد تدعو إلعادة المخطوفين في مصر إلى غزة  10.
 9 األحمد: إشاعات مغلوطة حول العالقات األردنية الفلسطينيةعزام   11.
 9 أبو عون: فتح تخشى الخسارة بانتخابات النجاح واالعتقاالت خير دليل  12.
 10  حماس لن تشارك في اجتماعات المجلس الوطني   13.
طالق نار في الضفة الغربيةدهس  تيخالل عمليومستوطن إصابة جندي إسرائيلي   14.  11  وا 
 11 "إسرائيل"أنفاق هجومية لحماس إلى داخل  ":إندبندنت"  15.
 12 قراطية" تدعوان لعقد اإلطار القيادي المؤقتو "الشعبية" و"الديم  16.
 13 حماس تتخوف من أن يكون "الموساد" هو الذي اختطف عناصرها في سيناء"القدس":   17.
 13 ماح لذويهم بزيارتهمأسرى فتح في سجن النقب يطالبون التدخل لضمان الس  18.

 
  الكيان اإلسرائيلي:

 14 المستشار القضائي للحكومة يرجئ تعيين هيرش حتى انتهاء التحقيق  19.

 14 مفتشّا عامّا للشرطة كبار جنراالت جيش االحتياط اإلسرائيلي يعارضون تعيين هيرش  20.

 15  فاوض مع المستوطنين لتعويضهم عن خروجهم من أراض فلسطينيةتت "اإلدارة المدنية"  21.

 15 تستأنف صادراتها األمنية إلى تركيا "إسرائيل" :مجلة "ماكور ريشون"  22.

 16 "تدينين الحرديمالم"انتصار التيار العلماني على تقرير:   23.

 17 لبقاء القوات الدولية بسيناء الواليات المتحدةضغط على ت "معاريف": "إسرائيل"  24.

 17 الغاز المصري يخلط أوراق الغاز اإلسرائيليةتقرير: اكتشاف   25.

 19 مسؤولة عن اغتيال عدد من القيادات الفلسطينيةالتابعة للموساد حدة "كيدون" و القناة النثانية:   26.

 20 48تنامي سياسة التمييز العنصري اإلسرائيلي تجاه فلسطينيي   27.
 

  :األرض، الشعب
 22 ويحمي اقتحامات المستوطنيناألقصى المسجد االحتالل يواصل منع النساء من دخول   28.



 
 
 
 

 

 3 ص                                              3681 العدد:         31/8/2015 نثنيناإل  التاريخ: 
  

 22 في سجونه فلسطينياً  961: النظام السوري يغّيب "مجموعة العمل"  29.

 23 يشكون االكتظاظ والعفن في أقسام العزل "مجدو"األسرى اإلداريون في   30.

 23 أغسطس /آب شهر وتيرة االعتقال اإلداري خاللارتفاع تقرير:   31.

 24  العنصري االحتالل يقمع تظاهرة في بيت جاال ضد الجدار  32.

 24 االحتالل يستهدف المناطق الشرقية من خان يونس  33.

 25 ألغوار بحجة تدريبات عسكريةاالحتالل يخلي عائالت في ا  34.

 25  حواجز ويغلق الطرق المؤدية إلى قلقيلية  خمسةاالحتالل ينصب الضفة:   35.

 25 معروفة باعتداءاتها على الجيشموقع عبري يحرض على عائلة فلسطينية في النبي صالح:   36.

 26  المهددة باالعتقال "التميمي"خيمة تضامنية برام هللا مع عائلة   37.

 26 مستوطنون يعتدون على شاب مقدسي  38.

 27 فلسطينيون يستخدمون النفايات العضوية كمصدر لغاز الطهي واإلضاءة  39.

 27  قرب لرحيل ناجي العلي 28الذكرى الـناصرة: عشرات الفلسطينيين يحيون ال  40.

 28 مو لحاللمواجهة االرتفاع المتواصل ألسعار " تطلق حملة حماية المستهلك الفلسطيني"  41.

 28 يلبنانالمنتخب اللمواجهة  يتدرب في صيدا استعداداً لكرة القدم المنتخب الفلسطيني   42.
 

  : اقتصاد
 28 يفتح أبواب سوق العمل أمام جامعيين فلسطينيين "تميز"  43.

 
  : نثقافة
 28 مشروع فني على جدران غزة "أنا أراك... هل تراني"  44.

 
  األردن: 

 30 واالعتداء على المقدسات األحادية اإلسرائيليةللسياسات  األردنلملك يجدد رفض ردن: ااأل   45.

 30 ل"إسرائيإلى "رحالت طالبية  غضب شعبي أردني ضدّ   46.

 30 مصادر بالرئاسة الفلسطينية: ملك األردن طلب عباس على عجل  47.

 31 : األونروا شاهد حي على قضية الالجئين الفلسطينييناألردنية لجنة فلسطين النيابية  48.

 31  األردنية في األسواق إسرائيليةبطاطا   49.
 

  لبنان: 
ر من مؤامرة التوطين بريلبنان:   50.  32 يحذِّّ

 
  عربي، إسالمي:

 32 وفد تركي: سنعمل على إنشاء منطقة صناعية في بيت حانون  51.

 33  إسرائيلي ألنهدانييل بارنبيوم  األوركستراترفض مجيء قائد  إيران  52.



 
 
 
 

 

 4 ص                                              3681 العدد:         31/8/2015 نثنيناإل  التاريخ: 
  

 33 مشكلة جديدة بين أربيل وبغداد "إسرائيلـ"بيع النفط ل  53.
 

  دولي:
 34 "إسرائيل"تنضم لمقاطعة  بلجيكاشبكة تجارية ضخمة في   54.
 35 على حرب المدن "إسرائيل"ألمانيا ترسل جنودها ليتدربوا في   55.
 36 بسبب المقاطعة "إسرائيل"فرنسية تنهي آخر استنثماراتها في شركة   56.
 37  يوقعون عريضة تطالب باعتقال نتنياهو لفاً أ 90بريطانيا:   57.
 37 حاخامات يهود يطالبون البابا فرنسيس باالعتذار عن اعترافه بدولة فلسطين أو المحاكمةفتح:   58.

 
  حوارات ومقاالت:

 38  حلمي موسى ...إسرائيل التي تغّيرت بتغّير الذات واألعداء حروب  59.

 40 جهاد الخاز ... جماعة إسرائيل في القعر ويحفرون  60.

 41 عرنب الريتاوي... عن المنظمة ومجلسها  61.

 44 وائل يجم ...ق العودة!مخيم عين الحلوة وتصفية ح  62.

 46 نوعز هيدل... ال مفّر من استخدام القوة ضد الفلسطينيين في الضفة  63.
 

 47 :كاريكاتير
*** 

 
 أبو مرزوق: جلسة "الوطني" المرتقبة تعمق االنقسام .1

أبو مرزوق، إصرار رئنس السلطة الفلسطنينة ايتقد عضو المكتب السناسي لحركة حماس موسى 
محمود عباس على عقد جلسة عادنة للمجلس الوطيي الفلسطنيي، معتبرا أ  هذه الدعوة تأتي في 

 إطار "المياكفات السناسنة".
رادة عباس  وقال أبو مرزوق في تصرنحات صحفنة نوم األحد: "اليصاب لعقد الجلسة ل  نكتمل، وا 

 على مقاسه، هي التي ستكو ، وسنيتخب الحضور م  نرندو ". في عقد جلسة بم  حضر،
واستغرب أبو مرزوق، موقف فصائل الميظمة م  الدعوة لجلسة المجلس الوطيي، وقال "ما كيت 
أعتقد أ  تصل ايتهازنة بعض الفصائل لهذا الحد، لضما  حجز مقعد ولو على حساب الميظمة 

 سطنينن  لها".ومؤسساتها وهنئتها وشرعنتها واحترام الفل
وأشار إلى أ  "بعض الفصائل وصفت ما نحصل بالمهزلة والال معقول، ولكيها ستحضر جلسة 
الوطيي خشنة الغناب م  التيفنذنة، وأخرى وافقت حتى ال تكو  حماس والجهاد حاضرة فتغنب أليها 
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وافقات لها تعرف حجمها، ونثالنثة وافقت خشنة غضب الرئنس، ورابعة ترى أ  بااليتخابات أو بالت
 يصنب في التمنثنل وتمنثنلها اآل  يتنجة إلرث شهدائها، أما الحاضر فال يصنب لهم فنه، وهكذا".

كا  تارنخنًا  2005ورأى أ  الجلسة المرتقبة ستعمق االيقسام، قائال "نعلم الجمنع أ  آذار )مارس( 
ة، بشرط إعادة البياء حنيما باتت الميظمة وللمرة األولى تجمع الكل الفلسطنيي تحت مظلة واحد

أنلول )سبتمبر( المقبل )موعد ايعقاد جلسة المجلس الوطيي( سنكو   15وتحسن  األداء، وأ  نوم 
نوم تمزنق المظلة وفقدايها لشرعنة التمنثنل، )إذا يجح الرئنسا  بعقد الجلسة( حتى وا   بقي اعتراف 

عوضه اعتراف واحترام العالم أجمع، )إسرائنل( والغرب والشرق، أل  م  نفقد احترام شعبه له ال ن
دارة الظهر لإلطار القنادي والتفاقات  15وعلنه فإ   أنلول )سبتمبر( المقبل هو نوم نعّمق االيقسام وا 
 المصالحة".

وكشف القنادي في "حماس"، ع  أ  حركته ل  تعل  رفضها لهذا اإلجراء، مضنفا "لك  ال بد م  
بطال هذا اإلجر  اء، ال بد م  التيادي اإلنجابي للكل الوطيي حفاظا على ما تبقى إفشال هذه الدعوة وا 

م  شرعنة ومؤسسنة ومستقبل القضنة والوط  )...(، اآل  نجب أ  نفهم المواط  لماذا هذا الهجوم 
على حماس واتهامها بالتفاوض مع االحتالل ورغبتها بفصل غزة ع  الضفة والقدس؟ واتهامها بقتل 

 منر آالف الميازل، في حن  نتم تبرئة إسرائنل م  هذه الجرائم". عشرة آالف فلسطنيي وتد
وأّكد أبو مرزوق، أ  "حماس ستبقى وفنة لدماء الشهداء ومحافظة على بوصلة التحرنر، وتسعى 
 لوحدة وطينة على قاعدة النثوابت الوطينة التي توافقيا علنها، ول  ننثينها تيكب البعض ع  الطرنق".

 30/8/2015، فلسطين أون الين
 

 عبد النثاني يأتي في إطار التواصل والتنسيق المشترك حيال القضايا العربية  الملكعباس: لقاء  .2
النثايي، نوم األحد، الرئنس الفلسطنيي محمود عباس، في لقاء  عبد هللاالملك  : استقبل)بترا(-عّما 

لة الملك بصورة ووضع الرئنس عباس م  جهته، جال تم خالله بحث جهود إحناء عملنة السالم.
يتائج لقاءاته مع مختلف القادة في الميطقة والعالم، في سبنل الدفع تجاه إحناء عملنة السالم، وبما 

وأعرب ع  تقدنره للجهود التي نبذلها األرد ، بقنادة  نحقق تطلعات الشعب الفلسطنيي المشروعة.
 المحافل. جاللة الملك، في دعم الشعب الفلسطنيي وقضنته العادلة في مختلف

قال الرئنس عباس: إ  لقاء جاللة الملك نأتي في  عقب اللقاء،األردينة، وفي تصرنح لوكالة األيباء 
إطار التواصل المستمر والتيسنق المشترك بن  القنادتن  حنال مختلف القضانا العربنة واإلقلنمنة 

ت المقبلة إلى األمم المتحدة، والدولنة، خصوصا بعد زنارة جاللة الملك األخنرة إلى موسكو والزنارا
 إضافة إلى شؤو  الداخل الفلسطنيي، وبما نعزز رؤنة البلدن  تجاه هذه القضانا.
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ولفت إلى أ  اللقاء تياول ما نجري في مدنية القدس، وما تتعرض إلنه م  خطر إسرائنلي، والدور 
 لدفاع عيها.الذي نقوم به جاللة الملك عبدهللا النثايي لحمانة القدس ومقدساتها وا

كما أشار عباس إلى أ  االجتماع تطرق أنضا إلى تطورات األوضاع على الساحتن  السورنة 
 واللبياينة.

 31/8/2015الغد، عّمان، 
 

 األقصىالمسجد الحمد هللا يحذر من مخاطر مخططات االحتالل بحق  .3
ية الوطينة للقدس التي رام هللا: حذر رئنس الوزراء د. رامي الحمد هللا خالل الجلسة السابعة للج

 عقدت في دنوا  الرئاسة، أمس م  مخاطر المخططات اإلسرائنلنة بحق المسجد األقصى المبارك.
وطالب الحمد هللا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائنل لوقف هذه المخططات، واتخاذ موقف دولي 

مكايناتها واضح تجاه سناسة إسرائنل التهوندنة، داعنا األمتن  العربنة واإلسال منة لتوظنف طاقاتها وا 
فشالها وضرورة توفنر كل مستلزمات الصمود للقدس بسكايها  لمواجهة المخططات اإلسرائنلنة وا 

 ومؤسساتها.
 31/8/2015األيام، رام هللا، 

 
 األغا: توافق على انتظام الدراسة في مدارس وكالة الغوث .4

جا  الشعبنة في المخنمات ودائرة شؤو  الالجئن  غزة: توافقت فصائل ميظمة التحرنر الفلسطنينة والل
في ميظمة التحرنر على ضرورة ايتظام الدراسة في مدارس وكالة الغوث وعدم تعطنلها ضم  أي 
خطوات احتجاجنة قادمة مع تأكندها على دعم القضانا المطلبنة التحاد العاملن  في وكالة الغوث 

عالناتها االحتجاجنة دو  المساس بالخدمات المقدمة م  والمجلس األعلى ألولناء األمور واستمرار ف
 وكالة الغوث.

عضو  األغابرئاسة د. زكرنا  أمسالفصائل في ختام اجتماع لهنئة العمل الوطيي عقد ظهر  وأعربت
اللجية التيفنذنة لميظمة التحرنر رئنس هنئة العمل الوطيي ورئنس دائرة شؤو  الالجئن  بالميظمة 

األمور، مشنرة إلى ايه  أولناءنا المطلبنة التحاد العاملن  لوكالة الغوث ومجلس ع  تفهمها للقضا
طالب م   ألف 200تكو  سببًا في تعطنل الدراسة وحرما  ما نقارب  أالنجب  أهمنتهارغم 

 تحصنلهم العملي.
 31/8/2015األيام، رام هللا، 
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 تعيين عزام الشوا محافظًا لسلطة النقد رسمياً  .5
كد محافظ سلطة اليقد الجدند، عزام الشوا، الذي عّن  خلفًا للدكتور جهاد الوزنر، أهمنة رام هللا: أ

استكمال المسنرة والجهود المبذولة للمضي قدما في سلسلة اليجاحات التي حققتها سلطة اليقد، 
اليقد صيدوق اليقد الدولي والبيك الدولي باإليجازات الجبارة لسلطة  إشادةونظهر ذلك جلنا م  خالل 

بهدف التحول إلى بيك مركزي، واستطاعتها تطونر قدراتها في مجال االستقرار المالي، ودأبها على 
 تطونر قدراتها الداخلنة والبحنثنة في مجال االستقرار اليقدي. 

 31/8/2015األيام، رام هللا، 
 

 من الذين تركوا بيوتهم عادوا لمخيم عين الحلوة %90أبو العردات:  .6
كد أمن  سر فصائل ميظمة التحرنر الفلسطنينة وحركة فتح في لبيا  فتحي أبو العردات، أ :رام هللا

م  الذن   %90عودة األوضاع في مخنم عن  الحلوة إلى طبنعتها وفتح األسواق التجارنة، ورجوع 
م  تمت إزالة المتارنس "وقال أبو العردات في حدنث إلذاعة موطيي النوم األحد:  تركوا بنوتهم إلنها.

قبل القوى األمينة المشتركة واللجية األمينة العلنا بتعلنمات صدرت م  القنادة الفلسطنينة، وبات 
 ميها. %90عائلة تركت بنوتها بسبب األحداث، وقد عاد  500المجال مفتوحا لعودة ما نقارب 

 30/8/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 المالية النثانية للمتضررة منازلهم في غزة صرف الدفعة :وزير األشغال .7

أعل  وزنر األشغال العامة واإلسكا  الفلسطنيي مفند الحسانية أمس األحد، ع  صرف الدفعة : قيا
المالنة النثاينة ألصحاب الميازل المدمرة كلنًا، المستفندن  م  الميحة القطرنة إلعمار غزة، والمقدر 

حسانية أ  الوزارة أرسلت كشفًا جدندًا إلى اللجية القطرنة متضررًا. وأوضح ال 580عددهم بيحو 
وحدة سكينة المقدمة م   1000متضررًا، استكمااًل لميحة  420إلعادة إعمار غزة نضم أسماء 

الدوحة. وأكد أ  الطواقم الهيدسنة واإلدارنة والفينة في الوزارة تعمل لنل يهار، م  أجل خدمة 
 دمرة، واإلسراع بإرسال كشوف المتضررن  للجهات المايحة. المتضررن  وأصحاب الميازل الم

 31/8/2015الخليج، الشارقة، 
 

 هللا النثاني الوحيد المخول بالوصاية على المقدسات اإلسالمية عبد عطا هللا خيري: الملك .8
لقاء جاللة الملك  إ  ،سفنر دولة فلسطن  في عّما  ،قال عطا هللا خنري: زكارية كمال -عّما  
على رفض  التأكند النثايي والرئنس محمود عباس كا  اخونا معمقا ومنثمرا، وتم خالله عبدهللا
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ومدنية القدس بشكل عام ورفض  األقصىفي المسجد  اإلسرائنلنةوالسناسات والممارسات  اإلجراءات
وفلسطن  هما  األرد  إ التقسنم الزمايي للمسجد. وشدد في تصرنح خاص لـ"الدستور" على 

الوحندة لكل ما نتعلق بمدنية القدس والمقدسات وا  جاللة الملك عبدهللا النثايي هو الزعنم المرجعنة 
الوحند المخول بالوصانة على المقدسات االسالمنة في المدنية المقدسة وفي الحدنث عيها وع  

 القضنة الفلسطنينة بشكل عام. 
 31/8/2015الدستور، عّمان، 

 
 تطفين مقدس ولن نقبل المساس بهمالمصري: تحرير الشبان المخمشير  .9

أكد القنادي في حركة حماس، مشنر المصري، أ  قضنة تحرنر الشبا  المختطفن  في مصر مقدسة 
 ومقدمة على كل شيء، معتبرًا أيها سابقة خطنرة وقرصة في وضح اليهار.

األحد، إ  قضنة  وقال المصري خالل المؤتمر الوطيي بغزة في النوم العالمي لـ"االختفاء القسري" نوم
اختطاف الشبا  األربعة ستبقى في سلم أولوناتيا، ول  نهدأ ليا بال حتى نتم تحرنرهم وا عادتهم إلى 

وعّد المصري جرنمة االختطاف  أهلهم سالمن ، ول  يقبل المساس بهم، وغنر ذلك سنكو  الغضب.
 ال تتحمل التسونف. سناسنة وقايوينة، مبنيًا أ  حرف مسارها ل  نكتب له اليجاح، فالقضنة

وحّمل الحكومة المصرنة كامل المسؤولنة ع  حناة المختطفن ، مطالبًا السلطة الفلسطنينة وسفارتها 
طالق سراحهم.  في القاهرة بالتحرك في سبنل كشف مصنرهم وا 

بدورها، حملت الهنئة المستقلة لحقوق اإليسا  السلطات المصرنة مسؤولنة اختطاف الشبا  األربعة 
 نياء، مطالبة الحكومة المصرنة بتشكنل لجا  تحقنق بأكنثر م  مستوى.في س

 31/8/2015موقع حركة حماس، 
 

 الجهاد تدعو إلعادة المخطوفين في مصر إلى غزة .11
دعا القنادي في حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش إلعادة الشبا  المختطفن  في مصر سالمن  

كما دعا البطش مصر إلصدار  نمك  السكوت عيها. إلى أرض غزة، مشنرًا إلى أ  الجرنمة ال
 موقف واضح حول قضنة الشبا  المختطفن .

 31/8/2015موقع حركة حماس، 
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 األحمد: إشاعات مغلوطة حول العالقات األردنية الفلسطينيةعزام  .11

نة أكد عضو اللجية المركزنة لحركة "فتح" عزام األحمد أ  القمة األردي :سعد الدن  يادنة- عّما 
ردينة الفلسطنينة الممنزة". الفلسطنينة التي عقدت في عّما  أمس تعكس "عمق العالقة األخونة األ

 هياك "محاوالت لبث اإلشاعات المغلوطة بأيها )هذه العالقات( غنر مستقرة". أ ا رً معتب
ا  أمس، هللا النثايي بالرئنس الفلسطنيي محمود عباس في عمّ  وقال األحمد إ  لقاء جاللة الملك عبد

نأتي "في إطار التيسنق والتشاور النثيائي الدائمن ، لمواجهة األحداث والمتغنرات، والمخاطر التي 
وقال، لـ"الغد"، إ   تواجه القضنة الفلسطنينة، وبخاصة القدس المحتلة والمسجد األقصى المبارك".

نة في الميطقة، في ظل اللقاء بن  الزعنمن  بحث "تطورات القضنة الفلسطنينة، واألوضاع السناس
التحدنات الخطنرة التي تواجهها، بما له م  ايعكاسات حادة، على مجمل القضانا العربنة، وفي 

 مقدمتها القضنة الفلسطنينة".
وأكد أهمنة اللقاء النثيائي الذي نأتي في ظل "فترة دقنقة وحرجة جدًا، لنس فقط على الصعند 

نة بكاملها". وأوضح األحمد بأ  "التيسنق والتحرك األرديي الفلسطنيي، بل على مستقبل األمة العرب
الفلسطنيي المشترك سنتواصال ، خاصة في األنام القلنلة القادمة، ويح  على أبواب دورة جدندة  -

لألمم المتحدة، وفي ظل وعود بتحرنك عملنة السالم، في مواجهة التعيت اإلسرائنلي وتصعند عدوا  
 ب الفلسطنيي في مختلف أشكاله".االحتالل الخطنر ضد الشع

وأشار إلى أ  "هياك وعودًا م  بعض أطراف المجتمع الدولي، وبخاصة االتحاد األوروبي، بما 
نؤدي إلى تحدند موعد لصدور قرار دولي، يأمل أ  نكو  ذا طابع إلزامي، لتحدند تارنخ محدد 

لفلسطنينة الممنزة، والتي تعتبر أعمق وشدد على "عمق العالقة األخونة األردينة ا إليهاء االحتالل".
 كنثنرًا وال تخضع ألمزجة األحداث"، الفتًا إلى "محاوالت بث اإلشاعات المغلوطة بأيها غنر مستقرة".

إلى ذلك، بن  األحمد أيه "نتم اتخاذ كافة الترتنبات واإلجراءات الالزمة لعقد دورة للمجلس الوطيي 
مقبل في رام هللا، حنث وصلت الدعوات إلى كافة األعضاء، م  الشهر ال 15و 14الفلسطنيي، نومي 

 بما فنهم أعضاء المجلس التشرنعي، األعضاء في المجلس الوطيي، م  حركة "حماس".
 31/8/2015الغد، عّمان، 

 
 أبو عون: فتح تخشى الخسارة بانتخابات النجاح واالعتقاالت خير دليل .12

لمحتلة يزنه أبو عو  إ  إقدام أجهزة أم  السلطة على قال القنادي في حركة حماس بالضفة الغربنة ا
ش  حملة اعتقاالت واسعة بحق كوادر الكتلة اإلسالمنة في جامعة اليجاح، نعود إلى خشنة حركة 
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فتح م  تكرار سنيارنو خسارة كتلتها الطالبنة في ايتخابات مجلس الطلبة، كما حصل في جامعة 
على أ  حركة فتح ال تزال تعنش صاعقة خسارة كتلتها  وأكد أبو عو  في تصرنح صحفي، بنرزنت.

 الطالبنة في ايتخابات جامعة بنرزنت في أبرنل الماضي، أمام الكتلة الطالبنة لحركة حماس.
وأشار أبو عو  إلى أ  حركة فتح تسعى م  خالل حملة االعتقاالت إلى تحقنق هدفن ، وهما عدم 

 ق فوز بأي نثم  على حساب الكتلة اإلسالمنة.تكرار خسارتها كما حصل في بنرزنت، وتحقن
وذّكر أبو عو  بحملة االعتقاالت الواسعة التي شهدتها أروقة جامعة بنرزنت عقب خسارة حركة فتح 

 فنها، إضافة إلى تأجنل ايتخابات جامعة اليجاح حتى ال تتكرر الخسارة التي كايت شبه مؤكدة.
حركة فتح بخسارة كبنرة في ايتخابات مجلس طلبة جامعة ومينت الشبنبة الفتحاونة الذراع الطالبي ل

 بنرزنت شمال رام هللا في أبرنل الماضي، حنث تقدمت الكتلة اإلسالمنة علنها بسبعة مقاعد.
 31/8/2015موقع حركة حماس، 

 
 حماس لن تشارك في اجتماعات المجلس الوطني   .13

"لم توّجه رئاسة : "، حس  نوسفاليائب في المجلس التشرنعي ع  حركة "حماس: قال رام هللا
المجلس دعوة ليواب "حماس" لحضور اجتماع المجلس الوطيي، وهذا نشنر إلى ايقالب على 
الشرعنة الفلسطنينة التي تمنثلها حركة "حماس" صاحبة أكبر عدد م  اليواب في المجلس التشرنعي، 

دعوة ليا، فإييا ل  يشارك في  وأضاف نوسف: "حتى لو وجهت وتشنر إلى التفرد بالقرار الفلسطنيي".
االجتماع، كويه لنس المدخل الصحنح لمعالجة الوضع الفلسطنيي )..(، دعوة المجلس ال دخل له 

 في ترتنب البنت الفلسطنيي بقدر ترتنب بعض األوراق لجهة معنية".
مع كل ولفت القنادي في "حماس" إلى أيه "كا  نفترض دعوة اإلطار القنادي الموحد المتفق علنه 

الفصائل الفلسطنينة، كي نبت في مجمل قضانا الوضع، وتقننم المرحلة، ووضع سناسات جدندة 
 وخطط موحدة لمواجهة العدوا  المستمر على الشعب الفلسطنيي الذي نستهدف الجمنع".

للفصائل  حركتهوفي سناق آخر، كشف القنادي في "حماس" زناد الظاظا ع  عرض قدمته 
 لجية فصائلنة إلدارة قطاع غزة "بعد تيكر حكومة الوفاق اللتزاماتها في القطاع". الفلسطنينة لتشكنل

: "كا  هياك بحث في الفترة القرنبة الماضنة لتشكنل لجية م  الفصائل إلدارة قطاع غزة، وأضاف
وييتظر ردودهم حول كنفنة التعامل مع التيكر والتفرد م  قبل الرئنس عباس"، مشددًا على أ  

 اللجية إلدارة القطاع ل  نكو  إال بتوافق فلسطنيي"."تشكنل 
   31/8/2015المستقبل، بيروت، 
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طالق نار في الضفة الغربية دهس  تيخالل عمليومستوطن إصابة جندي إسرائيلي  .14  وا 
جيدي إسرائنلي خالل محاولة دهس  إصابةتمكيت سنارة مجهولة م  : حمد رمضا أ - رام هللا

مستوط  قرب مدنية يابلس، جراء  أصنبل قرب مدنية الخلنل، فنما مجموعة م  جيود االحتال
 .األغوارعائلة فلسطنينة م   14تعرضه إلطالق يار، في حن  أجلت قوات االحتالل 

بجروح جراء محاولة سنارة فلسطنينة دهس جيود،  أصنبجيدنًا  أ  اإلسرائنلنة اإلذاعةفقد أعليت 
 جيوب مدنية الخلنل في جيوب الضفة. 60قم قرب موقع حراسة نقع بمحاذاة الطرنق ر 

 إلى، ما حدا بهم أحدهم وأصابتالسنارة كايت تسنر بسرعة فائقة باتجاه الجيود،  أ  اإلذاعةوذكرت 
اليار يحو السنارة التي تمكيت م  الفرار باتجاه الخلنل، فسارعت قوات االحتالل للقنام  إطالق
 ارة وسائقها.التمشنط في الميطقة بحنثا ع  السن بأعمال

مستوطيا أصنب بجروح جراء تعرضه إلطالق يار  أ  إسرائنلنةمصادر  أعليتوفي سناق آخر، 
قرب مستوطية "كدومنم" غرب مدنية يابلس، في شمال الضفة الغربنة، مشنرة إلى أ  ميفذي الهجوم 

 فروا م  المكا  فنما وصلت قوات عسكرنة كبنرة إلى الميطقة.
عملنة إطالق اليار تمت م  سنارة  "أ ع  المستوط  المصاب قوله،  سرائنلياإل" 0404ويقل موقع "

 .إسرائنلنة"م  يوع "فنات بويتو" بنضاء اللو  وتحمل لوحة تسجنل 
  31/8/2015المستقبل، بيروت، 

 
 "إسرائيل"أنفاق هجومية لحماس إلى داخل  ":إندبندنت" .15

الذراع العسكري لحركة -عز الدن  القسام  تشكل األيفاق طرنقا أمام كتائب: غاردنا  - الجزنرة
على هجمات تشيها إسرائنل، وتمضي حماس بتشنند األيفاق التي تصل ما بن  غزة  للرد -حماس

 وأسفل الكنا  اإلسرائنلي، وذلك الستخدامها في حال ايدالع مواجهة عسكرنة جدندة.
على موقع نوتنوب نكشف  وأشارت صحنفة إيدبيديت أو  صيداي إلى أ  حماس يشرت شرنط فندنو

لى أ  برنطاينا ال تعتبر  ع  إيجازها يفقا جدندا نيطلق م  غزة إلى داخل األراضي اإلسرائنلنة، وا 
واعتبرت أ  هذا الجياح  حماس ميظمة إرهابنة ولكيها تصف كتائب القسام التابعة لها باإلرهابنة.

تستخدم األيفاق ميذ سيوات لجلب العسكري لحماس نحكم غزة التي تعايي م  الحصار، وأ  حماس 
 .2006المواد الغذائنة الالزمة ألهالي غزة، ولكيها بدأت بشق أيفاق هجومنة ضد إسرائنل ميذ 

وأضافت الصحنفة أ  إسرائنل تزعم أيها عنثرت على عشرات األيفاق التي تيطلق م  غزة وتصل 
تتبع كل تلك األيفاق التي تيتشر تحت إلى داخل األراضي اإلسرائنلنة وأيها اعترفت أيه ال نمك  لها 

وأشارت إيدبيديت أو  صيداي إلى أيه بالرغم م  الهدية  األرض، بالرغم م  أيها دمرت عددا ميها.
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سرائنل في أعقاب حرب الخمسن  نوما اإٍلسرائنلنة على غزة العام الماضي، فإ  كال  بن  حماس وا 
ر تعمل بالتربة الرملنة في مكا  غنر محدد الطرفن  نجهز لآلخر، وأ  فندو حماس نظهر آلة حف

 في غزة لنكشف ع  شبكة أيفاق تحت األرض.
وأضافت أ  الفندنو نظهر مقاتلن  م  كتائب عز الدن  القسام وهم نتدربو  على إطالق اليار على 
أهداف عدائنة وهمنة، وأ  بعضهم كا  نصلي أو نتحرك داخل أيفاق إسميتنة تحت األرض في 

ما أظهر الفندنو مقاتلي حماس نتدربو  على إطالق الصوارنخ على أهداف وآلنات ومبا  ك الميطقة.
تشبه التي لدى إسرائنل، وكذلك على يصب كمائ  للدورنات التي نقوم بها الجنش اإلسرائنلي، 

 وأظهر أنضا آلنات حفر وسنارة إسعاف.
 30/8/2015، الجزيرة نت، الدوحة

 
 عوان لعقد اإلطار القيادي المؤقتقراطية" تدو "الشعبية" و"الديم .16

والجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن ، نوم األحد،  الدنموقراطنةدعت الجبهة  : "القدس" دوت كوم -غزة 
 إلى عقد اإلطار القنادي المؤقت لميظمة التحرنر "للقنام بمهامه المتفق علنها".

دور المجلس الوطيي الفلسطنيي، جاء ذلك في أعقاب اجتماع عقد بن  قنادة الجبهتن  لبحث مياقشة 
حنث أكدا على ضرورة عقد دورة للمجلس توحد الشعب الفلسطنيي، وذلك م  خالل دعوة لجية 

 تفعنل وتطونر ميظمة التحرنر الفلسطنينة باعتبارها اإلطار القنادي المؤقت.
لوطينة وأضاف البنا ، "إذا تعذر ذلك تتم دعوة لجية تحضنرنة تضم ممنثلن  م  جمنع القوى ا

واإلسالمنة واللجية التيفنذنة ورئاسة المجلس الوطيي الفلسطنيي، لتحدند زما  ومكا  وجدول أعمال 
 المجلس الوطيي الفلسطنيي".

وطالب عضو المكتب السناسي للجبهة الشعبنة جمنل مزهر، الرئنس محمود عباس بالدعوة لعقد 
يجاز اجتماع اإلطار القنادي المؤقت في غضو  شهر، م  أجل ت يفنذ استحقاقات اتفاق القاهرة، وا 

جراء مراجعة سناسنة شاملة لمسنرة التجربة الفلسطنينة،  المصالحة وترتنب البنت الفلسطنيي، وا 
جراء ايتخابات للمجلس الوطيي وفق مبدأ التمنثنل اليسبي الكامل، حننثما أمك  وبالتوافق عيدما  وا 

 نتعذر ذلك.
ة ال تتجاوز ستة أشهر، نحافظ خاللها على ايتظام اجتماعات كما اشترط مزهر تحقنق ذلك خالل مد

اإلطار شهرنا لمتابعة الشأ  الفلسطنيي العام، وصوال إلجراء ايتخابات للمجلس الوطيي الفلسطنيي 
وفق مبدأ التمنثنل اليسبي الكامل، حننثما أمك  ذلك، وبالتوافق عيدما نتعذر ذلك، وتشكنل حكومة 

 شراكة الوطينة، لتكو  بمنثابة حكومة إيقاذ وطيي.وحدة وطينة على قاعدة ال



 
 
 
 

 

 13 ص                                              3681 العدد:         31/8/2015 نثنيناإل  التاريخ: 
  

ودعا مصر الحتضا  اجتماع اإلطار القنادي المؤقت، باعتبارها "الحص  المينع والمدافع األول ع  
 القضنة الفلسطنينة، والراعي والداعم لجهود المصالحة".

 30/8/2015، القدس، القدس

 
 الذي اختطف عناصرها في سيناءحماس تتخوف من أن يكون "الموساد" هو "القدس":  .17

كشفت مصادر مطلعة في حركة حماس، النوم األحد، أ  الحركة تتخوف  :القدس دوت كوم ،رام هللا
فلسطنينن  م   4م  أ  نكو  الموساد اإلسرائنلي أو عياصر تابعة له مسؤولة ع  اختطاف 

ألراضي المصرنة بشكل دخلوا ا أ عياصرها في سنياء ميذ التاسع عشر م  الشهر الجاري، بعد 
 رسمي عبر معبر رفح ضم  إحدى الحافالت المتجهة إلى القاهرة بهدف السفر للخارج.

الشبا  األربعة المختطفن  هم م  عياصر كتائب  إ وقالت مصادر خاصة لـ "القدس" دوت كوم، 
 القسام الجياح المسلح لحركة حماس وكايوا في طرنقهم لتركنا بهدف العالج.

ه وم  خالل االتصاالت مع جهاز المخابرات المصرنة المسؤول ع  االتصاالت مع اي وأوضحت
الفصائل الفلسطنينة، كا  هياك تأكندا مصرنا على عدم مسؤولنة مصر أو وقوفها خلف عملنة 

أ  قنادة حماس أجرت اتصاالت وبطرق مختلفة،  إلى وأشارت اعتقال أو اختطاف الشبا  األربعة.
)عبر وجهاء قبلنن (، وا  "داعش" يفى بدوره أي عالقة  سنياء"م داعش "والنة مع مسؤولن  في تيظن

 متر شمال معبر رفح البري. 500له بالعملنة التي جرت على بعد يحو أقل م  
وحسب المصادر فا  هذه التأكندات جاءت رغم "معطنات وتحقنقات تلقتها في تقرنر رسمي م  

وقوف جهاز المخابرات الحربنة المصري كا   إلىة تشنر قنادة كتائب القسام في رفح ع  الحادنث
 نقف خلف العملنة".

ووفقا للمصادر فإ  اإلصرار المصري على عدم مسؤولنتها ع  الحادنثة واتهامها لـ "داعش" التي يفت 
هي األخرى مسئولنتها، فا  حماس باتت تتخوف م  مسؤولنة "الموساد" اإلسرائنلي بالوقوف خلف 

لرغم م  أ  هذا االحتمال "أقل واقعنة م  مسؤولنة جهات أخرى خاصًة وأ  الخاطفن  الحادنثة على ا
 هاجموا الحافلة واعتقلوا الشبا  األربعة بشكل محدد بالمياداة على أسمائهم".

 30/8/2015القدس، القدس، 
 

  أسرى فتح في سجن النقب يطالبون التدخل لضمان السماح لذويهم بزيارتهم .18
أبو سعدى: وجه أسرى حركة فتح في سج  اليقب الصحراوي مياشدة إلى المؤسسات  فادي -رام هللا 

اإليساينة والحقوقنة كافة للتدخل لضما  السماح لذونهم بزنارتهم، والعمل على وقف سناسة القمع 
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بحقهم م  قبل سلطات االحتالل. وفي رسالة وصلت "القدس العربي" قال األسرى إ  سلطات 
ليقب تحرم ميذ شهر أسرى فتح والجبهة الشعبنة ميذ سية م  الزنارة، كعقاب االحتالل في سج  ا

 جماعي بسبب إرجاعهم وجبات الطعام والتضام  مع أسرى يفحة.
وأكد األسرى في رسالتهم أ  سلطات االحتالل ما تزال تحرم األسنر علي فرج هللا ميذ نثالث سيوات 

م. وياشدوا جمنع المؤسسات الحقوقنة واإليساينة العمل م  زنارة أبيائه األربعة وخاصة بعد عقد قرايه
على رفع الميع األميي ع  العشرات م  األسرى والتدخل والضغط على سلطات االحتالل لوقف 
سناستها القمعنة بحق الحركة األسنرة بعد إقدامها على سحب ميجزات األسرى واستمرارها في ايتهاج 

 .سناسة االقتحامات وميعهم م  الزنارة
 31/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 المستشار القضائي للحكومة يرجئ تعيين هيرش حتى انتهاء التحقيق .19

غلعاد إردا ، والمستشار القضائي للحكومة  اتفق وزنر األم  الداخلي اإلسرائنلي: رازي يابلسي
 45رطة، بيتسي ساو، بـاإلسرائنلنة، نهودا فانيشطان ، على تمدند فترة القائم بأعمال المفّتش العام للش

نوًما إضافًنا لنتسّيى للمستشار القضائي للحكومة فحص الشبهات حول صفقات أسلحة غنر شرعنة 
 قامت بها شركات تتبع للمرّشح للميصب، غال هنرش.

وقالت وزارة القضاء اإلسرائنلنة النوم، يقاًل ع  المستشار القضائي للحكومة نهودا فانيشطان ، إ  
وصلته حول المفّتش العام المستقبلي للشرطة غال هنرش، ويشاطات شركاته التي المواد التي 

تختص ببنع األسلحة وتصدنرها لدول عّدة، لم نحصل علنها م  قبل الشرطة، بل م  قسم التحقنقات 
 بقضانا تبننض األموال. وفي المقابل.

   30/8/2015، 48عرب 

 
 مفتشّا عامّا للشرطة ون تعيين هيرشكبار جنراالت جيش االحتياط اإلسرائيلي يعارض .21

عارض جيراالت احتناط في الجنش خالل لقاء جمعهم بوزنر األم  الداخلي، غلعاد : رازي يابلسي
 إردا ، تعنن  هنرش مفتًشا عاًما للشرطة.

وبحسب موقع "واال" اإلسرائنلي، فإ  إردا  التقى ظهر النوم بكبار جيراالت جنش االحتناط، والذن  
، وخطف 2006ء ميهم في تقننم قنادة هنرش للجنش خالل العدوا  األخنر على لبيا  عام شارك جز 

نورام  ألموغ واللواءواء في االحتناط دورو  لالجيود اإلسرائنلنن  على الحدود اللبياينة، م  بنيهم ال
ه خالل نائنر اللذا  أجرنا تحقنقن  ودعنا في أعقابهما إلى إقصاء هنرش ع  الجنش في أعقاب أدائ
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وقالت مصادر م  داخل الجلسة للموقع، إ  كافة الجيراالت الذن  عملوا مع  حرب لبيا  النثاينة.
 هنرش وبعضهم كا  مسؤواًل عيه، عارضوا تعننيه في ميصب الفتش العام للشرطة.
   30/8/2015، 48عرب 

 
 ينية فاوض مع المستوطنين لتعويضهم عن خروجهم من أراض فلسطتت "اإلدارة المدنية" .21

فادي أبو سعدى: شكلت اإلدارة المدينة اإلسرائنلنة طاقما مهمته إجراء مفاوضات إلخالء  -رام هللا 
وتعونض المستوطين  الذن  نستولو  على أراٍض زراعنة خاصة بالفلسطنينن  في ميطقة غور 

ي تقع في الخاصة والمسجلة بالطابو الت األراضيدويم م   5000. ونحري الحدنث ع  حوالي األرد 
 الميطقة الفاصلة بن  السناج الحدودي ويهر األرد .

 31/8/2015، القدس العربي، لندن
 

 تستأنف صادراتها األمنية إلى تركيا "إسرائيل" :مجلة "ماكور ريشون" .22
النمنينة اإلسرائنلنة مؤخرًا أ  إسرائنل عادت لتصدنر  "ماكور رنشو "يشرت مجلة : حلمي موسى

كنا. وقالت إ  سبب هذه العودة نرجع إلى وجود تغننر تدرنجي في العالقات بن  معدات أمينة إلى تر 
نثر خروج أفن  دور لنبرما  م  وزارة الخارجنة اإلسرائنلنة.جالدولتن  جراء تراجع التوتر بنيهما وا 

وأشار المعلق األميي للصحنفة، عمنر رافبورات، إلى أيه بعد سيوات م  القطنعة شبه التامة وسعت 
ة الدفاع اإلسرائنلنة بشكل تدرنجي م  أذويات تصدنر معدات أمينة لتركنا. وقال إ  الوزارة وزار 

 صادقت مؤخرًا على تصدنر عشرات الميتجات الخاضعة لمراقبة أمينة إلى تركنا.
وبحسب القايو  اإلسرائنلي فإ  شعبة مراقبة الصادرات األمينة في وزارة الدفاع، هي الجهة المياط 

أذويات التصدنر للميتجات التي تحوي تكيولوجنا أمينة متقدمة، ولنست "ميتجات رف"  بها إصدار
م  التي نمك  شراؤها في السوق االعتنادي. وأعدت هذه المراقبة لميع يشوء وضع تيتقل فنه 
تكيولوجنا إسرائنلنة متطورة إلى أنادي دول معادنة، أو حاالت نتم فنها استعمال معدات إسرائنلنة في 

عال قد تلحق الضرر بدولة إسرائنل. وهكذا على سبنل المنثال حظرت شعبة مراقبة الصادرات أف
األمينة بشكل تام، وفق طلب م  الوالنات المتحدة، تصدنر تكيولوجنا إسرائنلنة أمينة متقدمة إلى 

 الصن .
 31/8/2015، السفير، بيروت
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 "مالمتدينين الحردي"انتصار التيار العلماني على تقرير:  .23
نطرح قبول "مجلس حكماء التوراة" الذي نعتبر الهنئة العلنا لحزب المتدنين  : أسعد تلحمي -الياصرة 

المتشددن  )الَحِرِدنم( األشكياز "أغودات نسرائنل"، تعنن  ممنثل ع  الحزب الشرنك في االئتالف 
رفض "المجلس" عامًا م   63الحكومي وزنرًا )للصحة( أكنثر م  سؤال ع  معيى هذا الموقف بعد 

 أ  نشغل أي م  يواب الحزب في الكينست ميصب وزنر، مكتفنًا بميصب "يائب وزنر بمكاية وزنر".
وكايت المحكمة العلنا، ردًا على التماس ُقدم إلنها، اعتبرت األسبوع الماضي ميصب "يائب وزنر 

ما ، غنر قايويي، بمكاية وزنر )الصحة(" الذي نشغله اليائب ع  "أغودات نسرائنل" نعقوب لنتس
وأمرت رئنس الحكومة بينامن  يتيناهو بإلغاء هذا الميصب الذي نشغله لنتسما ، محذرة م  أيه إ  

 نومًا. 60لم نفعل فإ  المحكمة ستقوم بذلك بعد 
وبنيما اتجهت األيظار يحو يتيناهو الذي خشي احتجاج الحزب واحتمال ايسحابه م  الحكومة 

يواب(، ما نعيي فرط عقدها، فاجأ "مجلس حكماء التوراة" وهو الذي نختار )نتمنثل في الكينست بستة 
يواب الحزب ونقرر لهم في كل صغنرة وكبنرة، بإقراره جواز إشغال لنتسما  ميصب وزنر، لتكو  
 هذه المرة النثاينة في تارنخ الدولة العبرنة التي نشغل فنها يائب م  "الحردنم" األشكياز ميصب وزنر.

عامًا حن  ترك الوزنر السابق ع  الحزب نتسحاق مئنر لنفن  ميصبه  63رة األولى قبل وكايت الم
بعد أربع سيوات في أعقاب قرار الحكومة في حنيه تجيند الفتنات النهودنات مع بلوغه  النثامية 
عشرة. لك  الحزب، وبأمر م  "مجلس الحكماء"، لم نتخّل ع  المشاركة في معظم الحكومات التي 

ذاك الوقت في مقابل تلقي مؤسساته الدنينة موازيات حكومنة هائلة وا عفاء الشباب  ميذتشكلت 
"الحردنم" م  الخدمة العسكرنة اإللزامنة مع بلوغهم النثامية عشرة أسوًة بسائر أترابهم العلماينن ، شرط 

كتفاء بميصب أاّل تكو  المشاركة الرسمنة في االئتالف الحكومي م  خالل توزنر أحد يوابه إيما اال
"يائب وزنر بمكاية وزنر" كي ال نتحمل "المسؤولنة الوزارنة الجماعنة" ع  قرارات تتخذها الحكومة 
تتيافى مع الشرنعة النهودنة التي نيادي هذا الحزب بأ  تكو  دستور الدولة. وحال هذا الترتنب دو  

ي قرارات ال تروق له مشاركة الحزب في لجا  وزارنة مهمة ودو  أ  نكو  في وسعه الطع  ف
اتخذتها لجا  وزارنة. وبنيما حاول لنتسما  التقلنل م  أهمنة تولنه ميصب الوزنر بالقول إيه في واقع 
الحال تمتع بصالحنات الوزنر كافة، إال أ  أوساطًا علماينة رأت في قرار مجلس الحاخامات 

نئنر لبند الذي توجه بااللتماس إلى "مفصلنًا" و"تارنخنًا". وقال زعنم الحزب العلمايي "نش عتند" 
المحكمة إللغاء ميصب "يائب وزنر بمكاية وزنر"، إ  القرار نعيي دخول جمهور "الحردنم" الواسع 

أو  أسري"تحت المظلة اإلسرائنلنة"، وأيه م  النوم فصاعدًا "سنكويو  شركاء في إقرار صفقات تبادل 
  إلى حسم موقفهم". وأضاف أ  أهمنة قرار ش  حرب أو أي قرار تتخذه الحكومة ... سنضطرو 
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المحكمة تكم  أساسًا في إقرار "الحردنم" بعلّو كعب المحكمة العلنا واعترافهم بالدولة، "إذ سنضطر 
 نمن  الوالء للدولة". إداءالوزنر إلى 

 31/8/2015، الحياة، لندن

 
 ولية بسيناءلبقاء القوات الد الواليات المتحدةضغط على ت "معاريف": "إسرائيل" .24

كشفت صحنفة "معارنف" العبرنة أ  الكنا  اإلسرائنلي نمارس ضغوطا على : صفا –القدس المحتلة 
الوالنات المتحدة لعدم سحب قواتها المشاركة في قوة "السالم في سنياء" لمواصلة الحفاظ على احترام 

 اتفاقنة كامب دنفند.
ه اللنلة الماضنة: إيه "على الرغم م  إدراك ويقلت الصحنفة ع  مصدر عسكري إسرائنلي بارز قول

دوائر صيع القرار في )تل أبنب( لمدى حرص يظام عبد الفتاح السنسي على احترام اتفاقنة كامب 
بدائه كل المؤشرات التي تدلل على تعمنق وتوسنع مجاالت التعاو  األميي مع إسرائنل فإيها  دنفند، وا 

 الحالي ونحل محله يظام معاٍد إلسرائنل".تخشى في الوقت ذاته أ  نيهار اليظام 
وذكر معلق الشؤو  االستخبارنة في "معارنف" الصحفي نوسي منلما  الذي أعد التقرنر أ  

 "االفتراض السائد في )تل أبنب( بأيه ال نوجد نثمة ما نضم  قدرة اليظام الحالي على البقاء".
الدولنة لضما  احترام مصر لالتفاقنة، وأوضح أ  هذا نستدعي التحوط عبر اإلبقاء على القوات 

 بغض اليظر ع  طابع قنادتها السناسنة.
 30/8/2015، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(

 
 الغاز المصري يخلط أوراق الغاز اإلسرائيليةتقرير: اكتشاف  .25

أنثار إعال  مصر اكتشاف حقل الغاز الذي نعتبر األكبر في المتوسط، جملة م  : هاشم حمدا 
 سئلة االقتصادنة في إسرائنل، بما نتصل في مخططاتها لحقول الغاز التي تم اكتشافها مؤخرا.األ

وتتصل بعض هذه التساؤالت باتجاه أسعار الغاز في العالم، خاصة مع اقتراب دخول إنرا  إلى 
أسواق الطاقة بعد إزالة العقوبات االقتصادنة، األمر الذي نعيي زنادة في العرض في األسواق 

كما نتصل بعضها بمستقبل االتفاق حول تصدنر الغاز اإلسرائنلي لمصر، حنث سبق وأ   لعالمنة.ا
تذرع المسؤولو  اإلسرائنلنو  بكو  "مصر حلنفا إستراتنجنا" باعتبار أ  ذلك نلزم بتصدنر الغاز 

 لمصر على جياح السرعة.   
ن ، هل نستطنع رئنس الحكومة وتساءل الكاتب آفي بار إنلي، في صحنفة "هآرتس"، النوم اإلنثي

اإلسرائنلنة بينامن  يتيناهو، ووزنر الطاقة نوفال شطانيتس، أ  نقفا أمام الجمهور وا عطاء شرعنة 
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للمصادقة على تصدنر الغاز م  حقل "تمار" بذرنعة أ  التصدنر نميع وصول الغاز اإلنرايي إلى 
هو إزالة الشكوك ع  سنيارنو بموجبه وبحسبه فإ  المعيى المباشر الكتشاف الغاز المصري  مصر.

نبقى غاز حقل "لفنتا " في األعماق لفترة طونلة، في حن  نظل االقتصاد اإلسرائنلي رهيا بحقل 
 "تمار" وأصحابه.

وعالوة على ذلك، فإ  اكتشاف الغاز المصري بدد أحالم "لفنتا "، في جعل مصر أول سوق للغاز 
 ميه. %75الذي تقرر تصدنر يحو 

الكاتب أيه في حن  تتجيب الحكومة اإلسرائنلنة فتح عقود "تمار" في السوق، وتتجيب تقدنم  ونضنف
"، التي اكتشفت الغاز المصري، "وجهت ENIالمساعدة ألصحاب "لفتنا "، فإ  الشركة اإلنطالنة "
 ضربة إلسرائنل وأغرقت احتماالت تطونر حقل الغاز".

ساعة إلعادة اليظر في المصادقة على "مخطط نتجاهل  72في المقابل، نشنر إلى أ  إسرائنل لدنها 
التحذنرات م  عدم تطونر حقل "لفنتا " في الموعد المقرر، ونتجاهل ربط االقتصاد باحتكار غنر 
مراقب منثل "تمار"، ونسمح ألصحابه بتصدنر الغاز م  الحقل اإلستراتنجي الوحند المتوفر، ونميح 

 .عاما" 15أصحاب الحقل حصاية لمدة 
ونضنف الكاتب جملة م  التساؤالت حول ادعاءات يتيناهو وشطانيتس بأ  تصدنر الغاز م  "تمار" 
هو لميع وصول الغاز اإلنرايي إلى مصر. كما نتساءل ع  تجاهل اإلنثين  لتحذنرات مراقب الدولة 

 .وعمندة بيك إسرائنل اللذن  طالبا باالستعداد لوقت تكو  إسرائنل فنه متعلقة بحقل واحد
 –ونشنر الكاتب إلى أ  مصادقة المجلس الوزاري على المخطط تأتي على خلفنة استعراض سناسي 

أميي، قدمه للوزراء مدنر عام وزارة الخارجنة، دوري غولد، ورئنس الهنئة لألم  القومي، نوسي 
بها  كوهن ، ولكيهما تجاهال جهود تطونر حقول الغاز في مصر، وتجاهال أعمال التيقنب التي تقوم

الشرطة اإلنطالنة، وادعنا أ  "إنرا  أبدت استعدادا كامال لملء الفراغ في الطاقة الذي تركته مصر، 
 لتتحول إلى مزودة الغاز لألدر ، ولمصر على المدى الطونل".

وعلى صلة، أشارت صحنفة "ندنعوت أحرويوت" إلى تصرنحات شطانيتس، والتي قال فنها إ  
هو "تذكنر مؤلم بأيه بنيما تتلكأ إسرائنل في المصادقة اليهائنة على اكتشاف حقل الغاز في مصر 

مخطط الغاز، وتؤجل أعمال تيقنب أخرى، فإ  العالم حوليا نتغنر، بما في ذلك األبعاد على 
 احتماالت التصدنر". لنخلص إلى أيه نجب المصادقة على المخطط والدفع باقتصاد الغاز.

ت، شنلي نحنموفنتش، والتي هي على رأس المعارضن  لالتفاق وأشارت أنضا إلى أ  عضو الكينس
مع شركات التيقنب، تقول إ  اكتشاف الغاز المصري نزنل بشكل مطلق التبرنرات الواهنة لتفعنل 

" ألسباب سناسنة وأمينة، على رأسها االدعاء بأ  "التحالف اإلستراتنجي مع مصر نلزم 52البيد "
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ا بسرعة". وتضنف أيه نتضح أ  مصر لم تعد بحاجة للغاز بتصدنر الغاز اإلسرائنلي إلنه
 اإلسرائنلي.

 22ترنلنو  قدم مكعب م  الغاز قبالة شواطئ مصر، مقابل  30وتضنف الصحنفة أ  اكتشاف يحو 
ترنلنو  في حقول لفنتا  م  شأيه أ  نغنر سوق الغاز في العالم، حنث أ  مصر لم تعد بحاجة 

ملنار دوالر، في  1.2"تمار" وقعت على عقد لتزوند مصر بالغاز بقنمة للغاز اإلسرائنلي، علما أ  
حن  أ  "لفنتا " توصلت إلى تفاهمات مع مصر لبنعها كمنات أكبر بكنثنر م  الغاز. وباليتنجة فإ  

 هياك عالمة سؤال كبنرة على هذه االتفاقنات.
تصدنر اإلسرائنلي، األمر ونشنر التقرنر أنضا إلى أ  تصدنر مصر للغاز م  شأيه أ  نيافس ال

أقل "لفنتا "، وامتنازات أقل للجمهور اإلسرائنلي، وربما إلغاء مشارنع بسبب رفض  نعيي أرباحالذي 
 البيوك تمونلها.

 7كما نشنر تقرنر يشرته الصحنفة إلى أ  حقل الغاز "لفنتا " بحاجة إلى أعمال تطونر، رغم مرور 
ل المصري بحاجة إلى تطونر، وستضطر الشركة اإلنطالنة سيوات على اكتشافه، وكذلك سنكو  الحق

 إلى التوقنع على عقود لتغطنة تكالنف التطونر الباهظة.
إلى ذلك، نتضح أ  األوضاع المتغنرة في سوق الطاقة العالمي سنكو  لها تأنثنرها على القرارات 

لى جايب خاصة وأ  أسعار الغاز في  ال،اإلسرائنلنة بشأ  تطونر حقل "لفنتا " أم  تراجع مستمر، وا 
اكتشاف الغاز المصري، فإ  عودة إنرا  إلى السوق، بعد إزالة العقوبات االقتصادنة، نزند م  حجم 

 العرض في األسواق، ما نعيي المزند في هبوط األسعار.  
   31/8/2015، 48عرب 

 
 لقيادات الفلسطينيةمسؤولة عن اغتيال عدد من االتابعة للموساد وحدة "كيدون" القناة النثانية:  .26

إّ  وحدة القتلة ""كندو "،  أجيبّنة،وفقا لمصادر  ،قال موقع القياة النثاينة في التلفزنو  اإلسرائنليّ 
يساء، في العشرنيات م  أعمارهم، الفًتا إلى أّ  كّل  5ميّفذ قتل، ميهم  40التابعة للموساد، تضم 

 رّنة.عملنة تصفنة في العالم تتم يسبتها لهذه الوحدة الس
وأوضح الموقع أّ  م  بن  العملنات الميسوبة للوحدة اغتنال القنادي في كتائب القسام محمود 

 المبحوح وحتى علماء الذّرة اإلنراينن ، إاّل أّ  هذه العملنات تبقى طّي الكتما ، على حّد تعبنره. 
يوت( العبرّنة، فإّ  وبرأي روين  بنرغما ، ُمحلل الشؤو  اإلستراتنجّنة في صحنفة )ندنعوت أحرو 

وحدة "كندو "، في الموساد اإلسرائنلّي هي "موساد داخل موساد"، حنث "تتدّرب الوحدة في مكاٍ  
معزوٍل، وحتى باقي عياصر الموساد ال نعرفو  األسماء الحقنقّنة لعياصرها. وم  المّهام الرئنسة 
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خطف واإلعدام واالغتنال، فقد التي ُنكّلف بها عمالء الموساد تيفنذ مهمات خاصة تتمنثل في ال
خصص قادة الموساد هذه الوحدة الخاّصة لغرض االغتنال والقتل، حنث تقوم الوحدة بالتدرنب مراًرا 
حباط  على الهدف للوصول لعملنة اغتنال ياجحة، حنث م  أهم أهداف تأسنسها الردع والتخونف وا 

 اليشاطات المعادنة إلسرائنل كهدٍف عاٍم للموساد".
المصادر األجيبّنة، فإّ  الوحدة هي التي قامت باغتنال القنادّي في حماس، محمود  وبحسب

 المبحوح، علًما أّ  )تل أبنب( لم ُتعل  مسؤولنتها ع  العملّنة.
و"كندو " تعيي الخيجر الذي ُنغمد في البيدقنة أو )الحربة( وهي وحدة ضم  قسم العملنات الخاصة 

حندة في العالم المجازة رسمًنا م  حنث تيفنذ االغتناالت، وتتكو  م  في الموساد، وتعتبر الوحدة الو 
 فرق كل فرقة تضم انثيي عشر شخًصا، وتسمى أنًضا "قنسارنا".

وبحسب المصادر عنيها، امتلكت الوحدة أسالنب مختلفة في عملنات القتل واالغتنال كلها تظهر 
ت أوسعها في الرد على عملنة منويخ التي ، حنث برز "إسرائنل"الحقد الذي نخفنه ونظهره قادة حجم 

يفّذها الفلسطنينو  ضد البعنثة الرناضنة اإلسرائنلّنة أوائل السبعنينات. ووفًقا للمصادر األجيبّنة، يفّذت 
فهي  %100وحدة "كندو " ميذ إقامتها سلسلة طونلة جًدا م  عملنات االغتنال بيسبة يجاح المست 

 1995ن  العام للجهاد اإلسالمي فتحي الشقاقي في جزنرة مالطا عام الوحدة المسؤولة ع  اغتنال األم
وهي م  أغلق ما ُسّمي بدائرة الحساب مع ميفذي عملنة  1992وعاطف بسنسو في بارنس عام 

منويخ التي استهدفت الرناضنن  اإلسرائنلنن  الذن  قدموا للمشاركة بدورة األلعاب األولمبنة بمدنية 
م  اغتالت العالم المسؤول ع  تطونر المدفع العمالق جنرالد بول عام ، وهي 1972منويخ عام 

، إضافًة إلى إحراقها مخاز  فريسّنة احتوت على مكويات خاصة بالمفاعل اليووي العراقّي قبل 1989
 اغتنال العالم بول بعشر سين  تقرنًبا.

أسمتهم الصحنفة اإلسرائنلّنة  وتابعت المصادر قائلًة إّ  أفراد وحدة "كندو " ايشغلوا بمطاردة َم   
بـ"اإلرهابنن " في أرجاء األرض، إضافًة إلى تعّقب وتصفنة علماء الذّرة وتجار السالح، كذلك مالحقة 

 المجرمن  اليازنن  الذن  بقوا على قند الحناة.
 30/8/2015، فلسطين أون الين

 
 48تنامي سياسة التمييز العنصري اإلسرائيلي تجاه فلسطينيي  .27

كشف بحنثا  جدندا  صدرا ع  معهدن  إسرائنلنن  مؤخرا، تيامي سناسة : برهوم جرانسي - صرةاليا
 ، خاصة في سوق العمل، وفي القطاعن  العام والخاص. 48التمننز العيصري تجاه فلسطنيني 
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وقال أحد البحنثن ، إ  فرص العمل أمام طالب العمل النهودي، أربعة أضعاف مما هي أمام 
حن  قال البحث النثايي الذي تخصص في قطاع الصندلنة، إ  الصنادلة العرب، هم  الفلسطنيي. في

 .%40غالبنة الصنادلة الجدد في إسرائنل، وبمعدل رواتب أديى م  رواتب الصنادلة النهود بيحو 
وقال "معهد الدنمقراطنة اإلسرائنلي"، في بحث حول فرص العمل في إسرائنل، إ  النهودي اإلسرائنلي 

، دو  اليظر إلى 48عمل أسرع بأربعة أضعاف فرصة طالب العمل م  فلسطنيني  فرصةنحظى ب
مؤهالت الفلسطنيي المالئمة للوظنفة أكنثر م  مؤهالت طالب العمل النهودي. ونعزز هذا البحث 

ستة أضعاف  48الحقائق على األرض القائمة ميذ ستة عقود وينف، إذ تعادل البطالة بن  فلسطنيني 
   النهود. منثنلتها بن

م  ذوي المؤهالت العلمنة والمهينة، نعملو   48ونرى االستطالع، إ  غالبنة العاملن  م  فلسطنيني 
في وظائف أقل م  مؤهالتهم، بسبب قلة فرص العمل. ونقول المسؤول األول ع  البحث، الدكتور 

ظروف العمل استطالع مندايي، تركزت األسئلة فنه حول  إلىسامي منعاري، إ  البحث نرتكز 
والرواتب. ونظهر البحث أ  معدل راتب العامل الفلسطنيي، صاحب المؤهالت األكادنمنة المساونة 

 م  معدل راتب النهودي.  %12لمؤهالت العامل النهودي، أقل بيسبة 
، إال أ  البطالة بن  النهود تتراوح ما بن  %5.2وتصل معدل يسبة البطالة في إسرائنل إلى حدود 

، وتصل اليسبة %24إلى  %21كحد أقصى، بنيما البطالة بن  العرب تتراوح ما بن   %4 إلى 3.5%
 .%32ما نزند على  إلى 48ألفا م  فلسطنيني  220في بلدات صحراء اليقب، حنث نعنش أكنثر م  

وجاء هذا البحث بالتزام  مع صدور بحث إسرائنلي جدند ويشرت تفاصنله قبل أنام، قال إ  نثلث 
م  القوى  %15، رغم أ  الفلسطنينن  نشكلو  48( في إسرائنل هم م  فلسطنيني %33الصنادلة )

عاما كا  نشكل الفلسطنينو  يسبة ضئنلة م  الصنادلة.  15العاملة ككل. في حن  أيه حتى قبل 
ونعود هذا، إلى أ  الغالبنة الساحقة م  الصنادلة الجدد في السيوات األخنرة في إسرائنل هم م  

 ، وأ  الغالبنة الساحقة ميهم هم خرنجو الجامعات األردينة. 48 فلسطنيني
ونقول البحث الذي أعده معهد "طاوب" اإلسرائنلي لألبحاث االجتماعنة، إ  عدد الصنادلة في 

 إلى 1988صندلنا في العام  1982األخنرة نثالث مرات، م   25إسرائنل تضاعف في السيوات الـ
أ  هذا التزاند بوتنرة كبنرة، جعل ميطقة الشمال، ذات األغلبنة  ، إال2013صندلي في العام  6500

العربنة، لدنها فائض في عدد الصنادلة. ونؤكد البحث أ  سبب االرتفاع الكبنر في عدد الصنادلة، 
هو الزنادة الحادة في عدد الصنادلة العرب، الذن  بغالبنتهم الساحقة نتعلمو  في األرد ، ونيجحو  

 وطيهم، في امتحا  المهية اإلسرائنلي، الذي ُنعد م  أصعب االمتحايات. فور عودتهم إلى
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، 48ونتضح م  البحث أ  حالة قطاع الصنادلة، هو كحال كل قطاعات العمل باليسبة لفلسطنيني 
البحث، أ  معدل رواتب  إلحصائناتإذ إيهم نحصلو  على الرواتب األقل. ونتبن  م  تحلنل 

ع  معدل رواتب الصنادلة النهود. وتحصل الصندالينات العربنات  %40 الصنادلة العرب نقل بيسبة
قرابة  إلىدوالرا شهرنا  1560، وتتراوح غالبنة رواتب العرب غنر الصافنة م  األقلعلى الرواتب 

دوالر. في حن  تتراوح رواتب الصنادلة  2450دوالر، بنيما معدل األجور العام في إسرائنل هو  2600
 دوالر للصندلي النهودي الواحد. 5700دوالر إلى حد  2200صافنة م  النهود غنر ال

 31/8/2015، الغد، عّمان
 

 األقصى ويحمي اقتحامات المستوطنينالمسجد منع النساء من دخول  يواصلاالحتالل  .28
، حالة أمسشهد محنط بوابات المسجد األقصى المبارك الرئنسنة الخارجنة، صباح  :وفا –القدس 

 لشدند، بسبب ميع قوات االحتالل المتواصل لدخول اليساء م  كافة األجنال إلنه.م  التوتر ا
وبالتزام  مع ذلك، ُتوفر شرطة االحتالل الحمانة والحراسة للمستوطين ، خالل اقتحامهم وجوالتهم  

 االستفزازنة لمرافق المسجد المبارك.
رب م  بوابات المسجد، للتدقنق وقال شهود عنا : إ  قوات االحتالل الخاصة وضعت متارنس بالق

في بطاقات المواطين  ولميع اليساء م  الدخول إلنه، في حن  اعتدت عياصر م  هذه القوات على 
اليساء المعتصمات في ميطقة باب السلسلة، خالل تصدنه  بهتافات التكبنر لمستوطين  خرجوا م  

 المسجد، وأدوا رقصات استفزازنة على بواباته.
االحتالل م  خالل هذه اإلجراءات، التي شرعت بتطبنقها بحق اليساء ميذ األسبوع  وتحاول سلطات

الماضي، فرض مخطط التقسنم الزمايي للمسجد األقصى؛ باقتطاع الوقت م  ساعات الصباح 
الباكر وحتى ساعات الظهنرة لصالح المستوطين ، وهو اإلجراء الذي قوبل بحاالت غضب وسخط 

خارجها، وباالستيكار الشدند على المستونات الرسمنة والشعبنة ووسط يداءاٍت القدس و بم  المواطين  
 األقصى، إلحباط مخططات االحتالل.بللمواطين  بضرورة المزند م  شد الرحال والتواجد المكنثف 

 31/8/2015األيام، رام هللا، 
 

 في سجونه فلسطينياً  961السوري يغّيب  النظام: "مجموعة العمل" .29
الجئا فلسطنينا على األقل نقبعو   961"مجموعة العمل م  أجل فلسطنيني سورنة" إ  قالت : ليد 

معتقال، مشنرة إلى تخّوف  1500في سجو  تابعة لليظام السوري، وأ  العدد الحقنقي قد نتجاوز 
 العدند م  عائالت المعتقلن  م  اإلفصاح ع  اختفاء أبيائهم في سجو  األجهزة األمينة.
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(، دعوتها لإلفصاح ع  8|30ة في بنا  تلّقت "قدس برس" يسخة عيه نوم األحد )وجددت المجموع
أماك  الالجئن  المغنبن  في مراكز األجهزة األمينة والسجو  السورنة، مطالبة بإطالق سراح جمنع 
الالجئن  الذن  تم إخفاؤهم بشكل قسري، إلى جايب الكشف ع  أعداد وأسماء وأماك  دف  م  قضوا 

ضحنة فلسطنينة قضت تحت  414وأكد البنا ، أ  "مجموعة العمل" ونثّقت  التعذنب. ميهم تحت
 التعذنب في سجو  اليظام السوري.

 30/8/2015قدس برس، 
 

 يشكون االكتظاظ والعفن في أقسام العزل "مجدو"األسرى اإلداريون في  .31
ن  أ  األسرى اإلدارنن  فادي أبو سعدى: أفادت هنئة شؤو  األسرى والمحررن  الفلسطنين -رام هللا 

في سج  مجدو اشتكوا م  اكتظاظ الغرف والعف  في أقسام العزل وظروفهم السنئة والصعبة. 
وأضافت محامنة الهنئة شنرن  عراقي التي زارت المعتقل أ  األسرى اإلدارنن  في قسم سبعة في 

الغرفة الواحدة، وهي سج  مجدو اشتكوا م  االكتظاظ في غرفهم الضنقة حنث نقبع عشرة أسرى في 
 ال تتسع في أحس  حالتها لنثماينة أسرى عدا ع  أيها تحوي حماما واحدا فقط.

لألسرى « الخروج للساحة»وأشارت المحامنة إلى أ  إدارة مجدو تعمد إلى تقلنص ساعات الفورة 
 اإلدارنن  في السج  وتواصل سناستها تجاه المرضى بإهمال أوضاعهم الصحنة، واتباع سناسة

أ  غرف العزل بالسج  كرنهة الرائحة وقذرة »التيقالت العيجهنة بحقهم. وأوضح األسرى للمحامنة 
 «.وملنئة بالصراصنر وميعدمة التهونة كما أ  اإليارة في حدها األديى

 31/8/2015القدس العربي، لندن، 
 

 أغسطس /آب شهر اإلداري خالل االعتقالارتفاع وتيرة تقرير:  .31
مركز حقوقي فلسطنيي ُنعيى بشؤو  األسرى، بأ  شهر آب )أغسطس( الجاري شهد أفاد : رام هللا

ارتفاعا ملحوظا في إصدار سلطات االحتالل اإلسرائنلنة لقرارت اعتقال إدارنة بحق الفلسطنينن  
 مقارية بشهر تموز )نولنو( الماضي.

عيه، النوم األحد  وبّن  مركز "أسرى فلسطن  للدراسات" في بنا  صحفي تلقت "قدس برس" يسخة
قرار اعتقال إداري بحق أسرى  94(، أ  سلطات االحتالل أصدرت ميذ بدانة الشهر 8|30)

في المائة ع  شهر تموز )نولنو(  50فلسطنينن ، لنسّجل بذلك آب )أغسطس( الجاري ارتفاعا بيسبة 
 قرار اعتقال إداري فقط. 63الماضي الذي شهد إصدار 
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وأشار المركز، إلى أ  سلطات االحتالل تستهدف م  خالل أوامر االعتقال اإلداري اليشطاء وقادة 
 التيظنمات الفلسطنينة ويواب المجلس التشرنعي والقائمن  على اليشاطات الوطينة في الضفة الغربنة.

 30/8/2015قدس برس، 
 

  العنصري االحتالل يقمع تظاهرة في بيت جاال ضد الجدار .32
، امس، مسنرة سلمنة في ميطقة 'بنر اإلسرائنلي"وفا"، أ ف ب: قمعت قوات االحتالل  -جاال بنت 

عويه' في مدنية بنت جاال،  تيدندا بأعمال التجرنف المستمرة في الميطقة  لصالح استكمال األعمال 
 إلى إصابة عشرات المواطين  باالختياق جراء الغاز المسنل أدىما  ،في جدار الضم العيصري

وفي حن  كا  المشاركو  في الموكب نرددو  الصلوات والتراتنل قام عشرات الجيود  للدموع.
 قيابل الغاز المسنل للدموع وقيابل الصوت باتجاههم. بإلقاء األشغالفي موقع  اإلسرائنلنن 

وايطلقت المسنرة التي دعت لها القوى الوطينة ومؤسسات بنت جاال، بمشاركة مسؤولن  ورجال دن  
سنحنن  ومواطين  وقوى وطينة باتجاه أراضي هذه الميطقة، ورفعت فنها األعالم الفلسطنينة م

قيابل الغاز  إطالقحنث قام االحتالل بقمع المسنرة، م  خالل  والجدار،وشعارات ضد االحتالل 
 صابة عدد م  المشاركن  بحاالت اختياق، واعتقال انثين  دو  معرفة هونتهما.إلوالصوت، ما أدى 

وقال البطرنرك منشنل صباح، 'هذه أرضيا وستبقى أرضيا، وهم نّدعو  أ  هذه أرضهم، وجيودهم 
 وسالحهم نحكمو  بالقوة، ونوما ما ستزول هذه القوة، وستعود األرض ألصحابها الفلسطنينن '.

 31/8/2015األيام، رام هللا، 
 

 االحتالل يستهدف المناطق الشرقية من خان يونس .33
وات االحتالل المتمركزة على الشرنط الحدودي شرق مدنية خا  نويس جيوب قطاع استهدفت ق: غزة

ويقلت وكالة  غزة، صباح اإلنثين ، المزارعن  وميازل المواطين ، شرق المدنية بوابل م  الينرا .
"وفا"، أ  جيود االحتالل أطلقوا اليار على المزارعن  والميازل شرق بلدة خزاعة الحدودنة، دو  وقوع 

 ابات في صفوف المواطين .إص
نشار إلى أ  قوات االحتالل تفتح اليار بشكل نومي صوب ميازل وأراضي المواطين  الزراعنة في 

 المياطق الحدودي شمال وشرق القطاع.
 31/8/2015القدس، القدس، 
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 االحتالل يخلي عائالت في األغوار بحجة تدريبات عسكرية .34
عائلة م   14ت االحتالل اإلسرائنلي صباح أمس األحد أخلت قوا: فادي أبو سعدى -رام هللا 

 ميطقة الراس األحمر شرق طوباس في األغوار الفلسطنينة.
عائلة في  14وأعل  عارف دراغمة رئنس مجلس المالح والمضارب البدونة أ  قوات االحتالل أخلت 

الحنة وتستمر لخمسة ميطقة الرأس األحمر تحت ذرنعة إجراء تدرنبات عسكرنة إسرائنلنة بالذخنرة 
 أنام ميفصلة م  الساعة السادسة صباحا وحتى النثاينة عشرة ظهرًا وهو ما توجب إخالء العائالت.

وتعايي هذه الميطقة الكنثنر م  األعمال الممانثلة التي تيفذها سلطات االحتالل بن  الحن  واآلخر 
ب هذه التدرنبات وسط خنام التي تسببت في فقدا  عائالت ألبيائها أو إصابات في صفوفهم بسب

 البدو في تلك الميطقة.
 31/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 حواجز ويغلق الطرق المؤدية إلى قلقيلية  خمسةاالحتالل ينصب الضفة:  .35

أغلقت قوات االحتالل اإلسرائنلي، مساء النوم األحد، الطرق المؤدنة إلى مدنية قلقنلنة، إنثر  :قلقنلة
 بالقرب م  قرنة جنت غرب يابلس. زعمهم إصابة مستوط 

وأفاد مصدر أميي بأ  قوات االحتالل وضعت خمسة حواجز عسكرنة على المدخل الشرقي لمدنية 
قلقنلنة، وعلى قرنة كفر نثلث، وقرنة إماتن ، وبالقرب م  مستوطية نتسهار، وآخر على قرنة جنت 

ارات المواطين  المتجهة لمدنية وأضاف المصدر أيه تم إنقاف وتفتنش كافة سن لك  تمت إزالته.
 قلقنلة، ما أدى ألزمة مرور خايقة.

 30/8/2015الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 معروفة باعتداءاتها على الجيشموقع عبري يحرض على عائلة فلسطينية في النبي صالح:  .36
نوم  العبري المقرب م  جنش االحتالل روانته ألحداث اليبي صالح 0404رض موقع : عرام هللا

لجنش االحتالل في التعامل مع محاولة جيدي  إخفاقاتالجمعة. الموقع اعتبر ما حدث سلسلة 
لى عائلة التمنمي التي الطفل له، لكيه ضم تحرنضا مباشرا ع أقارباعتقال فتى قاصر وتخلنص 

كما حاول لنها الطفل، معتبرا أ  العائلة العدواينة تقوم بشكل دائم بمهاجمة جيود االحتالل، إنيتمي 
اليار خالل  إطالق إجراءاتإظهار أ  الجيدي لم نطلق اليار استجابة ألوامر جدندة شددت م  

 مشابهة. أحداث
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 أومعروف بعيصرنته الشدندة وبعدائه للفلسطنينن ، لدرجة تجيب ذكر كلمة فلسطن   0404وموقع 
 فلسطنيي في أخباره، ونستخدم كلمة عربي بدال م  كلمة فلسطنيي.
 30/8/2015ة الجديدة، رام هللا، الحيا

 
 المهددة باالعتقال  "التميمي"خيمة تضامنية برام هللا مع عائلة  .37

األياضول: يصب عشرات اليشطاء الفلسطنينن ، والمتضامين  األجايب، مساء األحد،  - رام هللا
 رام هللا. المهددة باالعتقال، في بلدة اليبي صالح غربي” التمنمي“خنمة تضام  ودفاع ع  عائلة 

ورصدت عدسة األياضول الجمعة الماضي مشهدا لجيدي إسرائنلي، نحاول اعتقال الطفل محمد 
ضد االحتالل، حنث اعتدى علنه بالضرب، قبل تخلنصه ” اليبي صالح“التمنمي خالل تفرنق مسنرة 

 م  قبل أطفال وسندات البلدة اللواتي ايهل  على الجيدي بالضرب.
رائنلنة قد تحدث ع  شكوى قدمت للشرطة اإلسرائنلنة العتقال عائلة وكايت وسائل إعالم إس

 التمنمي، متهمة إناها باالعتداء على الجيدي اإلسرائنلي، عيد محاولته اعتقال الطفل محمد التمنمي.
، محمد التمنمي، لألياضول، إ  الخنمة يصبت بالقرب م  بنت ”المقاومة الشعبنة“وقال الياشط في 

تمنمي، والد الطفل محمد، الذي تعرض الجمعة الماضي لالعتداء، ومحاولة االعتقال عائلة باسم ال
م  قبل جيدي إسرائنلي، مشنرا إلى أ  عشرات المتضامين  نعتصمو  في الخنمة، تضاميا ودفاعا 

 ع  عائلة التمنمي.
 31/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 مستوطنون يعتدون على شاب مقدسي .38

صنب شاب مقدسي اللنلة الماضنة، إنثر اعتداء مجموعة م  المستوطين  النهود أُ : القدس المحتلة
وقال الشاب عبد الكرنم أبو خضنر في حدنث  علنه في بلدة شعفاط شمال مدنية القدس المحتلة.

لـ"قدس برس"، "أنثياء عودتي م  دورة السباحة كالمعتاد، متوّجها إلى ميزلي في شعفاط، قام يحو 
ي العشرنينات م  العمر، بترّصدي م  بعند وأيا أقود مركبتي، وسرعا  ما اختبأوا عشرة مستوطين  ف

 عيدما شاهدويي، وعيد اقترابي م  ميطقة الجبل هاجمويي جمنعهم ورشقويي بالحجارة"، كما قال.
وأضاف "حاولت أ  ُأبعد الحجارة ع  وجهي، وتلقنتها في ندي حتى تهّشمت، وتحطمت المركبة 

 الذن  سرعا  ما الذوا بالفرار". المستوطيو الحجارة التي ألقاها  بالكامل جّراء
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وأشار إلى أيه حاول االبتعاد مسرعا ع  المكا  واالتصال بأحد أقربائه الذي أبلغ الشرطة بالحادنثة 
واستدعى سنارة إسعاف قامت بيقله إلى مستشفى "هداسا العنسونة" في القدس المحتلة، حنث تبّنيت 

 ي نده، الفتا إلى يّنته في تقدنم شكوى بما نخص حادنثة االعتداء علنه.إصابته بكسر ف
 30/8/2015قدس برس، 

 
 فلسطينيون يستخدمون النفايات العضوية كمصدر لغاز الطهي واإلضاءة .39

الضفة الغربنة: بدأ قرونو  فلسطنينو  نعنشو  في مياطق قاحلة ومعزولة في الضفة الغربنة في 
 ي إسرائنلنة الصيع توفر لهم طاقة يظنفة ومجاينة م  اليفانات العضونة.استخدام مولدات غاز حنو 

الطعام وروث الحنوايات  بقانا -الذي نوضع في الميزل ونستخدم التخمنر الالهوائي –ُنِحول المولد 
« هوم بانوغاز». وهو م  صياعة شركة واإلضاءةإلى غاز المننثا  الذي نستخدم في الطهي 

 ونمك  للمجتمعات كنثنرة التيقل منثل البدو يقل الجهاز معهم حنث نذهبو . .اإلسرائنلنة الياشئة
الياس  أ الفكرة م  المشروع هو »وقال المهيدس الفلسطنيي أمنر ربانعة ميسق تركنب الجهاز 

وهم نيتجوه م  الزبل )روث الحنوايات( وخاصة م  زبل الغيم.  نستخدمو  الغاز الحنوي في الطبخ..
از تحدث تفاعالت كنماونة تيتج غازا حنونا وكذلك سمادا عضونا كمخلفات وداخل هذا الجه

 وأوضح أ  تجمنع الجهاز سهل وأ  الشركة تقدم دلنال بتفاصنل ذلك. «تستخدمه في الزراعة.
 31/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 قرب  لرحيل ناجي العلي 28الذكرى الـالناصرة: عشرات الفلسطينيين يحيون  .41

لرحنل  28رعانة حركة "فلسطنينات" في إحناء الذكرى الـبشارك يحو مئة شخص أمس : دةودنع عواو 
والتي تشهد كروم الزنتو  والتن   -قضاء الياصرة-ياجي العلي بجوار العن  التارنخنة لقرنة الشجرة 

 والصبار على هونتها.
 المشاركو  الفاتحة وعلى مقربة م  بنت ياجي العلي المهدم في الشجرة التي هجر ميها طفال تال

 .على روحه وبقنة أرواح الشهداء نثم تلت فتاة فلسطنينة أبناتا شعرنة كا  كتبها هذا الرسام
شملت بياء ضرنح رمزي للشهند  -التي أشرفت على تيسنقها الفياية التشكنلنة ريا بشارة-االحتفالنة 

 ياجي العلي وضعت علنه قماشا طبعت علنه مالمح قبره في ليد .
 31/8/2015زيرة نت، الدوحة، الج
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 مو لحاللمواجهة االرتفاع المتواصل ألسعار " تطلق حملة حماية المستهلك الفلسطيني" .41
أطلقت جمعنة حمانة المستهلك الفلسطنيي، النوم األحد، حملة  :محمد خبنصة األياضول، –رام هللا  

ياول اللحوم( لمواجهة االرتفاع )في إشارة للتخلي ع  ت” بالها اللحمة“في السوق المحلنة بعيوا  
 المتواصل ألسعار لحم الخروف، والدفع يحو خفض أسعارها خالل الفترة المقبلة.

وارتفعت أسعار لحوم الخروف الطازج في السوق الفلسطنينة، خالل األسابنع النثالنثة الماضنة إلى 
 ، وفق الجمعنة.%20دوالر أمرنكي(، بيسبة  23.5شنكاًل ) 90أكنثر م  

جع رئنس جمعنة حمانة المستهلك، صالح هينة، سبب ارتفاع أسعار لحم الخروف، إلى اليقص وأر 
الكبنر في النثروة الحنواينة، بسبب تراجع يسبة مربي الماشنة في األراضي الفلسطنينة، ألسباب مادنة 

 في المقام األول.
 31/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 يلبنانالمنتخب الفي صيدا استعدادًا لمواجهة يتدرب لكرة القدم المنتخب الفلسطيني  .42

الشهند رفنق  إستادأجرى الميتخب الفلسطنيي األول لكرة القدم، األحد، تمرنيه الرئنسي، على 
الحرنري بصندا، استعدادًا لمالقاة شقنقه اللبيايي، نوم االنثين  في تمام الخامسة مساء بتوقنت بنروت، 

 ستكمال التصفنات اآلسنونة المزدوجة المؤهلة لكأس العالمضم  آخر تجارب الفرنقن  الودنة ال
 .2019، وكأس اسنا2018

 أشادوخاض الميتخب تدرنباته بحضور جبرنل الرجوب، رئنس االتحاد الفلسطنيي لكرة القدم، الذي 
نكو  معسكر  أ للكرة الفلسطنينة، معربًا ع  أمله في  إنجابنةبالالعبن  وبقدرتهم على تحقنق يتائج 

 واالستفادة على المستوى الفيي والبديي. أكنثرلماينا التدرنبي شكل فرصة جندة للفرنق لاليسجام أ
 30/8/2015، الين أونموقع كورة 

 
 

 يفتح أبواب سوق العمل أمام جامعيين فلسطينيين "تميز" .43
لجامعات نهدف إلى تمكن  طلبة ا استراتنجي، هو بريامج فلسطنيي «تمّنز»: بدنعة زندا  –رام هللا  

الفلسطنينة م  تحقنق حضورهم الفاعل على المستوى العام وفي مختلف المجاالت، م  خالل جسر 
الهوة الكبنرة بن  البنئة الجامعنة ذات الطابع اليظري األكادنمي، وبن  بنئة العمل التي تتطلب يوعًا 

تغنر باستمرار يتنجة التسارع مغانرًا م  المهارات والقدرات العملنة التي نتطلبها سوق العمل، والتي ت
 الكبنر في عالم األعمال.
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عملت خالل فترة البريامج على »فقالت « تمنز»وتحدنثت سياء شرنفة، ع  تجربتها في بريامج 
تأسنس رابطة خاصة بخرنجات مدرستي النثايونة تهدف لدعم طالبات المدرسة أكادنمنًا ومهينًا وزنادة 

حالنًا أعمل »وأضافت «. ، والعمل في الرابطة مستمر حتى اآل مستوى المسؤولنة المجتمعنة لدنه 
مع ميظمة الخدمات الدولنة كمتطوعة مع مجموعة م  المتطوعن  البرنطاينن ، وم  أبرز المهام 

، وهو بريامج دولي نهتم بيشر مقاالت وصور ومقاطع فندنو، «صوت الشباب»التي أقوم بها بريامج 
 «.مياقشة القضانا التي نواجهويهانهتم بها الشباب إلشراكهم، و 

بدوره نشنر سمنر حلنلة، الرئنس التيفنذي لشركة بادنكو القابضة، إلى أ  ايطالق المرحلة األولى م  
، متحدنثًا ع  إمكا  إجراء بعض التعدنالت على البريامج 2012كا  في يهانة العام « تمنز»

نتنح الفرصة أمام عدد أكبر م  طلبة الجامعات  واالستفادة م  برامج التدرنب والتجارب المتيوعة، ما
 لالستفادة م  البريامج.

 31/8/2015الحياة، لندن، 
 

 مشروع فني على جدران غزة "أنا أراك... هل تراني" .44
لم ندخر أهل غزة وسنلة فينة أو نثقافنة إال أ  استخدموها لتجاوز أهوال : محمد السمهوري –رام هللا 

أيا أراك... هل »ة علنهم. وفي هذا اإلطار، أطلق المشروع التجرنبي الحرب اإلسرائنلنة األخنر 
للمعالجة اليفسنة بالرسم والف  التشكنلي على جدرا  البنوت والشوارع بالتعاو  بن  جمعنة « ترايي؟!

كنيوية للعالج »وبالشراكة مع مركز « المنرسي كور الدولنة»ومؤسسة « أجنال لإلبداع والتطونر»
 «.ابت آرت»عة ومجمو « اليفسي

فاطمة عاشور إ  فكرة « أجنال لإلبداع والتطونر»وتقول المحامنة ورئنسة مجلس إدارة جمعنة 
المشروع جاءت ضم  تيفنذ يشاطات للمعالجة اليفسنة ع  طرنق الرسم والف  في ميطقة العنية 

م   30في إطار المشروع دّرب »المستهدفة وهي شرق مدنية غزة في حي التفاح موضحة أيه 
م  األطفال  15اختصاصنن  يفسنن  وميسقن  وفياين  تشكنلنن  على تقينات هذا العالج، وعدد 

م  الفتنا  الذن  تراوح أعمارهم بن  النثاينة عشرة والخامسة عشرة م  العمر. وتخلل  15اإلياث و
صاصنة المشروع مجموعة م  جلسات التفرنغ اليفسي ومعالجتها بالرسم والف  التشكنلي مع االخت

 «.ع  طرنق الرسم والف  في األرد « كنيوية للعالج اليفسي»الفلسطنينة شنرن  نعنش م  مركز 
 31/8/2015الحياة، لندن، 
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 واالعتداء على المقدسات األحادية اإلسرائيليةللسياسات  األردنلملك يجدد رفض األردن: ا .54
محمود عباس،  السلطة الفلسطنينةرئنس  األحد، أمسالنثايي،  عبد هللااستقبل الملك )بترا(:  -عّما  

تأكند وقوف األرد  بكل طاقاته  الملكوأعاد  خالله بحث جهود إحناء عملنة السالم. في لقاء تمّ 
مكاياته إلى جايب الشعب الفلسطنيي الشقنق، وبما نعزز تماسكه ووحدته الوطينة. وفنما نتعلق  وا 

مل للسناسات واإلجراءات اإلسرائنلنة األحادنة باألوضاع في مدنية القدس، جدد رفض األرد  الكا
وأكد جاللته استمرار المملكة، وم   المستمرة واالعتداءات المتكررة على المقدسات في المدنية.

ميطلق الوصانة الهاشمنة على األماك  المقدسة في القدس، بمواصلة دورها وفي مختلف المحافل 
ى هونة المدنية المدنية، وتنثبنت أهلها وبما نحافظ عللحمانة المقدسات اإلسالمنة والمسنحنة في 

 .المقدسة وعروبتها
 31/8/2015، عّمانالدستور، 

 
 "إسرائيلإلى "رحالت طالبية  غضب شعبي أردني ضدّ  .54

أو تأمن  وظائف لألردينن  في  "إسرائنل"أنثار تيظنم جمعنات ومؤسسات أردينة رحالت طالبنة إلى 
 ا في األوساط السناسنة والشعبنة األردينة.ا كبنرً نينة المحتلة رفضً مدنية إنالت باألراضي الفلسط

سرائنل ميذ عام  فإ  التطبنع على المستوى  1994ورغم العالقات الدبلوماسنة القائمة بن  األرد  وا 
 م  قبل المجتمع األرديي. مرفوضاً  الشعبي ما زال أمراً 

زاء هذه األيشطة أكد الياشط اليقابي األرديي في  هشام البستايي  "إسرائنل"مجال مقاومة التطبنع مع وا 
ا على إبرام اتفاق السالم بن  األرد  ا للتطبنع رغم مرور أكنثر م  عشرن  عامً ا شعبن  أ  هياك رفضً 

 ."إسرائنل"و
 31/8/2015الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 مصادر بالرئاسة الفلسطينية: ملك األردن طلب عباس على عجل .54

يي، عبد هللا النثايي، رئنس السلطة الفلسطنينة، محمود عباس، ظهر نوم األحد، التقى العاهل األرد
وقالت مصادر م  الرئاسة الفلسطنينة إ  عبد هللا النثايي  وفقا لحساب الدنوا  الملكي على "تونتر".

 طلب لقاء عباس بصورة عاجلة، نوم األحد.
  30/8/2015العربي الجديد، لندن، موقع 
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 : األونروا شاهد حي على قضية الالجئين الفلسطينييناألردنية يابيةلجنة فلسطين الن .54
، 30/8/2015األحد  أمسأكّد رئنس لجية فلسطن  الينابنة المحامي نحنى السعود، )بترا(:  -عّما  
 شاهد حي على قضنة الالجئن  الفلسطنينن . الوكالة أليهامجلس اليواب تقلنص خدمات  رفض

، إلى المعاياة النومنة التي نكابدها الفلسطنينو ، خاصة ويرواألل ر التابعةأشار في كلنة وادي السنو 
العيصرنة المميهجة، التي ترتكب تحت سمع وبصر  اإلسرائنلنةالمقدسنن ، في مواجهة السناسات 

بحضور  األويروارئنس وأعضاء اتحاد العاملن  في  وأكد اليائب السعود، خالل لقائه المجتمع الدولي.
كايوا على قدر م  الوعي  "ويروااأل"مصطفى ناغي، أ  جمنع الموظفن  والعاملن  في اليائب 

 والمسؤولنة خالل األزمة التي مرت بها الوكالة.
 31/8/2015، عّمانالدستور، 

 
  األردنية في األسواق إسرائيليةبطاطا  .54

ميحت  أيها أكدتي ا ع  التصرنحات الصادرة ع  وزارة الزراعة والتبعندً : محمود كرنشا  - عّما 
رصدت مشهد ايتشار  "الدستور" أ ّ  إال، اإلسرائنلنةتصارنح الستنراد كمنات محدودة م  البطاطا 

غنر الشرعنة حنث تكتظ البطاطا المستوردة  اإلسرائنلنةوالمزروع في المستوطيات  اإلسرائنليالميتج 
المستورد م  دول عربنة  أولي المحلنة وتباع بسعر اقل م  الميتج المح باألسواق "إسرائنل"م  

 قرشا للكنلو الواحد. 75يحو  إلىبسعر نصل  اإلسرائنلنةعدندة، حنث نباع الكنلو الواحد م  البطاطا 
( كنلو 4المحلنة وشواالت بالستنكنة وسعة الواحد ) أسواقيافي  اإلسرائنلنةالبطاطا  فا  صلة،وعلى 

تجار البنع بالمفرق  أ  إال "رنجب الشارو " مستوردة م  مزارع أيهاغرامات بوجود لنبل حدد 
 إيتاجهامصدر  إلخفاءم  الشواالت البالستنكنة وعرضها  بإفراغهاالمحلنة نقومو   باألسواق
الميتج  أ في طرنقة للتحانل على المستهلك خوفا م  مقاطعة الشراء فنما لو ايه علم  اإلسرائنلي

 مستورد م  الكنا  الصهنويي.
قرب أتوسطة وصغنرة ولويها جمنل وجذاب حبتها م أ تبدو  اإلسرائنلنةات البطاطا مواصف أ ونذكر 

، وهي م  اليوع الذي األطالقعلى  أتربةالبناض وذات ملمس ياعم وبأحجام متياسقة وال تحمل  إلى
 عملنة طهي طونلة جدا. إلىنحتاج 

 31/8/2015، عّمانالدستور، 
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ر من مؤامرة التوطين بريلبنان:  .45  يحذِّّ

على الصعند ، 03/8/5302األحد رئنس المجلس الينابي اللبيايي يبنه بري أمس بنروت: حذَّر 
الفلسطنيي، م  شطب حق العودة لمصلحة مؤامرة التوطن . كما يبه م  أخطار االيقسام 

بال مدارس خاصة في لبيا ، وم  جرائم  الفلسطنينن الفلسطنيي، وم  قرارات األويروا رمي التالمذة 
 تالل اإلسرائنلي.االح

 31/8/2015، لندنالحياة، 
 

 وفد تركي: سنعمل على إنشاء منطقة صناعية في بيت حانون .45
أعل  وفد تركي وصل قطاع غزة نوم األحد سعنه إلى تعزنز المشارنع التركنة والتعاو  مع القطاع 
  الخاص الفلسطنيي لليهوض به في ظل الوضع االقتصادي الصعب في القطاع عقب العدوا

وقال رئنس الشركة التركنة للمياطق الصياعنة أحمد شاكر أوغلو  .2014اإلسرائنلي األخنر صنف 
خالل مؤتمر صحفي في غزة، إ  تركنا ستعمل على إيشاء ميطقة صياعنة في بنت حايو  شمال 
قطاع غزة، ومواصلة جهود إزالة معنقات االحتالل اإلسرائنلي بخصوص األموال التركنة إلعادة 

 ار غزة.إعم
وأضاف أوغلو "يح  ال يقدم مساعدات لكييا سيتعاو  مع رجال األعمال الفلسطنينن ، والميطقة 
الصياعنة في بنت حايو  على سلم أولوناتيا وسيعمل على ضرورة إيشائها وسيياقش االستراتنجنات 

 الالزمة لذلك".
سانية والعمل مأمو  أبو شهال واجتمع الوفد التركي مع وزنرا األشغال العامة واإلسكا  مفند الح

 ووكنل وزارة االقتصاد حاتم عونضة ورئنس الغرفة التجارنة في قطاع غزة ولند الحصري
بدوره أكد الرئنس التيفنذي لمعهد الدراسات االقتصادنة التركنة جوفا  ساك في كلمة له أ  زنارة 

نة مع رجال األعمال ولخدمة القطاع الوفد إلى غزة تأتي لمياقشة اآللنات المتاحة لفتح الطرق التجار 
وقال ساك "يح  موجودن  في غزة لبحث كنفنة خدمة القطاع الخاص ولتقدنم  الخاص في غزة.

االستشارات الالزمة لذلك وم  أن  سيبدأ"، مشددًا على ضرورة تطونر العالقات مع القطاع الخاص 
ى أ  أهمنة هذه الزنارة تكم  في ولفت إل التجاري وا عطاءه الفرصة المياسبة لليهوض م  جدند.

إلى غزة، مؤكدًا أ  الزنارة القادمة ستضع الخطوط العرنضة  اإليشائنةكنفنة إدخال شركات تركنة 
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وأكد على أهمنة التعاو  اتحاد الغرف التجارنة في غزة لتيفنذ  لتيفنذ بعض المشارنع في القطاع.
لتي نواجهها القطاع، مبنيًا أ  مشارنع اإلسكا  برامج عملنة إليتاج مشارنع تساعد في حل المشاكل ا

 ستكو  على رأس أولونات القطاع الخاص بالتعاو  مع الجايب التركي.
م  تركنا إلى غزة عبر حاجز بنت  وفد اقتصادي ،30/8/2015األحد  ووصل صباح نوم

س حايو /إنرز شمال القطاع برئاسة السفنر التركي لدى السلطة مصطفى سارينتش ونضم خم
 شخصنات اقتصادنة.

 30/8/2015، غزة، وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(
 

  إسرائيلي ألنهدانييل بارنبيوم  األوركستراترفض مجيء قائد  إيران .45
بالده  أ  ،30/8/2015األحد  اإلنراينةعل  الياطق باسم وزارة النثقافة واإلرشاد أ  ):ف ب  )أ –طهرا  

نحمل  أليهفي برلن   باريبونم الذي ندنر فرقة شتاتسكابنله دايننل األوركستراترفض مجيء قائد 
 أوردتهوقال حسن  يوش آبادي الياطق باسم وزارة النثقافة واإلرشاد في تصرنح  .اإلسرائنلنةالجيسنة 
، معارضتيا إنرا  إلى األلماينةالوطينة  األوركسترايح  ال يعارض بتاتا مجيء "لأليباء " انسيا"وكالة 

. ونحمل هذا الشخص جيسنات عدة م  بنيها الجيسنة األوركستراخص الذي نقود تشمل فقط الش
 .اإلسرائنلي"

له روابط على الصعند القومي  األوركستراقائد  أ تحقنقيا نظهر "م  جهته  اإلنراييالياطق  وأوضح
ى عالقة ووالداه نقنما  هياك. ونشتبه في ايه عل إسرائنلفقد يشأ في  إسرائنلوعلى صعند الهونة مع 

مجموعة نثقافنة  إطارشخص في  أيترفض "مجيء  إنرا  أ  وأضاف ."مع هذا الكنا  غنر الشرعي
 األلماينة األوركسترافي حال غنرت "كد أو  سناحنة نشتبه بروابطه مع اليظام الصهنويي". أورناضنة 

 .بإسرائنلالتي ال تعترف  إنرا  إلىللمجيء " تتقدم بطلب جدند أ قائدها نمكيها 
 31/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 مشكلة جديدة بين أربيل وبغداد "إسرائيلـ"بيع النفط ل .45

ضنفت مسألة بنع يفط إقلنم كردستا  العراق إلى إسرائنل إلى جملة أُ : الحمند زنباري عبد-أربنل 
المشاكل الموجودة بن  الحكومة المركزنة في بغداد وسلطات أربنل بعد أ  تحدنثت التقارنر ع  

م  احتناجاتها اليفطنة على اليفط الُمصدر م  اإلقلنم عبر  75%اعتماد السوق اإلسرائنلنة بيسبة 
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وكا  اإلقلنم مد قبل عامن  أيبوبا عبر تركنا لربط آبار اليفط في كردستا  العراق بمنياء  تركنا.
ة بعد أ  أعليت جنها  التركي، وتصدنر اليفط بشكل مباشر. واتخذت حكومة اإلقلنم فعلنا هذه الخطو 

 عدم التزام بغداد بدفع المستحقات المالنة لإلقلنم ضم  الموازية العامة للبالد.
م  الموازية العراقنة العامة وفق االتفاق الموقع بن  األطراف السناسنة  17%ونأخذ إقلنم كردستا  

هذا االتفاق وتوقفت في عدم االلتزام ب 2014، إال أ  بغداد بدأت ميذ بدانة 2005العراقنة ميذ عام 
ع  دفع مستحقات اإلقلنم مما أدخله في أزمة مالنة، بعد أ  اتهمت بغداد اإلقلنم باإلخالل 

 باالتفاقنات المبرمة بن  الطرفن  بشأ  الكمنات المصدرة لليفط م  آبار اإلقلنم.
نعنة، إال أيهم وحاولت الجزنرة يت الحصول على تعلنق م  رئاسة حكومة اإلقلنم ووزارة النثروات الطب

 رفضوا التعلنق على الموضوع.
ونقول رئنس لجية النثروات الطبنعنة في برلما  كردستا ، شنركو جودت، إ  المؤسسة التشرنعنة 
أجرت تحقنقا بشأ  هذا الموضوع وطلبت م  رئاسة حكومة اإلقلنم توضنحات، وأضاف شنركو أ  

رئنس الحكومة واللجية العلنا لليفط والغاز في الحكومة أجابت بقولها "يح  طرحيا هذا السؤال على 
حكومة اإلقلنم، وكا  ردهم بأيهم نبنعو  اليفط إلى الشركات، وهذه الشركات تقوم ببنعها لجهات ال 

 عالقة لهم بها".
ونرى مراقبو  أ  الخالفات بن  بغداد وأربنل بشأ  استخراج اليفط وبنعه، وقطع موازية اإلقلنم م  

 بحكومة كردستا  إلى البحث ع  مشترن  ليفط أربنل باألسواق الدولنة. قبل بغداد، دفع
وأكدت وزارة اليفط العراقنة أمس السبت أيها فتحت تحقنقا تجاه ما يشر بشأ  تصدنر اإلقلنم لليفط 

 إلى إسرائنل.
  30/8/2015الجزيرة.نت، الدوحة، 

 
 "إسرائيل"تنضم لمقاطعة  بلجيكاشبكة تجارية ضخمة في  .45

وقف تسونق لوكسمبورغ في بلجنكا شبكة "كاكتوس" التي تدنر سلسلة متاجر كبرى في  قررت 
مصدر هذه الميتجات لنس  أ ، حتى ننثبت المزود إسرائنلميتجات زراعنة "خضار وفواكه" مصدرها 

 المستوطيات في الضفة.
م   5 طعةالماضي مقاوبذلك تيضم هذه الشبكة لصيدوق التقاعد في لوكسمبورغ الذي قرر العام 

 بسبب يشاطاتها غنر القايوينة في الضفة الغربنة. اإلسرائنلنةالمصارف 
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الشبكة استجابت ليداءات وجهتها "ميظمة السالم  إدارة أ وذكر موقع ندنعوت احرويوت العبري 
"، وهي ميظمة مؤندة للحقوق الفلسطنينة، يظمت تظاهرات في فروع األوسطالعادل في الشرق 

يتجات مصدرها المستوطيات، واستمرت التظاهرات لمدة شهرن  حتى صدور القرار الشبكة لبنعها م
قررت تجمند عملنات تسونق الخضار  أيهاالشبكة للميظمة وقالت فنها  إدارةفي رسالة وجهتها 

 .اإلسرائنلنةوالفواكه 
التراجع في لوكسمبورغ بالعمل ضد هذا القرار وبالضغط م  اجل  اإلسرائنليبالمقابل بدأ القيصل 

 في بلجنكا التي تدنر العالقات الدبلوماسنة مع لوكسمبورغ. اإلسرائنلنةعيه بالتيسنق مع السفارة 
وكا  صيدوق التقاعد في لوكسمبورغ المرتبط بالتأمن  الوطيي للحكومة هياك قرر العام الماضي 

حجم دولة وأشار إلى ايه على الرغم م  صغر  مقاطعة جمنع البيوك الكبرى في "إسرائنل".
لوكسمبورغ في القارة االوروبنة إال أيها تحتل مركزًا كبنرًا في سوق االستنثمار والمال على مستوى 

 العالم.
تدعم البياء في المستوطيات غنر القايوينة  اإلسرائنلنةوبرر الصيدوق هذه المقاطعة كو  "الشركات 

 المحتلة م  دولة فلسطن ". األراضيعلى 
 30/8/2015 هللا، رام، الحياة الجديدة

 
 على حرب المدن "إسرائيل"ألمانيا ترسل جنودها ليتدربوا في  .44

يحو مئة جيدي  ، بأ 30/8/2015األحد أمس  األلماينةأعليت وزارة الدفاع  :عالء جمعة-برلن  
، م  أجل التدرب على مكافحة اإلرهاب، إسرائنلإلى  أرسالهمتابعن  للجنش األلمايي، سوف نتم 

خاص،  أميىل المد . وذكر بنا  وزارة الدفاع أ  الجيود سنتلقو  تدرنبهم في مركز والقتال داخ
القتال داخل المد ، ومواجهة  اإلسرائنلنةبحنث نشمل البريامج التدرنبي المعد لهم م  المؤسسة 

 األهداف اإلرهابنة بن  المدينن . وأوضح البنا  أ  هذه الرحلة التدرنبنة تيدرج ضم  سلسلة التعاو 
 األلمايي اإلسرائنلي القائم ميذ أعوام.

م  جهتها ذكرت صحنفة فنلت أم زويتاغ االلماينة أ  المهمة التدرنبنة سوف تقام الخرنف المقبل 
في "مركز التدرنب على حرب المد " في إسرائنل. وأوضحت الصحنفة "أيه نتم التدرنب في هذا 

نحتمو  داخل مساك  خاصة  أوالمدينن  المركز على التصدي لإلرهابنن  الذن  نحتمو  خلف 
 ".األرضنةإلى تحرنر الرهائ ، أو المواجهات عبر األيفاق  باإلضافةبالمدينن ، 
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وكايت "القدس العربي" قد سلطت الضوء على ينة الحكومة األلماينة إرسال جيود لها ابا  الحرب 
العام  اإلسرائنليجنش والتي خاضتها حركة حماس ضد ال األيفاقعلى غزة، للتدرب على حرب 

الماضي. ونبدوا أ  العدوا  اإلسرائنلي على قطاع غزة ويجاح حركة حماس في الدخول لمواقع 
عسكرنة إسرائنلنة وما تبعه م  تقينات قتالنة بسنطة التيفنذ ومحكمة األداء، أدى إلى قرع ياقوس 

اصة لقتال األيفاق، تكو  مدربة الخطر في المؤسسة العسكرنة األلماينة بضرورة إيشاء قوات قتالنة خ
 تدرنبا خاصا وتكو  مجهزة بتقينات مختلفة ع  التقينات المستخدمة للقوات القتالنة البرنة.

لى  األلماييالمؤسسة العسكرنة األلماينة وضم  توصنات خاصة أرسلت إلى البرلما   ارتأتإذ  وا 
دفاع، حسب صحنفة دي فنلت وموقع اللجا  الخاصة بمياقشة التدرنب العسكري التابعة لوزارة ال

، بضرورة ابتعاث عشرات الجيود األلما  م  القوات القتالنة البرنة والخاصة اإللكتروييتاغس شأو 
إلى إسرائنل وذلك لتبادل معلومات مع الجنش اإلسرائنلي وإلقامة تدرنبات على أرض الواقع تحاكي 

 حرب غزة.
 31/8/2015 لندن، القدس العربي،

 
 بسبب المقاطعة "إسرائيل"نسية تنهي آخر استنثماراتها في فر شركة  .44

شركة فنولنا الفريسنة المعروفة باستنثماراتها الضخمة في العالم إيهاء  سعدى: أعليتأبو  فادي-هللارام 
آخر استنثماراتها في المشارنع اإلسرائنلنة التي تيفذ في األراضي الفلسطنينة المحتلة خاصة بعد 

 .BDSا بسبب حركة المقاطعة العالمنة الخسائر التي ضربته
يداًء  2008وبحسب محمود يواجعة ميسق حركة المقاطعة الدولنة فإ  الحركة كايت قد أطلقت عام 

لمقاطعة الشركة الفريسنة العمالقة والعاملة في مجاالت اليفانات الصلبة والمناه واليقل. وميذ ذلك 
الرات. وكايت آخر خسائر الشركة الفريسنة في الكونت الحن  تلقت الشركة خسائر تقدر بملنارات الدو 

عيدما أعليت بلدنة العاصمة وقف تعاملها مع الشركة في مجال اليفانات الصلبة استجابة ليداءات 
BDS   ملنو  دوالر. وأضاف يواجعة أ  الشركة  800ما تسبب بخسارة الشركة قدرت وقتها بأكنثر م

اضي المحتلة خالل السيوات الماضنة تدرنجنا لكيها بقنت شرنكة الفريسنة سحبت استنثماراتها م  األر 
في مشروع القطار الخفنف في القدس المحتلة وأبقت على عدد م  مكاتبها مفتوحا في  5%بيسبة 

 مختلف المياطق قبل أ  تعل  رسمنًا ايسحابها م  مشروع القطار وا غالق مكاتبها كاملة.
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أ  هذا القرار نعتبر إيجازا لحركة المقاطعة العالمنة بسبب واعتبر ميسق حركة المقاطعة الدولنة 
الحجم الكبنر الستنثمارات الشركة عالمنا وأل  مشروع القطار الخفنف نعتبر مشروعا تهوندنا 

 استنطاينا كويه نربط بن  المستوطيات اإلسرائنلنة في القدس ونعزل المياطق الفلسطنينة.
اطعة اقتصادنة كبنرة خالل السيوات األخنرة اتخذت شكاًل وتواجه دولة االحتالل اإلسرائنلي مق

والمجموعات المؤندة لها عالمنا وتحدندًا في أوروبا حنث تؤند جهات  BDSتصاعدنًا بفعل يشاطات 
أوروبنة داعمة للفلسطنينن  مقاطعة إسرائنل للضغط علنها على غرار يظام الفصل العيصري في 

 جيوب أفرنقنا خالل القر  الماضي.
 31/8/2015القدس العربي، لندن، 

 
 يوقعون عريضة تطالب باعتقال نتنياهو ًا ألف 90بريطانيا:  .44

ألف شخص عرنضة تدعو إلى اعتقال رئنس الوزراء الصهنويي بينامن  يتيناهو أنثياء  90وقع يحو 
نطايي زنارته ليد  الشهر المقبل بتهمة ارتكابه جرائم حرب، وم  المحتمل أ  نياقش البرلما  البر 

 هذه العرنضة إذا بلغ الموقعو  مائة ألف.
وتقول العرنضة التي أطلقها المواط  البرنطايي دامنا  مورا  إيه "بموجب القايو  الدولي نجب 
اعتقال يتيناهو لدى وصوله إلى المملكة المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في المجزرة التي قِتل 

 ى العدوا  الصهنويي على قطاع غزة العام الماضي."، في إشارة إل2014فنها ألفا شخص في 
 31/8/2015السبيل، عمَّان،  

 
 البابا فرنسيس باالعتذار عن اعترافه بدولة فلسطين أو المحاكمة يطالبونحاخامات يهود فتح:  .58

طالبت محكمة دنينة نهودنة قداسة البابا فريسنس، بابا الفاتنكا ، باالعتذار ع  اعترافه  : رام هللا
ال ستتم مقاضاته أمام هذه المحكمة في العشرن  م  الشهر با لدولة الفلسطنينة خالل أسبوعن ، وا 

 المقبل، وا   لم نحضر فستتم محاكمته غنابنا.
وكشف عضو المجلس النثوري لحركة فتح دنمتري دلنايي ع  الرسالة الموجهة إلى حاضرة الفاتنكا ، 

اخاما نعتبرو  أيفسهم "ُحكماء" وامتداد للمحكمة ح 71تطالب بموجبه هذه المحكمة، المكوية م  
 الدنينة العلنا التي أدارت شؤو  النهود في حقبات تارنخنة، البابا باالعتذار أو المحاكمة.
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وأوضح دلنايي في تصرنح صحفي النوم األحد، أ  "مضمو  الرسالة نحتوي على الكنثنر م  
سلب الشعب الفلسطنيي حقوقه الطبنعنة في االدعاءات الكاذبة حول تارنخ فلسطن ، ونسعى إلى 

 وطيه، ونحاول يكرا  أي حقوق لغنر النهود في فلسطن ".
 30/8/2015، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 حروب إسرائيل التي تغّيرت بتغّير الذات واألعداء .59

 حلمي موسى 
ر والسلوك، خصوصًا في أدائها تبدو إسرائنل في كنثنر م  المّرات وكأيها كنا  غرنب األطوا

العسكري. ونشهد على ذلك حجم التياقض بن  التقدنرات وطبنعة المخاوف التي نبدنها القادة 
السناسنو  والعسكرنو  والسناسة التي نتبعو . فم  جهة تسمع رئنس الحكومة اإلسرائنلنة بينامن  

أ  إسرائنل هي القوة األعظم في العالم يتيناهو وهو نتعامل مع الرئنس األمنركي باراك أوباما فتظ  
ولنست أمنركا. وتسمع تقدنرات قادة الجنش اإلسرائنلي حول البنئة االستراتنجنة فتشعر أ  الدولة 
العبرنة تعنش عصرًا ذهبنًا تداعت فنه المخاطر الوجودنة القرنبة ولم نعد هياك خطر وجودي سوى 

 المشروع اليووي اإلنرايي.
رائنلنن  والعرب على حد سواء نقرو  بقدرات الجنش اإلسرائنلي مقارية بما هو ومع ذلك فإ  اإلس

متوّفر م  القدرات العربنة. ونرى الجمنع كنف أ  االيقسامات والحروب الداخلنة العربنة سواء داخل 
القطر الواحد أو بن  بعض األقطار حرمت العرب م  أ  نكو  لهم جبهة واحدة نمك  أ  نقولوا إيها 

تهم الموحدة. وبالتأكند كا  هذا في مصلحة إسرائنل التي لم تعد تستشعر خطرًا م  اليظام جبه
العربي ال بصورته المجتمعة وال بصورته الميقسمة. وهياك قول بات راسخًا في الذه  اإلسرائنلي وهو 

خرى أيه لنست هياك جنوش عربنة لمحاربتها. وهذا ما قاد إلى رفع التقدنرات بشأ  المخاطر األ
في لبيا  و « حزب هللا»وتقصد بها بشكل كبنر « ميظمات ما دو  الدولة»وأبرزها ما تسمنه إسرائنل 

سواء في الجبهة السورنة « داعش»في قطاع غزة واحتماالت أ  نتبلور خطر م  تيظنم « حماس»
 أو حتى م  سنياء.

ضع الضعف المركزنة وبخالف ميظومة الحروب التقلندنة التي كايت إسرائنل تعرف فنها موا
فتضربها وتيهار الدفاعات التي في مواجهتها وتحقق االختراق وبالتالي االيتصار، يشأت ميظومة 
حروب غنر تقلندنة كايت حرب لبيا  النثاينة والحروب على غزة يموذجًا لها. وتمّنزت الحروب 

يما أنض ًا على تحدند موعد األخنرة بعدم قدرة إسرائنل لنس فقط على تحقنق االيتصار فنها وا 
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ايتهائها. وكا  جلنًا أ  جايبًا هامًا م  أسباب ذلك نعود إلى عجز إسرائنل ع  تحدند مواضع 
 الضعف المركزنة وبالتالي ايعدام القدرة الجوهرنة على التأنثنر الحاسم في الخصم.

وتجّيب الحركة ولك  إلى جايب ما سبق تمّنزت الحروب األخنرة بلجوء إسرائنل إلى الغارات الجونة 
البرنة. وكا  الدافع األبرز لذلك هو الخشنة م  وقوع إصابات في صفوف الجيود اإلسرائنلنن . 
فاالشتباك مع مقاومن  لم نُعد مهمة سهلة. وهذا ما خبرته وحدات اليخبة في الجنش اإلسرائنلي منثل 

الة الميشورة هيا حول إنغوز وشننطت في لبيا  والمظلنن  وشننطت في غزة. وم  الجائز أ  المق
اليقاشات حول احتالل مستشفى الشفاء بغزة في الحرب المقبلة تظهر جايبًا م  الترّدد في األداء 

 اإلسرائنلي.
وم  المؤكد أ  الترّدد ال نعود فقط إلى اعتبارات قايوينة فاحترام إسرائنل لقواين  الحرب مشكوك جدًا 

ولنة. أ  الترّدد نعود أساسًا إلى التغننرات التي جرت في فنه وهو ما تؤكده الكنثنر م  المحافل الد
طبنعة المتحاربن  م  الجايبن . فاإلسرائنلي الذي طّور ليفسه يظرنة حرب تقوم على ما نشبه يظرنة 

األمنركنة والتي تّم تطبنقها في نوغوسالفنا وجزئنًا في افغايستا  والعراق، ال نملك « صفر إصابات»
نملكها األمنركي. فلبيا  على بعد مئات األمتار م  المستوطيات اإلسرائنلنة  الظروف يفسها التي

وكذا الحال مع قطاع غزة. وصار جلنًا أ  الحرب الجــــونة ال تحسم حربًا وأ  التحرك البري مكلف 
يما  م  ياحنة الخسائر البشرنة. وهذا دافع آخر للترّدد لنس فقط في صفوف المخططن  العسكرنن  وا 

 في صفوف أصحاب القرار السناسي. أنضاً 
وم  الجائز أ  السجاالت التي دارت في إسرائنل سواء حول أسر جلعاد شالنت ويجاح حماس في 
إخفائه لسيوات على بعد مئات األمتار فقط م  القوات اإلسرائنلنة أو حول المفـــقودن  اإلسرائنلنن  

أ  إسرائنل ال ترند العودة الحتالل قطاع غزة  م  الحرب األخنرة تظهر مقدار التردد والعجز. واضح
وبالتالي إلعادة تحّمل المسؤولنة ع  ملنويي فلسطنيي في ظل رفضها أنضًا التقدم لتســـــونة مع 
السلطة الفلسطنينة في رام هللا على أســــاس دولتن  لشعبن . ولك  ال نـــــقل أهمنة ع  ذلك أ  إسرائنل 

 عتبارات عملناتنة ع  تحقنق أهـــــداف كبنرة لها بأنثما  بخسة.صـــــارت أنضًا عاجزة ال
وما تساؤالت المراسل العسكري لموقع واال، أمنر بوحبوط، ع  سبب عدم تيفنذ الجنش اإلسرائنلي 
لعملنات خاصة في قطاع غزة في الحرب األخنرة، إال جزء م  المعادلة الجدندة. كما أ  جواب 

السابق، بيي غايتس ع  سؤال مشابه بالحدنث ع  وجوب التحرر م  رئنس األركا  اإلسرائنلي 
األوهام وعدم التشبه باألفالم القدنمة ما هو إال تعبنر ع  جزء آخر. ولنس متوقعًا أ  تكو  الحرب 

 المقبلة مغانرة في جوهرها، إذا وقعت، للحروب األخنرة سواء في لبيا  أو القطاع.
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ه األنام أكنثر م  أي وقت آخر هو مسارعة عسكرنن  وسناسنن  ومع ذلك، فإ  ما نلحظه المرء هذ
إسرائنلنن  إلى استخدام ما لدنهم م  معلومات استخبارنة في سبنل تشكنل يوع م  التحذنر والردع. 
حدث هذا مؤخرًا بعد الغارات اإلسرائنلنة التي أعقبت ايطالق صوارنخ م  سورنا باتجاه الجوال  

دث أنضًا في غزة عيدما اعتقلت إسرائنل شابًا ادعت أيه م  حماس المحتل واصبع الجلنل. وح
ويشرت باسمه معلومات م  حفر األيفاق إلى العالقات االستراتنجنة مع إنرا . ولك  األهم ما يشر 
على لسا  وزنر الدفاع السابق إنهود باراك حول مياقشات الخطط اإلسرائنلنة لضرب الميشآت 

 اليوونة اإلنراينة.
  31/8/2015ر، بيروت، السفي
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 جهاد الخاز 
إلنها عيدما ايفجرت، فالحاخام جويانثا  « الحناة»أبدأ بقصة مختصرة جدًا، سبق أ  أشارت 

روزيبالت، وهو م  النهود األرنثوذكس، سنحتفظ بعمله في إدارة كينس محلي في ينونورك على رغم 
 حنث جلس معهم والكل عراة.« السويا»ضهم في النثاينة عشرة، إلى نثبوت أيه أخذ صغارًا، بع

 هياك ميحرفو  كنثنرو  منثله في التوراة، فأكمل بغنره.
في إسباينا ألغى دعوة لفيا  نهودي أمنركي اسمه ماتنسناهو أليه « رنغي»مهرجا  ف  وموسنقى 

ة وحضر بعد أ  احتجت السفارة رفض إداية االحتالل اإلسرائنلي وتأنند فلسطن . هو تلقى دعوة نثاين
 اإلسرائنلنة، والجمهور رفع أعالم فلسطن  وهتف لها.

أحني المهرجا  اإلسبايي وأدن  المدعو ماتنسناهو وكل الجماعات النهودنة األمنركنة والنهودنة 
األوروبنة التي ايتصرت له، فهي ايتصرت إلرهاب حكومة يازنة جدندة تحتل وتدمر وتقتل، 

 فال.خصوصًا األط
أتوقف هيا ألحذر القارئ العربي م  العيصرنة أو الالسامّنة، فالنهود حول العالم، ونهود الوالنات 

حاخامات م  »المتحدة، لنسوا كلهم م  يوع الحكومة المجرمة في إسرائنل. هياك مجموعة اسمها 
ج »نرا . أما لوبي ميهم رسالة إلى الكويغرس تؤند االتفاق اليووي مع إ 340، وقد وّقع «أجل أوباما

فهو يقنض لوبي إسرائنل أنباك الذي نؤند دولة االحتالل. وآخر معاركه مع المتطرفن  « سترنت
دارت حول تأننده االتفاق مع إنرا . هذا اللوبي ندعمه مالنًا نهود أمنركنو  وسطنو  أو نسارنو ، 

نهود »ضًا ال أيسى جماعة وهياك عرب أنضًا بن  أيصاره. هم نستحقو  المساعدة م  كل قادر. أن
فأعضاؤها ايتصروا للفلسطنينن  وحقوقهم دائمًا. أقول للقارئ العربي والمسلم إييا « م  أجل السالم



 
 
 
 

 

 41 ص                                              3681 العدد:         31/8/2015 نثنيناإل  التاريخ: 
  

عيدما يهاجم جرائم حكومة إسرائنل وجنش االحتالل نجب أال ييسى طالب السالم النهود، فهم ُكنثر 
 موجودو  ويشطو .

ي حمالت مندنا لنكود علنهم. وقد قرأت أخنرًا حملة على أكنثر ما أعرف ع  هؤالء النهود أقرأه ف
، وقد اتهمه أعداء السالم بأيه «حاخامات م  أجل أوباما»الحاخام إنلنوت دورف، وهو م  جماعة 

، وهي جماعة ال أعتقد أيها موجودة، وأنضًا «حاخامات م  أجل حماس»ايضم أخنرًا إلى جماعة 
 والمقصود الموافقة على اتفاق الدول الست معها.« حاخامات م  أجل إنرا »إلى جماعة 

اختار آمية فاروقي رئنسة له، وال أعرف وجه الحقنقة، لك  أعرف « ج سترنت»قرأت أخنرًا أ  لوبي 
لسيا هيا ليتكلم »أ  لهذه الشابة يشاطًا كبنرًا في حرم الجامعات األمنركنة، وهي أعليت بعد تعننيها 

 «.امعات بل ع  االحتاللع  تأنند إسرائنل في حرم الج
الجامعات األمنركنة كايت أول َم   دا  االحتالل، وقامت في كل جامعة تقرنبًا جماعة تدعو إلى 
مقاطعة إسرائنل وسحب االستنثمارات ميها ومعاقبتها. اللوبي أنباك رد بكل ما نملك ولم نفعل شنئًا 

الم. أيصار إسرائنل نتحدنثو  ع  الفاشستنة سوى زنادة الحملة التي امتدت إلى أوروبا وبقنة أيحاء الع
في حرم الجامعات األمنركنة، وعيدي مقاالت عدة بهذا المعيى، إال أ  الفاشستنة الوحندة في العالم 
النوم هي إسرائنلنة نقودها نمن  متطرف نجب أ  َنمنثل زعماؤه أمام محكمة جرائم الحرب الدولنة فَندا 

 سطنينن .كل واحد ميهم تلطخهما دماء الفل
أتوقف هيا ألقول إ  اليائب الفلسطنيي في الكينست طالب أبو عرار نواجه حملة لم تتوقف ميذ 
تعرض لرئنس وزراء كيدا ستنف  هاربر، وهو يصنر وقح لحكومة االحتالل زار إسرائنل. اليواب 

 .العرب في الكينست شوكة في خاصرة إسرائنل ونكفي بأحمد الطنبي واألخت حين  زعبي منثالً 
وضاق المجال فأدن  إداية مطلقة اإلرهابي أنوب الخّزايي الذي أطلق اليار داخل قطار دخل فريسا 

 م  بلجنكا. اإلرهابنو  م  العرب والمسلمن  نحّولو  األيظار ع  إرهابني إسرائنل، وأدنيهم جمنعًا.

 31/8/2015الحياة، لندن، 
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 عرنب الريتاوي

اء ميظمة التحرنر الفلسطنينة وتجدند شبابها، لنست مشروطة بقبول حركتي حماس الحاجة إلحن
والجهاد اإلسالمي االيضواء في إطارها، فهي سابقة على تشكل الحركتن ، وتفاقمت بعد تزاند يفوذها 
على الساحة الفلسطنينة في السيوات العشر األخنرة، م  دو  أ  ُنفهم م  ذلك للحظة واحدة، بأييا 
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ل الستبعاد فصنلن  أساسنن  م  فصائل العمل الوطيي الفلسطنيي، ع  فضاء الميظمة يمن
 ومؤسساتها.

لكيها الذرنعة التي نتلطى خلفها عدٌد م  قادة الميظمة والسلطة، في تبرنر صفة االستعجال لعقد 
تحتاج إلى ” فحفلة زفا“الدورة المقبلة للمجلس، هؤالء نيفو  أصاًل أ  هياك استعجااًل، مع أ  تيظنم 

وقت أطول بكنثنر م  الوقت الذي أعطي لرئاسة المجلس لتيظنم دورته القادمة... هؤالء نتذرعو  
برفض حماس والجهاد المشاركة في الدورة المقبلة، م  دو  أ  نفصحوا ألبياء الشعب الفلسطنيي 

 وبياته، ع  أنة جهود بذلوها لجعل هذه المشاركة أمرًا ممكيًا.
الدعوة اليعقاد دورة استنثيائنة )وم  نثم عادنة( للمجلس، جاءت م  طرف واحد، وعلى والحقنقة أ  

استخفاف واستعجال كما قليا، ولوظنفة محددة، قاصرة وقصنرة اليظر، ال تتخطى إقصاء المياكفن ، 
وتمهند الطرنق للخالفة والوارنثة، م  ضم  اإلطار الضنق المحنط بالرئاسة، شخوصًا ويهجًا سناسنًا 

.. والوحدة الوطينة، أو تفعنل الميظمة وا عادة هنكلتها، لم تك  م  قبل وال م  بعد، م  ضم  .
 قائمة األهداف المرسومة للدعوة إلى عقد المجلس.

لسيا يبرئ حماس م  مسؤولناتها، في تعطنل المسار التصالحي، فهي تورطت وما زالت، في 
، ولقد تعدد الوسائل واألدوات ”التمكن ”طة وحسابات ورهايات، ال تتخطى حدود االستئنثار بالسل

للوصول إلى هذا الغرض، م  الرها  على صعود اإلخوا  على أجيحة الربنع العربي م  قبل، إلى 
م  بلنر م  بعد... لك  في المقابل، لم ير قنادة ” الرها  على التهدئة المستدامة وجهود طويي بلنر

 ستعادة زمام المبادرة وفتح ملف المصالحة م  جدند.السلطة والميظمة، تقوم بأي جهد جدي، ال
م  نرند لحماس والجهاد أ  تلتحقا بقارب الميظمة المنثقوب، علنه أواًل أ  نبادر إلى تفعنل اإلطار 
القنادي المؤقت لميظمة التحرنر، فهو وحده اإلطار، على عجره وبجره، الذي نضم الجمنع، ونمك  

اعًا المصالحة، لك  شنئًا م  هذا لم نحدث، وظل اإلطار غائبًا أ  نكو  إطارًا للحوار، واستتب
 ومغنبًا.

وم  نرند لحماس والجهاد أ  تلتحقا بركب الميظمة، ال نمكيه أ  نختار رام هللا مكايًا اليعقاد مجلسها 
الوطيي، وهو نعرف تمام المعرفة، أ  نثمة عوائق وسدود أمينة بامتناز، تحول دو  مشاركة 

غنرهما م  فلسطنيني بعض الفصائل والشتات، م  المشاركة، ولقد كا  حريٌّ بقنادة الفصنلن ، و 
السلطة والميظمة، أ  تبحث ع  مكا  آخر لعقد المجلس، وال أحسب أ  األرض قد ضاقت على 

 الفلسطنينن  بما رحبت.
الحاجة في استنثياء حماس والجهاد، فإ  ” ذرنعتهم“وحتى بفرض األخذ بفرضنة هؤالء أو باألحرى 

دورة “لتفعنل ميظمة التحرنر تظل قائمة وملحة، ولو أ  ترتنبات جدنة قد أيجزت لضما  ايعقاد 
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بامتناز، حتى م  دو  حماس والجهاد، لقليا إييا ” اللحظة التارنخنة“للمجلس، تلنق بهذه ” تارنخنة
عادة حضورها، واستهاض دورها ... لك  ا لدورة القادمة، يقطع شوطًا على طرنق تفعنل الميظمة وا 

تعقد بالضد م  المواقف الفعلنة لكنثنر م  الفصائل وم  أبياء فتح ذاتها، وهي ستيتهي بتغننرات 
 شكلنة ال أكنثر، وسنظل الوضع المتآكل للميظمة على حاله، بعد المجلس كما قبله.

شرعي والميظمة التي اختصرت هناكلها بمكتب رئنسها وأماية السر، والتي اختزل دورها كممنثل 
وحند، بدور وظنفي ضنق وايتهازي، نستحضر عيد الحاجة، وغالبًا إليجاز أدوار ال تمت بصلة 
لمصالح الشعب الفلسطنيي الوطينة العلنا ... الميظمة هذه، ال نمك  أ  تختزل بلجية تيفنذنة جدندة 

ورها، أو قدنمة جدندة مطعمة ... فهي باألصل، ائتالف فصائل، والفصائل بحاجة لم  نفعل د
فهياك أمياء عامو  مضى علنهم في مواقعهم يصف قر  م  الزما ، وهياك ميظمات واتحادات 

فقط، وهياك جالنات وتجمعات وأجنال فلسطنينة، لم تعد ” االسم“شعبنة، لم نبق م  شعبنتها سوى 
و قل تسمع ع  الميظمة سوى أيباء خالفاتها وايقساماتها، ولم تتعرف علنها فعلنًا بعد سيوات، أ

 عقود، م  الغناب والتغننب.
ومما ال شك فنه، أ  ميظمة التحرنر الفلسطنينة، كايت الضحنة األولى لقنام السلطة الفلسطنينة، 
قلنمنة، ضاقت ذرعًا بالممنثل الشرعي الوحند للشعب الفلسطنيي  فإسرائنل وم  خلفها مراكز دولنة وا 

األصل، قد ضاقت ذرعًا بقضنة اللجوء  في مختلف أماك  تواجده، أل  هذه األطراف كايت في
والشتات وحق العودة، وهي ترند أ  تختزل الميظمة بالسلطة، والشعب الفلسطنيي بسكا  الضفة 

فلسطنيي مع هذا التوجه وتلك الوجه، نفسر وحده، ” تياغم“والقطاع، وحتى م  دو  القدس، ونثمة 
ضخنم غنر المفهوم وغنر المبرر، لسلطة ال هذا التهمنش الميهجي الميظم لميظمة التحرنر، وهذا الت

سلطة لها، ال تتخطى وظائفها حدود الوظائف البلدنة المعتادة، إلى جايب وظنفتها األساسنة بالطبع: 
التيسنق األميي، خصوصًا بعد تآكل حل الدولتن ، وتراجع فرص قنام دولة فلسطنينة مستقلة، 

 وايسداد أفق تحول السلطة إلى دولة.
ل ذرائع هؤالء وحججهم، لو أ  جهدًا حقنقنًا قد بذل أو سنبذل، م  أجل تفعنل الميظمة، كيا سيقب

بحماس والجهاد أو م  دويهما، ولكييا ال يرى سوى المزند م  محاوالت تجحنم الميظمة، وتفرنغ 
 مؤسساتها، وتحونلها إلى هناكل عظمنة منتة، وحدها العيانة نمك  أ  ُتحنها وهي رمنم.

  31/8/2015، عّمانالدستور، 
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 وتصفية حق العودة! الحلوةمخيم عين  .62

 وائل يجم  
نكاد ال نمّر أسبوع إاّل ويسمع ع  إشكاالت واشتباكات في مخنم عن  الحلوة لالجئن  الفلسطنينن  
قرب مدنية صندا في جيوب لبيا ، مّرة بن  فصائل محسوبة على ميظمة التحرنر وآخرن  محسوبن  

شرة، ومّرة بن  التيظنمات اإلسالمنة وفتح، ومّرة بن  التيظنمات اإلسالمنة بعضها على الفصائل الع
ببعض، ومّرة رابعة بن  المجموعات الميضونة في فتح في إطار صراع األجيحة، وفي كل المّرات 

لذن  ندفع الشعب الفلسطنيي والجئو المخنم النثم  ترونعًا وتهجنرًا ويزوحًا وخوفًا وأحنايًا م  أبيائهم ا
نسقطو  شهداء أو جرحى الرصاص الطائش، وفي كل مّرة تتّدخل اللجا  الشعبنة والفصائل األخرى 
على خط المعالجة واالصالح وغالبًا ما نيتهي اإلشكال أو االشتباك بموت أو جرح البعض، وتشكنل 

ند، وهكذا نعنش قوة أمينة لحفظ األم  واالستقرار، وسرعا  ما تعود األمور إلى اشتباك أو إشكال جد
أبياء المخنم هذا الهاجس الذي باتوا قلقن  معه م  مشروع مخطط نستهدف مخنم عن  الحلوة 

وباعتباره نشكل رمزنة خاصة  –كما نحلو للبعض تسمنته  –باعتباره عاصمة الشتات الفلسطنيي 
 بالقضنة الفلسطنينة وبحق العودة.

وي طالل بالوية المعروف بـ "طالل األرديي"، وقد ُوّجه قبل قرابة الشهر تقرنبًا اغتنل القائد الفتحا
إصبع االتهام حنيها إلى المدعو بالل بدر وهو م  تيظنم جيد الشام )اإلسالمي(، وقد عّضت فتح 
نومها على الجرح باعتبار األرديي محسوبا على التنار "الدحاليي" في الحركة، وبالتالي فلم تك  ردة 

 تهم بالل بدر األرديي بمحاولة اغتناله أكنثر م  مّرة.الفعل قونة على الحدث، ون
وقبل بضعة أنام أعِل  في المخنم أ  العقند الفتحاوي محمد العرموشي يجا م  محاولة اغتنال على 
ند جيد الشام قتل فنها أحد مرافقنه، وقد كا  ذلك سببًا مباشرًا الشتباكات واسعة في المخنم 

الرشاشة والصاروخنة وحتى قذائف الهاو ، ترافقت مع هجمات  استخدمت فنها ألول مرة األسلحة
متبادلة بن  حركة فتح وتيظنم جيد الشام فنما عملت قوى وفصائل أخرى على التهدئة ووقف إطالق 
اليار، سرعا  ما ايهار في ظل تبادل اليار الذي ظل مستمرًا وتزام  مع حدنث ع  استقدام فتح 

 أخرى بهدف حسم المعركة في المخنم لبسط سنطرتها ويفوذها علنه. لمزند م  المقاتلن  م  مخنمات
وسبق هذه االشتباكات قبل بضعة أنام توقنف الشنخ المطلوب أحمد األسنر في مطار بنروت، وقد 
دار في بنروت حدنث همسًا ع  تيسنق مع فصائل أو قنادات في المخنم كا  لها الدور األساسي 

ه كا  قد لجأ إلى المخنم قبل قرابة سيتن  بعد أحداث واشتباكات عبرا في توقنف األسنر الذي قنل إي
 في ضاحنة صندا.
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وأمام هذه التطورات واألحداث نطرح البعض السؤال المشروع، هل هياك خطة ما لمخنم عن  الحلوة 
 وما هي هذه الخطة؟

صل لمخنم يهر أهالي مخنم عن  الحلوة نبدو  قلقهم م  مشروع تهجنر جدند لهم على غرار ما ح
البارد الذي لم نصار إلى إعماره وعودة أهله إلنه حتى الساعة، ونقول أبياء المخنم وحتى فصائله إ  
قرارًا قد اتخذ في مكا  ما بفكفكة المخنم وتهجنر أهله م  جدند كمقدمة لتصفنة القضنة الفلسطنينة 

يهاء الحدنث ع  حق العودة م  ياحنة أخرى، ولك  د و  ذلك عقبات نأتي في مقدمها م  ياحنة، وا 
الجهة التي ستقوم بعملنة التصفنة وهي مسؤولنة لنست سهلة، ومصنر قرابة مئة وعشرن  ألف الجئ 

 فلسطنيي نقنمو  في المخنم، هل نذوبو  داخل المجتمع اللبيايي؟ أم نتم ترحنلهم إلى الخارج؟
قوة خارج المخنم ال تملك القدرة وال وفي اليقطة األولى ندرك الجمنع داخل المخنم وخارجه أ  أي 

االرادة والقرار على القنام بهذه المهمة، فال الدولة اللبياينة في الوضع الحالي تملك ذلك في ظل 
االيقسام الحكومي والشلل السناسي، وال الجنش مستعد للقنام بهذه المهمة وهو ندرك أ  مخنم عن  

عتبارات، فضاًل ع  أيه نرفض أ  نزج به إلى هذا الحلوة لنس كمخنم يهر البارد لكنثنر م  اال
األتو ، وال قوى األمر الواقع التي تملك السالح وتهدد به تملك أنضًا القدرة واالمكاينة على فتح 
جبهة قتال مع المخنم فضاًل ع  أيها لو فتحت ال تملك إمكاينة إيهائها العتبارات كنثنرة أنضًا. وم  

ند أ  تصّفي المخنم إلى حنل وطرق أخرى نأتي في مقدمها إشعال تلجأ القوى والجهات التي تر 
المخنم م  الداخل عبر اقتتال داخلي بن  فصائل متياحرة على خلفنات نثأرنة حنيًا، وكندنة حنيًا 
آخر، وبما نحّول حناة المخنم تدرنجنًا إلى جحنم، وهذا أنضًا له سلبناته التي قد تدفع إلى تأنّثر محنط 

جري داخله، ولكيها تبقى األفضل م  بن  الطرق التي نتم التداول بها والحدنث عيها بما المخنم بما ن
 في ذلك المعارك والميازالت المدّمرة.

إال أ  الشي الذي قد نفاجئ الجمنع قد نكو  في إقدام بعض القوى في المخنم على خطوة استباقنة 
م  ضم  خطة تحصن  الواقع وخارج إطار المعهود عبر السنطرة على كامل مدنية صندا 

الفلسطنيي في لبيا  خاصة إذا ظلت األمور في الداخل اللبيايي على حدتها م  االيقسام واالحتقا  
الطائفي والمذهبي والفوضى والعيف والشلل الحكومي والسناسي أل  م  شأ  ذلك االبقاء على 

بة ليجاح منثل هذه الخطوة وعيدها الخاصرة اللبياينة رخوة في هذه المرحلة وهو ما نعطي فرصة مياس
قد نصبح الواقع اللبيايي أكنثر تعقندًا، بل قد نفتح الواقع المستجد األبواب على توازيات جدندة في 
الساحة اللبياينة قد تعند خلط األوراق م  جدند وتطوي إلى وقت م  الزم  التفكنر الذي نراود أذها  

هذا السناق حّذرت مصادر مطلعة على أوضاع المخنم البعض في تغننر المعادالت الداخلنة، وفي 
 ع  كنثنر م  خطورة ما نجري في المخنم وم  تأنثنره على كل لبيا  ولنس على ميطقة صندا فقط
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هل تيتهي رهايات البعض على تصفنة القضنة الفلسطنينة ورهايات البعض اآلخر على تشتنت القوة 
بيا ؟ وبالتالي العودة إلى التفكنر السلنم عبر إيصاف الفلسطنينة واستغالل الوجود الفلسطنيي في ل

الفلسطنينن  وا عطائهم حقوقهم المشروعة على المستوى اإليسايي واالجتماعي؟ أم ترى نمضو  في 
 مغامراتهم التي قد تدخل لبيا  في األفق المجهول م  جدند؟     

 28/8/2015الشرق، الدوحة، 
 

 طينيين في الضفةالقوة ضد الفلس استخدامال مفّر من  .63
 نوعز هيدل
في اليزاع بن  إسرائنل والفلسطنينن  ال توجد صور جندة؛ فقط صور إشكالنة أكنثر وصور أشكالنة 

نضرب طفاًل فلسطنينًا تضر باألخالق، أما صور  اإلسرائنليأقل. صور جيدي م  الجنش 
 هيا. فتمس بقدرتيا على البقاء اإلسرائنليفلسطنينن  نضربو  جيدنا م  الجنش 

فا  الجيدي الذي في الصورة نيقل رسالة قاطعة أكنثر م  أي سناسي.  أوسطيفي الواقع الشرق 
فعيدما نفقد سكنية روحه، نصبح مرآة لدول كاملة. وعيدما نضربه مدينو ، فا  الرسالة تيتقل الى كل 

 في المحنط.« اإلرهاب»ميظمات 
  الحجارة، واقع نتعرض فنه جيدي مقاتل م  ال نمك  قبول واقع نتراجع فنه الجيود أمام وابل م

مجموعة م  المدينن ، واقع ال تيفذ فنه المهمة باسم الرغبة في  أنديللضرب على « غواليي»
 االحتواء.

رشادوحتى تعلنمات فتح اليار  واإلعدادالمسؤولنة شاملة: م  التأهنل  المقاتلن  في المندا . كبح  وا 
 األوضاعفي الميطقة، هكذا نقول العقل السلنم في  اإلسرائنلنةجنة جماح القوة هو جزء م  االستراتن

 الحساسة. ال هذا وال ذاك نمكيهما أ  نشرحا ونبررا منثل هذه الصور.
، ولك  لنس في الحاجة الى ابداء «السامرة«و« نهودا»في  اإلسرائنلنةنمك  الجدال حول السناسة 

، ال أساسنة األكنثرفنذ االعتقاالت، وهي احدى المهام التصمنم في هذه الميطقة، فبدو  القدرة على تي
 أمل في اليجاح في أي مهمة. ال في السالم وال في الحرب.

ميذ عهد االيتفاضة  اإلسرائنليال أتجاهل الصعوبة. فعقدة داود في مواجهة جولنات ترافق الجنش 
في مواجهة الجيدي. تبيى  للفلسطنينن  كا  صورة الولد الذي نحمل حجرا األكبر واإليجاز. األولى

، الذي ايتصر على الجنوش العربنة رغم تفوقها اإلسرائنليالعالم بحرارة تبادل المواقع. الجنش 
العددي، أصبح جنشًا نقاتل ميظمات فلسطنينة اضعف ميه. داود أصبح جولنات، وقد بقي هكذا 

تحارنن  ضد مدينن  في اي« مخربن »حتى عيدما بدأ الفلسطنينو  نستخدمو ، الى جايب الحجر 
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قلب دولة اسرائنل ونطلقو  م  غزة صوارنخ تصل حتى تل ابنب. نمك  البكاء على مرارة المصنر، 
 أو االعتراف بذلك.

ال نترافق مع وجود مصورن . لنس نثمة حادنثة ال تيتهي « السامرة«و« نهودا»لنس نثمة حدث في 
ذا التغننر باسرائنل الى أ  تعترف بحرب الروانات. هذه حرب على وعي العالم. وقد أدى ه

باالمكاينة الكامية لضرر صورة فلسطنينة او فنلم نيتشر في غضو  بضع ساعات. م  المحظور 
ا  ندفع هذا الجنش االسرائنلي الى أ  نيسى بايه خلف الصورة توجد مهمة. الحساسنة، الحكمة، ا  

السف، فا  االمر االكنثر استقرارا في كل ذلك صحنح. ولك  رغم ا –نكو  المرء حكنما ولنس محقا 
 المكا  الذي يعنش فنه هو استخدام القوة.

 «ندنعوت»
 31/8/2015األيام، رام هللا، 
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