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 فوز "فتح" في االنتخابات البلديةلضمان تدرس القيام بخطوات وزارة الدفاع اإلسرائيلية  .1

ة تدرس القيام اإلسرائيلي دفاعذكرت اإلذاعة العبرية صباح األحد، أن وزارة ال: صالح النعامي - غزة
بخطوات تهدف إلى تعزيز فرص حركة فتح، بالفوز في االنتخابات المحلية الفلسطينية التي من 

 المقرر أن تجرى في تشرين األول/ أكتوبر القادم.
ونقلت اإلذاعة عن مصدر في قيادة المنطقة الوسطى في جيش االحتالل، قوله إن قرار حركة 

نتخابات البلدية أربك الحسابات اإلسرائيلية، وزاد من مخاطر حماس "المفاجئ" بالمشاركة في اال
 سيطرة الحركة على الضفة الغربية.

ولم يوضح المصدر طابع الخطوات التي قد تقدم عليها إسرائيل من أجل مساعدة حركة فتح في 
 الفوز.

 من ناحيته، كشف أليكس فيشمان، معلق الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرنوت"، عن
بعض الخطوات التي يمكن أن تقدم عليها إسرائيل من أجل تحسين فرص فوز "فتح"، مثل التوسع 
في منح تراخيص بناء في مناطق "ب" التي تخضع للسيطرة المدنية اإلسرائيلية، إلى جانب إمكانية 

 ".اإلعالن عن السماح ببناء مدينة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية، على غرار مدينة "روابي
أفيغدور ليبرمان، كان قد  دفاعوفي تحقيق نشره موقع الصحيفة السبت، نوه فيشمان إلى أن وزير ال

اتخذ قرار بالقيام بهذه الخطوات لمواجهة مرحلة ما بعد عباس وليس من أجل تحسين فرص فوز 
ير على "فتح"، مشيرا إلى أن تل أبيب قد تكون مضطرة لإلسراع بهذه الخطوات حاليا من أجل التأث

 نتائج االنتخابات.
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واستدرك فيشمان قائال إن الخطوات التي ستقدم عليها إسرائيل لمساعدة حركة فتح قد تكون متأخرة 
 جدا، مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية قد تقدم على إلغاء االنتخابات لتجنب سيناريو فوز "حماس".

 7/8/2016، "21موقع "عربي   
 

 س(أدي  )بي "إسرائيل"لزيتونة: هذه وصفة نجاح حركة مقاطعة ا مركزلتقدير استراتيجي  .2
دعا مركز "الزيتونة للدراسات واالستشارات"، في تقدير استراتيجي جديد حول حركة مقاطعة إسرائيل 

س"، الفلسطينيين إلى زيادة مستوى أنشطة المقاطعة، وسحب االستثمارات، وفرض أ"بي دي 
 جان والمؤسسات العاملة في هذا المجال على مستوى العالم.العقوبات، ودعم وتفعيل أنشطة الل

كما حث، في تقديريه الذي جاء بعنوان "حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات: 
نهاء  اإلنجازات والسيناريوهات المحتملة"، على فصل االقتصاد الفلسطيني عن االقتصاد اإلسرائيلي وا 

 الداخل للمنتجات اإلسرائيلية.تبعيته له؛ ومقاطعة فلسطينيي 
ودعا المركز إلى حشد أكبر قدر من المؤيدين على المستويين الرسمي والشعبي لحملة المقاطعة 
وسحب االستثمارات، إعادة تفعيل اللجان المعنية في مواجهة حمالت التطبيع مع االحتالل 

 اإلسرائيلي في الجامعة العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي.
الزيتونة أن تشرع إسرائيل في حملة تشويه وتجريم حركة المقاطعة واتهامها بـ"الالسامية"، ركز مورجح 

وأن تستخدم قوتها "الناعمة في الدول التي لطالما كانت مؤيدة للقضية الفلسطينية كإفريقيا، كما 
متحدة لتقوية سيحاول )االحتالل اإلسرائيلي( استثمار حصوله على رئاسة اللجنة القانونية لألمم ال

 وضعه القانوني في وجه حملة المقاطعة".
س(، "التي تقاوم النظام العنصري اإلسرائيلي"، إلى تحالفات أدعا المركز حركة المقاطعة )بي دي و 

من الحكومات واألشخاص األوفياء، وأن ُتؤمن الدعم من الحكومات في شمال األرض وجنوبها، 
 نصري في جنوب أفريقيا.على غرار  حركة إسقاط صرح الفصل الع

واستطرد المركز "إذا أرادت الحركة )بي دي إس( االستفادة من كامل إمكاناتها، فعليها أن تحظى 
 بدعم سياسي غير محدود وال مشروط من جميع القوى الفلسطينية".

 7/8/2016، 21عربيموقع 
 

 ي للسالم بمؤتمر إقليميومن استبدال المؤتمر الدول ..منظمة التحرير تحذر من تصعيد االستيطان .3
"وفــا": أكــدت اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية دعمهــا للمبــادرة الفرنســية وللجهــود الدوليــة 
المبذولــة لعقــد مــؤتمر دولــي للســالم كامــل الصــالحيات قبــل نهايــة العــام الجــاري، وعلــى أســاس قــرارات 



 
 
 
 

 

 6 ص             4014 العدد:        8/8/2016 اإلثنين اريخ:الت 

                                    

يلي والقضية الفلسـطينية، بهـدف إطـالم عمليـة اإلسرائ -الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع العربي 
ــة فلســطين  ســالم تفضــي إلــى تســوية شــاملة وعادلــة للصــراع تنهــي االحــتالل اإلســرائيلي ألراضــي دول

، وفــق جــدول زمنــي محــدد 1967 ســنةالمحتلــة بمــا فيهــا شــرقي القــدس واألراضــي العربيــة المحتلــة منــذ 
هــائي كافــة )الالجئــين والقــدس، والحــدود والميــاه، وآليــة تنفيــذ دوليــة تــؤدي إلــى حــل قضــايا الوضــع الن

 واألمن، والمستوطنات، واألسرى(، استنادًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العالقة.
اليمينيــة المتطرفــة مــن  "إســرائيل"خــالل اجتماعهــا، الليلــة الماضــية، حكومــة  ،وحــذرت اللجنــة التنفيذيــة

الســتيطانية فــي مدينــة القــدس ومحيطهــا وفــي بقيــة محافظــات الضــفة مغبــة مواصــلة تصــعيد سياســتها ا
الغربيــــة وقطــــاع غــــزة، وأكــــدت أن دولــــة االحــــتالل اإلســــرائيلي مــــا كانــــت لتواصــــل جــــرائم االســــتيطان 
والحصــار واإلغــالم، وتحــديها للقــوانين واألعــراف الدوليــة لــوال صــمت المجتمــع الــدولي، وتخليــه عــن 

االسـتيطان واالعتـداءات العسـكرية والتـي كـان آخرهـا اعتـداء صـيف مسؤولياته في وضع حد لعمليات 
 على قطاع غزة. 2014

كمـا  كما حذرت اللجنة التنفيذية من األخطار المترتبة على سياسة هـدم منـازل ومنشـات الفلسـطينيين.
ين أدانت اللجنة التنفيذية مصادقة الكنيست اإلسرائيلي على قانون يسـمح بمحاكمـة األطفـال الفلسـطيني

 عامًا وفرض عقوبة السجن الفعلي عليهم. 14دون سن 
ودعـــت اللجنـــة التنفيذيـــة مجلـــس األمـــن إلـــى تحمـــل مســـؤولياته بشـــأن تـــوفير الحمايـــة الدوليـــة للشـــعب 

نفـــاذ قراراتـــه ذات الصــلة. وأعربـــت اللجنـــة التنفيذيـــة عــن اســـتغرابها واســـتهجانها لترشـــيح  الفلســطيني، وا 
 نة القانونية )السادسة( للجمعية العامة لألمم المتحدة.لرئاسة اللج "إسرائيل"وانتخاب 

ورحبت بقرارات مؤتمر ضباط اتصال المكاتـب اإلقليميـة للمقاطعـة العربيـة فـي جامعـة الـدول العربيـة، 
إضــافة إلــى ممثلــين عــن منظمــة التعــاون اإلســالمي والجامعــة العربيــة، إدرات مجموعــة مــن الشــركات 

 اإلسرائيلية. عمراتالحظر؛ وذلك لتعاملها مع المستالدولية على الئحة المقاطعة و 
ـــي تبـــذلها الحكومـــة ـــات  الفلســـطينية وأكـــدت اللجنـــة التنفيذيـــة دعمهـــا للجهـــود الت وكـــذلك لجنـــة االنتخاب

المركزية إلجراء انتخابات الهيئات المحلية باعتبارها مطلبًا جماهيريًا وحقًا من حقوم المـواطن وشـكاًل 
 قراطية، ودعت إلى عدم تسييسها.و ممن أشكال الممارسة الدي

 8/8/2016 ،األيام، رام هللا
 

 لعقد مؤتمر دولي بكامل الصالحيات منظمة التحريرعريقات يؤكد دعم  .4
دعـــا أمـــين ســـر اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية صـــائب  :الحيـــاة الجديـــدة ،وفـــا – أريحـــا

ســالم بكامــل الصــالحيات، وذلــك لتنفيــذ قــرارات عريقــات، المجتمــع الــدولي لــدعم عقــد مــؤتمر دولــي لل
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إلـى مبـاد   اإلسـرائيلي والقضـية الفلسـطينية، واسـتناداً  – الشرعية الدولية ذات الصـلة بالصـراع العربـي
 وجوب دعم المبادرة الفرنسية لتحقيق هذا الغرض. القانون الدولي، مؤكداً 

األمريكـي العـام دونالـد بلـوم، والقنصـل  ، مـع القنصـل7/8األحـد أثنـاء لقـاء عريقـات يـوم فـي جاء ذلـك 
البريطــاني العــام اليســتر ماكفيــل، وســفير نيوزيلنــدا المعتمــد لــدى فلســطين الســير جــيم مــاكالي، وممثــل 

 اليابان لدى دولة فلسطين تاكيشي اوكوبو، كل على حدة.
 ودعا عريقات المجتمع الدولي للتدخل الفوري إلنهاء معاناة أسرى الشعب الفلسطيني.

 7/8/2016 ،لحياة الجديدة، رام هللاا
 

 السلطة تتهم األمم المتحدة بتجاهل انتهاكات االحتالل .5
الفلســـطينية األمـــم المتحـــدة فـــي الســـلطة اتهمـــت وزارة الخارجيـــة : وكـــاالتالحمـــد رمضـــان و أ -رام هللا 

اتــه ، وتكشــف مخططاإلســرائيليبتجاهــل تقــارير ممثليهــا فــي فلســطين، والتــي تكشــف حقيقــة االحــتالل 
وطالبت الخارجية في بيان صدر عنهـا  تجاه اإلنسان، والوجود الفلسطيني، في مدينة القدس المحتلة.

، المجتمــع الـــدولي، خصوصــًا المنظومـــة األمميــة، بـــالنظر بخطــورة بالغـــة لمــا تقـــوم بــه ســـلطات أمــس
نية، ومــا الوجــود الفلســطيني فــي القــدس، جــراء عمليــة هــدم البيــوت والمنشــات الفلســطي االحــتالل ضــد  

 يواكبها من إجراءات قمعية غير قانونية أخرى.
الجانـــب فـــي القـــدس  أحاديـــة إجراءاتهـــاعلـــى وقـــف  "إســـرائيل"كمـــا دعـــت إلـــى التـــدخل العاجـــل إلجبـــار 

المحتلة ومواطنيها، مؤكدة أن سلطات االحتالل تواصل هجمتها المسعورة على الوجود الفلسطيني في 
وأشـــارت إلـــى أن مـــا  فة "ت" فـــي أنحـــاء الضـــفة الغربيـــة المحتلـــة.المدينـــة المقدســـة، والمنـــاطق المصـــن

وتشا" يعكس بوضوح حجم مـا تتعـرض أ" اإلنسانيةتضمنه تقرير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
 تهويدية إسرائيلية، وانعكاساتها الخطيرة على رؤية حل الدولتين. إجراءاتله المدينة المقدسة من 

 8/8/2016 ،المستقبل، بيروت
 

 التربية تطالب بالتصدي لمحاوالت تهويد مدارس القدسوزارة   .6
رفضها اإلجراءات اإلسرائيلية األخيرة  الفلسطينية "األيام": أكدت وزارة التربية والتعليم العالي -رام هللا 

التي تحاول سلطات االحتالل بموجبها مقايضة السماح بترميم المـدارس العربيـة وتأهيلهـا فـي القـدس، 
وأكــدت الــوزارة، فــي بيــان صــحافي،  ســتخدام المنهــات اإلســرائيلي ووقــف العمــل بالمنهــات الفلســطيني.با

أمس، أن هذا التوجه يشكل إعالن حرب على الهوية الفلسطينية العربية للمدارس المقدسـية، ومحاولـة 
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ل حـــق مقصـــودة لتهويـــد هـــذه المـــدارس، ومصـــادرة أبســـو حقـــوم اإلنســـان والمواثيـــق الدوليـــة التـــي تكفـــ
 المجتمعات المحتلة في الحفاظ على هويتها وحريتها في اختيار ثقافاتها ومناهجها.

ودعــت الــوزارة أصــحاب رؤوس األمــوال الفلســطينيين والصــناديق العربيــة واإلســالمية، إلــى االنتفــاض 
 باتجاه إنقاذ المدارس العربية المقدسية، وحمايتها من هذا الهجوم الكبير والمصيري. 

 8/8/2016 ،رام هللااأليام، 
 

 الحساينة يدعو ساكني الكرفانات لتجهيز مخططات منازلهمالوزير  .7
مفيد الحساينة المتضررين أصـحاب الهـدم الكلـي  الفلسطيني دعا وزير األشغال العامة واإلسكان :غزة

القــــاطنين فــــي الكرفانــــات بضــــرورة اإلســــراع بتجهيــــز مخططــــات منــــازلهم والخــــرائو الهندســــية، وذلــــك 
وشـــدد الحســـاينة فـــي تصـــريح صـــحفي مكتـــوب وصـــل "المركـــز  اجهـــا فـــي مـــنح اإلعمـــار الجاريـــة.إلدر 

الفلســطيني لإلعــالم" نســخة عنــه، األحــد، علــى أن إعــادة إعمــار منــازل أصــحاب الكرفانــات علــى رأس 
 األولويات في الوزارة من أجل إنهاء معاناة السكن في الكرفانات.

 7/8/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 داخلية غزة تنفي وجود أي اعتقاالت بحق نشطاء فتح .8
نفــت وزارة الداخليــة واألمــن الــوطني فــي غــزة إقــدام قواتهــا علــى تنفيــذ أي عمليــات اعتقــال بحــق  غــزة:

فــي تصــريح  ،النــاطق باســم الــوزارة ،وقــال إيــاد البــزم .نشــطاء وأنصــار حركــة فــتح فــي القطــاع، مــؤخراً 
ركة فتح من تصريحات بهـذا الخصـوص )اعتقـال نشـطاءها( "إن كل ما صدر عن ح ،في األحداصح

وأضاف "األحكام التي صدرت قبـل أيـام مـن القضـاء العسـكري علـى أربعـة  ال أساس له من الصحة".
تتعلـق بتفجيـرات وأعمـال  2015فبرايـر ]شـباط/  أشـخاص جـاءت علـى خلفيـة قضـايا قديمـة وقعـت فـي 

اسـتغرابه مم ـا وصـفها بــ"محاوالت حركـة فـتح تصـدير  وأعـرب البـزم عـن تخريب في السـاحة الداخليـة".
 بيانات غير صحيحة بشكل متالحق وربطها باالنتخابات المحلية بهدف تعكير أجوائها".
 7/8/2016 ،فلسطين أون الين

  
 حسن خريشة: معالجة أزمات الضفة بالقوة لن تفضي لنتائج ملموسة .9

حســن خريشــة: إن   لــرئيس المجلــس التشــريعي د.قــال النائــب الثــاني : أحمــد المصــري  - غــزة، طــولكرم
"محــاوالت الســلطة الفلســطينية لحــل بعــض أزمــات الضــفة الغربيــة بمعيــاري القــوة واألمــن، لــن تفضــي 

وأكــد خريشــة فــي تصــريح لصــحيفة  لمعالجــة ملموســة"، مؤكــدًا أن المــواطن يــرفض مثــل هــذه الحلــول.
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فلسطيني وقواه، تحت مبررات القضاء علـى الفلتـان "فلسطين"، أن استخدام القوة باتجاه أبناء الشعب ال
األمنــي، يعمــل علــى عســكرة المجتمــع، ووضــعه تحــت الضــغو المســتمر غيــر الســليم فــي ظــل حــراب 

وبــين أن الشــارع الفلســطيني فــي الضــفة الغربيــة يعــيش حالــة "تملمــل وعــدم رضــا" عــن أداء  االحــتالل.
 الوضع القائم.السلطة ومؤسساتها، والجمهور ينتظر الفرصة ليغير 

وأشار خريشة إلى أن مواطني مدينة طـولكرم عاشـوا فـي حالـة "هـرت ومـرت"، بعـد قـرار الشـرطة بوقـف 
العمل في دوار المدينة، وقبول رئيس بلديـة المدينـة بـذلك، ومـا تبـع ذلـك مـن اعتقـاالت لـبعض الشـبان 

 واالعتداء على القيادي في حركة فتح إبراهيم خريشة.
عن الكثير من المعلومات واألحداث والمعالجـات  رئيس محمود عباس مغيباً الون وتوقع خريشة أن يك

 األمنية التي تحدث بالقوة، مؤكدًا أن التدخل األمني بالقوة يحدث نتائج عكسية وأزمات أخرى.
 7/8/2016 ،فلسطين أون الين

 
 الحمد هللا: اتفاق مع اتحاد المعلمين يكفل جميع حقوقهم خالل أيام .11

أعلن رئيس الوزراء رامي الحمد هللا أنه سيتم خالل أيام توقيع اتفام مع اتحاد المعلمـين يكفـل  :رام هللا
إلـى أن الدفعـة األخيـرة مـن  ، مشـيراً اإلداريـينحقوم جميع العاملين في سـلك التربيـة والتعلـيم بمـا فـيهم 

أوائــل الطلبــة وأعلــن رئــيس الــوزراء خــالل حفــل تكــريم  مســتحقات المعلمــين ستصــرف خــالل أســبوعين.
برام هللا، عن توفير منحة دراسية كاملة للطالبة من ذوي االحتياجات الخاصة  األحد، يوم 2016للعام 

 أميرة أبو عرقوب لكافة سنوات دراستها في أي جامعة.
 7/8/2016 ،القدس، القدس

 
 النائب دحبور: االنتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة .11

ب فــي المجلــس التشــريعي عــن حركــة حمــاس إبــراهيم دحبــور إن االنتخابــات قــال النائــ :الضــفة الغربيــة
وسيلة مثلى للتداول السلمي للسلطة، سواء كانـت للمجـالس المحليـة أو التشـريعية أو انتخابـات لرئاسـة 

االنتخابــات  7/8في لــه يــوم األحــد اواعتبــر النائــب دحبــور فــي بيــان صــح الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
حق المتكرر بشكل دائم للمواطن الفلسطيني بأن يعود لصناديق االقتـراع الختيـار ممثليـه بمثابة منح ال

 في الهيئات المحلية، مؤكدًا على أن االنتخابات حق وطني وقانوني وخدمي للشعب الفلسطيني.
 7/8/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 يامون"التحقيق في اعتداء الشرطة الفلسطينية على أهالي "ال :جنين .12
قـررت الشـرطة الفلسـطينية فـي الضـفة الغربيـة تشـكيل  :تحرير زينـة األخـرس، من محمد منى - جنين

لجنة خاصة للتحقيق في قيام عناصـرها باسـتخدام القـوة لفـض احتجـات نفـذه مواطنـون فلسـطينيون فـي 
ــدة اليــامون القريبــة مــن جنــين. تــدخلت  وأوضــح النــاطق باســم الشــرطة، لــؤي ارزيقــات، أن الشــرطة بل

ــه نقطــة شــحن تابعــة لشــركة "كهربــاء الشــمال" مســاء  لفــض تجمهــر ووقــف االعتــداء الــذي تعرضــت ل
 اته.حالخميس الماضي في بلدة اليامون، مشيرا إلى "محاولة البعض تكسير المكان"، وفق تصري

 8/8/2016 ،قدس برسوكالة 
 

 وقود النصر والتحرير والتدريبهنية: شهداء اإلعداد  .13
ئـــب رئـــيس المكتـــب السياســـي لحركـــة حمـــاس، إســـماعيل هنيـــة، إن دمـــاء شـــهداء اإلعـــداد قـــال نا غـــزة:

وأضاف هنية: "شهداء اإلعداد يرحلون بصمت في ميادين اإلعـداد  والتدريب "وقود النصر والتحرير".
والتجهيـز للمعركـة القادمــة"، مشـيًدا برجـال المقاومــة "الـذين يواصــلون العمـل لـياًل ونهــاًرا للتجهيـز لصــد 

 أي عدوان على قطاع غزة".
تصــريحات القيــادي البــارز فــي حركــة حمــاس، جــاءت علــى هــامش مشــاركته يــوم األحــد، فــي تشــييع 

عاًمــا(، أحــد عناصــر "كتائــب القســام" )الــذراع العســكري لحركــة  23جثمــان الشــاب خالــد مثقــال الهــور )
 حماس(، والذي قضى أمس السبت، جراء انهيار نفق للمقاومة.

المواطنين، يتقدمهم قادة في حركة حماس وذراعها العسـكري، فـي تشـييع جثمـان الشـاب وشارك آالف 
 الهور في مخيم البريج )جنوب غزة(.

 7/8/2016، فلسطين أون الين
 

 المجالس المحليةب وله الحق باختيار من يمثله القرارهو صاحب  الفلسطينيالشعب حماس:  .14
ق باسـم حركـة المقاومـة اإلسـالمية حمـاس أن الشـعب أكد حسام بـدران النـاط :فادي أبو سعدى -غزة 

ــن األجــدر واألكفــأ لخدمتــه  الفلســطيني هــو صــاحب الخيــار ولــه الحــق باختيــار مــن يقــوده ويمثلــه، ومت
ـــر الشـــعب  ـــة. لـــيس مـــن حـــق أي فصـــيل مهمـــا امتلـــك مـــن قـــوة أن يجب ـــه فـــي المجـــالس المحلي وتمثيل

ابلـة تلفزيونيـة علـى فضـائية األقصـى ضـمن جاءت تصـريحات بـدران فـي مق الفلسطيني على خياراته.
 حلقة خاصة بعنوان حماس واالنتخابات البلدية. دوافع القرار وشكل المشاركة.

وقـال إن حركـة حمـاس تريـد مــن االنتخابـات البلديـة أن تكـون فرصـة حقيقيــة لجسـر الهـوة بـين أطــراف 
ي هـــذه االنتخابـــات يقـــف ضـــد شـــعبنا. مـــن ال يريـــد للصـــورة الديمقراطيـــة المشـــرقة لشـــعبنا أن تتجلـــى فـــ



 
 
 
 

 

 11 ص             4014 العدد:        8/8/2016 اإلثنين اريخ:الت 

                                    

واعتبر على أن حركته تتحرك لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وقال الذين يريـدون إبعادنـا  مصلحة شعبه.
عن شعبنا وخدمته واهمون إن ظنوا أن إجراءاتهم واعتقاالتهم ستمنعنا، المالحقة بالضفة منهجية لكن 

 ندفع أثمانا كبيرة.الحركة لن تسل م بهذا الواقع ونحن في مواجهة االحتالل 
وفيما يتعلق بالبرامج االنتخابية للقوائم المدعومة من الحركة نوه القيـادي فـي حمـاس بـالقول لـن نـدخل 
االنتخابات بأحالم واهمة لشعبنا وسنكون واقعيين في برامجنا االنتخابية بـل نعـدهم بـأن نبـذل قصـارى 

حركة عبر وجود تهديد وتخويف الناس أن وتحدث عن محاوالت تشويه ال الجهد والتفاني في خدمتهم.
نتائج االنتخابات قد تؤثر على الدعم معبرًا أنه سلوك غير ديمقراطي ويعبر عن عدم االحترام لشعبنا 
الفلســطيني. كمــا أن االحــتالل يحــاول بتقــاريره اإلعالميــة خــالل الفتــرة األخيــرة تحــريض الســلطة علــى 

ســـام ومطلـــوب مـــن شـــعبنا وفصـــائله وقـــواه الحيـــة عـــدم حركـــة حمـــاس حيـــث يعمـــل جاهـــًدا لتغذيـــة االنق
 االلتفات لهذه المحاوالت والتصدي لها.

 8/8/2016القدس العربي، لندن، 
 

 غزةبمناطقها التنظيمية في البحث عن أسماء تحظى بالتوافق ب بدأت فعلياً  فتح"القدس العربي":  .15
قتــراب موعــد فــتح بــاب الترشــح رســميا شــرعت حركتــا فــتح وحمــاس مــع ا: فــادي أبــو ســعدى - رام هللا

لالنتخابات البلدية في البحث عن مرشحين لخوض هذه االنتخابات التـي سـيكون لهـا مـردود سياسـي، 
 بعد أن أنهي بشكل قاطع الحديث عن تشكيل قوائم مشتركة من الطرفين، لرفض حركة فتح للفكرة.

لبحـــث عـــن أســـماء تحظـــى مـــن مصـــادرها أن حركـــة فـــتح بـــدأت فعليـــا فـــي ا "القـــدس العربـــي"وعلمـــت 
بالتوافق في مناطقها التنظيمية المختلفة في قطاع غزة، وذلك بطلب رسـمي مـن اللجنـة الرباعيـة التـي 

 شكلت من اللجنة المركزية لهذا الغرض.
وخالل اليومين الماضيين عقدت عدة هيئات قيادية لحركة فتح في مناطق القطاع اجتماعـات مطولـة 

ادات الميدانية البدء بمرحلة ترشيح األسماء، لتكوين قائمة من كل منطقة جرى خاللها الطلب من القي
تحتــوي علــى أكثــر مــن العــدد المطلــوب للترشــح، لرفعهــا للجــان اإلشــراف الفرعيــة التــي ستناقشــها مــع 
اللجنــة العليــا التـــي تضــم أربعـــة مــن أعضـــاء اللجنــة المركزيــة برئاســـة صــخر بسيســـو مفــوض التعبئـــة 

 ، وعضوية كل من آمال حمد والدكتور زكريا األغا، وروحي فتوح.والتنظيم في القطاع
وحسب ما سرب من معلومات مصدرها قيادات مطلعة، فإن حركة فـتح ال تميـل بـالمطلق خاصـة فـي 
قطـــاع غــــزة، للــــدخول فــــي أي تحالفــــات مــــع حركــــة حمــــاس، خاصــــة بعــــدما تــــرددت خــــالل الســــاعات 

 الماضية أخبار من هذا القبيل.
 8/8/2016لندن،  القدس العربي،
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 مسؤول عن تشتت فتح : عباس يادي فتحاوي ق .16
حم ل القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، عبد الحميد المصري، : أحمد صقر -غزة 

رئيس السلطة الفلسطينية ورئـيس حركـة "فـتح"، محمـود عبـاس، مسـؤولية حالـة "التشـتت" التـي وصـلت 
ما تتناقله وسائل اإلعالم الفلسطينية المختلفة؛ حـول فصـل العديـد مـن إليها حركته، وذلك تعليقا على 

 قيادات ورموز الحركة.
داري"، محذرا مـن 21وقال القيادي في تصريح خاص لـ"عربي ": "إذا صح القرار؛ فهو تخبو سياسي وا 

 أن قرارات الفصل "ستذهب بحركة فتح لطريق صعب جدا".
بات البلديات والمجالس المحلية في الضـفة الغربيـة وقطـاع وحول المطلوب فتحاويا، قبل خوض انتخا

غزة؛ قال المصري: "المطلوب إرادة الوحدة الفتحاويـة"، مطالبـا عبـاس بــ"العمل والسـعي لوحـدة الحركـة 
ال ستسجل في تاريخه صفحة سوداء؛ خالل فترة قيادته لحركة فتح".  وجمع شتاتها، وا 

قصاء هؤالء القيادات"، علمـا بأنـه لـم  وأضاف: "الرئيس عباس هو المسؤول األول عن هذه القرارات وا 
 يعلن عن أي قرار فصل بشكل رسمي حتى اآلن.

وفي منشور له على صفحته على موقـع فيسـبوك، كتـب القيـادي المصـري: "الـرئيس أبـو مـازن يفصـل 
يهم يـا  أعضاء تشريعي وأعضاء ثوري في هذا الظرف الطار ، وال حياة للجنه المركزية؛ كل واحد فـ

نفسي، وأقصاها يقول لك: أنا ال أعلم ويشجب ويستنكر، ولألسف ممكن يكـون واحـد مـن المسـتنكرين 
 قد وقع )صادم على القرار( على قرار الفصل"، وتابع بقوله: "حصلت قبل ذلك".

 واتهم المصري، ما أسماها "العصابة الموجودة حول الرئيس؛ بـ"افتعال كل أحداث مدينة طولكرم".
حول التحضير لالنتخابات المحلية، أوضح المصري أنه "تم تشكيل لجـان لمتابعـة اختيـار قـوائم فـتح و 

، وتـم اسـتثناء كـل كـوادر فـتح المحترمـة موجـودةمن مجموعه لم يخلق هللا مثلها، ألنها في كل تكليف 
 وصاحبة التاريخ الوطني النظيف"، بحسب تعبيره.

لــرئيس ويـا قيـاده، قلنـا لكــم لـن نتـرك فــتح حتـى لـو جلــدتمونا وتـابع بغضـب: "طيـب وبعــدين يـا فخامـة ا
 بسوط من نار، لكننا لن نعدم البدائل أبدا"، وختم منشوره بقوله: "انتظروا؟.. لن تمر المؤامرة".

 7/8/2016"، 21موقع "عربي 
 

 من فتح نجاة أبو بكر: محيسن أبلغني بتوقيع عباس على قرار فصلي .17
نــت النائــب عــن حركــة فــتح فــي المجلــس التشــريعي نجــاة أبــو بكــر، أن أعل: يحيــى اليعقــوبي -نــابلس

عضو اللجنة المركزية في الحركة جمال محيسن، أبلغها أن زعيم فتح ورئيس السلطة محمود عبـاس، 
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وأكدت أبو بكـر فـي تصـريح لــ"فلسطين"، أن إبالغهـا بـالقرار جـرى  وقع على قرار فصلها من الحركة.
 ليم محافظة نابلس، وأنها لم تستلم أو تتلقَّ أي قرار بفصلها.خالل اجتماع ألمناء سر إق

ــه لــي كتــاب، ولــم يحــدثني أحــد حــول صــحة أو نفــي موضــوع  وأضــافت "لــم يتصــل أحــد بــي ولــم يوجَّ
الفصل )..( ال أعمل في شركة تابعة ألحد، أنا أساهم بمشروع وطني فنيت حياتي من أجله، وتقلدت 

 ني أريد أن أصل بل ألني أريد أن أخدم".وما زلت في مواقع متقدمة، ليس أل
وأردفـت "لسـت منتميـة ألشــخاص بـل منتميـة لفلسـطيني، شــعبنا عظـيم ويسـتحق أكثـر ممــا قـدم لـه، أنــا 

ورًدا علــى إبالغهــا بقــرار فصــلها قالــت "ســأزيد العمــل، فأعمــل  موظفــة عنــد كــل إنســان حــر شــريف".
لســـطين، وأتعامـــل مـــع الجمهـــور الـــذي لفلســـطين ولـــيس ألحـــزاب؛ شـــفيت مـــن هـــذا المـــرض. أنتمـــي لف

وحــول اتهــام بـــ"التجنح" )فــي إشــارة إلــى عالقتهــا بالقيــادي المفصــول مــن حركــة فــتح محمــد  يحتــاجني".
دحالن( ردت قائلة "كلما تعكر مزات شخص منهم من أحد يتهمونه بالتجنح، وهي تهمة جاهزة ولكنها 

 غير مقنعة وغير قانونية".
 7/8/2016، فلسطين أون الين

 
 زمالء لهم شملتعلى اعتقاالت  استقاالت جماعية لقيادات من فتح بنابلس احتجاجاً  .18

أعلن العديد من قيادات حركة فتح في نابلس، شمال الضفة المحتلة، اسـتقالتهم الجماعيـة مـن : نابلس
 الحركة؛ احتجاجا على اعتقال األجهزة األمنية التابعة للسلطة لزمالء لهم في المحافظة.

لقيـادي فـي حركـة فـتح، النائـب السـابق حسـام خضـر، فـي تصـريحد لـه، أن عـددا مـن كـوادر فـتح وأكد ا
في مدينة نـابلس اسـتقالوا مـن الحركـة؛ احتجاجـا علـى اعتقـال األجهـزة األمنيـة لكـوادر مـن الحركـة فـي 

وأشار إلى أن اعتقال كوادر مـن حركـة فـتح جـرى علـى خلفيـة المشـاركة فـي جنـازة الضـابطين  نابلس.
نان الطبوم وعدي الصيفي، اللذين قتال نهاية يونيو/حزيران الماضي، برصاص مسلحين مؤخرا في ع

حســان عــوادة، وفــادي الجــد، فــي بيــاند مشــترك، اليــوم  نــابلس. بــراهيم البــزرة، وا  وأعلــن معــين حجــازي، وا 
نـاه هـو أننـا وأشـاروا إلـى أن "كـل الـذنب الوحيـد الـذي اقترف األحد، استقالتهم الجماعيـة مـن حركـة فـتح.

 شاركنا في تشييع جثمان زميلينا وصديقينا عنان طبوم وعدي الصيفي".
 كادر بمستويات مختلفة. 100وتحدثت مصادر إعالمية بأن أعداد المستقيلين من الحركة بلغت نحو 

 7/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 عباس زكي يعتذر إليران عن لقاء عباس مع رجوي  .19
اللجنـــة المركزيـــة لحركـــة فـــتح عبـــاس زكـــي مـــن أهميـــة اللقـــاء بـــين رئـــيس الســـلطة  قلـــل عضـــو: لنـــدن

 الفلسطينية محمود عباس وزعيمة المعارضة اإليرانية مريم رجوي.
وقال زكي في تصريحات لقناة العالم اإليرانية: "ما حدث كان يجب أال يصل إلى هذا الحد، حيث إن 

علمـون تحتضـن مـريم رجـوي، وعنـدما تـأتي األخيـرة إلـى الرئيس كان موجـودا فـي فرنسـا، وفرنسـا كمـا ت
مقر إقامة محمود عباس الذي هو باألصل في ضيافة الفرنسيين فهذا ال يعني شيئا، وخاصـة أن أبـو 

 مازن ضد التدخل بالشؤون الداخلية باألساس".
عالقـة وأثنى زكي على ما وصـفه بالعالقـات الخاصـة بـين فلسـطين، مشـيرا إلـى أن "هـذه العالقـة هـي 

نضــال وفــداء والــتخلص مــن كــل أشــكال الدكتاتوريــة، حيــث إن شــعار الثــورة اإلســالمية كــان فلســطين 
 أوال، والزال اإليرانيون يحتفلون بيوم القدس حتى اليوم" على حد قوله.

وأضاف زكي: "ربما شابت العالقات أحيانا تـوترات وشـكوك فـي أثنـاء الحـرب المفروضـة علـى إيـران، 
أن هناك قيـادة "تحـالف عربـي" حيـث تنخـرط معظـم الـدول العربيـة فـي حـرب ضـد إيـران واآلن يشوبها 

 بعيدا عن المعركة األساسية التي هي فلسطين".
يــران تمثــل القمــة باالنتصــار للقــدس وقضــايا التحــرر التــي تجســدت بالبطولــة  وتــابع: "نحــن مســلمون وا 

 ".2006على لبنان في  والحروب التي شنت 2000التي كنست "إسرائيل" من لبنان عام 
 7/8/2016"، 21موقع "عربي 

 
 تبدو منخفضة وحماس "إسرائيل"بين تبادل أسرى إبرام صفقة فرص : "معاريف" .21

وحركة حماس الستعادة جثماني الجنديين  إسرائيلقال خبير أمني إسرائيلي إن فرص إبرام صفقة بين 
وأوضح  ، تبدو منخفضة.2014ي معارك عام اإلسرائيليين هدار غولدن وأورون شاؤول، اللذين ُقتال ف

الخبير يوسي ميلمان في مقال بصحيفة معاريف أن الحكومـة اإلسـرائيلية أوكلـت هـذه المهمـة للجنـرال 
الذي شرع في االستعانة بأجهزة األمن ذات العالقـة؛  -منسق شؤون األسرى والمفقودين-ليئور لوتان 

 اصة )الموساد(، واالستخبارات العسكرية )أمان(.وهي األمن العام )الشاباك(، والعمليات الخ
وأضاف أن جميع هذه األجهزة توفر المعلومات األمنية الالزمـة حـول الجنـود اإلسـرائيليين المحتجـزين 
في قطاع غزة، لكنه استدرك قائال إن فرص نجاح إبرام صـفقة تبـادل واسـتعادة الجنـود اإلسـرائيليين ال 

 وهي حركة حماس.-إلسرائيلية فحسب، بل برغبة الطرف الثاني تتعلق بكفاءة عمل المخابرات ا
ومضـــى إلـــى القـــول بوجـــود توافـــق داخـــل الحكومـــة اإلســـرائيلية الموســـعة، والمجلـــس الـــوزاري المصـــغر 
للشــؤون األمنيـــة والسياســية وأجهـــزة األمــن، يقضـــي بضــرورة العمـــل علــى إبـــرام صــفقة التبـــادل ضـــمن 
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، برئاســـة قاضـــي المحكمـــة العليـــا اإلســـرائيلية مـــائير 2012عـــام المعـــايير التـــي حـــددتها لجنـــة شـــمغار ل
ومن أهم تلك المعايير ضرورة المحافظة على مبدأ التناسب الـذي يرتكـز علـى إفـرات إسـرائيل  شمغار.

عن جثامين فلسطينيين مقابل استعادة جثامين جنودها المحتجزة لدى الفصائل الفلسطينية، وفي حـال 
 طالم عدد محدود من األسرى الفلسطينيين.احتجاز جنود أحياء يجب إ

وأكد أن المجلس الوزاري اإلسرائيلي المصغر للشؤون األمنية والسياسـية سـيبحث قريبـا تقريـر شـمغار، 
لكن الحكومة معنية بأال تصدر بيانا رسميا بذلك، حتى ال تحشر نفسها فـي زاويـة ضـيقة تحـول بينهـا 

 تبادل مع حماس. وبين اتخاذ قرارات مستقبلية بإبرام صفقة
وتابع ميلمان أن حمـاس لـم تبـدأ حتـى اليـوم عمليـا مفاوضـاتها مـع إسـرائيل إلبـرام الصـفقة، بـل اكتفـت 

 بتقديم جملة مطالب للبدء فيها، أهمها اإلفرات عن أسراها في الضفة الغربية.
 7/8/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 زته مسدساً القـدس: شرطـة االحتـالل تعتقل فتى فلسطينيًا لحيا .21

 13"أ.ف.ب": أعلنت الشرطة اإلسرائيلية، أمس، أنها اعتقلت فتى فلسطينيًا يبلـ  مـن العمـر  -القدس 
 عامًا؛ لحيازته مسدسًا ومشطي ذخيرة في مدرسة داخلية بالقدس الشرقية المحتلة.

مداهمـة وقالت الشرطة في بيان: "في إطار مكافحة السالح غيـر القـانوني، قامـت قـوات مـن الشـرطة ب
عامًا ونصف العام من سكان شرم القدس"، موضـحة أنـه "خبـأ  13وتفتيش غرفة فتى يبل  من العمر 

 مسدسًا وأمشاط ذخيرة في المؤسسة التربوية العالجية التي يقيم  فيها".
 وبحسب الشرطة، قامت محكمة بعد ذلك بتمديد اعتقال الفتى، دون المزيد من التفاصيل.

 8/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 مليون دوالر لتغيير صورتها في العالم  30" ترصد إسرائيل" .22

أقرت الحكومة اإلسرائيلية بأن الصورة المرتسمة للدولة العبرية في أنحاء العالم : الحياة –الناصرة 
هي أنها "دولة جرباء ومنبوذة"، ويجب تكثيف العمل من أجل تغييرها. وبحثت "لجنة الشفافية" التابعة 

ست أمس في الخطة التي وضعتها وزارة الشؤون االستراتيجية بهدف "تحسين صورة إسرائيل" في للكني
 العالم.

واستمعت اللجنة إلى وكيلة وزارة الشؤون االستراتيجية سيما فاكنين التي قالت إن العالم يرى إسرائيل 
ة، بأن ال يشكك أحد "دولة جرباء"، وأن هدف الوزارة هو "إقناع العالم، من خالل حملة استراتيجي
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بحق إسرائيل في الوجود"، مشيرة إلى "تشكيل طاقم خاص من الوزارات المختلفة مع توفير موازنة 
 مليون دوالر، على أن تكون مهمته بلورة رواية بديلة تحكيها إسرائيل للعالم". 30سنوية تتعدى 

الية في العالم بأن إسرائيل ورأت أن الطاقم سينجح في مهمته في حال نجح في "تغيير الرواية الح
 هي دولة فصل عنصري". 

 8/8/2016الحياة، لندن، 
 

 يدعو إلى إطباق الجدار العنصري على الضفة "المعسكر الصهيوني" .23
بادر حزب "العمل" اإلسرائيلي المعارض، وشركاه في كتلة "المعسكر : برهوم جرايسي - الناصرة

استكمال بناء الجدار العنصري في الضفة  إلىيدعو مشروع قانون  إلىالصهيوني"، حزب "الحركة" 
المحتلة، على طول الجهة الشرقية في غور األردن، وجنوب منطقة الخليل، في حين يظهر المسار 

منطقة محاصرة ومنفصلة عن سائر أنحاء  إلىالذي يعرضه مشروع القانون، تحويل منطقة أريحا 
 الضفة.
نائبا في كتلة "المعسكر الصهيوني"، وفي مقدمتهم، رئيس  24نائبا من أصل  22القانون  إلىوبادر 

حزب "العمل" يتسحام هيرتسوغ، ورئيسة حزب "الحركة" تسيبي ليفني. وجاء في نص المشروع أن 
هدف القانون، "الدفاع عن أمن مواطني دولة إسرائيل وسكانها، والمساعدة في استقرار وتحسين 

يد السياسي، واألمني، واالقتصادي واالجتماعي، من خالل مركبات األمن القومي على الصع إجمال
 استكمال بناء جدار األمن، ومسار تنفيذه". 

 8/8/2016، الغد، عم ان
 

 االتفاق حول برنامجها النووي مع القوى الكبرى  اآلناحترمت حتى  شتاينتس: إيران .24
بنيامين  اإلسرائيليةحكومة يوفال شتاينتس المقرب من رئيس ال اإلسرائيليوزير الطاقة  أ ف ب: أكد
االتفام حول برنامجها النووي الذي توصلت اليه العام  األناحترمت حتى  إيران أننتنياهو، أمس 

 الماضي مع القوى الكبرى.
 األولىواقعا، وخالل السنة  أمرا"انه اتفام سيئ لكنه يشكل  اإلسرائيليةالعامة  لإلذاعةوقال شتاينتس 

لكن ال يزال من السابق  .اإليرانيينخرم كبير له من جانب  أيم نرصد )لتطبيق( هذا االتفام ل
 عاما يعتبر نجاحا". 12ألوانه االستنتات أن هذا االتفام الممتد على 

 8/8/2016، الدستور، عم ان
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 "للسامية معاد  "اللبنانية األولمبية ميري ريغف: موقف البعثة  .25
بشكل عابر في تل أبيب، بل  واإلسرائيليةعثتين اللبنانية بين الب األولمبيةلم تمر الحادثة : علي حيدر

، ميري اإلسرائيليةلقيت ردود فعل سياسية وا عالمية. على المستوى السياسي، أعربت وزيرة الرياضة 
اللبنانية في البرازيل الذين رفضوا صعود  األولمبيةريغف، عن صدمتها إزاء رد  فعل أفراد البعثة 

 نفس الحافلة التي تقلهم. ىإل اإلسرائيليةالبعثة 
وصفه بـ"العنصرية من النوع األسوأ".  إلىووصفت التصرف اللبناني بأنه "معاد للسامية"، وصواًل 

 وتساءلت أين ردود الفعل العالمية على هذا "الفصل القومي العنصري".
 8/8/2016، ، بيروتاألخبار

 
 حساب منظمة التحريرت نفسها على .. والسلطة الفلسطينية َبنَ زعبي: الكنيست مؤسسة عنصرية .26

قالت العضو العربي في الكنيست اإلسرائيلي حنين زعبي: " إنه عندما  يحيى اليعقوبي: – الناصرة
ترضى )إسرائيل( عن القيادة الفلسطينية فذلك يعني أن القيادة ال تقوم بتمثيل شعبها وال تجسد 

 بها وليس من الكنيست. أحالمه ومعاناته"، مؤكدة أنها تستمد شرعيتها من شع
وأضافت زعبي في تصريح خاص لصحيفة "فلسطين": "إن الكنيست مؤسسة عنصرية لها دور في 
مالحقة وقمع شعب وتبرير وشرعنة جرائم، وتمرير قوانين عنصرية ال تمتلك أي نوع من مقياس 

شيئا سوى أنها  للحق أو للعدالة، مضيفة: أن تقوم لجنة السلوكيات في الكنيست بتوبيخي ال يعني
: "ال نأخذ شرعية من الكنيست وال وأضافت جزء من آلة التحريض ال تعترف بديمقراطية جوهرية".

نأخذ بوصلة عمل وال بوصلة أخالقية وال وطنية وسياسية من الكنيست، نحن نمثل شعبنا"، الفتة إلى 
قامت بشيطنتي، وهذا أن "توبيخ الكنيست لها ليس جديدا، فهذه الكنيست حرضت ضدي وأبعدتني و 

 طبيعي فال منطق أن تشيطن شعبا وتحتض قيادته الوطنية".
وحول العالقة التي تربو السلطة باالحتالل، قالت: "نحن ننتقد موقف السلطة من التنسيق األمني، 

 فطالما أنه هناك تنسيق أمني فال يوجد مشروع وطني واضح لمناهضة االحتالل".
ليها أن تكون حالة طارئة ومحطة للسيادة الحقيقية لكنها تحولت لحالة وتابعت: "السلطة كان يجب ع

دائمة وبنت نفسها على حساب منظمة التحرير، وقالت: "مشروع التجزئة، واالعتراف بتأجيل القضايا 
الرئيسية، واالعتراف بأن المفاوضات الطريقة الوحيدة للنضال أصبحت حالة دائما، فتبني السلطة 

 المنظمة". قوتها على حساب
 7/8/2016، فلسطين أون الين
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 : لقاءات دولية قريبًا لمعرفة مصير جنودنا األسرى في غزةالنائب أيوب قرا .27
"وكاالت": أعلن عضو الكنيست عن حزب الليكود، أيوب قر ا، نيته عقد لقاءات مع جهات  -القدس 

 في غزة. دولية؛ سعيًا لمعرفة مصير الجنود اإلسرائيليين األسرى والمفقودين
وجاء على صفحة الوزير بـ"فيسبوك" قوله: إنه سيبدأ هذا األسبوع سلسلة لقاءات مع منظمات دولية 

 وممثلي دول تؤثر على ما يجري بغزة؛ سعيًا للحصول على معلومات حول مصير "المفقودين".
عائلة الجندي األسير والتقى قر ا، وهو نائب وزير في وزارة التعاون اإلقليمي اإلسرائيلية، مؤخرًا، مع 

 لدى المقاومة في غزة "شاؤول أرون"، ووعدهم بالقيام بكل ما في وسعه لمساعدتهم.
 8/8/2016، األيام، رام هللا

 
 الناسفة والعبوات األسلحةقرر فرض عقوبات مشددة على حيازة ت النيابة اإلسرائيلية .28

من محاكم االحتالل تشديد العقوبات  يةاإلسرائيلطلبت النيابة العامة  :الحياة الجديدة –رام هللا 
 المفروضة على الشبان المتهمين بحيازة السالح والعبوات الناسفة.

 7 –3ووفقا للتعليمات الجديدة يتوجب على وكيل النيابة المطالبة بفرض عقوبة السجن من بين 
 8 -3.5فعلي من سنوات على من يدان بحيازة عبوة ناسفة، فيما يطلب وكيل النيابة عقوبة السجن ال

سنوات على من يتاجر  10-5سنوات على من يحمل هذه العبوة والسجن الفعلي لفترة تتراوح ما بين 
 بالعبوات الناسفة.

 7/8/2016موقع صحيفة الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

  إسرائيليًا متطرفاً  19الشرطة اإلسرائيلية تقدم لوائح اتهام بحق  .29
نت الشرطة اإلسرائيلية أمس تقديم الئحة اتهام بتهمة محاولة القتل أعل: أ ف ب -القدس المحتلة 

من مشجعي كرة القدم من اليمين المتطرف من مشجعي فريق بيتار القدس المعروف  19ضد 
ووجهت إلى المشجعين من منظمة "ال فاميليا" الذين اعتقلوا نهاية الشهر الماضي، تهمًا  بعنصريته.

لحام األذى، السطو وجرائم على خلفية عنصرية، جرائم في مجال عدة منها "محاولة القتل، إ
األسلحة وأخرى تندرت ضمن قانون منع العنف الرياضي في البالد والخارت"، وفق بيان صادر عن 

 الشرطة. واتهم هؤالء العناصر أيضًا باالعتداء على مشجعي نوادد إسرائيلية أخرى.
القانونية ضدهم.  اإلجراءاتجعين إلى حين االنتهاء من وطالب االدعاء بتمديد اعتقال هؤالء المش

المقبلة لوائح اتهام ضد مشجعين آخرين ينتمون إلى منظمة "ال  األيامووفق الشرطة، ستقدم في 
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فاميليا" )العائلة( المؤلفة من متطرفين يهود تقدر أعدادهم بالمئات ويتورطون دائمًا في حوادث 
 لمسلمين.ويرددون هتافات معادية للعرب ول

 8/8/2016الحياة، لندن، 
 

 لتجنيد الشبان العرب البدو اً جديد اً مخططالجيش اإلسرائيلي يضع  .31
بعد تراجع عدد الملتحقين بالخدمة العسكري ة في صفوفهم، وضع جيش االحتالل : الطيب غنايم

ب ان العرب البدو من خالل تقليص ف ًرا، مخط ًطا جديًدا يستهدف الش  ترة خدمتهم اإلسرائيلي  مؤخ 
شهًرا، في إطار مخططاته لتجنيد الشباب العرب الفلسطينيين في  24شهًرا إلى  32العسكري ة من 

 الداخل للمؤسسة األمني ة والعسكري ة من خالل تقديم اإلغراءات المادي ة.
ائ ب ة المالي ة ونسقويبدو واضًحا من مراجعة "المسار الجديد" كما يمسيه الجيش، أن ه يستغل  الض 

باب العرب، وتحديًدا في صفوف العرب في الن قب، من خالل تقديم  البطالة المرتفعة في صفوف الش 
اب  من خادم إلى  ووعودإغراءات  ل الش  سة العسكري ة، أي أن يتحو  بتوفير مصدر دخل من المؤس 

الندمات في "مأجور"! إذ يتيح "المسار الجديد"، مع انتهاء الخدمة العسكري ة الطوعية، إمكاني ة ا
 الخدمة العسكري ة الث ابتة.

قد شهد انخفاضا في أعداد  2014ويأتي هذا المخطو بعدما أظهرت المعطيات الرسمية أن العام 
، ليصل عددهم إلى  جنديًّا، بينما كان عددهم قبل  280العرب البدو المنتسبين للجيش اإلسرائيلي 

 متجن د. 400قد، إذ وصل عدد المنتسبين إلى متجن ًدا، خالًفا لما كان عليه قبل ع 320سنتين 
 7/8/2016، 48عرب 

 
 "اإلعالم الجديد" الختراق الفلسطينيين ينشئ وحدة جديدة تابعة لقسم يسرائيلالجيش اإل .31

في محاولة للتأثير على الفلسطينيين واخترام الرأي العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، : رامي حيدر
حدة تابعة لقسم "اإلعالم الجديد" )نيو ميديا( في الجيش، تعمل على كتابة أنشأ الجيش اإلسرائيلي و 

ونشر مضامين باللغة العربية تستهدف الفلسطينيين، دون اللجوء للقنوات الرسمية مثل االرتباط 
 المدني والعسكري أو السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.

نسق أعمال جيش االحتالل في األراضي ونقل المراسل العسكري في موقع "واال" أمير بوحبوط عن م
الفلسطينية المحتلة الجنرال يوآف مردخاي قوله إن هذه الوحدة ستضم خبراء في اإلعالم المكتوب 

ل كاو ن ماليين الشإوقال مردخاي  والمرئي وخبراء في شبكات التواصل االجتماعي واإلعالم الجديد.
صية من العديد من الخبراء األمنيين، الذين يرون ستستثمر في هذه الوحدة، وأنها جاءت بناء على تو 
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أنه على إسرائيل بث مضامينها وتعزيز الدعاية الموجهة للمجتمع الفلسطيني من أجل مصالحها 
 األمنية، خاصة في ظل الجمود السياسي الذي يلف عالقات السلطة والحكومة اإلسرائيلية.

 7/8/2016، 48عرب 
 

 جميع الحركات الداعية لمقاطعتها حملة عنيفة علىتشن  "إسرائيل" .32
حملة عنيفة على جميع الحركات الداعية لمقاطعتها، والتي باتت  إسرائيلتشن أ ف ب:  –السفير 

تشكل لها مصدر قلق كبيرا تحرك لمواجهته لوبياتها النافذة حول العالم. وفي هذا اإلطار، أعلنت 
ذلك من دخول  إلىمن يدعو  مقاطعتها، ومنع إلىتنوي طرد أي شخص يدعو  إنهاأمس، 

الداخلي تشكيل فرم مكلفة  واألمنوقالت شرطة االحتالل في بيان "قرر وزيرا الداخلية  "أراضيها".
"على هذه الفرم  أنمن دخول البالد"، موضحًا  إسرائيلمقاطعة  إلىطرد أو منع أي ناشو يدعو 

الناشطين الذين يدعون  أنلتأكد من هذه المقاطعة وا إلى إسرائيلمواجهة الجمعيات التي تدعو في 
 ".إسرائيلالمقاطعة لن يكونوا قادرين بعدها على دخول  إلى

 8/8/2016السفير، بيروت، 
 

 "إسرائيلـ": مساعدات واشنطن لتل أبيب نقطة ضعف ل"واشنطن للدراسات-أورشليممركز " .33
يل إن المساعدات دعون يسرائجواشنطن للدراسات، -قال الباحث اإلسرائيلي في مركز أورشليم

 العسكرية األميركية المقدمة لـإسرائيل تعد نقطة ضعف لبالده وليس نقطة قوة.
وفي مقال نشره موقع "ميدا" مع اقتراب التوقيع على اتفام المساعدات، تساءل الباحث عن ضرورة 

سباب التي أن تبقى إسرائيل بمقام الطفل الذي يحتات إلى الرعاية الدائمة من الكبار، وعن بقاء األ
 دفعت إسرائيل لالستعانة الدائمة بواشنطن في سنوات السبعينيات قائمة حتى اليوم.

ووصف هذا االتفام بأنه خطوة استراتيجية خاطئة، ما يعني أن إسرائيل كان بإمكانها أن تكون 
اإلنجازات ، والحصول على كامل أسترالياشريكة استراتيجية حقيقية للواليات المتحدة، مثل إنجلترا أو 

 االقتصادية والعسكرية، دون أن تبقى في موقع الطفل الصغير المحتات إلى الرعاية الدائمة.
وأوضح أن التوقف عن تلقي المساعدات العسكرية األميركية إلسرائيل كفيل بإيصال رسالة ألعدائها 

 بأنها باتت قوة إقليمية يحسب لها حساب.
ساعدات األميركية يقيد حركة إسرائيل في مواجهة التحديات دعون يسرائيل أن استمرار المجواعتبر 

 والتهديدات العسكرية واالقتصادية، ويجعلها رهينة لحسابات واشنطن.
 7/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 م جثمانه  ترفض شروط االحتالل لتسل   عليانعائلة الشهيد بهاء  .34
األحد، إن شرطة االحتالل استدعته بحضور قال والد الشهيد بهاء عليان، عصر يوم  ا":وف" -القدس

وأوضح  المحامي محمد محمود وعرضت شروطا لتسليم جثمان نجله، وأنه رفض شروط االحتالل.
شخصا فقو ودفنه في باب األسباط وفي منتصف  15أن الشرطة عرضت تسليم الجثمان بحضور 

ا بعدد قليل جدا من المشاركين؛ الليل، مشددا على رفض العائلة التوقيع على االتفام بسبب تقييده
 األمر الذي يعتبر إخالال بالشروط التي وافق عليها ذوو الشهداء في وقت سابق.

 7/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 األقصى ومخابرات االحتالل تعتقل حارساً المسجد اقتحام  يستأنفون اليهود مستوطنون ال .35
مس، اقتحامهم للمسجد األقصى المبارك من جهة باب "وفا": استأنف مستوطنون، صباح أ -القدس 

المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، واعتقلت مخابرات االحتالل اإلسرائيلي حارسًا من أمام 
وقال شهود عيان: إن المصلين  منطقة باب األسباط، ومنعت وصوله إلى مكان عمله داخل المسجد.

مات بهتافات التكبير االحتجاجية، في الوقت الذي تتولى وطلبة مجالس العلم تصدوا لهذه االقتحا
عناصر من شرطة االحتالل الخاصة حماية وحراسة المستوطنين خالل اقتحاماتهم، وجوالتهم 

 االستفزازية في المسجد.
 7/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 بتمويل حماس "إسرائيل"خيرية اتهمتها  منظمة لدعموقفة في غزة  .36

نظم عشرات الفلسطينيين احتجاجًا أمس أمام مكاتب منظمة "وورلد فيجن" الخيرية : رويترز –غزة 
في غزة للتعبير عن دعمهم للمدير المحلي للمنظمة محمد الحلبي الذي اعتقلته إسرائيل في حزيران 

وشارك في الوقفة االحتجاجية أقارب وزمالء  )يونيو( الماضي بعد اتهامه بتمويل حركة حماس.
فوا بشعارات ورفعوا صوره. وقال والده خليل الحلبي: "كلمتي للشعب اإلسرائيلي وللحكومة الحلبي وهت

اإلسرائيلية: هل من يدعم المزارعين هو يدعم اإلرهاب؟ هل من يدعم الصيادين هو يدعم اإلرهاب؟ 
هل من يدعم المرضى هو يدعم اإلرهاب؟ هل من يدعم األطفال نفسيًا هو يدعم اإلرهاب؟ كل هذه 

 الدعاءات باطلة".ا
 8/8/2016الحياة، لندن، 
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 "إسرائيل"يخضعون لـ"االعتقال اإلداري" في سجون  فلسطينياً  750مركز حقوقي:  .37
فلسطينيًا يخضعون لـ"االعتقال  750األحد أن يوم أفاد مركز حقوقي فلسطيني : األناضول -غزة

اإلداري" في السجون اإلسرائيلية.  وقال "المركز الفلسطيني لحقوم اإلنسان"، في بيان صحفي وصل 
أعضاء في المجلس التشريعي في  ثالثةفلسطينيًا، بينهم  750"األناضول" نسخة منه، إن "نحو 

المركز الحقوقي عن بال  قلقه على حياة السجون اإلسرائيلية تحت مسمى االعتقال اإلداري". وعب ر 
على التوالي، محماًل إسرائيل المسؤولية  54المعتقل اإلداري بالل كايد، المضرب عن الطعام لليوم الـ

 الكاملة عن حياته. 
وفي هذا الصدد، طالب المجتمع الدولي بالضغو على تل أبيب لإلفرات الفوري عن كايد الذي يقبع 

 مدة محكوميته.  في السجن رغم انتهاء
 8/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 تطلق الرصاص على الصيادين في غزةقتحم نابلس والخليل و ت قوات االحتالل .38
الخليل وسو إطالم كثيف للنيران، واعتقلت خمسة مدينة قتحمت قوات االحتالل أمس األحد، ا

ادًا كبيرًا في منازل العديد من فلسطينيين. وقال نادي األسير في بيان، إن قوات االحتالل عاثت فس
وفي ذات السيام، أغلقت قوات االحتالل،  الفلسطينيين خالل عمليات التفتيش التي تخللت االقتحام. 

 فجر األحد، مداخل محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية بالسواتر الترابية. 
األحد، تجاه قوارب من جهة أخرى فتحت زوارم االحتالل نيران أسلحتها الرشاشة، صباح أمس 

 الصيادين الفلسطينيين في بحر خانيونس جنوبي قطاع غزة، من دون أن يبل  عن وقوع إصابات.
 8/8/2016الخليج، الشارقة، 

 
 أسيراً  28أوامر اعتقال إداري بحق تصدر سلطات االحتالل  .39

أسرى فلسطينيين أمر اعتقال إداري بحق  28أصدرت سلطات االحتالل "اإلسرائيلي" : بترا -"الخليج" 
وأشار  يقبعون في سجون االحتالل المختلفة، تتراوح مددها بين ثالثة وستة أشهر قابلة للتمديد.
أمرًا  22محامي نادي األسير الفلسطيني محمود الحلبي أمس األحد في بيان إلى أن من بينها 
تالل وقف صدرت بحق  أسرى أمضوا شهورًا وسنوات في سجون االحتالل، وترفض سلطات االح

 االعتقال اإلداري بحقهم واإلفرات عنهم.
 8/8/2016الخليج، الشارقة، 
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 فلسطينيًا يواصلون معركة اإلضراب عن الطعام راً يأس 80: نادي األسير .41
أسًيرا فلسطينيًا في سجون االحتالل يواصلون إضرابهم  80أفاد نادي األسير الفلسطيني بأن أكثر من 

وأشار نادي األسير إلى أن  والعزل االنفرادي. ا على االعتقال اإلداري المفتوح عن الطعام احتجًاج
على التوالي احتجًاجا على تحويله لالعتقال اإلداري في  54األسير بالل كايد يواصل إضرابه لليوم الـ

أسًيرا من  80ونصف في األسر ويتضامن معه قرابة  عاماً 14يوم اإلفرات عنه وذلك بعد قضائه 
 ية.الجبهة الشعب

 7/8/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 لسفرها "إسرائيل"فرقة فنية في غزة تقيم حفاًل أمام معبر بيت حانون احتجاجًا على رفض  .41
من هداية الصعيدي: أقامت فرقة "دواوين" الفلسطينية، مساء السبت، حفاًل فني ًا، أمام البوابة  –غزة 

سيطرة اإلسرائيلية، شمالي قطاع غزة، احتجاجًا الفلسطينية لمعبر بيت حانون "إيريز"، الخاضع لل
على منع األخيرة أعضاء الفرقة من السفر إلى مدينة القدس، للمشاركة في فعاليات مهرجان 

 "فلسطين الدولي" الموسيقى.
وقال مدير مؤسسة "المسحال للثقافة والفنون في قطاع غزة"، سمير المسحال "أقمنا هذه الفعالية 

 منع السلطات اإلسرائيلية لنا من الوصول إلى القدس والمشاركة في المهرجان".  االحتجاجية، بسبب
من أعضاء الفرقة من مغادرة القطاع، بحسب عادل عبد الرحمن،  13ومنعت السلطات اإلسرائيلية، 

منسق المهرجان المذكور. وأشار إلى أنه كان من المفترض سفر أعضاء الفرقة، عبر معبر بيت 
 . حانون )إيريز(

 8/8/2016القدس العربي، لندن، 
 

 إلفشال االنتخابات تكشف مخططات حماس الفلسطينية تزعم أنها تمرد حركة  .42
 أصدرت حركة تمرد الفلسطينية بياًن تحر ِّض فيه على حركة حماس، وجاء في البيان التالي: 

تمر مرور شعبنا خالل التحضيرات النتخابات البلديات لن  وأبناءمؤامرات حماس ضد قيادات 
 واإلذاللحركة فاشية تحكم بالقمع  إنهاوسيثبت شعبنا  الكرام،

 ... عمارأبو الياسر  أبناء البطل،جماهير شعبنا 
االنتخابات البلدية، تطل علينا حركة  معركةفي الوقت الذي تستعد فيه جماهير شعبنا لخوض 

ب الفكري والجسدي لكل من حماس ومن خالل قادتها وعناصرها الملثمة بمزيد من القمع واالرها
المخططات التي تنوى حركة حماس تنفيذها في قطاع  يحاول العمل ضد قوائمها، وقد تكشفت بعض
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غزة إلظهار كل من يخالفها وعلى حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في موضع 
 الضعف أمام الجماهير.

ل مؤيديها وقادتها، تؤكد أن هناك وقد وصلت لحملة تمرد معلومات خطيرة تسربت لهم من خال
 أقاليممشاكل قبل وأثناء اختيار الفصائل ممثليها في  افتعالستعمل على  وأنهامخطو تقوده حماس 

قطاع غزة، مما يظهر ضعف قوائم الفصائل المشاركة ضدها في االنتخابات أمام الجمهور 
 االنضباط.والمراقبين ووسائل اإلعالم والظهور بالضعف وعدم االلتزام و 

 5/8/2016، الصفحة الرسمية لحركة تمرد الفلسطينية على موقع الفيسبوك
 

 : موكلي ينفي جميع ما اتهمته به "إسرائيل" محمد الحلبيي محام .43
قال محام موكل عن فلسطيني يمثل جماعة اإلغاثة المسيحية وورلد : سيف الدين حمدان -غزة 

لها يوم األحد إن موكله ينفي مزاعم إسرائيل بأنه قدم  فيجن التي تتخذ من الواليات المتحدة مقرا
 ماليين الدوالرات من أموال الجماعة إلى حركة المقاومة اإلسالمية )حماس(.

/ حزيران 15ويعمل محمد الحلبي مديرا لعمليات وورلد فيجن في قطاع غزة واعتقلته إسرائيل يوم 
 .غزة يونيو خالل عبوره إلى قطاع

د محمود الذي يعمل في القدس والذي كلفته وورلد فيجن بالدفاع عن الحلبي وقال المحامي محم
وأضاف أنه قابل  ."إسرائيل"لرويترز في اتصال هاتفي يوم األحد إن موكله ينفي جميع ما اتهمته به 

ن ما ينقله عنه هو أولى تصريحاته العلنية.  الحلبي في إحدى جلسات محاكمته األسبوع الماضي وا 
 7/8/2016، رز لألنباءوكالة رويت

 
 "إسرائيل" تجني الماليين سنويًا من األسرى الفلسطينيين .44

مليون  14كشف مختص اقتصادي وأسير محرر، أن االحتالل يجني سنويا : صدقي موسى -نابلس 
ماليين دوالر( من عائالت األسرى، على شكل غرامات يفرضها على األسرى الذين  4 نحوشيكل )
 يعتقلهم.

الحق، زيادة في هذا الرقم، بسبب  اذ االقتصاد في جامعة النجاح بنابلس، يوسف عبدوتوقع أست
د فرض غرامات مالية باهظة؛ القدس، مبينا أن االحتالل "يتعمَّ  انتفاضةازدياد أعداد األسرى خالل 

" إن الغرامات هي "مشروع 21وقال لـ"عربي بهدف إبعاد وتخويف الفلسطينيين وردعهم عن المقاومة".
نما جيوب األسرى وجيوب أهاليهم"،  استثماري صهيوني يمتص ليس فقو دماء األسرى وأرواحهم، وا 
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مشيرا إلى أن "هذه األموال يخصصها االحتالل لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وهنا تكمن 
 الخطورة".

 7/8/2016، 21عربيموقع 
 

ر مركز القدس الدولي  .45  األديان اإلسرائيلية من ضم المسجد األقصى لوزارةيحذ ِّ
حذر رئيس مركز القدس الدولي الدكتور حسن خاطر من المخطو "اإلجرامي" : أحمد صقر - غزة

الذي يسعى االحتالل اإلسرائيلي لتنفيذه هذه األيام، والرامي إلى "ضم المسجد األقصى المبارك إلى 
 وزارة األديان اإلسرائيلية".

ن "هناك مخططا إسرائيليا ُطرح قبل سنوات للمصادقة " أ21وأكد خاطر في حديث خاص لـ"عربي
حيائه هذه األيام،  عليه كمشروع في الكنيست اإلسرائيلي، ولم ينجح في وقتها؛ بدأ االحتالل بتفعيله وا 
وهو محاولة إتباع وضم المسجد األقصى المبارك إلى وزارة األديان اإلسرائيلية، وفرض واقع إداري 

 جديد عليه".
ألجواء في هذه األيام أكثر مناسبة لتنفيذ هذا المخطو االحتاللي، في ظل حالة الصراع وأوضح أن "ا

العربي، واستمرار االنقسام الفلسطيني، واالنشغال الدولي"، مشددا على أن "ما يجري من قبل 
االحتالل بحق المسجد األقصى هذه األيام؛ هو مؤشر خطير على تطور الهجمة اإلسرائيلية التي 

 ه".تستهدف
وقال خاطر إن "إسرائيل تسعى للهيمنة والسيطرة على األقصى والمؤسسات اإلسالمية المتواجدة 
بداخله"، مؤكدا أن االحتالل يعمل على "إضعاف دائرة األوقاف اإلسالمية التابعة لألردن، وما يتفرع 

اء لتنفيذ هذا وأضاف: "يتم تهيئة األجو  عنها من حراسة المسجد األقصى ووحدة الترميم وغيرها".
ضعاف تلك المؤسسات، واعتقال موظفيها وطواقمها  المخطو اإلجرامي؛ من خالل استهداف وا 
بعادهم، وفرض الغرامات عليهم"، الفتا إلى أن "كل هذه اإلجراءات اإلسرائيلية القمعية؛  المختلفة، وا 

 هدفها أن تصبح تلك المؤسسات عاجزة وغير قادرة على القيام بدورها".
 7/8/2016، 21عربيموقع 

 
 انفجار قنبلة في مخيم "عين الحلوة" دون وقوع إصابات  ن:لبنا .46

لبنانية يوم األحد، وقوع انفجار في مخيم "عين الحلوة" لالجئين الفلسطينيين  إعالميةأفادت مصادر 
صف وأضافت الوكالة الوطنية اللبنانية لإلعالم، أن االنفجار الذي وقع بعيد منت . قرب مدينة صيدا
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لقاء قنبلة في حي "عكبرة" في الشارع الفوقاني بالمخيم، مؤكدة في إاألحد(، ناجم عن  ليل )السبت/
 الوقت ذاته عدم وقوع إصابات. 

 7/8/2016، قدس برس
 

  لألردنمسيئة  إسرائيليةتدين تصريحات  التطبيعلجنة مقاومة األردن:  .47
. وقـال األردنصـريحات مسـؤولين صـهاينة بحـق أدانت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيـع النقابيـة ت

 األردنهاينة يطلقــون بــين فتــرة وأخــرى تصــريحات تطــال صــال إنرئــيس اللجنــة الــدكتور منــاف مجلــي 
إسـرائيل تحمـي السـلطة  إنوكان آخرها تصريح وزير الـدفاع الصـهيوني موشـية يعلـون التـي قـال فيهـا 

لـــك التصـــريحات تؤكـــد أن المشـــروع الصـــهيوني مثـــل ت إنالفلســـطينية واألردن مـــن االنهيـــار. وأضـــاف 
 إال جال تعــالالتــي ال تقــف عنــد حــدود معينــة، وأنــه عــدة ســرطانية فــي منطقتنــا  أطماعــهمســتمر فــي 

ودعا مجلي الحكومة إلـى الـرد علـى  باالستئصال الكامل وأن الصهاينة خطر على كل عربي ومسلم.
الرد المناسـب هـو إلغـاء معاهـدة وادي عربـة تلك التصريحات المسيئة وكأنه يتحدث كمندوب سامي، و 

 التي فتحت الباب للتغلغل الصهيوني.
 8/8/2016، انعم  ، الدستور

 
 بالقدس تؤجج التطرف والكراهية بالعالم "إسرائيل"اعتداءات األعيان األردني: مجلس  .48
المبـارك  صـىاألقبحـق المسـجد  اإلسـرائيليةالممارسات  األعياندانت لجنة فلسطين في مجلس ": بترا"

في أمـس، عـن رفضـها اوعبـرت، فـي بيـان صـح والمسيحية في القـدس الشـريف. اإلسالميةوالمقدسات 
لكل االنتهاكات واالعتداءات التي تقوم بها عصابات المستوطنين، تحت حراسة قوات االحتالل بحق 

ثابتــة بقيــادة ال األردنوأكــدت عقــب اجتمــاع لهــا برئاســة العــين نــايف القاضــي علــى مواقــف  المقدســات.
مـــا يحـــدث فـــي القـــدس مـــن  أن إلـــىهللا الثـــاني الداعمـــة للقـــدس والمقدســـات فيهـــا، وأشـــارت  الملـــك عبـــد
يمس كافة المسلمين، ويؤجج ويحفز البيئة التي تزيد من سـلوك التطـرف والكراهيـة  إسرائيليةاعتداءات 
 في العالم.

 8/8/2016، انعم  الغد، 
 

 ضاة "إسرائيل" في المحاكم الدوليةمزارعو وادي األردن يهددون بمقا .49
ر مزارعـو وادي األردن عـن غضـبهم خاصـة أصـحاب تلـك المـزارع المحاذيـة للشـريو الحـدودي مـع عبَّـ

 أنالمزارعون  وأوضح الفلسطينية المحتلة، في منطقة الزور والشريو المحاذي لنهر األردن. األراضي
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ـالحرائق التي تقوم بها قوات الكيان الصهيوني خالل  ت أخصـب األراضـي هذه الفترة من كـل عـام مسَّ
 الزراعية، بمثل تلك الممارسات التي ال تنم إال عن تعمد الجانب اإلسرائيلي النتهاك السيادة األردنية. 

أكــد رئـــيس اتحـــاد مزارعـــي وادي األردن عــدنان الخـــدام أن االتحـــاد ينـــوي إقامــة دعـــوى قضـــائية ضـــد و 
تنيــاهو فــي المحــاكم الدوليــة، ومحليــا علــى الســفير اإلســرائيلي فــي رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين ن

إلحــام أضــرار كبيــرة  إلــىعمــان بســبب الحرائــق الحدوديــة التــي تتســبب "إســرائيل" بإشــعالها مــا يــؤدي 
خـدام أن القضـية تـأتي لتقـديم تعويضـات ماليـة للمـزارعين  وأضـاف بالمزارع األردنية المتاخمة للحدود.

 ومعداتهم جراء الحرائق اإلسرائيلية المتكررة. مومزروعاتهلفت أشجارهم المتضررين الذين أت
 8/8/2016، انعم  السبيل،  

 
 "إسرائيل"تجاه بعثة  بموقف البعثة اللبنانية األولمبيةيشيد  رئيس النادي الرياضي اللبناني .51

ئـيس البعثـة تواصلت في إسرائيل ردود الفعل الغاضبة على رفض ر : أسعد تلحمي -بيروت / الناصرة
اللبنانيــة لأللعــاب األولمبيــة فــي ريــو دي جــانيرو ســليم الحــات نقــوال صــعود أعضــاء البعثــة اإلســرائيلية 
لأللعاب إلى الحافلـة نفسـها التـي أقلـت الرياضـيين اللبنـانيين فـي طـريقهم إلـى حفـل االفتتـاح فـي اسـتاد 

 ماراكانا، واعتبرت سلوكه "غير رياضي ومعاديًا للسامية".
روت، نو ه رئيس النادي الرياضي اللبناني هشام جارودي بموقف البعثة اللبنانية األولمبية تجاه وفي بي

بعثة إسرائيل، معتبرًا أن هذا الموقف "وطني ومشرف للبنان والرياضة في لبنان، وهو ليس غريبًا عن 
 أبطال لبنان الوطنيين، بل هو موقف مشرف وجريء".

ــة أفــراد البعثــة اإلســرائيلية ركــوب الحافلــة نفســها مــع البعثــة وكــان رئــيس البعثــة اللبنانيــة اع تبــر محاول
اللبنانيـــة متعمـــدًا، إذ أن لـــديهم حافلـــة خاصــــة بهـــم كمـــا كـــل البعثـــات، ولــــم يكـــن هنـــاك مبـــرر لتعمــــد 

 صعودهم مع الالعبين اللبنانيين.
 8/8/2016الحياة، لندن، 

 
 ستعادة أمالك اليهود"ودول عربية "ال "إسرائيل"محادثات سرية بين : "هآرتس" .51

عربيـــة قـــررت تعـــويض اليهـــود الـــذين غادروهـــا وتركـــوا  ذكـــرت مصـــادر إســـرائيلية أن دوالً : الوكـــاالت
ونقلــت صــحيفة  ، متوقعــة أن يــتم ذلــك خــالل شــهر أو شــهر ونصــف الشــهر.1948أمالكهــم فيهــا عــام 

ثـة أسـابيع أخبـارا مؤكـدة (، أنها سمعت قبـل ثال83"هارتس" اإلسرائيلية عن البروفيسورة عيدا أهروني )
وقالـت إن االتصـاالت جـاءت  عن اتصاالت سرية بين إسـرائيل ومصـر مـن أجـل أمـوال "المهـاجرين".
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الستعادة أمالك وأموال تركهـا يهـود فـي مصـر، قبـل هجـرتهم كمهـاجرين جـدد لفلسـطين أو العـالم عـام 
 وبعده.  1948

جملئيــل، إن الســرية الكبيــرة التــي تحــيو بالقضــية وقالــت وزيــرة المســاواة االجتماعيــة اإلســرائيلية جــيال 
وتتوقــع جلمئيــل أن تثمــر المــداوالت الســرية مــع "جهــات عربيــة"  مردهــا الخــوف مــن تســريب معلومــات.

 بهذا المضمار عن نتائج "ذات وزن جوهري"، تتيح الحقا استعادة األمالك اليهودية.
ة اليهــود، هــو أن األخيــرة كانــت طوعيــة، ويكمــن فــرم جــوهري فــي الفــرم بــين الهجــرة الفلســطينية وهجــر 

 بينما هجرة الفلسطينيين كانت قسرية.
 8/8/2016، 21موقع عربي

 
 روسيا تعترف بأن الطائرة بدون طيار التي دخلت أجواء الجوالن تابعة لقواتها"إسرائيل":  .52

ن الطائرة قال موظف رفيع في الحكومة اإلسرائيلية إن روسيا اعترفت أمام إسرائيل بأ: بالل ضاهر
بدون طيار التي دخلت أجواء هضبة الجوالن المحتلة، قبل ثالثة أسابيع، تابعة لقواتها في سورية، 

ونقلت صحيفة "هارتس" يوم  وأن ذلك حدث بشكل غير متعمد ونتيجة خطأ ارتكبه ُمشغل الطائرة.
اإلسرائيلية" في األحد، عن الموظف اإلسرائيلي قوله إن حادثة دخول هذه الطائرة إلى "األجواء 

الجوالن كان الموضوع المركزي في محادثة هاتفية بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، 
يوليو الماضي، لكن بيانا صادر عن  تموز/ 23والرئيس الروسي، فالديمير بوتين، جرت في 

 الكرملين حينذاك لم يذكر أن االثنين بحثا موضوع هذه الطائرة.
ائيل أن تسلل الطائرة الروسية بدون طيار إلى أجواء الجوالن كانت الحادثة األخطر بين وتعتبر إسر 

 الجيشين اإلسرائيلي والروسي منذ بدء تواجد القوات الروسية في سورية لدم النظام فيها.
 7/8/2016، 48عرب 

 
 وعد بلفور و"شرعية" الكيان الصهيوني .53

 منير شفيق 
عد بلفور الذي وعدت فيه بريطانيا االستعمارية اإلمبريالية بإقامة مع اقتراب مرور مائة عام على و 

"وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين"، يثور جدال واسع داخل الكيان الصهيوني حول األساس 
الذي يمكن أن ُيبنى عليه إعطاء هذا الحق لليهود في فلسطين. إنها مشكلة الشرعية المفقودة 

 والُمحالة.
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ون  على أساس "الوعد اإللهي"، وهم اآلن األغلبية في حكومة نتنياهو من أحزاب  فثمة من يصر 
عاء "الحق اليهودي" في فلسطين  صغيرة أخذت تتجاوز حزبتْي العمل والليكود في التطرف، في اد 

 وفي اإلمعان في سياسات االستيطان واإلبادة والتهجير للفلسطينيين، باعتبارها عملية مستمرة.
ة على المستوى العالمي إلى وثمة من يحاول ون التخلص من نظرية "الوعد اإللهي"، لضعفها كحج 

جانب سقوطها في الصراع الديني اإلسالمي والمسيحي بالنسبة إلى الحق في فلسطين. ولهذا أخذوا 
يتجرأون على إقامة ذلك الحق في فلسطين )مع تغيير في االسم الجغرافي باختراع اسم "بالد 

، ترجمة "القدس 29/7/2016أساس "قانون الشعوب" )شاؤول أرئيلي، هارتس إسرائيل"( على 
د في القانون الدولي  العربي"(. وهذا القانون يعتمد على حق الشعوب في تقرير المصير، كما تجس 

 وعدد من المواثيق الدولية.
ة الثانية تواجه  ، أو في فإذا كانت حجة "الوعد اإللهي" واهية، ومردودًا عليها، فإن الحج  ضعفًا أشد 

 األصح تدخل في باطل وتزوير ال مثيل لهما.
ة تاريخيًا مثله مثل كل  د على أرض موحد  المشكل األول: كيف يمكن إثبات أن اليهود شعب موح 
الشعوب التي عناها القانون الدولي، وانطبق عليها واقعيًا وتاريخيًا، وتحقق بشكل سلس وبال 

. وذلك بعد إزالة االستعمار الحديث، ال سيما بعد الحرب العالمية خالفيات في بلدان المستعمرات
الثانية؟ أي كيف يمكن إعطاؤه الصفة القومية وهو شتات على مدى مئات السنين، في األقل، وال 
حاجة إلى الذهاب أبعد من ذلك على مدى آالف السنين؟ فاليهود ينتمون عمليًا للشعوب والقوميات 

يها، أو كانوا منها، تاريخيًا، كاليهود العرب واليهود البولونيين أو األلمان أو التي عاشوا بين ظهران
الفرنسيين والهولنديين.. إلخ، األمر الذي يمنع تسميتهم شعبًا ضمن الشروط التي تنطبق على 
الشعوب األخرى كافة، وذلك من النواحي الجغرافية )األرض المشتركة( أو من ناحية التاريخ 

الحضارة المشتركة وغيره من الشروط. قأنت هنا مضطر دائمًا أن تعطيهم سمات أخرى المشترك أو 
غريبة على السمات العام ة التي تنطبق على الشعوب كافة؛ إذا أردت أن تعتبرهم "شعبًا وقومية" 
وتعطيهم حق تقرير المصير الذي يقر ه القانون الدولي للشعوب. وأين؟ على أرض شعب آخر وعلى 

 يده ونهب ممتلكاته.حساب تشر 
المشكل الثاني، والمترتب على األول، وهو ما حدث مع وعد بلفور وما سار على نهجه في صك 

، أو أي ة 1947لعام  181االنتداب البريطاني االستعماري على فلسطين، وصواًل إلى قرار التقسيم رقم 
ميع اليهود )طبعًا بعضهم صكوك أو قرارات أو اعترافات دولية الحقة. فالذي حدث هو محاولة تج

فقو بسبب االصطناعية والقسرية( من خالل تهجيرهم من مختلف البلدان والشعوب التي ينتمون 
إليها، إلى فلسطين، وفرضهم بالقو ة السافرة البريطانية التي استعمرت فلسطين وقمعت شعبها وجر دته 
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ين؛ ما كانت لتتحقق بإقامة من السالح. ولكن حتى عملية تحويلهم إلى مستوطنين ألرض فلسط
ر ثلثا الشعب بالقو ة واإلرهاب في العام  الكيان الصهيوني إال  من خالل تهجير الفلسطينيين )ُهج ِّ

 في المئة من فلسطين إلقامة دولة االستيطان الصهيوني عليها. 80 حوالي(، واالستيالء على 1948
حد"، كان يجب أن يتعلموا اللغة العبرية فلكي ُيصطنع من المهاجرين المستوطنين اليهود "شعب وا

لتصبح لهم لغة مشتركة، ويتشكل منهم جيش يقوم بمهمة العمود الفقري إلقامة المجتمع والدولة. أما 
العدو الذي سيتوحدون ضده؛ فهو شعب فلسطين الذي يجب أن ُيطرد من مدنه وقراه وتتم مصادرة 

لمستوطنون الذين سيصعب على مالمح وضعهم الجديد أراضيه وبيوته وممتلكاته، ليحل  مكانه فيها ا
أن يشبه حالة الشعوب األخرى. وهو ما ول د حالة استيطانية عنصرية ال تشبه حاالت االستيطان 
التي عرفتها أفريقيا وعدد من بلدان أخرى. فما من استيطان سكن بيوت الشعب األصلي وقد راح 

ن البيوت التي جاء من دولها. فالمستوطنون في جنوبي يتمتع بأثاثها وجمالها، وبعضها كان أرقى م
أفريقيا بنوا بيوتهم وأحياءهم، ولم يسكنوا أكواخ الشعب الذي احتلوا بالده وعمدوا على اغتصاب 
أراضيه واستغاللها. فليس هنالك في أفريقيا مشكلة اسمها عودة شعب إلى بيوته ومدنه وقراه، أو 

نها بإعادتها أ كت . ثم هنالك فارم آخر يتعلق 1948و التعويض عن استخدامها منذ ُمطالتبة من ست
نكار عودته إليه.  بتهجيره من وطنه وا 

أما المشكلة الثالثة: فكيف يمكن أن ينكر على الشعب الفلسطيني حقه في فلسطين كما هو الحال 
وية والحضارية بالنسبة إلى أي شعب آخر في العالم؟ فكل الشروط التاريخية والقومية والدينية واللغ

واالقتصادية والجغرافية التي يقر  بها القانون الدولي للشعوب في أن تكون صاحبة الحق في تقرير 
المصير متوفر ة )وبفائض من الوفرة( للشعب الفلسطيني. هذا دون التطرم إلى الحق العربي 

 واإلسالمي في فلسطين.
ذا كان هذا اإلنكار غير ممكن، وبصورة مطلقة، فكيف يمكن أن يحل  مكانه حق آخر يقوم على  وا 

أساس "قانون الشعوب" حتى لو اخترع "شعب" لمثل هذا الحق اختراعًا أو افتراضيًا أو نظريًا؟ 
وبالمناسبة حتى التاريخ الموغل في القدم لم يجد علماء اآلثار أثرًا واحدًا له، علمًا أن هؤالء العلماء 

 ي بلد آخر.نقب وا في فلسطين كما لم يفعلوا في أ
ثم هنالك مشكل رابع، وهو إحجام أغلبية اليهود في العالم من أن يقبلوا باستراتيجية الهجرة إلى 
ل من جهود وضغوط وا غراءات، بل حتى  د فيها. وذلك بالرغم مما ُبذِّ لهم كشعب موح  فلسطين وتشك 

يد في كل األحوال، ( وهي في حالة تزا50أو  40في المائة )والبعض يرفعها إلى  30ثمة أكثر من 
احتفظوا بجنسياتهم التي هاجروا من بلدانها. وقد جعلوا "قدمًا هنا وقدمًا هناك". أما داللة هذين 
ْين: إحجام أغلبية اليهود من أن يستوطنوا في فلسطين وبقوا في أوطانهم، كما االحتفاظ  الُبْعدت
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عائين: الوعد بالجنسيتين ألعداد كبيرة من الذين هاجروا إليها، فترجع إلى  ال واقعية وال علمية اإلد 
 اإللهي، و"قانون الشعوب" بالنسبة إلى اغتصاب فلسطين ومحاولة تهويدها.

 7/8/2016، 21موقع عربي 
 

 األمريكيةفي االنتخابات  اليهوديخريطة الصوت  .54
 د. منذر سليمان

المعتاد، تستدعي حظي السبام الرئاسي لهذا العام بسلسلة اهتمامات، بعضها من خارت السيام 
 أممن شرائح معينة، سواء لمرشح معين  األعظم"التنبؤات" بتصويت القسم  أماممتابعتها بدقة للتوقف 

لالنخراط في عملية التصويت برمتها. في هذا الصدد سنسعى لتسليو الضوء على اليهود 
، مع إيجابا أم حول مدى تجاوبهم، سلبا أدم، بمختلف توجهاتهم السياسية، وبتركيز األمريكيين

 الحمالت المكثفة من قبل الحزب الجمهوري الستقطابهم.
قياسا مع مدى تطابق مواقف المرشحين  أمريكااليهود في  أصواتدرجت العادة على تمحور معظم 

الكبرى منهم لدعم الحزب  األغلبية،" وميل إلسرائيلمن مسألة "الدعم المطلق وغير المشروط 
" بعض الشيء، بما فيها التردد عن األولويةالحظ في هذه الدورة تراجع تلك "الم أنالديموقراطي. بيد 

 تأييد اكبر للحزب الجمهوري.
منذ بداية حملة  أمريكاذي أمريكان كونسيرفاتيف، المحافظة، بوصلة توجه يهود  أسبوعيةرصدت 

 أن، 2015/ ديسمبر  األولكانون  5في عددها الصادر يوم  وأوضحتاالنتخابات التمهيدية، 
اضحى  إسرائيل)الموقف من(  أن"انخراط اليهود في مجمل العملية االنتخابية هو في تراجع .. بل 

اليهود وعلى رأسهم  واألثرياء" مقارنة مع توجهات كبار الممولين األمريكييناقل أهمية لمعظم اليهود 
 الكازينو شيلدون اديلسون" وآخرين. إمبراطورية"صاحب 
 إدارةلتأييد سياسة  األغلبيةاتها لتوجهات اليهود في أمريكا تدل على ميل استطالع أن وأضافت
." معظم استطالعات إيران"ومن ضمنها تأييد االتفام النووي مع  أوسطيةالشرم  أوباماالرئيس 

)باستهدافه(  اإلسالميةالرأي، منذئذ، تشير إلى تنامي قلق اليهود في أمريكا من "تهديد تنظيم الدولة 
 ."أوروباوتجمعات لليهود في مراكز 

من  %40نحو  أنفيه  أوضح لألبحاثمعهد بيو  أجراهللداللة على ذلك، نشير إلى نتائج استطالع 
 اهتماماتها. بأولوية" يحظى إسرائيلاليهود تعتبر الموقف من "

الهامة تالحق مسألة التعرف عن قرب لتوجهات اليهود في أمريكا، في الدورة  األسئلةجملة من 
؛ نسبة التأييد لكال الحزبين؛ مدى التجاوب مع سعي الحزب اإلجمالياالنتخابية الراهنة: الحجم 
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االستقطابية مع منافسه الحزب  أساليبهالجمهوري الحثيث الستقطاب نسبة معتبرة لجانبه وتماهي 
 الديموقراطي؛ توقعات التوجهات االنتخابية المقبلة ..الخ.

من  %2ال تتعدى  األمريكينسبة اليهود في المجتمع  أنشير إلى المعتمدة ت اإلحصائيات أحدث
نسبة  أقداممنهم "مقابل  %90مجموع السكان؛ تبل  نسبة المسجلين في الدوائر االنتخابية والمشاركين 

منهم تقطن في واليات  %70." التوزيع الديموغرافي لليهود يشير إلى نسبة األمريكيينلعموم  74%
كاليفورنياـ فلوريدا، نيو جيرسي، الينوي وبنسلفانيا." الواليات المذكورة تلعب دورا معدودة "نيويورك، 

في المجلس  270مندوب من مجموع  167تحظى بــ  إذحيويا في تقرير نتائج االنتخابات العامة 
النتائج  إلعالنالكلية االنتخابية، وهي نسبة تتجاوز النصف التي يحتاجها المرشح  –االنتخابي 

 ائية للفوز.النه
لصالح الحزب  %61التوزع االنتخابي لليهود يشير إلى شبه ثبات النسب المؤيدة للحزبين: 

البيانات الصادرة عن معهد غالوب  أحدثلصالح الحزب الجمهوري وفق  %29الديموقراطي، مقابل 
يشكلون نحو  المتدينين اليهود من الذكور .. الذين أغلبية" أن. واستدرك المعهد بالقول 2015لعام 

من المجموع العام، تميل للتصويت لصالح الحزب الجمهوري." وعليه، باستطاعتنا استبعاد  19%
قرينة ترامب اعتنقت الديانة  أنعامل القربى في حسم التوجهات االنتخابية، خاصة العتقاد البعض 

 نتون.منهم للمرشحة هيالري كلي األغلبيةاليهودية وتزوجت من يهودي، واستمرار دعم 
، التي تتوفر 2008إلى توزيع تصويت اليهود في أمريكا في الدورة االنتخابية عام  اإلشارةينبغي 

من اليهود لصالح الحزب  %87إلى تصويت نحو  اإلحصائياتتدل  إذبياناتها، وفق معهد بيو. 
لصالح  %66بلغت  إذالنصفية  2014الديموقراطي؛ وتراجعت النسبة في انتخابات عام 

 موقراطيين.الدي
 

 أهمية تصويت اليهود
ل الحزب الجمهوري طويال على استقطاب شريحة معتبرة من اليهود  لصالحه، واعتقد  األمريكيينعو 

االنتخابية تشكل فرصة سانحة لكسب المزيد إلى صفوفه. وسرعان ما تبددت  2016قادته ان حملة 
المرشح دونالد ترامب عند موقف تلك الطموحات بسبب القلق المتنامي من توجهات وعدم ثبات 

 محدد.
، ان "بعض اليهود يعتبرون 2016أيار/مايو  16يومية بوليتيكو، في عددها الصادر يوم  أوضحت

ذي أمريكان  أسبوعية وأضافتترامب لعنة عليهم، بمن فيهم شريحة المحافظين اليهود" عينهم. 
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عن توقعات تشير إلى  اإلقالعجمهوري كونسيرفاتيف، سالفة الذكر، انه يتعين على قادة الحزب ال
 تحقيق اخترام كبير في نسبة دعم اليهود لحزبهم.

اليهود في  أصواتمسبق رمت لترسيخه لناحية ميل  أدراكتحذير النشرة المذكورة ينطوي على 
قادة الحزب  أوساطصاغية في  أرضية. األمر الذي وجد أخرى الواليات "الحاسمة" لترجيح كفة دون 

دعمهم للمرشح الخصم، هيالري كلينتون،  إلعالنالذين سارعوا  واإلعالميةنخبه الفكرية وعدد من 
وتسجيل امتعاضهم من تصريحات مرشح الحزب دونالد ترامب، عل ذلك يخدمها في الدورات 

 االنتخابية المقبلة.
داها من االقتصادية على ما ع األوضاعفي توجهات يهود أمريكا ذهبت إلى تصدر  األولوياتتعديل 

لليهود في نتائج استطالعاتها  األمريكيةاللجنة  أفادت،" حسبما إسرائيلاهتمامات تقليدية، مستقبل "
،" في إسرائيلعلى  أضعاف 5ان "القلق من حالة االقتصاد تقدم بنسبة  وأضافتلتوجهات اليهود. 

 " لديهم.إسرائيلاعربوا عن اعتقادهم بأولوية " %15؛ مقابل األولىالمرتبة 
إلى تركيز الحمالت الدعائية لشريحة الحزب الجمهوري المؤيد  اإلشارةفي هذا الصدد، تجدر 

المتدينيين  أصوات" تبتعد عن مراضاة واستقطاب العنصر اليهودي والتركيز على كسب إلسرائيل"
ل المسيحيين، الشريحة الثابتة في دعم الحزب؛ مع استناد قادة الحزب إلى نتائج دراسات حديثة حو 

من اليهود، من الفئة العمرية  %17إلى انتظام نسبة ضئيلة ال تتعدى  أشارتتوجهات اليهود التي 
 ، في تأييد الحزب الجمهوري.18-29
 

 نفوذ اليهود
من البديهي ان اي محاولة لسبر اغوار اليهود في أمريكا ال تستقيم او تحدث توازنا ان تخلت عن 

، ومن ورائه لعب دور مميز في المصالح األمريكيالسياسي  التعرض لنفوذ اليهود في صنع القرار
االمبريالية. بيد ان األمر بحاجة إلى فصل خاص وموسع نظرا لتشابك المسألة  –الكونية  األمريكية

مع مصالح اقتصادية عالمية، مما ال يتسع لها الحيز ادناه. لكننا نستطيع االشارة إلى جملة من 
 ة من المشهد الحقيقي.العناوين التي تقر ب الصور 

من الفرضيات المسلم بها تمايز النفوذ الحقيقي عن الحجم الفعلي والديموغرافي لليهود., للداللة، 
، ستيفن ستايناليت، المسألة األمريكيةالمدير السابق للشؤون القومية في اللجنة اليهودية  أوضح

عددهم .. وهي اعظم من )نفوذ( اي  : يتمتع اليهود "بقوة سياسية ال تتناسب مع2001مطلع العام 
تباعا، وآخرين  األمريكيينمجموعة عرقية او ثقافية في أمريكا." تاله اقرار عدد من الكتاب اليهود 

 ايضا.
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البارزين في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية  األعضاء، صرح احد األمريكيفي المشهد االنتخابي 
من  %50ي حملة انتخاب الرئيس بيل كلينتون بلغت نحو اليهود ف إسهام، ان 1996، عام األمريكية
الحملة االنتخابية لواليته الرئاسية الثانية. واألمر ال يشذ عن تلك القاعدة في السبام  أموالمجموع 

 االنتخابي لهذا العام خاصة فيما يتعلق بالمرشحة هيالري كلينتون.
ة مفصلة في األمر قيد البحث بعنوان الرابطة اليهودي، الفريد ليلينثال، وضع دراس األمريكيالكاتب 

، للتعرف على مساعي الحركة الصهيونية التأثير في 1978ما هو ثمن السالم، عام  –الصهيونية 
"وتنتشر تلك الصلة اليهودية الصهيونية في مناطق المدن الكبرى  .. والسيطرة  األمريكيالقرار 

 ليهودية فاعلية" وتأثيرا.)لليهود( هي اكثر مكونات الصلة ا اإلعالمية
ْر، اعرب عن معارضته الواضحة للنفوذ  األركاناالميرال ورئيس هيئة  المشتركة االسبق، توماس مورت
رئيسا  أبدا، قائال "لم ار 1983 أغسطسآب/ 24في  أجراها، في مقابلة األمريكياليهودي في القرار 

." ومضى "ان ذلك يحير العقل، فهم يلياإلسرائ.. ايا كان .. يقف في وجههم" اللوبي " أمريكيا
يحصلون دائما على ما يريدون .. وصلت يوما إلى درجة االمتناع عن تدوين اي شيء." واخطر ما 

مدى سيطرة هؤالء الناس على )قرارات( حكومتنا لحملوا  األمريكيون جاء في تصريحاته انه "لو علم 
 السالح وثاروا" ضدها.

 العامل الديموغرافي لليهود 
 اإلصالحييجهد بعض الباحثين إلى تصنيف توجهات اليهود في أمريكا بأنها تميل إلى التيار 

الساحقة  األغلبيةتميل لتيار المحافظين. ووفق تفسير المؤرخ العربي نصير عاروري فإن " واألقلية
كس االقرب في الجالية اليهودية في أمريكا" تدعم كال التيارين بنسب متفاوتة نكاية بتيار االرثوذو 

الفلسطينية، بيد ان "الشعور باالغتراب ال يزال أمرا  األراضيلتوجهات المستعمرين في مصادرة 
" بالنسبة لعدد كبير من يهود إسرائيلمزعجا لقادة الجالية اليهودية في أمريكا .." ويضيف ان هوية "

 يخ اليهودي."أمريكا تراجعت اذ اعتبرها "بعض علماء الالهوت بأنها تمثل نهاية التار 
في بعد التحوالت التي طرأت على توجهات يهود أمريكا، اشارت يومية نيويورك تايمز إلى دراسة 

المترفين .. لصالح  واألثرياءاجريت قبل نحو اربع سنوات توضح فيها تقلص اعداد اليهود "الليبراليين 
 وكلين في نيويورك مقرا لها.بر  إحياءمجموعات االرثوذوكس مثل المجموعة الحسيدية" التي تتخذ من 

من يهود مقر المصارف العالمية يميلون لتأييد االرثوذوكس، بينما ترتفع  %40واضافت ان نحو 
. من المعروف ان تلك الشريحة من اليهود تخشى %74اليهود إلى  األطفالنسبة التأييد بين جيل 

ها لمرشح الحزب الجمهوري، ميت من االندمات في المجتمع وتتقوقع على نفسها، وبلغت نسبة تأييد
 للرئيس اوباما. %43مقابل  %51رومني، 
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طردية: تراجع حجم التوجهات الليبرالية يقابله تنامي حجم  األمريكيينالعالقة بين تياري اليهود 
 اإلصالحيينالتيارات المتشددة المعروفة باالرثوذوكس. كما ان كال مجموعتي التيار الليبرالي، 

 - 2002عضو لكل منها بين اعوام  40،000فق التصنيفات المعتمدة، خسرت نحو والمحافظين، و 
2011. 

،" وفق دراسة الصحيفة، إلسرائيل األعمىكما تجدر االشارة إلى ابتعاد يهود أمريكا عن التأييد "
الزائرين  األمريكيين. اما اليهود %20وتراجع حجم اليهود الزائرين لفلسطين المحتلة إلى نسبة 

، فيميلون للتصويت لصالح الحزب 150,000بنحو  أعدادهمقيمين في فلسطين المحتلة، وتقدر والم
الشديد من سياسات الرئيس اوباما ويرجح تصويتها  باإلحباطالجمهوري؛ وهي الشريحة التي تشعر 

للمرشح دونالد ترامب، الذي قوبل بموجة تصفيق عالية عند اعتالئه منصة الخطابة امام مؤتمر 
 .األخيرك ايبا
تأييد النخب اليهودية بمعظمها يتجه نحو هيالري كلينتون، بيد ان مجمل تأييد اليهود للحزب  

بين صفوف االرثوذوكس مقابل التيارات الليبرالية  األنجابالديموقراطي في تراجع، نظرا لكثافة 
 التقليدية.

لمرشحي الحزب الديموقراطي في  من اليهود %87للداللة، تشير البيانات االنتخابية إلى تأييد نحو 
لالنتخابات النصفية فقد تراجعت نسبة  2014؛ اما في دورة عام 2006جولة االنتخابات النصفية عام 
بين اليهود. ومن المرجح اتساع الفجوة مرة اخرى في الجولة  %66تأييد الحزب الديموقراطي إلى 

 ائقة األهمية.الحالية "قد" تذهب لصالح المرشح ترامب في الواليات ف
صوت من  29يقطن والية فلوريدا "الهامة" نحو نصف مليون من الناخبين اليهود، وتحظى الوالية بـ 

المندوبين الضرورية لفوز  أصواتمن  %10المندوبين للهيئة االنتخابية، بما يشكل ما ينوف عن 
 المرشح ترامب.

ان نسبة التعديل المطلوب  أوضحرامز، الرئيس السابق لحملة نيوت غينغريتش في فلوريدا، ستيف اب
اليهود يمكنها تعديل بوصلتها  فأصوات..  األغلبيةلصالح المرشح الجمهوري "ال تستدعي تحول 

 الوالية." ألصواتكي تؤثر في المحصلة النهائية  %3-2بنسبة تتراوح بين 
6/8/2016 
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 وتكتيكات ليبرمان الفلسطينيةاالنتخابات المحلية  .55
 لنعاميد. صالح ا

يبدو أن قرار حركة حماس المفاجئ بالمشاركة في االنتخابات المحلية التي دعت لها السلطة 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في أكتوبر القادم قد خلو األورام لدى دوائر صنع القرار 

كة في هذه في الكيان الصهيوني. فقد تبين أن تل أبيب قد بنت حساباتها على عدم مشاركة الحر 
االنتخابات. وقد جاء قرار حماس في غمرة الجدل الدائر داخل تل أبيب بشأن طابع اإلجراءات التي 
يتوجب القيام بها لمواجهة تبعات مرحلة ما بعد محمود عباس، حيث إن هناك مؤشرات صهيونية 

 تدلل على أن هذه المرحلة باتت قريبة جدًا.
ي عددها الصادر الجمعة الماضي، فقد جاء قرار حماس ف "يديعوت أحرنوت"وكما كشفت صحيفة 

بعيد اتخاذ وزير الحرب الجديد أفيغدور ليبرمان عدة قرارات تهدف للتمهيد لضمان الهدوء في مرحلة 
ما بعد عباس وعدم السماح لحركة حماس باالستفادة من هذا الحدث، وعلى رأسها تدشين مدينة 

، "ب"و "أ"وتسهيل استصدار تصاريح البناء في منطقتي  "ابيرو "فلسطينية جديدة، على غرار مدينة 
 وغيرها.

ومما يثير حساسية الكيان الصهيوني حقيقة أنها تكاد تكون متأكدة بأن حماس ستفوز بشكل مؤكد 
في جميع المدن الفلسطينية المهمة في الضفة الغربية، مما يعني أن االنتخابات ستحقق الكابوس 

، حتى قبل غياب عباس. وكما يقول المعلق الصهيوني إليكس فيشمان، الذي تخشى منه تل أبيب
فإن ليبرمان وفريقه وبداًل من أن يتخذوا إجراءات لمواجهة تبعات غياب عباس، فإنهم اآلن باتوا 
يحرصون على اتخاذ خطوات من أجل تحسين فرص فوز حركة فتح في هذه االنتخابات، مستدركًا 

تبدو ضعيفة جدًا بسبب خيبة األمل المدوية التي تجتاح الضفة الغربية بأن فرص نجاح هذا التكتيك 
 من أداء السلطة الفلسطينية التي تديرها حركة فتح.

وال حاجة للتذكير بأن تل أبيب ال تعنى بنتائج االنتخابات في قطاع غزة، في حين أن سيطرة حماس 
 ة الغربية بشكل عام.على مدن الضفة يمثل مؤشرًا على إمكانية سيطرتها على الضف

وستزداد األمور تعقيدًا في حال جاءت االنتخابات البلدية قبل غياب عباس المتوقع صهيونيًا أن، 
حيث إن التسريبات الصهيونية في هذا الشأن تتواتر على أن عهده شارف على االنتهاء، مع العلم 

ات، فهل هي نتات تقارير طبية حول أنه لم يتم الكشف عن االعتبارات التي استندت إليها هذه التقدير 
 وضعه الصحي أم مجرد توقعات عامة تأخذ بعين االعتباره تجاوز سن الثالثة والثمانين.

ومما ال شك فيه، فإن فوز حماس في الضفة الغربية يحقق كابوسا صهيونيا يتمثل في إعادة 
 االعتبار للوحدة السياسية لمناطق السلطة الفلسطينية.
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ناك جملة من االعتبارات يمكن أن تدفع الكيان الصهيوني إلفشال هذه االنتخابات أو من هنا، فإن ه
تعمد التأثير على نتائجها بشكل كبير من خالل استغالل السيطرة األمنية اإلسرائيلية المطلقة على 

 الضفة الغربية.
في الضفة  من هنا، ففي حال توصلت تل أبيب إلى قناعة بأن إجراءاتها لتحسين فرص حركة فتح

الغربية بالفوز لن تسهم في تحقيق هذا الهدف، فإنها ستعمل على التشويش على إجراء هذه 
االنتخابات من خالل جملة من اإلجراءات األمنية التي تفضي إلى عدم توفر الحد األدنى من 

 الظروف الالزمة إلجراء هذه االنتخابات بشكل طبيعي.
جراء االنتخابات المحلية، فإن الجيش الصهيوني يواصل، فعلى سبيل المثال، وبغض النظر عن إ

، عبر شن حمالت اعتقال "اجتثاث العشب"، وبدون انقطاع تنفيذ استراتيجية 2014منذ حزيران 
ممنهجة تستهدف قيادات حركة حماس ونشطائها. ومن الواضح أن مواصلة شن هذه الحمالت 

ركتها في هذه االنتخابات. وقد تعاظمت حدة يقلص هامش المناورة أمام الحركة ويمس بظروف مشا
، حيث تتهم محافل أمنية وسياسية 2015حمالت االعتقال منذ تفجر انتفاضة القدس مطلع أكتوبر 

صهيونية قيادات حماس بلعب دور رئيس في التحريض على عمليات المقاومة ذات الطابع الفردي. 
قال ضد قيادات نشطاء الحركة أو كثفتها ومن الواضح أنه في حال واصلت تل أبيب حمالت االعت

مع اقتراب موعد االنتخابات، فإن هذا السلوك يضمن عدم توفير الحد األدنى من البيئة التنافسية مما 
 يفقد هذه االنتخابات قيمتها.

ن كان يحقق الرهان عليه بشكل آني، إال أنه في  لكن إقدام الكيان الصهيوني على هذه الخطوة، وا 
كون شاهدا على أن آمال الصهاينة بتصميم األوضاع في الضفة الغربية بما يحقق المقابل سي

 مصالحهم هي آمال في غير مكانها.
، بل إن المشكلة تكمن في وجود االحتالل "فتح"فليست القضية تتمثل في فوز حماس أو خسارة 

الشعب الفلسطيني وتواصله وعزم حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب على تكريسه أكثر، لذا فإن 
 سيعاقب كل طرف فلسطيني يتعاون مع المخطو الصهيوني هذا.

 7/8/2016، السبيل، عم ان
 

 إسرائيل توج ه صفعة أخرى لإلدارة األمريكية .56
 حلمي موسى
ال أحد يعلم جديًا إن كان تصعيد التوتر مع إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما من جانب وزارة 

قصودًا أم أنه واحدة من كبوات وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الذي كان في الدفاع اإلسرائيلية م
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الماضي بين أسباب توتير العالقات اإلسرائيلية مع تركيا ومصر. وربما أن البعض سيجد في 
مسارعة رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى التنصل من تبعات البالغ الذي أصدرته وزارة 

ًا على كالم الرئيس األمريكي باراك أوباما داللة على أن األمر كان من فعل ليبرمان. الدفاع تعقيب
لكن ليس مؤكدًا أن هذا هو الحال، خصوصًا إن أخذنا بالحسبان أن أوباما غمز من قناة نتنياهو 

 وليس ليبرمان في خطابه في الذكرى السنوية األولى إلبرام االتفام النووي مع إيران.
يرون صدور مثل هذا البالغ الذي شبه االتفام النووي الذي أبرمه أوباما وتصادم من واستغرب كث

أجله مع إسرائيل قبل أيام من موعد االتفام على المعونة العسكرية األمريكية إلسرائيل في العقد 
المقبل. وكان الفتًا أن البالغ صدر مع عودة رئيس األركان الجنرال غادي آيزنكوت إلى تل أبيب 

ن زيارة عمل وصفت بأنها ناجحة لواشنطن حل  خاللها ضيفًا على رئيس األركان المشتركة م
للجيوش األمريكية ونال وسامًا رفيع المستوى. وسارع العديد من المعل قين اإلسرائيليين العتبار البالغ 

لكن ما أثار اإلسرائيلي تعبيرًا عن استمرار النزاع مع اإلدارة األمريكية بشأن االتفام النووي. 
استغرابهم هو أن البالغ صدر عن وزارة الدفاع التي لم يسبق لها أن أصدرت مواقف علنية بشأن 
الخالف مع اإلدارة األمريكية احترامًا للمعونة وللمساعدات الجم ة التي تتلقاها. وكان الخالف بين 

دارة أوباما محصورًا بأشكال مختلفة برئيس الحكومة اإلسرائ يلية الذي لم يد خر جهدًا لتأجيج إسرائيل وا 
الصراع، كلما اقتضت حاجته لذلك. ولهذا بدا غريبًا أن يصدر البالغ باسم وزارة الدفاع في حين 
تهرع رئاسة الحكومة للتلطيف من حدته ومحاولة تقليص األضرار ما أمكن. وكان بين ذلك 

والتأكيد له بأن األمر لم يتم بتنسيق  المسارعة للتواصل مع السفير األمريكي في تل أبيب دان شابيرو
 مع رئاسة الحكومة.

وفي كل حال ليس مستبعدًا أن يكون ما جرى تأكيد على ما سبق لوزير الخارجية األمريكي األشهر، 
هنري كيسنجر، أن ما قاله عن السياسة الخارجية اإلسرائيلية بأنها غير موجودة وكل ما هو موجود 

ع معل قين في البداية العتبار رد  وزارة الدفاع اإلسرائيلية على كالم الرئيس سياسة داخلية. وهذا ما دف
األمريكي نوعًا من إثبات سيادة وزارة الدفاع في المؤسسة األمنية على حساب رئيس األركان 
آيزنكوت. فايزنكوت هو المشتبه في أنه قال كالمًا في محادثاته مع العسكريين األمريكيين شكل 

م أوباما. وآيزنكوت لم ُيخفِّ هو وعدد من أعضاء هيئة أركانه، بمن فيهم رئيس شعبة أساسًا لكال
االستخبارات، اعتقاده ببعض فوائد االتفام النووي مع إيران. وكل ما أبدى آيزنكوت خشية منه هو 
 ح.أن تعود إيران بعد انتهاء سريان االتفام إلى التعجيل في مشروعها النووي وصواًل إلى امتالك سال

ورغم أن ليبرمان أدار حتى اليوم عالقاته مع الجيش بطريقة مقبولة ولم يتدخ ل وبقي في دائرة التعل م 
منهم ومحاولة مراكمة خبرة إال أن موقفه بشأن رفض تدخل الجيش في السياسة معروف. وقد تكون 
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ة ليبرمان في بالغ وزارته، تعبيرًا عن ضجره من استمرار اختالف الجيش عن ا لحكومة في العديد حد 
من المواضيع. ومعروف أن الجيش اإلسرائيلي يخالف الحكومة في العديد من القضايا وبينها 
العالقات مع اإلدارة األمريكية ومع السلطة الفلسطينية وحتى مع حكومة حماس في غزة. وهذا دفع 

اإليحاء للجيش أنه ال  البعض لالعتقاد بأن ليبرمان، من خالل الصراع مع اإلدارة األمريكية، يريد
 يخشى الصدام مع أحد.

ومن غير المستبعتد أن ليبرمان وجد في الخالف مع أمريكا وسيلة لمناكفة نتنياهو وا عالن رفضه 
لسياسة الخنوع التي صار يبديها في تعامله مع االشتراطات األمريكية بشأن مذكرة التفهم حول 

ات زعامة قائمة بين نتنياهو وليبرمان وهي صراعات المعونة العسكرية للعقد المقبل. وهناك صراع
ذا كان هذا التحليل صائبًا فإن في بالغ ليبرمان إشهارًا  قادت األول إلى محاولة احتواء الثاني. وا 
واضحًا من ليبرمان بأنه غير قابل لالحتواء وهو قادر في كل الظروف على أن يبقى نفسه من دون 

 أي تطويع.
استبعاد نظريات مؤامرة قد تكون بين نتنياهو وليبرمان يمكن من خاللها تمييع ولكن أيضًا ال يمكن 

أي رد فعل أمريكي على موقف إسرائيلي معلن ومعروف. فأوباما انتهج على الدوام خطًا يفصل بين 
إسرائيل وسياسييها وعمل طوال الوقت على تعزيز قدرات إسرائيل العسكرية أكثر من أي رئيس 

إن إسرائيل تجري في أواخر عهد أوباما مفاوضات لشراء سرب آخر من طائرات  أمريكي آخر. بل
F35 .االستراتيجية 

عندما يلقي غبي حجرًا في بئر، كما يقول "، يوسي ميلمان أنه "معاريف"كتب المعلق األمني في 
مس المثل، فألف ذكي لن يتمك ن من إخراجه. هذا بالضبو ما يحصل منذ نشرت وزارة الدفاع أول أ

. وفي نظره شب ه البالغ أوباما بتشمبرلين، رئيس الحكومة البريطانية الذي "بيانها الذي أثار العاصفة
يحتمل أنه لم يكن من الضروري "مع ادولف هلتر. وخلص إلى أنه  1938وقع على اتفام ميونخ في 

كالصفعة في وجه إدارة ألوباما أن يقول ما قاله علنًا. ولكن رد وزارة الدفاع تجاوز كل اتزان ومثله 
ل ناكر  عاطفة وودودة إلسرائيل، إدارة يتبين لها كل مرة من جديد كم هي إسرائيل تتصر ف كمتسو 

 ."للجميل لحليفه األهم
 8/8/2016، السفير، بيروت
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 عداء األنظمة العربية للمقاومة .57
 عبد الستار قاسم

نظمة العربية للمقاومة ضد الكيان يتساءل كثيرون في الساحة العربية عن سر عداء أغلب األ
الصهيوني، وأحيانا تتيسر اإلجابة، وأحيانا تخضع للجدل واألخذ والرد. هناك فصائل مقاومة في 
لبنان وفلسطين، وهي توجه أسلحتها ضد الصهاينة، وال تحرض ضد األنظمة العربية، وال تعمل على 

األنظمة عن اتخاذ إجراءات ضد المقاومة تسليح معارضي هذه األنظمة، وبالرغم من ذلك ال تتوقف 
والمقاومين مثل منع سفرهم أو منع دخولهم بعض البلدان العربية، أو تصنيف المقاومة ضمن قوائم 
اإلرهاب، أو اتخاذ إجراءات ضد وسائل اإلعالم والمواقع اإلليكترونية التي تروت للمقاومة وتقف ضد 

 إبرامها معه.الكيان الصهيوني وضد االتفاقيات التي تم 
بداية، تقديري أن اإلجابة تكمن في العالقات الجدلية القائمة في المنطقة، أي أن العداء للمقاومة 
والعمل على مقاومتها مسألة بنيوية تنخر أجساد األنظمة العربية، وهذه األنظمة ال يمكن إال أن 

لعربية تعتمد على الواليات تكون ضد المقاومة تركيبيا وليس عرضيا. واضح أن عددا من األنظمة ا
المتحدة وعموم الدول االستعمارية الغربية في أمنها، وهي في الغالب تستظل بالمظلة األمنية 
األمريكية، وأمريكا تؤكد باستمرار أنها تدافع عن أمن هذه األنظمة وستبقى تدافع ألن في ذلك ما 

لك، وهي ال تستطيع الدفاع عن أمنها يخدم المصلحة القومية األمريكية. ودول الخليج مثال على ذ
برغم الكميات الهائلة من السالح التي تشتريها غالبا من الدول الغربية. وهناك قواعد عسكرية أمريكية 
في أغلب دول الخليج، وهي توفر مظلة أمنية ألنظمة الخليج، وقواعد قد تحتاجها أمريكا في االعتداء 

سالمية.  على دول عربية وا 
ربية أخرى ال تستطيع دفع رواتب الموظفين آخر الشهر إال إذا حصلت على معونات وهناك دول ع

مالية غربية، باألخص من الواليات المتحدة، مثل السلطة الفلسطينية واألردن، ودول أخرى تنتظر 
دائما القروض المالية من أمريكا، أو من بعض أدواتها على المستوى العالمي مثل البنك الدولي 

لنقد الدولي، حتى تستطيع دول مثل مصر والمغرب واألردن تسيير شؤونها المالية وصندوم ا
والمحافظة على االستقرار ال بد لها أن تلبي طلبات الممولين، ومن ال يملك المال ال بد أن يخضع 

 إلرادة صاحب المال.
لع على كثير من من ناحية أخرى، يتغلغل الكيان الصهيوني استخباريا في البلدان العربية، وهو مط

خبايا األمور في دول العرب، ولديه الكثير من المعلومات حول نشاطات الحزبيين والوطنيين 
والقوميين العرب. الدول العربية كما األنظمة العربية مخترقة أمنيا من قبل الكيان الصهيوني، 

الصهاينة، يتمكنون  ومخترقة أيضا بكثافة من قبل المخابرات الغربية. وبسبب وفرة المعلومات لدى
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من التأثير بصورة كبيرة على مجريات الحركة السياسية والوطنية في البلدان العربية، وبإمكان الكيان 
أن يؤثر على استمرار حكم بعض األنظمة، ومن الممكن أن يقلب نظاما لصالح نظام جديد يراه 

بعض اليلدان العربية، وأوصل  متناسبا مع تطلعاته. وقد سبق للكيان أن رصد تحركات انقالبية في
المعلومات للنظام الحاكم ليستبق األحداث. لقد حافظ الكيان على استقرار أنظمة عربية وهز أنظمة 

 عربية أخرى ال تتمشى مع متطلباته.
أما فئة االستبداديين العرب فلم تكن يوما على قدر المسؤولية وكان همها الوحيد المحافظة على 

أنظمة عربية أتت بانقالبات عسكرية ووعدت األمة بالكثير من الخير وبتحرير نظام الحكم. هناك 
فلسطين، لكنها حميعها مارست االستبداد ضد شعوبها وسحبت البساط بغبائها من تحت أقدامها. لم 
تترك األنظمة االستبدادية االنقالبية العربية فرصة لنفسها لكي تنجح، وذهبت بعيدا في قمع الناس 

تى أصبحت معزولة جماهيريا وتحكم بقوة المخابرات واإلجراءات التعسفية. ومنها من وقهرهم ح
خاضت حروبا فاشلة ضد الصهاينة ذهب ضحيتها المواطن المسكين، ودون أن تكون للنظام رؤية 

 أو استراتيجية لتحقيق نصر.
حدة، وهي ذاتها الدول فإذا كان أمن األنظمة العربية مرتبطا بالدول الغربية وباألخص الواليات المت

التي صنعت الكيان الصهيوني وشردت الشعب الفلسطيني، وهي التي ما زالت تسلح الكيان، وتموله 
وتدعمه في كافة المجاالت، فهل نتوقع من األنظمة العربية التمرد على سادتها ومصادر استقراها 

نظمة بوليسية شرسة تسهر لصالح فلسطين. هذه أنظمة ال تدعم شعوبها في أغلب األحيان، وهي أ
ذا كان الكيان مساهمافي  باستمرار على مالحقة شعوبها، فكيف بها أن تقف مع شعب فلسطين؟ وا 

 المحافظة على استقرار عدد من هذه األنظمة، فهل نتوقع منها أن تقف ضده؟
مراكمة القوة ولهذا األفضل للمقاومة أال تنشغل بمواقف األنظمة العربية منها، وأن تستمر في عملها و 

دون إضاعة وقت. األنظمة ال يمكن أن تكون مع المقاومة، وهي عبء على المقاومة وليست 
رصيدا لها. ربما من األنسب للمقاومة أن تخاطب الشعوب العربية دون األنظمة لما في ذلك من 

 استنهاض للعواطف الجماهيرية التي قد تشكل ضغطا يوما ما على األنظمة.
 7/8/2016 ،21موقع عربي 
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