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 األقصىالمسجد منظمات إسرائيلية تجهز نفسها لبناء "الهيكل" على أنقاض  .1

رير تلفزيونية إسرائيلية ُبثت خالل األسبوع األخير بالتزامن مع ما يطلق أفادت تقا: محمود أبو عطا
عليه االحتالل اإلسرائيلي "ذكرى خراب الهيكل"، أن مؤسسات ومنظمات تجّهز نفسها عمليًا وميدانيًا 
لبناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد األقصى، وأنها رهن اإلشارة وبانتظار قرار سياسي رسمي 

في وقت باتت هذه المؤسسات وفعالياتها تلقى تجاوبا شعبيا وتأييدا سياسيًا واسعًا، بعدما كانت بذلك، 
عبارة عن هوامش مجهولة في المجتمع اإلسرائيلي أو التركيب والحضور السياسي اإلسرائيلي، فيما 

ألدوات نه خالل ساعات يمكن نقل المعدات واإقال بعض المشاركين في التحضيرات لبناء الهيكل، 
الالزمة ووضعها في األمكنة المناسبة في أو على حساب المسجد األقصى وتحديدا قبة الصخرة 

ن مدة البناء المتكامل للهيكل المزعوم بكل تفصيالته ال تتعدى ثالث سنوات، بحسب ا  المشرفة، و 
 بعض المخططات والخرائط.

، أعدته اإلعالمية 13/8/2016ا يوم السبت وقد بثت القناة الثانية اإلسرائيلية تقريرا تلفزيونيا موسع
"دانه فايس"، ركزت فيه على نشاط منظمة "نساء من أجل الهيكل"، والتي تقوم بتجهيز معدات 
نسائية لبناء الهيكل، مثل السجاد الكهنوتي الذي سيوضع في "قدس األقداس"، والذي سيبنى بحسب 

قاض قبة الصخرة، وبّين التقرير الفعاليات ما قالت الناشطات في "نساء من أجل الهيكل" على أن
والتي غدت منتسباتها بالمئات، بعد تأسيسها من قبل أربعة  –المتعددة التي تقوم بها هذه المنظمة 

نشاط ميداني حيوي، عبر خطوات   إلىشقيقات مستوطنات متطرفات، لتحويل الفكرة من فكرة ضيقة 
يل برامج وحلقات بيتية لتشجيع تكثيف اقتحامات المسجد استراتيجية وتكتيكية متدرجة، من أهمها تفع

األقصى، تفعيل نشاط شعائر مراسيم الزواج التلمودي في األقصى، وأشارت أنه يتم تنظيم مثل هذه 
 المراسيم، كل يومين مرة في المسجد األقصى.

مي سياسي، كما وركز التقرير على أن الظاهرة تحولت من هامشية إلى ظاهرة لها تأييد شعبي ورس
 إلىوان لوبيات تعمل على الموضوع في أروقة الكنسيت والحكومة اإلسرائيلية، ملفتة النظر 

و"وشلي معولم"   -من حزب الليكود –الحكومتين األخيرتين، ونشاط عضو الكنيست "ميري ريجب" 
 . من حزب البيت اليهودي

من األسبوع الماضي، ضمن مجلة نهاية  في السياق نفسه، بثت القناة األولى اإلسرائيلية يوم الجمعة
األسبوع "يومان"، تقريرا تلفزيونيا مفصال، عرضت فيها التحضيرات المكثفة لبناء الهيكل المزعوم، من 
بينها وجود حظائر خاصة لتربية المواشي واألغنام بحسب المواصفات التلمودية، لتكون جاهزة 
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اإلشارة للتنفيذ، بانتظار قرار حكومي رسمي بهذا  لذبحها ضمن قرابين الهيكل المزعوم، وأنها رهن
 الشأن.

هناك أكثر من  أنفيما ركز التقرير على نشاط "معهد الهيكل"، ورئيسه " يسرائيل أريئيل"، والذي أفاد 
-أن معهده  إلىكاهنا جاهزين لمباشرة عملهم في الهيكل في حال صدرت تعليمات بذلك، مشيرا  40

نه أقام بتجهيز الكثير من أدوات الهيكل، و -األمتار عن المسجد األقصى  الذي ال يبعد سوى عشرات
 الداخل ومباشرة العمل فورا، مثل "مذبح القرابين" وغيرها. إلىخالل ساعات يمكن نقلها 

نه أعد خرائط تفصيلية أولفت مخطط المدن اإلسرائيلي "يورام جينزبور" خالل مقابلة معه في التقرير 
مخططات أوسع لبناء  إلىدونما، باإلضافة  144كامل مساحة المسجد األقصى الـ  لبناء الهيكل على

مدينة القدس المحتلة، وانه في حال صودق عليها من قبل الدوائر الحكومية الرسمية والبلدية، فإن 
 بإمكانه االنتهاء من بناء الهيكل المزعوم خالل ثالث سنوات.

 14/8/2016(، برسكيو )مركز اإلعالم لشؤون القدس واألقصى 
 

 بوقف االستيطان "إسرائيل"خارجية دول العالم إللزام  لوزراءعريقات يوجه رسائل  .2
حث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلسـطينية صـائب عريقـات، دول العـالم،  :وفا –رام هللا 

االسـتيطان غيـر الشـرعي الـذي ، السلطة القائمة بـاالحتالل، بإيقـا  "إسرائيل"على التدخل العاجل إللزام 
  يلتهم أرض فلسطين ويقضي على حل الدولتين.

، علـى ضـرورة 14/8األحـد وزراء خارجيـة دول العـالم يـوم  إلىوشدد عريقات في رسائل متطابقة وجهها 
مصـــادرة ممتلكــات أبنـــاء  إلــىاتخــاذ خطــوات عاجلـــة وفاعلــة مـــن أجــل لجـــم سياســات االحــتالل الهادفـــة 

، واالستيالء عليها عبر ما يسمى "بقـانون أمـالك الئـائبين"، وبمـا يتعـارض مـع القـانون شعبنا الفلسطيني
الدولي الذي ال يجيز للقوة المحتلة مصادرة الممتلكـات الخاصـة للشـعب الواقـع تحـت االحـتالل، ويحظـر 

 العامة. أوأيضا تدمير الممتلكات الخاصة 
دونما من أراضـي قريـة سـلواد الواقعـة شـمال  221ة قيام سلطات االحتالل باإلعالن عن مصادر  إلىوأشار 

شــرق مدينــة رام هللا التــي تعــود لمــواطني القريــة الــذين يمتلكــون وثــائق قانونيــة مســجلة بطــابو تثبــت ملكيــتهم 
 لتلك األراضي، والتي تنوي سلطات االحتالل وضع اليد عليها بئية توسيع المستعمرات غير الشرعية.

فــي وتيــرة بنــاء الوحـــدات  ملحوظــاً  الماضـــي ســجل تصــاعداً  / يوليــووزلــى أن شــهر تمــالنظــر إ ولفــت
 اإلعالن إلى إضافةن أعلنت عنها بلدية االحتالل في القدس، أاالستيطانية غير القانونية التي سبق و 

 دونم من أراضي المواطنين الخاصة التابعة لمحافظة رام هللا والبيرة. 600عن مصادرة  مؤخراً 
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عن قيام سلطات االحتالل في  ا كشفت عنه "حركة السالم اآلن" اإلسرائيلية مؤخراً ونّوه عريقات إلى م
مســـتوطنة غيـــر قانونيـــة"،  14الســـنوات األربـــع األخيـــرة بـــاإلعالن عـــن مخططـــات لمـــا تســـميه "شـــرعنة 

 مستعمرة جديدة على أراضي فلسطين المحتلة. 20المصادقة على إنشاء  إلى إضافة
 14/8/2016 ،الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء والمعلومات 

 
 الحكومة الفلسطينية تحذر من تبعات استمرار عدوان المستوطنين على المسجد األقصى .3

حذرت الحكومة الفلسطينية من تبعات استمرار عدوان الجماعات االسـتيطانية علـى المسـجد األقصـى 
 عليه الحكومة اإلسرائيلية. المبارك، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل للجم هذا العدوان الذي تشر 

، "إن الحكومـة 14/8 وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة في تصريح لـه يـوم األحـد
اإلسرائيلية تعلم علم اليقين أن العدوان على المسجد األقصى المبارك هو عدوان على أقدس مقدسات 

إلسالمية، وعدوانا صارخا على الروح الدينية المسلمين، وبالتالي يشكل عدوانا على األمتين العربية وا
والوطنيــة لكافــة أبنــاء شــعبنا الفلســطيني، وأن مــن شــأن ذلــك أن يــدفع إلــى مزيــد مــن التــوتر لــيس فــي 

وجــــدد المحمــــود، مطالبــــة المجتمــــع الــــدولي وكافــــة  فلســــطين فحســــب بــــل فــــي كافــــة أرجــــاء المنطقــــة".
هـــذا العـــدوان علـــى مدينـــة القـــدس والمقدســـات  المؤسســـات العالميـــة ذات الصـــلة، بســـرعة التـــدخل للجـــم

 اإلسالمية والمسيحية الذي تئذيه وتشر  عليه الحكومة اإلسرائيلية.
 15/8/2016 ،الشرق، الدوحة

 
 القدس واألقصـى لمواجهة الحرب الشاملة ضد   اإلمكانيات"الخارجية" تدعو لحشد جميع  .4

احـتالل بـالقوة  إعـادةما تواجهه القدس المحتلة هـو أن  الفلسطينية وزارة الخارجية أكدت :وفا –رام هللا 
التهويـــدي  إنمـــا، لـــيس فقـــط ببعـــده العســـكري، 1967المبـــارك كمـــا حـــدث فـــي العـــالم  األقصـــىللمســـجد 
ســالمية، األمــر الــذي يســتدعي وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، صــحوة عربيــة أيضــاً   إلــىحقيقيــة تــؤدي  وا 

المبــــارك مــــن تئــــول المســــتوطنين  األقصــــى مواقــــف عمليــــة، مــــن شــــأنها حمايــــة المقدســــات والمســــجد
 المتطرفين، وعمليات تقسيمه زمانيا ومكانيا وتهويده.

اجتمـاع طـار   إلـىها ستستكمل الجهود الالزمة للدعوة إن، 14/8األحد وقالت الوزارة في بيان لها يوم 
اإلســرائيلي علــى مســتوى المنــدوبين، لتــدارس التصــعيد  اإلســالميللجامعــة العربيــة، ولمنظمــة التعــاون 

المبــارك، التخـــاذ المواقـــف الكفيلــة لمواجهتـــه، وللتأكيــد علـــى أن عـــدم  األقصـــىالمســجد  الخطيــر ضـــدّ 
استمرار دولة االحـتالل ومؤسسـاتها وأجهزتهـا فـي عمليـات تهويـد  إلىاتخاذ مثل تلك المواقف سيؤدي 

والمخـاطر علـى  جـراءاتاإلالمبارك وتقسيمه، "فال يجوز االكتفاء بترك مواجهـة تلـك  األقصىالمسجد 
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ــدتها القديمــة، الــذين يــدافعون بأجســادهم  مكانيــاتهمالمــواطنين المقدســيين، المــرابطين فــي القــدس وبل  وا 
 المتواضعة عن القدس والمقدسات".

ذ أنهــــاالــــوزارة  وأضــــافت تــــدين بأشــــد العبــــارات، الحــــرب اإلســــرائيلية الشــــاملة التــــي تشــــنها الحكومــــة  وا 
المبــارك، فإنهــا  األقصــىختلفــة علــى القــدس ومقدســاتها وفــي مقــدمتها المســجد اإلســرائيلية وأجهزتهــا الم

ـــى مســـتوى مجلـــس األمـــن أو الجمعيـــة العامـــة لهـــذا  األمـــم إلـــىستســـتكمل التوجـــه  المتحـــدة، ســـواء عل
الئــرض، كمــا ستســتمر فــي اتصــاالتها لتفعيــل دور لجنــة القــدس فــي تــوفير الحمايــة للمســجد األقصــى 

المبــارك  األقصــىة علمــاء المســلمين بســرعة التحــرك مــن أجــل نصــرة المســجد وطالبــت الــوزار  المبــارك.
 والدفاع عنه وحمايته، عبر دعواتهم المباشرة.

 14/8/2016 ،وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 فتح لتأجيل االنتخابات دليل على إفالسها حركةالرجوب: دعوات نايف  .5
فــي المجلــس التشــريعي عــن حركــة حمــاس فــي الضــفة الئربيــة، إن  قــال نــايف الرجــوب النائــب: رام هللا

المحاوالت اليائسة من قيادات فتح التي تحـاول عرقلـة العمليـة االنتخابيـة أو تأجيلهـا مـن خـالل الـردح 
لآلخرين، وبسبب عدم جاهزية حركة فتح؛ تعبر عن حالة اإلفالس والتخبط التي تعيشها هـذه الحركـة 

 والخروج بموقف موحد. وعجزها عن ضبط عناصرها
وأكد الرجوب في تصريح صحفي له بأن إجراء العملية االنتخابية استحقاق وحق للمـواطن الفلسـطيني 
ال يمن أحد عليه بإجرائها أو تأجيلها، مشيرا إلى أن قيادات فـتح ال تـؤمن إال بالعربـدة واالسـتبداد، وال 

وأرد : "إن  خيار الديمقراطي أو صـناديق االقتـراع.تؤمن بالشراكة وال باالنتقال السلمي للسلطة وال بال
حركة فتح ومن خالل التصريحات التي تصـدر عـن بعـض قادتهـا تثبـت بأنهـا تفتقـر للحـد األدنـى مـن 
اللياقــة والمســؤولية فــي التعامــل مــع القضــايا المصــيرية، وهــو مــا يجعلنــا نتــوجس مــن المســتقبل الــذي 

ن التصـريحات الصــادرة عــن القيــادة الفتحاويــة تكــرس مــن وأوضــح الرجــوب بــأ ينتظـر قضــيتنا برمتهــا".
حالــة االنقســام فــي الشــارع الفلســطيني وتعبــر عــن موقــف غيــر وطنــي، مشــيرا إلــى أن دعوتهــا لحمــاس 

 لعدم المشاركة هو خو  من النتائج وكفر بالخيار الديمقراطي.
 14/8/2016 ،فلسطين أون الين

 
 أعوام ثالثة للمرة األولى منذ كامال   ون يتلقون راتبا  والعسكري ...للمدنيينشهر  راتبصرف  :غزة .6

غزة: قال وكيل وزارة المالية في قطاع غزة يوسـف الكيـالي، إنـه منـذ أمـس األحـد بـدأت عمليـة صـر  
راتــب كامــل للمــوظفين علــى الكــادر العســكري عــن شــهر يوليــو/ تمــوز الماضــي. وأوضــح أن العمليــة 
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لصـر  المنحـة القطريـة  الـوزارة. فـي وقـت لـم تحـدد فيـه موعـداً ستكون بنظام الفئات المعمـول بـه لـدى 
فـي بيـان لهـا،  ،الـوزارة ذكـرتو . التي قدمها في وقـت سـابق األميـر تمـيم بـن حمـد، للمـوظفين المـدنيين

أنه سيتم اإلعالن عـن تفاصـيل جديـدة بخصـوف صـر  المنحـة القطريـة للمـوظفين المـدنيين، مشـيرًة 
 حديد موعد للصر .إلى أنه لم يتم حتى اللحظة ت

 15/8/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 مخطط لتفجير األوضاع في مخيم "عين الحلوة" بلبنان إحباطمصادر لـ"قدس برس":  .7
كشــفت مصــادر خاصــة لـــ"قدس بــرس"، يــوم األحــد، النقــاب عــن : زينــة األخــرس، والء عيــد -بيــروت 

ين الفلسطينيين، الواقع في مدينة صيدا مخطط لتفجير األوضاع األمنية في مخيم "عين الحلوة" لالجئ
 )جنوب لبنان(.

اكتشــافه مــن قبــل "جهــات فلســطينية مســؤولة" كــان يهــد   وبحســب المصــادر، فــإن المخطــط الــذي تــمّ 
ـــد نتائجـــه  ـــوة وقـــواه السياســـية والعســـكرية فـــي صـــراع عنيـــف، ال يمكـــن تحدي ــــ"إدخال مخـــيم عـــين الحل ل

الحـديث يـدور حـول مخطـط يقـف ورائـه قيـادي أمنـي تـابع وأضـافت أن  المأساوية"، علـى حـد تعبيرهـا.
لفصـــيل فلســـطيني كبيـــر "لـــه ارتباطـــات خارجيـــة خاصـــة"، مشـــيرة إلـــى أن تنفيـــذه يصـــب فـــي مصـــلحة 

 "الجهات التي ينتمي لها القيادي المذكور".
ادر، أن عملية المتابعـة وربـط المعلومـات وا عـادة تقييمهـا وفحصـها أظهـرت أن "قيـادة صوأوضحت الم

ا الفصيل في لبنـان، ال تعلـم بطبيعـة المخطـط وأهدافـه، وأن هـذا القيـادي اسـتئل األوضـاع المتـوترة هذ
وقالـــت المصـــادر "إن وعـــي القيـــادات اإلســـالمية والوطنيـــة  فـــي المخـــيم لينفـــذ مخططـــات مـــن يحركـــه".

الفلســطينية، وتحــركهم بســرعة لتطويــق الفتنــة، أحــبط مشــروعا يهــد  إلحــداث حــرب مــدمرة فــي عــين 
 منها أحد". لحلوة، وكان سيحصد األخضر واليابس، ولن ينجو  ا

 14/8/2016 ،قدس برس
 

 إصابة جندي ومجندة بعمليتي طعن في جنين واعتقال المنفَذين .8
ًا إســرائيلي اً جنــدي( أن أ   ب) وعــن القــدس، مــن 15/8/2016القــدس العربــي، لنــدن، ذكــرت صــحيفة 

ة المحتلـة إثـر إقـدام فلسـطيني علـى طعنـه قبـل أن أصيب األحـد بجـروح قـرب جنـين فـي الضـفة الئربيـ
 يتم اعتقاله، بحسب ما أفاد متحدث باسم الجيش اإلسرائيلي.
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ووقع الهجوم عند نقطة تفتيش للجيش على الطريق قرب مسـتوطنة شـاكيد فـي شـمال الضـفة الئربيـة. 
إســعافه فــي مكــان وقــال المتحــدث إن فلســطينيًا خــرج مــن ســيارة كــان يســتقلها وهــاجم الجنــدي الــذي تــم 

 الحادث، بينما قبض على الفلسطيني. 
، أن قــوات االحــتالل اإلســرائيلية محمــود مجادلــة عــن مراســله 14/8/2016، 48عــرب موقــع وجــاء فــي 

عامــا(، مســاء يــوم، األحــد، عنــد حــاجز شــاكيد، غربــي 14اعتقلـت الفتــاة الفلســطينية جمــال جمــال كبهــا )
 ها عملية طعن.مدينة جنين، بعد إصابتها، بزعم تنفيذ

وبحســب وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية، فــإن مجنــدة إســرائيلية أصــيبت جــراء عمليــة طعــن، نفــذتها الفتــاة 
جمال جمال كبها، كانت قد وصلت إلى الحاجز بسيارتها وخرجت منها محاولة تنفيذ عملية طعن، إال 

 أن قوات االحتالل قامت باعتقالها بعد أن أصابوها بجراح.
 

 نتنياهو بشأن أموال المؤسسات الدولية تصريحات حماس ُتكذب .9
أكـــد النـــاطق باســـم حركـــة حمـــاس، ســـامي أبـــو زهـــري، أن تصـــريحات رئـــيس وزراء االحـــتالل بنيـــامين 
نتنيـــاهو التـــي ادعـــى فيهـــا أن أمـــوال بعـــض المؤسســـات الدوليـــة وصـــلت إلـــى يـــد حركـــة حمـــاس، هـــي 

 أكاذيب ال أساس لها من الصحة.
صـحفي، إن تصـريحات نتنيـاهو تهـد  إلـى تضـليل الـرأي العـام العـالمي  وقال أبـو زهـري فـي تصـريح

والضـــئط علـــى المؤسســـات اإلغاثيـــة الدوليـــة العاملـــة فـــي غـــزة وتبريـــر الحصـــار اإلجرامـــي المفـــروض 
وأشـــار إلـــى أن حـــديث نتنيـــاهو عـــن تـــوفيره الرفاهيـــة للفلســـطينيين هـــو ادعـــاء مثيـــر للســـخرية،  عليهـــا.

الت فلسـطينية بأكملهـا مـن الحيـاة وقتـل مئـات األطفـال والنسـاء ودمـر موضحًا أن نتنياهو شـطب عـائ
 .2014جال  البيوت في حرب 

وأكــد أبـــو زهــري أن نتنيـــاهو ســـيبقى رمــزًا لإلرهـــاب واإلجـــرام اإلســرائيلي ولـــن تفلـــح أكاذيبــه فـــي تئييـــر 
 صورته الدموية.

 14/8/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 
د  .11  قوائمها االنتخابيةمعايير الختيار  ستةحماس ُتحد 

حـــددت حركـــة حمـــاس، ســـتة معـــايير الختيـــار القـــوائم االنتخابيـــة التـــي تشـــكلها أو تـــدعمها فـــي : غـــزة
تشـرين أول المقبـل، مؤكـدة أنهـا انتقلـت إلـى مرحلـة  ر/باالنتخابات المحلية المقرر في الثامن من أكتو 

 الخطوات العملية على األرض.
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وم في تصـريح األحـد، تلقـى "المركـز الفلسـطيني لإلعـالم" نسـخًة وقال الناطق باسم الحركة، فوزي بره
منــه، إن حركــة "حمــاس" تضــع نصــب عينيهــا معــايير القــوة واألمانــة والكفــاءة والقــدرة والمهنيــة وتحمــل 

 أعباء المرحلة، في تشكيل أو دعم قوائم بعينها في االنتخابات المحلية.
خابات، وانتقلت إلى مرحلة الفعل والعمل والخطوات وأكد أن حماس حسمت قرارها بالمشاركة في االنت

 العملية على األرض وصواًل إلى تحقيق الهد  المنشود.
وأشار برهوم إلى أن البعض لـم يتوقـع رد حمـاس اإليجـابي والسـريع علـى إجـراء االنتخابـات، مضـيفا: 

بيت الفلسطيني علـى "هذا شأنه، أما حركة حماس فمن منطلق إيمانها العميق بضرورة إعادة ترتيب ال
أســـس ديمقراطيــــة وحضــــارية والتأســــيس لشـــراكة وطنيــــة فــــي المجــــاالت كافـــة المتعلقــــة بــــإدارة الشــــعب 

 الفلسطيني وخدمته، اتخذت هذا القرار دون تردد أو تسويف".
 14/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 البردويل: سنخوض االنتخابات على قاعدة تصعيد الكفاءات .11

مـــاس صـــالح البردويـــل، أن الحركـــة ســـتخوض االنتخابـــات البلديـــة المزمـــع حفـــي حركـــة  أكـــد القيـــادي
إجراؤها بداية أكتوبر المقبـل علـى قاعـدة تصـعيد الكفـاءات والخبـرات الوطنيـة بئـض النظـر عـن البعـد 

وقــال فــي تصــريح صــحفي األحــد، إن الحركــة تســعى إلــى ضــخ دمــاء جديــدة تتســم بالكفــاءة  السياســي.
 م في تطوير عمل البلديات وخدمة المجتمع الفلسطيني بشكل أفضل لما عليه اآلن.والحيوية وتساه

وأوضــح أن التســريبات والتصــريحات التــي تتــداول مــن طــر  حركــة فــتح ومتحــدثيها حــول رغبتهــا فــي 
تأجيل االنتخابات تعكس توجهًا خطيرًا في العقلية الفتحاوية التي ترى أن االنتخابـات هـي وسـيلة فقـط 

وأكــد البردويـل، أن حركــة فـتح تخشــى االنتخابـات البلديــة ولـديها رغبــة كبيـرة فــي تأجيلهـا خوفــًا  لفوزهـا.
 من فوز حركة حماس.

 14/8/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 
مكاناتها .12  القواسمي: فتح تستعد لالنتخابات بكافة طواقمها وا 

لقواســمي، إن حركتــه تســتعد قــال المتحــدث باســم حركــة فــتح، أســامة ا: اليعقــوبي يحيــى-رام هللا  ،غــزة
لخـــوض االنتخابـــات المحليـــة بكافـــة الطـــواقم واإلمكانيـــات، مشـــيرا إلـــى أنهـــا ســـتقدم الشخصـــيات ذات 

 الكفاءات ضمن قائمتها وألجل القيام بالمهام المناطة بهم.
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وأضــا  القواســمي لصــحيفة "فلســطين"، أمــس، "االنتخابــات فرصــة حقيقيــة لتكــريس ثقافــة الديمقراطيــة 
الوحــدة الوطنيــة، وأن تكــون طريقــا لتكريســها بــين أبنــاء الشــعب الواحــد، بتــداول الســلطات مــن  وتعزيــز

 خالل الورقة والقلم، كطريق للوحدة وليس طريقا لالنقسام".
وتابع: "يجب أاّل تبعدنا قضية الدعاية االنتخابية عن القضية األساسية في مواجهة االحتالل .. نحن 

ين إيجابية تامة بما فيه الصالح العام للشعب الفلسطيني، ونتوحـد جميعـا في فتح ننظر لالنتخابات بع
 في خندق واحد في مواجهة االحتالل اإلسرائيلي".

وأوضـــــح القواســـــمي أن االنتخابـــــات البلديـــــة هـــــي انتخابـــــات خدماتيـــــة لتـــــداول الســـــلطات مـــــن خـــــالل 
 .الديمقراطية

ك تحــالف لليســار مــن خمــس فصــائل، نحــن وفيمــا يتعلــق بالتحــالف مــع اليســار الفلســطيني، قــال: "هنــا
منفتحون على الجميع وسنترك لأليام القادمة كيفية التفاصيل والتحالفات، نحترم الجميع سواء بـالقوائم 

  المستقلة أو قوائم فتح".
وعن خالفات فتح الداخلية، أجاب القواسمي: "فتح ذاهبة لالنتخابات موحدة وال يوجد خالفات داخلية، 

عن أي قضية لها عالقة بالخالفات الداخلية هـي عاريـة عـن الصـحة". علـى حـد قولـه.  وكل ما أشيع
ودلل على ذلك، أنه "ال صحة ألخبار فصل قيادات فتحاوية فال يوجد لدينا أية معلومات، وفتح على 

 قلب رجل واحد وكل ما أشيع ليس صحيحا".
 14/8/2016فلسطين أون الين، 

 
 ة فتح ار مرشحي حركاألحمد يعلن تشكيل لجنة الختي .13

أعلـن رئـيس كتلـة فـتح البرلمانيـة فـي المجلـس التشـريعي عـزام األحمـد : يحيى اليعقـوبي -رام هللا  ،غزة
أن حركته ستخوض انتخابات البلدية القادمة ضمن قائمة موحدة باسم "فـتح"، فـي قطـاع غـزة والضـفة 

 الئربية المحتلة.
مكونة من أعضـاء المجلسـين الثـوري والتشـريعي  وأعلن األحمد في تصريح صحفي أمس تشكيل لجنة

مــن أبنــاء حركــة فــتح، ينــاط بهــا اختيــار مرشــحي الحركــة النتخابــات البلديــة فــي محافظــة جنــين شــمال 
 الضفة الئربية المحتلة.

وقـال: "اللجنـة المـذكورة مكلفـة مباشـرة مـن الـرئيس محمـود عبـاس بصـفته رئيًسـا لحركـة فـتح، وســتعمل 
 مة على اختيار مرشحي الحركة في المواقع المختلفة بجنين".خالل األيام القاد

 



 
 
 
 

 

 12 ص             4021 العدد:        15/8/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وأضا : "إن اللجنة مشكلة من أعضاء المجلسين الثوري والتشريعي من أبناء حركة فتح في محافظة 
 جنين، وأمين سر اإلقليم وأعضاء لجنة اإلقليم المنتخبين"، مؤكًدا أن قراراتها ملزمة للجميع.
 14/8/2016فلسطين أون الين، 

 
ن متحدون خلف قرارات الحركة بشأن االنتخابات المحلية وال خروج وأبو سمهدانة: الفتحاوي .14

 هاعن
قال عضو الهيئة القيادية العليـا لحركـة فـتح فـي المحافظـات الجنوبيـة عضـو المجلـس الثـوري عبـد هللا 

االنتخابـات البلديـة  ومشاوراتها تمهيًدا الختيار قائمتهـا فـي استعداداتهان حركته تواصل إأبو سمهدانة 
أكتـــوبر المقبـــل، مشـــدًدا علـــى أن حركـــة فـــتح تســـخر كـــل طاقتهـــا إلتمـــام  -المرتقبـــة فـــي تشـــرين األول

اســتعداداتها لخــوض هــذا االســتحقاق الــوطني وأن جميــع عناصــر وكــوادر ومناصــري الحركــة يعملــون 
ا أن تفـتح جفاًقـا واسـعة كخلية نحل إلنجاح هذا االستحقاق والفوز في هـذه االنتخابـات والتـي مـن شـأنه

 أمام المصالحة الوطنية.
شدد على أن الفتحاويين جميًعا متحـدون خلـف قـرارات الحركـة بشـأن االنتخابـات وال خـروج عـن هـذه و 

القرارات وفي مقدمتها القائمة الموحدة التي ستعلن عنها الحركة لخوض االنتخابات المحلية، وقـال إن 
 مستقلة خاصة بها. الحركة ستدخل االنتخابات بقوائم

فـي الوقــت ذاتـه نــدد أبــو سـمهدانة بحملــة االســتدعاءات والمحاكمـات التــي نفــذتها أجهـزة حركــة حمــاس 
وطالت كوادر من حركة فـتح، مشـيرًا إلـى أن ذلـك مـن شـأنه أن يضـع المزيـد مـن العقبـات أمـام إجـراء 

 هذه االنتخابات.
 14/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 ألقصىللمسجد االمستوطنين  اتالمقاومة بالرد على انتهاك طالبيُ ان إسماعيل رضو  .15

قالـت حركــة حمــاس، إن مواصـلة االعتــداءات علــى المسـجد األقصــى المبــارك : خلــدون مظلــوم -غـزة 
بالقدس المحتلة من قبل المستوطنين اليهود "تصعيد خطير" يسـتوجب مـن المقاومـة الـرد والـدفاع بكـل 

 الوسائل المتاحة.
القيـادي فـي حركـة حمـاس، إسـماعيل رضـوان، مـن مواصـلة اقتحـام وتـدنيس المسـجد األقصــى، وحـذر 

 مؤكًدا في حديث لـ "قدس برس"، أن هذه االعتداءات باتت تشكل خطًرا كبيًرا على كافة األديان.
وأضا : "ال يكـاد يمـر يـوم بـدون أن يشـهد المسـجد األقصـى اعتـداءات مـن قبـل المسـتوطنين بحمايـة 

 االحتالل والدولة العبرية".من جيش 
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وحّمــل القيــادي فــي حمــاس، االحــتالل كامــل المســؤولية عــن التصــعيد الخطيــر تجــاه األقصــى، مشــدًدا 
علــى أن االحــتالل وحــده مــن يتحمــل كافــة التــداعيات التــي مــن الممكــن أن تحــدث جــراء اســتمرار تلــك 

 االعتداءات.
 14/8/2016قدس برس، 

 
والرباط فيه أمام استمرار قطعان المستوطنين اقتحام  ألقصىاعن المسجد فتح تدعو للدفاع  .16

 باحاته
أبنـاء شـعبنا إلـى الـدفاع عـن المسـجد األقصـى والربـاط فيـه "رام هللا: دعت حركة التحرير الوطني فـتح 

. وقـــال "أمـــام اســـتمرار قطعـــان المســـتوطنين اقتحـــام باحاتـــه، تحـــت حمايـــة جـــيش االحـــتالل اإلســـرائيلي
إن مـا يجـري فـي األقصـى  "القـدس العربـي"متحـدث باسـم الحركـة فـي تصـريح تلقتـه أسامة القواسمي ال

أينمـــا  اإلســـالميةبمثابـــة جريمـــة حـــرب واعتـــداء صـــارد علـــى أقـــدس المقدســـات وامتهـــان لكرامـــة األمـــة 
وجدت، واستهتار بحرمة األماكن المقدسة ودفع األمور إلى االنفجار. وطالب القواسـمي القـادة العـرب 

 ."لتدخل الفوري لوقف هذه االعتداءات السافرة بحق األقصىوالمسلمين ل
 1100وكانت حركة فتح أعلنـت فـي بيـان رسـمي مـن القـدس أن سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي اعتقلـت 

جخـــرين عــن األقصـــى ضـــمن  183كمـــا أبعــدت  ،2016فلســطيني مـــن المدينــة منـــذ بدايــة عـــام الحــالي 
 تكثيف تهويد المدينة.حربها اليومية لوقف المقاومة في القدس و 

 15/8/2016القدس العربي، لندن، 
 
 إليصال أموال وخدمات لوجستية لها حماس جندت موظفين دوليين: إسرائيلي عسكري خبير  .17

اتهــــم خبيــــر عســــكري إســــرائيلي حركــــة حمــــاس الفلســــطينية بتجنيــــد مــــوظفين فــــي المنظمــــات الدوليــــة، 
 ها، في وقت تعاني فيه من ضائقة مالية.واستخدامهم وسيلة إليصال أموال وخدمات لوجستية ل

وفــي مقــال بموقــع "ويلــال" اإلخبــاري كتــب الخبيــر العســكري أميــر بوخبــوط قــائال إن مــا كشــفته األجهــزة 
األمنيــة اإلســرائيلية فــي اآلونــة األخيــرة عــن تــورط عــدد مــن عناصــر حمــاس العــاملين فــي المنظمــات 

؛ يشـــير إلـــى الطـــرق التـــي تتبعهـــا الحركـــة فـــي الدوليـــة بقطـــاع غـــزة فـــي إيصـــال األمـــوال إلـــى الحركـــة
 الحصول على األموال والخدمات اللوجستية، ال سيما مواد البناء وأدوات الهندسة إلنشاء األنفاق.

وأضا  أن االعتقاالت األخيرة لنشطاء حماس أظهـرت أن الـذراع العسـكرية للحركـة تجتهـد فـي تجنيـد 
د األمنيــة التــي تبــذلها أجهــزة االســتخبارات اإلســرائيلية العناصــر داخــل المنظمــات الدوليــة، رغــم الجهــو 

 لمراقبة المواد والبضائع التي تدخل غزة.
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وزعــم الكاتــب أن حمــاس تعــاني مــن ضــائقة ماليــة، ال ســيما بعــد اإلطاحــة بــالرئيس المصــري الســابق 
 محمد مرسي، الذي كان مهتما بإيصال األموال إلى غزة بصورة نظامية، على حد تعبيره.

ل إن النظام المصري الجديد عمد إلى إغالق األنفاق على محور فيالدلفيا بين غزة وسـيناء، بينمـا وقا
ازدادت صــرامة الرقابــة األمنيــة والعســكرية علــى دخــول البضــائع مــن معبــر كــرم أبــو ســالم، ممــا دفــع 

 حماس للبحث بكل قوة عن مصادر تمويل جديدة.
لتــي اتبعتهــا حمــاس فــي العــامين األخيــرين لتجديــد ومضــى بوخبــوط فــي مزاعمــه إلــى أن أحــد الطــرق ا

الدعم المالي تمثل في سيطرتها على المنظمات الدولية التي تقدم مساعدات إغاثية لقطاع غزة بمئات 
 ماليين الدوالرات في العام بهد  تطوير المشاريع المدنية ومساعدة المحتاجين.

ة، وتجنيــد عــدد مــن عناصــرها داخــل وادعــى أن حمــاس نجحــت فــي اختــراق بعــض المنظمــات الدوليــ
صــفوفها، واســتئالل المشــاريع المدنيــة ألغــراض عســكرية، إذ كانــت المــرة األولــى عبــر مؤسســة "وورلــد 

 فيجين"، والثانية عبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
 14/8/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 السجون تسير نحو األسوأ أوضاعأسرى "الشعبية":  .18

رى "الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين" أن "األوضــاع داخــل ســجون االحــتالل تســير مــن أكــد أســ: غــزة
ســيإ إلــى أســوأ حيــث التصــعيد المتواصــل مــن قبــل إدارة ســجون االحــتالل والمخــابرات، والــذي ينــذر 

 سراح بالل كايد". إلطالقبخطوات احتجاجية شاملة إذا استمر االحتالل بئطرسته ورفضه 
، عــن دخــول دفعــة 2016-8-14ســجون االحــتالل، فــي بيــان صــحفي األحــد وأعلــن فــرع الجبهــة فــي 

جديــدة مــن قيــاديي وكــوادر الجبهــة فــي ســجني "النقــب"، و"إيشــيل" اإلضــراب عــن الطعــام، فــي إطــار 
الخطــوات االحتجاجيــة علــى اســـتمرار األســير بــالل كايـــد فــي اإلضــراب المفتـــوح عــن الطعــام، رفضـــا 

، أن إدارة مشـــــفى "بـــــرزيالي" (بـــــالل كايـــــد)شـــــقيق األســـــير  ايـــــدوذكـــــر محمـــــود الك العتقالـــــه اإلداري.
اإلسرائيلي بمدينة عسقالن المحتلة، أبلئت شقيقه القابع فيها، بإمكانية نقله إلـى غرفـة العنايـة المكثفـة 

 خالل األيام المقبلة، جّراء التدهور الخطير في وضعه الصحي.
 15/8/2016فلسطين أون الين، 

 
 مع األسرى بسجون االحتالل لبنان تضامنا   اعتصامات فيفتح تنفذ  .19

نفــــذت حركــــة "فــــتح" وفصــــائل منظمــــة التحريــــر الفلســــطينية فــــي جنــــوب لبنــــان، يــــوم األحــــد،  :بيـــروت
 اعتصامات تضامنية مع أسرانا البواسل في زنازين االحتالل اإلسرائيلي.
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األســرى فــي  ففــي مخــيم عــين الحلــوة، شــارك حشــد كبيــر مــن أبنــاء شــعبنا فــي اعتصــام تضــامني مــع
 سجون االحتالل اإلسرائيلي، بحضور ممثلين عن الفصائل الفلسطينية واألحزاب والقوى اللبنانية.

وأكــد أمــين ســر حركــة "فــتح" فــي صــيدا مــاهر شــبايطة أن مــا يســطره أســرانا فــي تركيــع الســجان وقــرع 
ر فـي انتفاضـته جدران الزنازين واالستمرار في اإلضراب عن الطعام، يدل على أن شعبنا حي ومستم

 على كل األصعدة.
وفي مخيم برج الشمالي، نظمت حركة "فتح" اعتصاما تضامنيا مع األسرى في سجون االحتالل أمـام 
قاعــة الشــهيد عمــر عبــد الكــريم، بحضــور أمــين ســر إقلــيم "فــتح" فــي لبنــان رفعــت شــناعة، وأمــين ســر 

هللا، وممثلـــين عـــن  توفيـــق عبـــدحركـــة "فـــتح" وفصـــائل منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية فـــي منطقـــة صـــور 
 الفصائل الفلسطينية وأبناء المخيم.

 14/8/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 
 مع دول عربية من أجل مواجهة "اإلرهاب اإلسالمي" بتحالفاتترتبط  "إسرائيل"نتنياهو:  .21

يـتمكن مـن العـيش فـي وسـط في الوقت الذي شدد فيه على أن "القوي" هو مـن : النعامي صالح- غزة
يقطنــه العــرب، قــال رئــيس الــوزراء اإلســرائيلي بنيــامين نتنيــاهو إن إســرائيل تــرتبط بتحالفــات مــع دول 

 عربية من أجل مواجهة "اإلرهاب اإلسالمي".
وفــي مقابلــة أجرتهــا معــه قنــاة التلفــزة اإلســرائيلية األولــى وبثتهــا ليلــة أمــس، ومقابلــة أجرتهــا معــه إذاعــة 

، شـدد نتنيـاهو علـى أهميـة العالقـات مـع العـالم العربـي فـي األحد سرائيلي وبثتها صباح يومالجيش اإل
 تحسين قدرة إسرائيل على مواجهة "اإلرهاب اإلسالمي".

وفــي المقابلــة مــع القنــاة األولــى، قــال نتنيــاهو: "علــى الــرغم مــن أن إســرائيل تمثــل قــوة عســكرية كبيــرة 
اقتصــادي ممتــاز، إال أنهــا صــئيرة وذات مــوارد محــدودة، مــا وتتمتــع بتفــوق تكنولــوجي كبيــر ووضــع 

 يستدعي بناء تحالفات مع دول المنطقة لمواجهة خطر اإلرهاب اإلسالمي المتطر ".
وأرد  نتنيــاهو قــائال: "كلمــة الســر هــي أنــه يتوجــب عليــك أن تكــون قويــا فــي هــذا المنطقــة، فــال مكــان 

ونون معنيــين بــأن يبنــوا تحالفــات معــك"، مشــيرا إلــى للضــعفاء، وعنــدما تكــون قويــا فــإن الكثيــرين ســيك
الحرف على بناء التحالفات مع الدول العربية، بـل إنـه يتعـداها إلـى بنـاء تحالفـات مـع القـوى العالميـة 

 الصاعدة.
ولكــي يــدلل علــى كالمــه، قــال نتنيــاهو: "لــوال تفوقنــا العســكري والتكنولــوجي مــا حرصــت كــل مــن الهنــد 

 ناء شراكات معنا".وروسيا وأفريقيا على ب
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وشــدد نتنيــاهو علــى أنــه قــرر أن "تواصــل إســرائيل مراكمــة قوتهــا العســكرية ومنعتهــا االقتصــادية بــدون 
توقف، على اعتبار أن ضمان هذه النتيجة يضمن بقاء الدولة قوية ويضمن حرف المزيـد مـن الـدول 

 على بناء عالقات معها".
من حيث القدرة علـى جمـع المعلومـات االسـتخبارية، بعـد  وزعم نتنياهو أن إسرائيل تعد ثالث أكبر قوة

 كل من الواليات المتحدة ودول أوروبا مجتمعة.
 14/8/2016، "21موقع "عربي 

 
 "مودعين" مستوطنة في تعماريةوحدة اس 4,200على بناء  صادقت" اللجنة اللوائية للتخطيط" .21

ء األوسـط التـابع لمـا تسـمى إدارة التخطـيط صـادقت اللجنـة اللوائيـة للتخطـيط والبنـاء، فـي اللـوا :القـدس
وحـدة اسـتيطانية جديـدة فـي مسـتوطنة "مـودعين" غـرب  4,2000اإلسرائيلية، أمس، علـى مخطـط بنـاء 

 مدينة رام هللا.
يومــًا لتقــديم االعتراضــات التــي ســتقوم ببحثهــا بعــد  60وقــررت اللجنــة المــذكورة مــنح "الجمهــور" مهلــة 

" ynetثم ستمنح التصريح النهائي للشروع الفعلـي بالبنـاء، حسـب موقـع " انتهاء المهلة المذكورة، ومن
 الناطق بالعبرية.

وحـدة اسـتيطانية صـئيرة معـدة  1,050وتشمل الخطة الموضوعة، من قبل ما تسمى بلديـة "مـودعين"، 
 ألف متر مربع، علمًا أن الخطة بكاملها سـتنفذ 23لألزواج الشابة ومناطق تجارية وصناعية بمساحة 

 .3دونمًا غرب الطريق رقم  1,140على مساحة 
 15/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 والمقاطعة هي الحل الدولي الوحيد على "إسرائيل" االقتصاديةغطاس: العقوبات النائب  .22

حـــّل النائــب عــن التجمـــع الــوطني الـــديمقراطي فــي القائمــة المشـــتركة د. باســل غطـــاس، : قاســم بكــري 
، فـي كنـدا االجتماعي العالمي التـي عقـدت فـي النـادي الـوطني فـي مونتريـالضيفا على ندوة المنتدى 

 .والتي كانت تحت عنوان 'الفلسطينيون تحت نظام األبارتهايد، االحتالل والحصار'
ـــى ذلـــك  ـــد فـــي فلســـطين، وســـاق عل ـــة عـــن ممارســـات منظومـــة األبارتهاي وقـــدم النائـــب غطـــاس مداخل

مصادرة األرض واالستيطان من خـالل القـانون فـي الجليـل العشرات من األمثلة، وعلى رأسها مشروع 
 والنقب.

ـــة العســـكرية  ـــى العقلي ل ـــى التئّييـــرات الحاصـــلة فـــي المجتمـــع اإلســـرائيلي، وا  وتطـــرق النائـــب غطـــاس إل
واالســـتيطانية التـــي تحكمـــه، والتطـــّر  السياســـي وســـيطرة اليمـــين واليمـــين الصـــهيوني لـــيس فقـــط علـــى 
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نمــا علــى التوجهــات ا لسياســية لكافــة األطــرا  والمؤسســات التــي تلعــب دوًرا هامــا فــي تحديــد الحكــم، وا 
  مالمح السياسة في إسرائيل.

مكانيــة تــأثيره الفاعلــة فــي حالــة  واختــتم النائــب غطــاس مداخلتــه باإلشــادة بنمــوذج المقاطعــة الدوليــة، وا 
وليــة ومــرتبطين إســرائيل، ألنهــا كمنظومــة وكمجتمــع يحمــالن الكثيــر مــن الحساســية تجــاه للعالقــات الد

 جدا بها وفي حال فرضت عليها عقوبات دولية ومقاطعة ستؤتي ثمارها سريعا.
 14/8/2016، 48عرب 

 
 والجديد هو الكاميرات الفاضحة 1948عنها في  غير مختلفة 2016 "إسرائيل"مؤرخ يهودي:  .23

ن الماضـي. غيـر مختلفـة بجوهرهـا عـ 2016وديع عـواودة: يؤكـد مـؤرد يهـودي أن إسـرائيل  -الناصرة 
وبخال  مثقفين وسياسيين يساريين يحذرون من تحولهـا أو اقترابهـا للفاشـية يؤكـد أن الجديـد فيهـا هـو 
وســائل اإلعــالم التــي يكشــف جرائمهــا، بينمــا بقيــت مــذابحها فــي ديــر ياســين وكفرقاســم وغيرهمــا طــي 

 الكتمان لعدم وجود كاميرات وقتها.
يـــرفض المـــؤرد اإلســـرائيلي المعـــادي للصـــهيونية  أمـــس "هـــسرتس"وفـــي مقـــال مطـــول نشـــرته صـــحيفة 

كانـت  إيطاليـاالبروفسور شلومو زند المقارنات بين إسرائيل اليوم وبين الفاشية. ويقول إن الفاشـية فـي 
ظاهرة لمرة واحدة تقريبا مثل كل حدث جخر في التـاريخ وحتـى لـو حـاول الكثيـر مـن النـاس فـي الـدول 

تساءل في مقاله هل تتدهور إسرائيل نحو الفاشـية أم أصـبحت تشـبه األوروبية محاكاتها بال نجاح. وي
دولـــة شـــريرة، هـــذا الســـؤال برأيـــه لـــيس جـــديا بـــل ســـخيف وهـــو بـــذلك يعلـــق علـــى مثقفـــين ومعلقـــين أو 
سياسيين في إسرائيل يحذرون من أنها تحولت أو قد تتحول قريبا لدولـة فاشـية ومـنهم رئـيس حكومتهـا 

 ر قبل شهرين من سمات فاشية فيها.األسبق إيهود باراك الذي حذ
ويدلل زند على رؤيته هذه بالقول إنه حتى لو ظهرت هنا وهناك حاالت مس بحرية التعبير وحتى لو 
سـرائيل ليسـت  أصبحت الذات اإلثنية اليهودية ظاهرة كل يوم، فظة ومنفرة أكثـر، فهـي ليسـت فاشـية وا 

 دولة شريرة أكثر مما كانت في الماضي.
 15/8/2016ي، لندن، القدس العرب

 
 "إسرائيلـ"مشروع لربط اليهود في جامعات العالم ب"يديعوت أحرونوت":  .24

تقــوم بمشـــروع يســتهد  ربـــط  اإلســـرائيليةالحكومــة  إن "يــديعوت احرونـــوت"قالــت صـــحيفة  :تــل أبيـــب
 .إسرائيلاليهود في الجامعات في جميع أرجاء العالم باليهودية والصراع ضد مقاطعة 



 
 
 
 

 

 18 ص             4021 العدد:        15/8/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

هــذا قـــرار تــاريخي يــؤثر علــى الشــعب اليهــودي لمئــات الســـنوات "بينيــت وزيــر المهجــر:  وقــال نفتــالي
 ."المقبلة

وتضمن المشـروع الـذي عرضـته وزارة المهجـر أمـس األول نشـاطات فـي مئـات الجامعـات الدوليـة فـي 
شـر  الطـالب اليهـود"، وت أوسـاطفـي  إسـرائيلالعالم "لتعزيز الهوية اليهودية والعالقة مع  أرجاءجميع 

 منظمات يهودية على هذا المشروع الذي تقارب تكلفته ربع مليار شيكل.
، بـل إسـرائيلبأنهـا ليسـت فقـط دولـة مـواطني  إسرائيلالدولة تدرك  إقامةللمرة األولى منذ "وقال بنيت: 

 ."دولة جميع اليهود في جميع أرجاء المعمورة وأيضا
 15/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 لالحتالل في "الكنيست" وداعما   عنصريا   قانونا   82": مركز "مدار .25

كشــف التقريــر المرحلــي لرصــد القــوانين العنصــرية والداعمــة لالحــتالل فــي الكنيســت  :الئــد –الناصــرة 
ــــي مركــــز "مــــدار" لألبحــــاث والدراســــات  ــــل برهــــوم جرايســــي، ف ــــذي يعــــّده الباحــــث الزمي اإلســــرائيلي، ال

ئــرة المفاوضــات فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، أن الــدورة الصــيفية فــي رام هللا، بــدعم دا اإلســرائيلية
من الشهر الجاري، سجلت ذروة جديدة فـي هـذه  3أسبوعا، واختتمت يوم  11للكنيست، التي استمرت 

قانونــا حتــى نهايــة  66الفئــة مــن القــوانين. إذ ارتفــع عــدد القــوانين المدرجــة علــى جــدول األعمــال مــن 
قانونا قد أقرت نهائيا.  14قانونا مع انتهاء الدورة الصيفية، من بينها  82 إلىية، الدورة الشتوية الماض

كما لوحظ المساهمة النوعية للئالبية الساحقة من نواب المعارضة، في المبادرة والتصويت دعما لهـذه 
 القوانين.

 15/8/2016، الغد، عم ان
 
 األخضر"جنوب الخليل يمحو "الخط  كبير: مخطط استيطاني "هآرتس" .26

" من استراتيجيةتعهدت "اإلدارة المدنية" التابعة لجيش االحتالل اإلسرائيلي، بدفع "خطة : بالل ضاهر
 أجل "تطوير منطقة جنوب جبل الخليل"، حسبما ذكرت صحيفة "هسرتس" اليوم االثنين.

ارة المدنيــة" ووفقـا للصــحيفة، فـإن وثيقــة داخليــة تـم إرســالها فــي األشـهر األخيــرة مــن مكتـب رئــيس "اإلد
السابق، العميـد دافيـد منـاحيم، إلـى رئـيس المجلـس اإلقليمـي لمسـتوطنات جنـوب جبـل الخليـل، يوحـاي 
دماري، تضمنت تعهدا بالعمل على إقامة عدد من مشاريع البناء الكبرى في هـذه المنطقـة، وبضـمنها 

 مراكز صناعية ومركز طبي ووحدات سكنية.
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يتين، واحدة تجارية في منطقة مستوطنة "تينا عوماريم" والثانية وتقضي الخطة بإقامة منطقتين صناع
"الحتياجـــات لوجيســـتية" فـــي قـــرب بلـــدة ترقوميـــا الفلســـطينية. ويشـــار إلـــى أن هنـــاك مركـــز تجـــاري فـــي 

 المنطقة، بالقرب من مستوطنة "عتنيئيل".
ا ســـتخدم وبحســـب المجلـــس اإلقليمـــي وســـلطات االحـــتالل، فـــإن المنـــاطق الصـــناعية المخطـــط إقامتهـــ

 المستوطنين في المنطقة والفلسطينيين وسكان جنوب البالد داخل "الخط األخضر".
 15/8/2016، 48عرب 

 
هاتع "سالم اآلنو"ال ..جديدة ستعمرةعزل بيت لحم بم"هآرتس":  .27  مدمرة لحل الدولتين د 

لمحكمـــة العليـــا أظهـــرت وثيقـــة قـــدمتها النيابـــة العامـــة اإلســـرائيلية إلـــى ا: ســـما وكالـــة-القـــدس المحتلـــة 
تـل "وموقـع  "أفـرات"األسبوع الماضي، أن السلطات تعمل على توسيع المنطقـة الواقعـة بـين مسـتوطنة 

 ."أراضي دولة"الواقع شرق المستوطنة من خالل مصادرتها واإلعالن عنها  "عيتم
منطقـة في هذه األيام، أجري مسـح أراض فـي ال"أمس نقاًل عن هذه الوثيقة:  "هسرتس"وأفادت صحيفة 

 "تــل عيــتم"، علمــًا أن المنطقــة المســماة "بـين أفــرات وتــل عيــتم مــن أجــل إحــداث تواصــل ألراضــي دولــة
 وشرق جدار الفصل العنصري. "أفرات"تقع شرق مستوطنة 

توســيع منطقــة البنــاء فــي الكتلــة االســتيطانية  "تــل عيــتم"ومــن شــأن تنفيــذ أعمــال بنــاء اســتيطاني فــي 
ر  الجنوبيـة لمدينـة بيـت لحـم، األمـر الـذي سـيمنع إحـداث تواصـل ووصـلها بالمشـا "غوش عتصـيون "

 جئرافي بين المدينة المحتلة والبلدات الفلسطينية الواقعة جنوبها.
ثر ذلك، قدمت حركة  اإلسرائيلية المناهضة لالحتالل واالستيطان التماسًا إلى المحكمة  "سالم اآلن"وا 

الل اإلعــالن مســبقًا عــن أي نيــة لــديها بــدفع أعمــال العليــا، وطالبــت بإصــدار أمــر يلــزم ســلطات االحــت
. وقالت الحركة إن إقامة مستوطنة جديـدة "أفرات"من خالل منح أراض لمستوطنة  "تل عيتم"بناء في 

 ."سيلحق ضررًا بإسرائيل، وسيكون مدمرًا لحل الدولتين"في هذه المنطقة 
 15/8/2016الحياة، لندن، 

 
فشال مخططات استهدافهإليه لشد الرحال  ودعواتألقصى" "ا يقتحمون مستوطن  400أكثر من  .28  وا 

، فراس الدبس، مسؤول اإلعالم في دائرة األوقا  بالقدس، أنَّ 15/8/2016األيام، رام هللا، ذكرت 
قال: إن عناصر الشرطة اإلسرائيلية صادروا البطاقات الشخصية للمصلين على أبواب المسجد 

 يصل والحديد والقطانين.وأغلقوا بوابات المطهرة والملك ف
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منهم من  سبعةولفت الدبس إلى أن المتطرفين اليهود حاولوا أداء طقوس دينية يهودية وتم طرد 
 الساحات.

مستوطن اقتحموا ساحات المسجد األقصى، أمس، من خالل  400وأشار الدبس إلى أن أكثر من 
 باب المئاربة بحراسة ومرافقة عناصر من الشرطة اإلسرائيلية.

مستوطنًا بحراسة  25قد اقتحم المستوطنون ساحات المسجد على شكل مجموعات كل منها من و 
وأدى مستوطنون صلوات استفزازية عند البوابات الخارجية للمسجد ومن بينها باب  شرطة االحتالل.

وجرت االقتحامات منذ الساعات األولى من صباح أمس، وتوقفت خالل فترة  األسباط وباب الحديد.
 ة الظهر، ثم تجددت بعد الصالة.صال

وقال الشيخ محمد حسين، مفتي القدس والديار الفلسطينية، في ساحات المسجد: المسجد األقصى لنا 
ولن نتركه أبدًا، وسنبقى المرابطين وسنبقى الثابتين، وسنبقى إن شاء هللا معمرين في هذا المسجد 

رب العالمين وهو للمسلمين ال يشاركهم فيه وأضا : هذا المسجد قرر إسالميته  األقصى المبارك.
 أحد.

إصابة داخل باحات المسجد،  15وقالت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني: إن طواقمها تعاملت مع 
 بعد هجوم جيش االحتالل والمستوطنين على المواطنين والمصلين هناك.

 صى الشيخ عمر الكسواني،مدير المسجد األق، أن 14/8/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، وأضا  
قال: "ننظر بخطورة لهذه االعتداءات على المصلين في المسجد، وكذلك إلى زيادة عدد المقتحمين 
من المستوطنين، وممارسات شرطة االحتالل والقوات الخاصة الصهيونية بحق المصلين واالعتداء 

بقلق، وهي مؤشر خطير  وأضا  "هذه ممارسات خطيرة، نتابعها عليهم وعلى الحراس والسدنة".
 جدًا".

وقال: إن هذه االعتداءات تستدعي األمتين العربية واإلسالمية إلى التحرك الجّدّي، والكّف عن 
 البيانات الجوفاء من شجب واستنكار.

محافظات الوطن كافة، وكل من يستطيع منهم، شد الرحال إلى المسجد في ودعا الفلسطينيين 
صة خالل الفترة الصباحية؛ كي ال يكون هناك مجال لالستفراد األقصى، في كل الصلوات، خا

فشال المخططات التي تستهدفه، وخاصة في  بالمسجد، من المستوطنين والمتطرفين الصهاينة، وا 
 المواسم واألعياد اليهودية حيث يتضاعف عدد المستوطنين والمقتحمين.
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 األسرى ع إغالق مقر الصليب األحمر في القدس أمام المتضامنين م .29
وفعاليات مقدسية، إقدام هيئة الصليب  األسرى متضامنون مع  استنكر :القواسمي منى-القدس

أمام المتضامنين مع  األحمربوابة مقر الصليب  إغالقاألحمر في الشيخ جراح في القدس على 
 األسرى المضربين عن الطعام.

هناك  أقيمتفي الخيمة التي  لالعتصام األحدوأوضح متضامنون أنهم فوجئوا لدى توجههم يوم 
 األسرى من شهرين، وعشرات  أكثرمع األسير بالل كايد المضرب عن الطعام منذ  تضامناً 

للمقاعد، وقطعها التيار الكهربائي عن  اإلدارةالمضربين عن الطعام، بإغالق بوابة المقر، وسحب 
 خيمة االعتصام.

ساحة الصليب األحمر، رغم إغالق بوابته وأفادوا أنهم أصروا على الدخول لخيمة التضامن في 
الرئيسية، لقناعتهم بالرسالة التي يقومون فيها تجاه أسراهم وخاصة المضربين عن الطعام، موضحين 

قامتها  إزالةاألسرى،  أحدزوجة من أن الصليب األحمر طلب  الخيمة من ساحة الصليب األحمر وا 
 في مكان جخر.

 14/8/2016القدس، القدس، 
 

 القدستزييف تاريخ وهدفها  االحتالل في سلوان ال تقتصر على األنفاق حفريات .31
االحتالل اإلسرائيلي بحفر النفق الئربي قرب المسجد  ف  لم يكت: محمد أبو الفيالت -القدس  

إلى بلدة سلوان وخاصة  األقصى، بل توسع في حفرياته وخرج من أسوار بلدة القدس القديمة جنوباً 
، حيث يزعم اليهود أن في تلك المنطقة بنى النبي داود عليه السالم أول مدينة في منطقة وادي حلوة

 يهودية قبل ثالثة جال  عام.
وال يقتصر الحفر في مدينة سلوان على األنفاق، بل يقوم االحتالل بحفريات أخرى للبحث عن أي 

علم اآلثار نظمي  جثار تؤكد روايته، إال أنه في كل مرة ال يجد ما يتمناه، فبحسب المتخصف في
 الجعبة قام االحتالل بحفر أربع حفريات.

وتخلف الرواية إلى أن االحتالل يعمل على ربط هذه الحفريات مع بعضها بعضا، ومن ثم ربطها 
بالنفق الئربي المقام أسفل الرواق الئربي للمسجد األقصى المبارك، ليقوم بتزييف تاريخ المدينة كما 

 وغسل أدمئة الوافدين إلى هذه األنفاق. يحلو له، عن طريق تزويره
 14/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
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 إطالق مبادرة تهدف لحشد دعم مفكري العالم للقضية الفلسطينية .31
يوم األحد، مبادرة  أطلق "مركز شاهد لحقوق المواطن للتنمية المجتمعية"، :األناضول –رام هللا 
ي تهد  إلى تعريف أبرز المفكرين في العالم على مفكر عالمي في فلسطين"؛ والت 100بعنوان "
 ، واالستماع إلى مشورتهم بشأن سبل التوصل إلى حل لها.الفلسطينيةالقضية 

وقال محمد عريقات، أمين سر المركز، في مؤتمر صحفي عقده يوم األحد في مقر تلفزيون "وطن" 
المحلي في رام هللا إن "المبادرة تأتي بالتزامن مع انحسار فرف الشعب الفلسطيني في تحصيل 
 حقوقه السياسة واالقتصادية واالجتماعية في ظل تعاظم قوى اليمين في إسرائيل، واختالل موازين
القوى العالمية، وتبعات صعود قضايا إقليمية إلى مرز االهتمام العالمي؛ ما دفع بالقضية الفلسطينية 

 الهامش". إلى
وأوضح أن المبادرة "تهد  إلى استكشا  منظور المفكرين العالميين تجاه القضية الفلسطينية 

ليها ومناقشتها بما يخلق أفاقا ، ومنح النخبة الوطنية الفلسطينية فرصة للتعر  عاإلقليميةوالقضايا 
 ومسارات جديدة" لها.

مفكر عربي  100وحول جليات تطبيق المبادرة، قال المصدر ذاته إن مركز "شاهد" سيستضيف 
وعالمي متخصصين في السياسية واالقتصاد والشؤون االجتماعية، على مدار عامين؛ حيث من 

، أو عبر البث المباشر حال تعذر وصول المفترض عقد ندوات سياسية مباشرة معهم وجها لوجه
 الضيف للضفة الئربية.

 14/8/2016رأي اليوم، لندن، 
 
مجلس المنظمات الحقوقية الفلسطينية يطالب بفتح تحقيقات في تهديدات إسرائيلية يتعرض لها  .32

 أعضاؤها
مية "القدس العربي": طالب مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية الجهات الرس –رام هللا 

المحلية والدولية بفتح تحقيقات فورية في حمالت وتهديدات تتعرض لها المنظمات األعضاء 
 وطواقمها في األرض المحتلة والخارج ولحملة تشويه واسعة وتهديدات جدية.

وأعلنت المنظمات األعضاء في المجلس أنها تتعامل بجدية عالية مع تلك التهديدات التي وصلت 
لشخصية لنشطاء حقوق اإلنسان من أعضاء طواقمها، وهي تأتي ضمن حملة لحد تهديد الحياة ا

مخططة وممنهجة بدأت في التصاعد منذ منتصف العام الماضي من قبل دولة االحتالل اإلسرائيلي 
 والمنظمات المرتبطة بها. 
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 وبدأت تلك الحملة مع تركيز عمل منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية على المساءلة القانونية
التي ُارتكبت في األرض الفلسطينية المحتلة من قبل ، الدولية لجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية

خالل عملها على الفحف  ،دولة االحتالل خاصة في تقديم المعلومات للمحكمة الجنائية الدولية
الوالية األولي للجرائم المرتكبة في األرض المحتلة ورفع دعاوى قانونية دولية ضمن صالحيات 

 القضائية الدولية.
وتركزت تلك الحملة ضد منظمات "الحق" ومركز "الميزان" لحقوق اإلنسان والمركز الفلسطيني 
لحقوق اإلنسان سواء من خالل االتصال بممولين وشركاء محليين ودوليين لتشويه سمعه تلك 

البريد اإللكتروني أو  المنظمات أو تهديد الحياة الشخصية لطواقمها المحلية والدولية من خالل
الهاتف وكذلك القرصنة اإللكترونية التي أظهرت متابعة حثيثة وتقصي أوضاع تلك الطواقم من قبل 

 مجهولين.
 15/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 قضايا سياسية ومجتمعيةعالج يصالح رائد  خلشيل كتاب .."رسائل فحماوية" .33

ركة اإلسالمية الشيخ رائد صالح في كتابه "رسائل يئوف رئيس الح : محمد محسن وتد -أم الفحم
فحماوية" في سيرة ومسيرة الشعب الفلسطيني والمحطات الفارقة التي عاشها منذ النكبة، عبر سلسلة 

 مقاالت تحمل رسائل تعالج قضايا سياسية ومجتمعية.
ات صفحات، حلق 407، والممتد على 2016تموز  ويتضمن الكتاب، الصادر في شهر يوليو/

، عكس خاللها حتمية 2015وأواخر  2013ومقاالت أسبوعية دونها الشيخ صالح بين عامي 
العالقات بين أبناء الشعب الفلسطيني من جهة والصراع مع المؤسسة اإلسرائيلية من جهة ثانية، 

لمنشود وجدلية العالقة بين قيادات األحزاب والحركات والجماهير والتباين في المواقف واآلراء والدور ا
 من الجميع للحفاظ على الثوابت.

ويسعى الشيخ صالح من خالل "رسائل فحماوية" إلى إثراء الوعي بين أبناء الشعب الفلسطيني بكل 
أماكن تواجده، وتقوية اللحمة المجتمعية، والحفاظ على الهوية والثوابت واألرض والمقدسات واالمتداد 

 اإلسالمي العروبي لفلسطين.
 12/8/2016الدوحة، نت،  الجزيرة
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 شرق الخليل االحتالل يفجر منزل الشهيد محمد الطرايرة في بني نعيم .34
فّجرت قوات االحتالل، فجر االثنين، الجدران الداخلية للطابق األول في منزل الشهيد محمد الطرايرة 

 في بلدة بني نعيم، شرق الخليل، ويتكون المنزل من طابقين.
جلية عسكرية إسرائيلية البلدة، تساندها جرافة إضافة إلى قوات  30نحو  ووفقا لشهود عيان، اقتحمت

هندسة، بعد منتصف الليل، وداهمت منزل عائلة الشهيد الطرايرة، وطالبت سكان المنزل بإخالئه، 
 تحت تهديد السالح، ومن ثم زرع الجنود متفجرات في جدران المنزل تمهيًدا لتدميره.

تجز جنود االحتالل سكان المنازل المجاورة لمنزل الطرايرة في منزل وأضا  الشهود، خالل ذلك اح
 واحد، وُأخلي سبيلهم بعد عملية تفجير المنزل.

تلت فيها "خارصينا" قبل شهرين، قُ  عمرةالشهيد محمد طرايرة، نفذ عملية الطعن في مستُيذكر أنَّ 
نة إسرائيلية قبل أن يطلق عليه مستوطنون النار.   مستوط 

 15/8/2016، رام هللا، ة الجديدةالحيا 
 
 2016عامال  منذ بداية  526 أكثر من االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين: االحتالل اعتقل .35

أعلن االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، عن تشكيل وحدة : خلدون مظلوم، يوسف فقيه  - الخليل
بل االحتالل خالل توجههم للعمل داخل قانونية لمتابعة قضايا العمال الذين يتم اعتقالهم من ق

 .1948األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
(، أكثر من 2016وأفاد أمين عام االتحاد، شاهر سعد، بأن االحتالل اعتقل منذ بداية العام الحالي )

 عاماًل، ممن ال يمتلكون تصاريح للعمل داخل األراضي المحتلة. 526
أن قوات االحتالل تواصل اعتقال المئات من العمال  وذكر سعد في حديث لـ "قدس برس"،

الفلسطينيين بدعوى دخول "إسرائيل" دون تصريح، مشيًرا إلى أنه تم احتجاز واعتقال جخرين واإلفراج 
 عنهم دون إبالغ الجهات الرسمية.

 14/8/2016، قدس برس
 
 التمجلة إسرائيلية: األشباح تسكن شرم الشيخ.. وكل الرحالت تحولت إلى إي .36

 الذينشرت مجلة "عير  عير " اإلسرائيلية تقريرا عن تدهور األوضاع في شرم الشيخ إلى الحد 
 أصبحت فيه الفنادق المصرية مهجورة وعبارة عن هياكل أبنية تسكنها األشباح.

وأضافت المجلة اإلسرائيلية التي تصدر من إيالت "ال يعر  إلى أي مدى حالتنا أفضل مقارنة 
 لجنوب".بجارتنا من ا
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وتابع التقرير الذي نشر صوًرا قال إنها تعكس انهيار السياحة في سيناء: "الشريط الساحلي لسيناء: 
بين طابا وشرم الشيخ، الذي كان قبل سنوات معدودة مركًزا لتطوير المنتجعات الفاخرة، مأهول اليوم 

 بالفنادق المهجورة وهياكل األبنية التي تسكنها األشباح".
تقرير العبري باإلشارة إلى أن شركة "مونارك" اقترحت على زبائنها الذين حجزوا تذاكر سفر واختتم ال

 لشرم الشيخ في الشتاء استعادة أموالهم أو تئيير هد  الرحلة ألماكن أخرى مثل مدينة إيالت.
د خارج السرب، واشنطن   14/8/2016، موقع وطن يغر 

 

 

 صى"طالب بخطوات جادة لحماية "األقاألردن: م .37
استنكر حزب جبهة العمل اإلسالمي عمليات اقتحام المسجد األقصى من قبل المستوطنين : عمان

والدعوات اإلسرائيلية لهدم المنازل المقدسية المالصقة  "خراب الهيكل المزعوم"الصهاينة في ذكرى 
هاكات الحرم القدسي لمنع االنت علىالوصاية  لالضطالع بدورلحائط البراق، داعيًا الحكومة 

 واالعتداءات المتكررة بحقه.
العظمى لوقف دعمهم  ى المجتمع الدولي والقو ، تصريح صحفي في"اإلسالمي  العمل"كما دعا 

، مع األقصىالجاد لوقف انتهاكات المستوطنين المتكررة لحرمة  الصهيوني والسعيومؤازرتهم للكيان 
مع  األمنينين والمسجد ووقف التنسيق مطالبة السلطة الفلسطينية للقيام بكل جهد لحماية المواط

 العدو الصهيوني والتوقف عن حمالت االعتقال التي تقوم بها بحق المقاومين والمناضلين.
استنكرت نقابة المهندسين اقتحام المئات من قطعان المستوطنين الصهاينة لباحات وفي السياق، 

ستجابة لدعوات أطلقتها جمعيات المسجد األقصى المبارك في ذكرى ما يسمى )خراب الهيكل(، ا
 يهودية متطرفة وأعضاء كنيست ومستوطنون.

خطورة هذه االقتحام  إلىهذا الفعل الجبان والذي يتكرر كثيرا يشير بداية  إنوقالت النقابة في بيان 
ساعات كاملة الستقبال قطعان المستوطنين تحت  ألربع األقصىالمسجد  إفراغوالتي تتمثل في 
بروز الجانب الرسمي الصهيوني كمحرض ومنظم لهذا  إلى باإلضافةالصهيونية،  حماية الشرطة

 االقتحام.
أن تحريض أعضاء من الكنيست الصهيوني على اقتحام المسجد، وتصريحات نائب وزير  وأضافت

الدفاع الصهيوني بأن بناء الهيكل قد بدأ، وان حكومته لن تمنع يهوديا من الصالة فيه في أي وقت، 
مشاركة وزير شؤون القدس في حكومة االحتالل )زئيف إلكن( وأعضاء في حزب  إلى افةباإلض
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 األمةالليكود في االقتحام هو تطور خطير جدا يقدم عليه الجانب الرسمي الصهيوني في غفلة من 
 دورا في المسجد األقصى المبارك. األردن أعطتوعدم احترام للمعاهدات الدولية التي 

 15/8/2016، ، عم انالدستور
 
 وورلد تريبيون" األمريكية: األسد وعد بضمان أمن حدود "إسرائيل" مقابل دعم نظامه" .38

نقلت صحيفة "وورلد تريبيون" األمريكية، عن بروفيسور إسرائيلي، قوله: "إن : خالد عمر-القاهرة
أمن بشار األسد زار مؤخًرا العاصمة الروسية موسكو بشكل سري لينقل رسالة مفادها "تأكيد 

 إسرائيل".
بايلي البروفيسور اإلسرائيلي في االقتصاد بمعهد سياسات العالم في واشنطن، إن بشار  وقال نورمان

 األسد زار موسكو، قبل الزيارة األخيرة لرئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو إليها.
ب مدير االستخبارات وأوضح البروفيسور، الذي كان يعمل في مجلس األمن القومي األمريكي ومكت

القومية، أن األسد حمل رسالة لنتنياهو، أراد تمريرها عن طريق بوتين، مفادها: "إذا دعمت إسرائيل 
 النظام السوري، فسنضمن أمن حدودها مع سوريا، كما هو الحال قبل األزمة السورية".

ا االقتصادية والعسكرية وقال بايلي إنه بخروج تركيا من معادلة القوة مؤقًتا للتركيز على مشاكله
والسياسية، فإنه ما من شك في أن "إسرائيل" وأكراد سوريا والعراق، الذين كانوا فاعلين في القتال ضد 

 "تنظيم الدولة"، استفادوا بشكل كبير.
وأضا  أنه "إذا كان هناك واقعية من عرض األسد، فإن هذا يقدم فائدة كبيرة إلسرائيل"، موضًحا أن 

يا إسرائيليا روسيا الحتواء "حزب هللا" على الحدود الجنوبية يصب جدا في مصلحة تحالًفا سور 
 "إسرائيل".

يقول الخبير في شؤون الشرق األوسط بوريس دولجو  أن زيارة نتياهو لموسكو تكتسب قدًرا كبيًرا 
ن من األهمية بسبب التحضيرات الجارية للتوصل إلى حل سياسي لألزمة السورية، واالتفاق بشأ

 المرحلة االنتقالية.
وأوضح دولجو ، أن الجانبين بحثا مسالت األوضاع في سوريا في حال التوصل إلى اتفاق سياسي 
قد يؤدي إلى صعود قوى المعارضة المسلحة السورية ومشاركتها في الحكم، ولفت إلى وجود تنسيق 

سرائيل في ما يتعلق بمكافحة اإلرهاب، إلى جانب الت نسيق العملياتي بين قوات عال بين روسيا وا 
 البلدين، واتباع جليات محددة لتجنب وقوع حوادث عارضة.

 14/8/2016، موقع رصد، القاهرة
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 "إسرائيل"الدول العربية تريد تدمير ليس صحيحا  أن الموساد:  "أسطورة" .39
 "الموساد"تولت مناصب رفيعة في جهاز  إسرائيلية أمنيةكشفت شخصية  زهير أندراوس:–الناصرة 
منصب نائب رئيس الجهاز، ورئيس شعبة "تفيل" للعالقات غير الرسمية مع الدول العربية  أولىحيث 

واألجنبية التي ال تقيم عالقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل في مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون 
ركاء كثيرون، وهم اإلسرائيلّي موقف الرياض من إسرائيل حيث قال: يوجد في السعودية أصدقاء وش

ال ينظرون إلينا النظرة إلى العدو. وفي معرض رّده على سؤال إْن كان السعوديون أعداء إلسرائيل، 
أكد أّنهم أصدقاء، وهم ُيقدرون جيًدا العالقة معنا، وها هم اليوم يعانون القلق إزاء الصراعات الدينّية 

 داخل العالم اإلسالمّي.
ئاًل إن الصورة الموجودة لدينا بأّن الدول العربية تريد تدمير إسرائيل، وتابع مناحيم ناحيك نفوت قا

هي صورة غير صحيحة، وبالتأكيد غير موجودة اليوم، الفًتا إلى أّن أصل العالقة اإلسرائيلّية مع 
العالم العربّي كانت محاًل للصراع لدى العرب، فإسرائيل دولة منظمة وثقافية وعلى عالقة قوية جًدا 

 اليات المتحدة وهي تساهم في استقرار الشرق األوسط، على حّد تعبيره.بالو 
أن "الموساد" توقع ارتكاب المجازر  1980يؤكد نفوت، الذي توّلى الملف اللبناني في "الموساد" عام 

بحّق الفلسطينيين، لكن رأي الجهاز لم يكن يعني الحكومة كثيًرا، ألّن الجيش أفهمها بأّن الموساد ال 
الساحة اللبنانية وغير قادر على فهمها، وبعدما قضى بشير نحبه، كان يتعّين القيام بأمر ما،  يفهم

إذ مّثل مقتله فرصة جّيدة للدخول إلى بيروت واحتاللها، كانت هناك نّية لدى القيادة اإلسرائيلية 
 الجتياح بيروت، قال المسؤول السابق باالستخبارات الخارجّية اإلسرائيلّية.

بسنوات، لكنها انتظرت فقط الذريعة. وشدد  1982أنّ إسرائيل أعّدت لئزو لبنان قبل عام وكشف 
، الفًتا إلى أّن "الموساد" عارض، ولكن لُمعارضته لم 1982على أّنه عارض حرب لبنان األولى عام 

، اتصل رئيس االستخبارات اإليرانّية بالسفير 1958يُكن أّي أثر. وكشف نفوت أّنه في العام 
اإلسرائيلي في روما، للبدء بعالقات سرية بينّية، إْذ شعر الشاه بأّن العالقات السرّية مع إسرائيل 

 سُتعزز استقرار نظامه، وأّن التعاون معها أكثر أهمية من التعاون مع أّي دولة شرق أوسطية.
يلة للبدء في مطلع السبعينيات، تابع نفوت قائاًل، بحث الرئيس المصرّي أنور السادات، عن وس

بمفاوضات مع إسرائيل، لكن تل أبيب تجاهلت محاوالته بتكّبر، ونتيجة ليأس السادات من رّد الفعل 
وزاد قائاًل إّن الرئيس  اإلسرائيلي، بدأ يبلور عملية عسكرية ضد الدولة العبرية، على حّد تعبيره.
شأنها أْن تجر إسرائيل  المصرّي جنذاك السادات لم ينو شّن حرٍب، بل مجرد عملية عسكرّية من

 للتحادث معه.
 14/8/2016، رأي اليوم، لندن
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 مدن حول العالم تشارك بعرض مضيء حول موضوع المياه بالضفة وغزةثماني  .41

"وفا": قام ناشطون من ثماني مدن حول العالم، هي: يافا، وبوسطن، ونيويورك، وهيوستن، -القدس
جراء عرض أضواء تنعكس في الماء، وذلك بعد وجوهانسبرغ، وملبورن، وبيرث، وتل أبيب، بإ

 تخفيض إسرائيل إلمدادات المياه للضفة الئربية، والتلوث والنقف الحاد في المياه بقطاع غزة.
وأجرى نشطاء من أربع قارات هذا العرض بجانب مصادر ماء مختلفة في بلدانهم، وشكلوا كلمات 

 مضيئة "الماء هو حق أساس"، بلئات مختلفة.
بيان صادر عن منظمة "تحالف النساء للسالم"، الجهة المنظمة للحدث: "إن هذا العرض يسلط وقال 

الضوء على محنة مستمرة ألناس بأمس الحاجة للماء كمورد أساس لكل بني البشر، وهو أيضًا حق 
 طبيعي منصوف عليه في القانون اإلنساني الدولي".
كل ممنهج بقطع الماء، والوضع اآلن هو أن وأضا : "إنه طوال أشهر الصيف تقوم إسرائيل بش

مئات اآلال  من الفلسطينيين في الضفة الئربية يعانون من نقف حاد في مياه الشرب واالستحمام 
 والتنظيف ومياه الري للماشية والمحاصيل".

وتابع البيان: إن "النقف الحاد في الماء هو اعتداء سافر على حقوق اإلنسان األساسية 
 ن، مثل الحق في الصحة، والحق بالمسكن الالئق والمساواة والتمتع بالموارد الطبيعية".للفلسطينيي

، والتي تستند إلى 1967وبّين "أن هذا االنتهاك هو نتيجة السياسات التي اعتمدتها إسرائيل منذ عام 
 السلب ونهب مصادر المياه والتوزيع غير العادل لموارد المياه في الضفة الئربية".

"إلى أن الوضع في غزة أسوأ، فهو ال يقتصر على نقف حاد في المياه، حيث إن الدراسات  وأشار
األخيرة عن وضع المياه في غزة تتحدث عن وجود تلوث خطير في مصادر المياه، يعود إلى 

، وعدم القدرة على تنقية المياه بسبب النقف الدائم 2007الحصار اإلسرائيلي لئزة المستمر منذ عام 
 كهرباء".في ال

ومنظمة "تحالف النساء للسالم"، هي جزء من تحالف المياه الذي يتكون من عشرين منظمة ناشطة 
 في حقوق المياه للفلسطينيين.

 15/8/2016، األيام، رام هللا
 
 لتعهد نتنياهو ألوباما نقل بؤرة استيطانية لموقع آخر خرقا   تعد  واشنطن  .41

ارة األمريكية أن مخطط تشريع بؤرة عمونة االستيطانية فادي أبو سعدى: اعتبرت اإلد–رام هللا 
الواقعة في محافظة سلفيت شمال غرب الضفة الئربية، خروج إسرائيلي عن التزام رئيس الحكومة 
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بعدم مصادرة أراض فلسطينية لصالح إنشاء مستوطنات جديدة  أوبامابنيامين نتنياهو للرئيس باراك 
 توسيع مستوطنات قائمة. أو

خالل محادثات أجراها مع اإلدارة األمريكية عبر  2009ألمريكيين فقد التزم نتنياهو بذلك في وحسب ا
قنوات دبلوماسية وسلسلة من التصريحات العلنية، منها ما جاء في خطابه ببار إيالن الذي أعلن فيه 

مستوطنات مصادرة أراض لتوسيع ال أوقبوله بدولة فلسطينية، وأعلن عن نيته بعدم بناء مستوطنات 
 ."القائمة

وعبرت نائبة الناطق بلسان وزارة الخارجية في واشنطن اليزابيت طرودو عن قلق اإلدارة الشديد من 
خطوة كهذه ستشكل مصدر قلق غير مسبوق ال يتفق مع وجهات النظر "هذه الخطة، وقالت 

سيعا كبيرا لبصمات تو  أوالقانونية السابقة للحكومة اإلسرائيلية. وستعني إقامة مستوطنة جديدة 
 ."مستوطنة قائمة في عمق الضفة الئربية

 15/8/2016، ، لندنالقدس العربي

 
 لمقاطعة "إسرائيل" سان فرانسيسكوفي إعالنات على الحافالت الواليات المتحدة: حملة  .42

في والية واشنطن األمريكية في األسبوع الماضي،  "حملة التعريف بالشرق األوسط في سياتل"أطلقت 
قاطعوا إسرائيل حتى يحصل "النات على الحافالت في مدينة سان فرانسيسكو تحمل شعارا إع

 ."الفلسطينيون على حقوق متساوية
اغسطس/ جب الحالي. وتسعى إلى تعزيز  9وستستمر هذه اإلعالنات ألربعة أسابيع وبدأت في 

الفلسطينية، حسب قول  الوعي العام حول تورط دافع الضرائب األمريكي في إنكار إسرائيل للحقوق 
ديف غاهاري الناطق باسم الحملة، ومواجهة المعارضة من العناصر المناصرة إلسرائيل التي تعمل 

 في الخفاء والدعوى القضائية التي يرفعونها ضدها.
 15/8/2016، ، لندنالقدس العربي

 
 األمم المتحدة ترفض اتهامات االحتالل ألحد موظفيها .43

رفضت األمم المتحدة الليلة قبل الماضية اتهامات سلطات االحتالل : ، وكاالت"الخليج"غزة: 
 في قطاع غزة. "حماس"ألحد موظفيها الفلسطينيين بالعمل لصالح حركة  "اإلسرائيلي"

على محضر اتهام رسمي نشر الثالثاء، قال برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في بيان  االطالعوبعد 
ل نقل إلى وجهته وفقا لتعليمات مكتوبة من وزارة األشئال العامة ثبت أن الركام محط السؤا"أنه 
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لدى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جميع "وأضا  البيان أن  ."واإلسكان في السلطة الفلسطينية
 ."الوثائق الخاصة بسير العملية والتعليمات ونقل الركام

بسبب اتهامات الكيان، ووعدت بإجراء وكانت المنظمة أعربت غداة اعتقال البرش عن قلقها الشديد 
 تحقيق داخلي دقيق للعمليات والظرو  المحيطة باالتهام.

 15/8/2016، الخليج، الشارقة

 
 لتشمل االنتخابات مدينة القدس .44

 د. مصطفى البرغوثي
االنتخابات البلدية يمكن أن تشكل رافعة وطنية ديمقراطية بالئة األهمية في ظرو  التراجع وفي 

محاوالت التيئيس واإلحباط التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. وعندما تجري في التاسع مواجهة 
من تشرين األول ستكون أول انتخابات في تاريخ الشعب الفلسطيني تجري في موعدها مرتين، ولذلك 
أهمية قصوى من حيث تكريس تقاليد ديمقراطية تحمي حق الشعب في اختيار من يمثله ويقوده 

 نه الحياتية.ويدير شؤو 
ونجاحها في الضفة وقطاع غزة يعني فتح الطريق إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس 

 الوطني، والتي استحق موعدها منذ ست سنوات.
 االنقسام القائم. والقطاع رغموسيكون إجراؤها في نفس الوقت تأكيدا لوحدة الضفة 

ق طريق إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة، على أساس ويمكن أن يمثل نجاح االنتخابات فرصة لش
 حق الشعب في االختيار الديمقراطي واحترام قراره.

غير أن لالنتخابات وظيفة أخرى ال تقل أهمية، تتمثل في إحباط محاوالت دس متواطئين مع 
ية االحتالل، وتأكيد وظيفة المجالس المحلية والتزامها بحقوق شعبها وبنضاله من أجل الحر 

نهاء نظام التمييز والفصل العنصري.  واالستقالل، وا 
وفي مواجهة حقائق األمر الواقع التي تحاول حكومة نتنياهو فرضها عبر االستيطان والتهويد، 
وخاصة في القدس، يمكن أن تكون االنتخابات الديمقراطية وسيلة لفرض حقائق فلسطينية مضادة 

 كفاح ومقاومة. على األرض، بجعل هذه االنتخابات وسيلة
ويمكن، بل يجب في هذا اإلطار، تنفيذ ما اقترحه العديد من المفكرين مؤخرا، بإجراء انتخابات 
لمجلس أمانة عاصمة فلسطين القدس العربية، وفرضه كأمر واقع في مواجهة محاوالت بلدية 

 االحتالل ادعاء تمثيل المقدسيين رغم مقاطعتهم النتخاباتها.
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سيحاول جاهدا منع إجراء هذه االنتخابات في القدس، فمن الممكن االتفاق على وحيث أن االحتالل 
قائمة موحدة تضم كافة القوى واالتجاهات، وبحضور شخصيات وطنية ديمقراطية مؤثرة، حتى 

 تنتخب بالتوافق أو بأصوات كل من يستطيع المشاركة.
األرض أيضا، وبقرارات جريئة، األمر الواقع ال يفرض فقط في مؤسسات األمم المتحدة، بل على 

 مقدامة، شجاعة ومبتكرة.
ذا صار للمقدسيين أمانة أو مجلس لمدينتهم، تجرى انتخاباته في نفس موعد إجراء انتخابات  وا 
المجالس البلدية في كل أنحاء الضفة والقطاع، فسيشكل ذلك نجاحا سياسيا هاما يؤكد وحدة كل 

 ن أم أبوا.أراضي الدولة الفلسطينية شاء المحتلو 
هناك في الحكومة الفلسطينية وزير لشؤون القدس ومحافظ للقدس، فلماذا ال يكون للقدس مجلس 
بلدي أو أمانة عامة شعبية تمثل الناس وتتواصل معهم، وتحمل همومهم وتدافع عن احتياجات 
 صمودهم، وتضع مقومات الصمود في القدس على رأس أولوياتها، وتساهم في حماية مقدساتنا

 وتاريخنا وضمان مستقبلنا.
عندما جرت االنتخابات الرئاسية والتشريعية بذلنا كل ما في وسعنا للوصول للقدس وأهلها رغم المنع 
واالعتقال المتكرر، ومثل ذلك باإلضافة إلى مشاركة أهل القدس في االنتخابات، وسيلة مقاومة هامة 

 ن يتكرر خالل هذه االنتخابات البلدية.لتأكيد االرتباط بالقدس وبعروبتها. وذلك ما يجب أ
 14/8/2016، 48عرب 

 
  الحضور المسيحي في فلسطين .45

 حنا عيسى د.
الشعب الفلسطيني متعدد األعراق والمذاهب واألديان، فئالبية سكان فلسطين عرب مسلمون، والعديد 

مارونية والسريانية ، ينتمون لطوائف وكنائس مختلفة، كاألرثوذوكسية والكاثوليكية والمنهم مسيحيون 
وغيرها؛ إضافة إلى الطائفة السامرية التي يعيش أبناؤها في منطقتي حولون )داخل الخط األخضر( 
وجبل جرزيم جنوبي مدينة نابلس، كما تعيش في فلسطين عدة جاليات إثنية، كاألرمن، واألكراد، 

ثرية السكانية العربية النسيج واألرناؤوط، والبشناق، والشركس، والدوم، واألفارقة، وتشكل مع األك
 العضوي للمجتمع الفلسطيني، وتزيده ثراء وتنوًعا.
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 التوزيع الديموغرافي للمسيحيين 
فقط من تعداد سكان  %1الحضور المسيحي في المجتمع الفلسطيني في الوقت الحالي يشكل اقل من
وذلك ألن معظم مسيحيي  األراضي الفلسطينية في الضفة الئربية والقدس الشرقية وقطاع غزة،

فلسطين قد توجهوا إلى العيش في بالد أخرى ألسباب مختلفة منها وجود االحتالل اإلسرائيلي في 
  السيإ.هذه األراضي، والوضع االقتصادي 

لكن نسمة، 2,200,000تشير بعض التقديرات إلى أن أعداد الفلسطينيين المسيحيين تصل إلى 
مسيحي في األراضي المحتلة منذ  اقل خمسين ألفلوطن، بينما بقي خارج ا المطلقة تقيم أغلبيتهم
مسيحي،  يقطنه ألفألفًا، وقطاع غزة الذي  40، موزعين بين الضفة الئربية التي يقطنها 1967العام 

من جميع الفلسطينيين في األراضي  % 0.60فيما تبين أحدث التقديرات أن نسبتهم ال تتجاوز
 الفلسطينية. 
تشير بعض اإلحصاءات إلى أن عدد المسيحيين من أبناء الشعب الفلسطيني في  في المقابل،

نسمة "تشير إحصاءات  8,412,000ألف نسمة، من مجموع السكان البالغ  117إسرائيل يصل إلى 
 الحالي.جال  نسمة في الوقت  110حديثة إلى أن عدد المسيحيين انخفض إلى 

منهم ينتمون إلى كنائس الروم  66070إسرائيل، يتبين أن  وبحسب توزيع المسيحيين الفلسطينيين في 
لى الكاثوليك بشكل عام، و إلى  5505ينتمون إلى الروم األرثوذكس، و 45424الكاثوليك وا 
من المسيحيين في الضفة والقطاع، فيما تتوزع  %51البروتستانت. وتبلغ نسبة الروم األرثوذكس 
، %6، الروم الكاثوليك %30التالي: الالتين )الكاثوليك(  البقية على الكنائس المختلفة على النحو

لكل طائفة، األقباط واألحباش والموارنة وغيرهم  %3، السريان واألرمن األرثوذكس %5البروتستانت 
 .%2من المسيحيين 

  
 مكمن الخطر... الصراع العربي اإلسرائيلي 

لمواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم خارج الصراع العربي اإلسرائيلي ترك أثاره السلبية على حركة ا
ألف فلسطيني  750هجر ما يقارب  1948الوطن، فمع الحرب العربية اإلسرائيلية األولى في سنة 

اللجوء ما  عانوا تجربةعن أرضهم وأصبحوا الجئين بين عشية وضحاها، ومن بين السكان الذين 
انوا أكثر من ثلث السكان المسيحيين ك العرب الذينمن المسيحيين  50,000ألف إلى  40,000بين 

 م. 1948في فلسطين في سنة 
فردا، وأصبحوا   30,000يتجاوز  1944ففي مدينة القدس كان مجمل السكان المسيحيين في العام 

إلى األردن  1967فرد. وذلك بسبب االحتالل هاجر الكثير من المسيحيين سنة 5000اآلن  اقل من 
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بب تو  الفرف أكثر بكثير منها في القدس، وال غرابة أن نقول بأن والسكن في العاصمة عمان، بس
منه في مدينة القدس الشرقية، وان عدد المسيحيين الفلسطينيين في  أكبر أسترالياعدد المسيحيين في 

 الواليات المتحدة األمريكية أكثر بكثير مما هو موجود اآلن في مدينة رام هللا.
  

 في فلسطين عوامل انخفاض نسبة المسيحية
العامل السياسي والذي مثله االحتالل اإلسرائيلي، وفرض ظرو  اقتصادية سيئة ومناد اجتماعي 

 صعب لعب دوره أساسي في دفع الناس إلى ترك األراضي الفلسطينية المحتلة. 
كان من األسباب المباشرة النخفاض نسبة المسيحيين في فلسطين يعود إلى انخفاض معدل المواليد 

المسيحيين بسبب ارتفاع مستواهم االقتصادي واالجتماعي، وفشل مشاريع التنمية والنهضة في بين 
معظم دول المنطقة، وشعور المسيحيين وفئات اجتماعية أخرى بال جدوى البقاء بسبب تدني 

 األوضاع االقتصادية والسياسية فيها. 
أكثر عرضة للهجرة من األسر بالرغم من مصاعب المعيشية، فاألسر التي تسكن في المدن كانت 

في المناطق الريفية أو في مخيمات الالجئين، وكان سبب المباشر الذي دفعهم للهجرة هو الوضع 
 االقتصادي السيإ والظرو  السياسية غير المستقرة. 

يجاد فرف العمل للحد من  لتخفيف الهجرة يجب أن يسبقه تحسين الظرو  السياسية واالقتصادية وا 
قناع المواطن بالثقافة الوطنية.البطالة، و   ا 

  
 تحديات البقاء للفلسطينيين

العمل على سبيل العدل والسالم والخروج من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي بالحل العادل الدائم 
 بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. 

ه األيام الصعبة بين مختلف أبناء العمل على توفير القيم المجتمعية التي توثق العالقات في هذ 
الوطن والسيما في المجال الديني، ومواجهة األوضاع االقتصادية الخانقة بدعم اقتصادي جاد، 

 األمر الذي يولد الثقة في قلوب من يرون في الهجرة نجاة وخالصًا. 
مين هناك حاجة ماسة مشتركة إليجاد نظرة متكاملة لقضايا الوطن وعمل جاد من قبل المسل

والمسيحيين معا لمواجهة التحديات المختلفة ..علمًا بأننا بمختلف طوائفنا المسيحية،  فان الكنائس 
تتفاعل قدر المستطاع  مع احتياجات المجتمع بروح االنفتاح والمحبة واحترام  الحياة البشرية دون 

 اعتبار ألية خاصية أو خفية دينية أو غيرها.
14/8/2016 
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 و"ألم التنازالت" اإلسرائيليةبين أمل العودة  .46

 ماجد الشيخ
هل هناك من بين الفلسطينيين من هو على استعداد للتنازل عن حق عودة الالجئين إلى ديارهم؟ في 
أي مفاوضات ثنائية أو متعددة األطرا ، تحت إشرا  إقليمي أو دولي؟ حتى لو وجد هناك من 

ن األغلبية الفلسطينية ال تقبل بذلك مطلقًا، حتى يقبل بذلك من بين المتفاوضين الفلسطينيين، إال أ
، أو أقل من 1967لو كان الثمن دولة مستقلة بدون سيادة، أو افتراضيًا حتى بسيادة كاملة في حدود 

التي يتحّدثون عنها، وبالتأكيد أقل من ذلك في حال ضم  %22ذلك بكثير، أي في حدود الـ 
 سرائيل. المستوطنات والكتل الكبرى والقدس إلى إ

وفي مطلق األحوال، لن تقبل الحكومات اإلسرائيلية االنزياح عن استراتيجيات سياساتها التي باتت 
أكثر من معلومة، وهي التي ما تني تحّددها على حساب األرض والشعب والممتلكات الفلسطينية، 

ى المصالح "المشتركة" إضافة إلى ما بدأ يتبلور أخيرًا، من ترسيخ لعالقات ثنائية إقليمية، تقوم عل
االقتصادية والتجارية، من قبيل العالقات مع الدول األفريقية التي توجت في أعقاب زيارة رئيس 
الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عددًا منها أخيرًا، في تجاوز واضح للقضية الفلسطينية، وألي 

مكنة، لم تعد ممكنًة بفعل المواقف شكل من المفاوضات، وتجاهاًل لضرورة التوصل إلى تسويٍة م
اإلسرائيلية المتطرفة، والتهافت الفلسطيني والعربي على بدء مفاوضات ولو شكلية، من دون أفق أو 

 جمال تعلق عليها. 
عبر عن المواقف اإلسرائيلية المستجدة، أخيرًا، نتنياهو، في خطاب له في الكنيست، حين دعا إلى 

لظالمة، بقوله: "لن أكون كريمًا لكي يحصل الفلسطينيون على دولة في نوع من المقايضة المجحفة وا
ومن ثم ال يعطوننا شيئا"، مضيفًا "أنه على استعداٍد إلنهاء الصراع مع الفلسطينيين، في  67حدود 

حال وجود شريك يتنازل عن حق العودة"! وشّدد نتنياهو على أن األرض، من غربي نهر األردن 
حت السيطرة "اإلسرائيلية"، وقال: "اآلن، هناك دول تنهار ودول على عتبة حتي البحر، ستكون ت

االنهيار، وفي حال أخرجنا الجيش اإلسرائيلي وجهاز الشاباك من الضفة الئربية، فأول ما سيحدث 
 ".2005انهيار السلطة الفلسطينية، كما حدث األمر بعد االنسحاب من قطاع غزة عام 

ض الصحة، لكن األصح أن نيات نتنياهو، وحكومته وكيانه عموما، ال قد يكون في هذا الكالم بع
تؤشر إلى إمكانية االنسحاب من أراٍض فلسطينية في الضفة الئربية، بل يراد للجيش اإلسرائيلي أن 
يبقى حارسا لكامل الحدود الفلسطينية، مع كامل الحدود العربية التي تحيط بها، من لبنان إلى األردن 

لى البحر المتوسط، وصواًل إلى الحدود المصرية مع قطاع غزة، منعا إلقامة كيان إلى سورية إ
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فلسطيني مستقل، فكيف يمكن الموافقة على دولٍة فلسطينيٍة مستقلة، كما تتوارد في الذهن الفلسطيني 
الحالم أو الواهم؟ وكيف يمكن أن يتحقق أمل حق العودة بالفعل؟ ال سيما وأن حكومة متطرفين، في 

يان عنصري كولونيالي استيطاني، ال تجد نفسها مضطرًة لعمل أو التخاذ إجراءات أو قرارات، ال ك
يجبرها عليها أحد، في وضع إقليمي ودولي مضطرب، لم يعد يمنح القضية الوطنية الفلسطينية أدنى 

دون اهتمام؛ وحتى بعض أصحابها باتوا "ينامون" على حرير مصالحهم األنانية والزبائنية، من 
 الحاجة لمزيد من طرائق الكفاح التحّرري الذي بات ذكرى من الماضي المجيد. 

في مقلب جخر من المواقف اإلسرائيلية، يبدو أن االستفتاء البريطاني على االنسحاب من االتحاد 
األوروبي بنتائجه، قد راق لبعضهم ممن ال يقّرون على قرار، أو ال يستطيعون تطبيقه، جراء 

ياسية عقائدية وعقدية تعصبية في الداخل وفي الخارج، ومن هؤالء ما يسمى "اليسار" تعقيدات س
، أن "مبادرة سياسية بدأ اإلعداد لها في 27/6/2016اإلسرائيلي، حيث ذكرت صحيفة معاريف، يوم 

 معسكر اليسار اإلسرائيلي، تتلخف في إجراء استفتاء إسرائيلي على مستقبل المناطق الفلسطينية".
ضحت الصحيفة أن حزب المعسكر الصهيوني وحركة السالم اآلن يعتزمان الخروج بحملة كبيرة وأو 

إلجراء استفتاء في أوساط الجمهور اإلسرائيلي، لمعرفة مدى دعمه "حل الدولتين" مع الفلسطينيين، 
ر أو القيام بعملية ضم للضفة الئربية المحتلة إلى إسرائيل. ونقلت عن عضو الكنيست عن المعسك

الصهيوني، إيتان بروش، قوله إن إسرائيل تمر بلحظات مصيرية، فالوقت قصير، ومعظم الجمهور 
اإلسرائيلي يريد التوصل مع الفلسطينيين إلى حلٍّ دائم يوفر له األمن المفقود، "ألن حل الدولتين ليس 

ب إشراك الجمهور سهال، ويتطلب من اإلسرائيليين تنازالٍت مؤلمًة في الضفة الئربية، وهو ما يتطل
 اإلسرائيلي في مثل هذا الحل المصيري".

أي ألٍم يمكن أن تسببه التنازالت اإلسرائيلية لإلسرائيليين؟ ومن الذي يمكن أن يفرح بها؟ وأي فرح 
يمكن أن تسببه التنازالت الفلسطينية لإلسرائيليين؟ وهم يربحون مزيدًا من األرض الفلسطينية، مهما 

ات، فكل تنازل فلسطيني هو خسارة للفلسطينيين، ويشكل ربحًا صافيا تكن نتيجة المفاوض
 لإلسرائيليين. 

حتى ما يسمى "تبادل أراض" ال يختلف عن خسارة الفلسطينيين، والربح الصافي إياه لإلسرائيليين. 
ولماذا تسمى التنازالت اإلسرائيلية مؤلمة، وفي حال الفلسطينيين غير ذلك، ما دامت تجلب الفرح 

 المسّرة لإلسرائيليين. و 
ولماذا على الفلسطيني أن يقدم دائمًا مزيدًا من أرضه وممتلكاته قربانًا لسالم موهوم، لم يحل منذ 
قصاء مسألة إقامة "الدولة الفلسطينية"، واستمر هذا  قامة "الدولة الصهيونية" وتجاهل وا  قرار التقسيم وا 
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رض خط التنازالت على الفلسطينيين، والربح ، ليواصل واقع االحتالل ف1967الواقع حتى حرب 
 الصافي لإلسرائيليين، بعد ذلك بما يقارب الخمسين عاما أخرى.

أي تنازالت هي المؤلمة؟ ومن الذي يتألم في واقع احتالل كولونيالي، لم يوفر األرض وما فوقها وما 
ورفض "حل الدولتين"، األمر  تحتها، ولم يبق إلسرائيلييه إال أن يرفعوا من أسهم ضم الضفة الئربية،

الذي يتوافق مع اتجاهات وتوجهات معظم اإلسرائيليين المستوطنين، وغير المستوطنين وحكومتهم 
 اليمينية المتطرفة؟ 

لماذا االستفتاء إذن، إذا كانت النتيجة ستكون محسومة، ولم ال تتجه الحكومة اإلسرائيلية إلى طاولة 
طبيق "حل الدولتين"؟ أم إنها، وتحت زعم احترام خيارات المفاوضات، إذا كان في نيتها ت

اإلسرائيليين، تريد ضم الضفة الئربية باعتبارها مناطق محتلة، على الرغم من تعارض ذلك مع 
القوانين الدولية، ومتى خضعت حكومات االحتالل للشرعية الدولية، وهي األشهر في تحّديها بدعم 

يمية وعربية وعجزها، وهي التي ال يبدو أن في مقدورها تحريك أي حماتها الئربيين، وتواطؤ قوى إقل
 ساكن منذ زمن بعيد. 

من الذي يتألم اآلن، ومنذ احتاللين ونكبتين، بل أكثر؟ أم إن األلم يمكن قياسه بعنصريٍة أيضًا. يتألم 
دم على اإلسرائيلي ألنه يريد أن يقدم على تنازالٍت عن أرٍض وممتلكاٍت ليست له أصال، بل أق

سرقتها يومًا حتى صارت البالد كلها )فلسطين التاريخية( ملك "أيمانه"، وتحت سيطرته وهيمنة كيانه 
 االحتاللي.

أما الفلسطيني فيراد له التنازل عن بالده كلها "كوطن كان يومًا وطنه"، وعن هويته وهوية تلك 
ن األجداد الذين ولدوا وعاشوا واستقروا، البالد، بدون ألم الفقدان والخسران والحنين واالنتماء إلى وط

ولم يأتوا عابرين ليستقروا بعد سطوهم وسرقتهم إرث اآلخرين وتراثهم، ونسبته إلى هؤالء العابرين. أي 
 ألٍم هذا ال يحتمل؟ 

وبعد ذلك، يريدون لنا أن نستمر في التحّسر ومعاناة جالٍم ال تحصى، مع أننا لسنا من ارتكب فعل 
و أيدها، أو تواطأ مع النازيين إلقامتها، ومع أننا ما لبثنا ضحايا النكبات، األولى الهولوكست، أ

 والثانية والثالثة، في حين لم تزل النكبات في حقنا تتوالى من دون توقف، ومن دون رادع. 
لماذا كل هذا األلم في حق شعب البالد المحتلة: من هم في فلسطين الداخل، ومن هم في الداخل 

يني، ومن هم في داخل الداخل، ومن شّرد من كل الدواخل إلى الشتات، ليتحّولوا إلى أشتاٍت الفلسط
 في الشتات؟ ومن أين من هنا إاّل.. إلى حيث يستمر األلم يحيق بالوطن واألرض واإلنسان؟ 

ألبرز بين حلم التنازل عن حق العودة و"ألم التنازالت" اإلسرائيلية، يبقى األلم الفلسطيني العنوان ا
واألصدق لروح الكفاح التحّرري، انعكاسًا مباشرًا لفلسطينية األرض والشعب، وقدسية الحق بالعودة 
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إلى وطن اآلباء واألجداد الذين صنعوا، بدمائهم وعرقهم وجهدهم وكدهم، تاريخية األرض وأبجديتها، 
 وهوية شعب ولد وتوالد وأقام على تلك األرض، منذ فجر التاريخ.

 15/8/2016، جديد، لندنالعربي ال
 
 عالقة دافئة مع إسرائيل ومتوترة مع المصريين .47

 حسين البدري 
أنشد شاعر من الخوارج مهاجًما الحجاج بن يوسف الثقفي، عقب هروبه من مبارزة امرأة تدعى 

أسٌد علّي وفي الحروب نعامة/ »غزالة، عرفت بشدة بأسها، وقيل إنها قادرة على صرع أعتى الرجال: 
 «.تجفل من صفير الصافر/ هاّل برزت إلى غزالة في الوغى/ بل كان قلبك في جناحي طائر ربداء

نستدعى تلك الواقعة المئرقة في القدم، عقب أن سارعت اللجنة األوليمبية المصرية، بإصدار بيان 
، في «الروح الرياضية»يفيد بالتنبيه على الالعب إسالم الشهابي، العب الجودو بااللتزام بالقواعد و

إشارة إلى عدم مصافحة الالعب المصري نظيره اإلسرائيلي، عقب نهاية المباراة، ما اعتبرته اللجنة 
 «.تصرًفا شخصًيا»األوليمبية 

لم تمر سويعات على هزيمة الالعب هزيمة نكراء، حتى طالعنا البيان الذي يتبرأ من رد فعل 
« نتنياهو»فبعدما احتفل مجرم الحرب الدولي الالعب، كأنه إبراء ذمة رسمي أمام دولة االحتالل، 

بذكرى ثورة يوليو في السفارة المصرية في تل أبيب، وشرب مع السفير األنخاب في صحة جمال 
وزيارة وزير الخارجية دولة االحتالل، ماذا ننتظر « العالقة الدافئة»، وبعد تصريحات عبد الناصر

 بإسرائيل؟من هذا النظام في عالقته 
بمشاركته في المباراة، ألننا لو فعلنا ذلك فبماذا نسمي « جريمة تطبيع»الالعب الذي ارتكب ال نلوم 

مصر الرسمية بجاللة قدرها التي تسارع إلى االعتذار عن فعل بسيط قد يئضب دولة يعتبرها أغلب 
حوادث ، رد فعل الدولة الرسمي دائما ما يأتي متأخًرا، وقد ال يأتي أحيانا في «كيان عدو»الشعب 

 مهمة، لكن في موقف كهذا، الدولة هرولت لنفض يدها من مجرد عدم مصافحة بين رياضيين!
في مثل هذه أمور ال يسع المرء إال أن يتساءل عن رؤية هؤالء وتقييمهم وزن مصر الحقيقي في 

ب ليل المنطقة والعالم، مؤامرة مستمرة من العالم ضدنا، هذا ما يصوره كتبة النظام وا عالميوه للشع
نهار، إيطاليا ضالعة في المؤامرة بعد ريجيني، وروسيا متملمة بعد تفجير الطائرة، وبريطانيا أوعزت 

، إذا كان الحال «تخريب مصر»لواحدة من أهم المطبوعات االقتصادية أن تعنون صفحتها األولى بـ
لنظام على تقزيم مصر كذلك كما يصورونه لنا وال يملون من تكرار نئمة المؤامرة، لماذا يصر هذا ا

أمام من يتسمرون عليها؟ لماذا يبحث هذا النظام عن عالقات دافئة مع اإلسرائيليين؟ وال يهتم 
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بتلطيف الجو مع المصريين وقت اشتعال التظاهرات في شوارع المحروسة عقب التنازل عند جزيرتي 
 تيران وصنافير.

وا في ترتيب األوضاع الداخلية والخارجية محير النظام المصري، تخلف من كل حلفائه الذين ساعد
يوليو، تقريبا ألقى بكل حلفائه من النافذة، يساريين وليبراليين وقوى ثورة، أسد في الداخل،  30عقب 

يئضب فيلقي بمن أثار ضيقه في غيابات الزنازين، لكنه يتلقي الصفعات من الخارج بطمأنينة 
دعوة واحدة للتظاهر وتجد قوات األمن المركزي  وسكينة راهب بوذي، ال يتحرك إال ضد الشعب،

تحاصر األمل في كل مكان، النظام ال يعتذر أبدا في الداخل، بل يحب أن تصل األمور إلى أقصى 
درجة من االحتقان، لم يقل وزير الصحة في أزمته مع األطباء، ولم يمتثل للصحفيين، ويقيل وزير 

 لصحفيين، بل تجرأ ويحاكم النقيب!.الداخلية عقب اقتحام األمن مبني نقابة ا
ربما لو كان النقيب يحمل على صدره نجمة داوود لسارع أركان النظام إلى االعتذار أو ربما تقبيل 

 األيادي.
 13/8/2016، المصري اليوم، القاهرة

 
 التجرؤ على أوباما للتنافس على زعامة اليمين .48

 حلمي موسى
فيئدور ليبرمان لتجرئه على اإلدارة األميركية ومقارنة اتفاقها انتقد كثيرون وزير الدفاع اإلسرائيلي أ

النووي مع إيران باتفاقية ميونيخ التي اعتبرت اتفاقية استسالم للحكم النازي. ورأى هؤالء في إدراج 
المحرقة النازية في السجال مع أميركا بشأن االتفاق النووي مع إيران نوعًا من اتهام أميركا بالتالعب 

إسرائيل. وكان يمكن القفز عن هذا الكالم لو أنه لم يكن موجهًا بشكل مباشر للرئيس بمصير 
األميركي براك أوباما الذي ردد كالمًا مفاده أن المؤسسة األمنية اإلسرائيلية ترى أيضًا فوائد االتفاق 

 النووي مع إيران.
وزارة الدفاع كان استثنائيًا  وفي كل حال فإن كالم أفيئدور ليبرمان الذي صدر باسم الناطقة بلسان

ته وأثار تساؤالت جوهرية حول المقصود. وفيما رأى البعض أن هذا الكالم استمرار للصراع  في حدَّ
مع إدارة أوباما حول حجم المعونة العسكرية للسنوات المقبلة قال جخرون إن هذا تنافس داخلي 

الم حول جدوى االتفاق النووي كان رئيس إسرائيلي. فقد فهم ليبرمان من كالم أوباما أن قائل الك
األركان الجنرال غادي جيزنكوت الذي كان في زيارة ألميركا. واعتقد البعض أن ليبرمان كان يحاول 
رسم حدود القيادة العسكرية اإلسرائيلية لتي بدت في اآلونة األخيرة وكأنها تتخذ مواقف مستقلة عن 
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وبينها الشأن النووي اإليراني والتعامل مع السلطة السلطة السياسية في العديد من القضايا 
 الفلسطينية.

غير أن التدقيق في كل أبعاد المسألة يظهر أن ليبرمان ربما كان يبحث عن فرصة للتنافس مع زعيم 
الليكود بنيامين نتنياهو على زعامة اليمين. فمنذ توليه وزارة الدفاع وهو يبدو وكأنه مهادن لنتنياهو 

زعيم البيت اليهودي، نفتالي بينت، جراء صداماته المتكررة مع نتنياهو ضمن مساعيه فيما يتقدم 
كسب زعامة اليمين. وربما وجد ليبرمان في عودة نتنياهو إلى السكة التي وضعتها أميركا بعد طول 

كنتنياهو وأنه يستطيع على الدوام أن « رخواً »صرع مع الرئيس أوباما نفسه فرصة إلظهار أنه ليس 
 «.القامة المنتصبة»كون صاحب ي

وفي كل حال من الواضح أن ليبرمان شعر بسرعة أن الجميع انفّض من حوله. فأميركا ليست كأي 
أمر جخر في الحياة اإلسرائيلية، ألنها عماد وجود هذه الحياة إلى جانب الجيش. وليس صدفة أن 

يأخذ مسافة بعيدة عن ليبرمان. وهذ  يهرع نتنياهو للتنصل من كالم ليبرمان وأن يعمد الجيش إلى أن
ما سّهل إصدار وزارة الدفاع بالغًا ثانيًا تراجعت فيه عن البالغ األول وشددت فيه على أهمية 

 االتفاق النووي، رغم بعض الثئرات فيه والخالفات مع أميركا بشأنها.
زز الميل الذي يزداد ويعتقد خبراء سياسيون في إسرائيل أن بالغ ليبرمان وقبله مواقف نتنياهو تع

اتساعًا في أميركا، والقائل بأن إسرائيل ناكرة للجميل مهما فعلت أميركا من أجلها. فإذا كان وزير 
دفاع يتلّقى مطلع كل شهر مساعدة أميركية على األقل بقيمة ربع مليار دوالر يتجرأ ويتحّدى اإلدارة 

لمعونة للعقد المقبل، فماذا يمكن أن تنتظر األميركية حتى وهو يتفاوض معها من أجل االتفاق على ا
من اآلخرين. ويرى هؤالء أن إسرائيل هي الخاسرة في نهاية المطا  ألن ما تتصّر  به إدارة أوباما 

 حتى اآلن يبين أنها ال تئفر وال تنسى.
ووي ويقول الخبراء إن إدارة أوبما كانت على استعداد لمنح إسرائيل تعويضات طائلة عن االتفاق الن

مع إيران لو وافقت حكومتها على تسهيل تمرير االتفاق أثناء التفاوض بشأنه. ولكن هذه اإلدارة 
نفسها تجُد نفسها اليوم في حّل من ذلك بعدما طّوعت وهزمت أنصار إسرائيل الجمهوريين في 

 الكونئرس وصار بوسعها أن تفرض شروطها على إسرائيل.
نتنياهو ووزير الدفاع السابق إيهود باراك في كل ما يتصل  وقبل شهور قصيرة ورغم الشراكة بين

بالموقف من االتفاق النووي مع إيران، إال أن األخير أعلن سياسة نتنياهو تجاه إيران كانت فاشلة 
مليار دوالر في العقد المقبل  45جدًا. وثمة إيحاءات بأن أوباما كان على استعداد لمنح إسرائيل 

مليار دوالر مثلما يجري الحديث اآلن. وهذا يعني أن سياسة نتنياهو  30وليس أكثر بقليل من 
مليارات دوالر. ولكن ما هو أهم من ذلك  10-7وصراعه مع اإلدارة األميركية كلفت إسرائيل ما بين 
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أن نتنياهو خسر تعاطف ورضى المؤسسة العسكرية التي تدرك أهمية الموقف األميركي ليس فقط له 
نما أيضًا للص  ناعات العسكرية اإلسرائيلية التي تشكل القاطرة األهم لالقتصاد اإلسرائيلي عمومًا.وا 

وهكذا وخالل شهور قليلة من المفاوضات صار نتنياهو أكثر تقّباًل للشروط األميركية واألهم أكثر 
التي  التزامًا للصمت. ويبدو أن وزير دفاعه لم يتعّلم مما جرى مع نتنياهو، ولذلك أقدم على الفعلة

ينتقدها حتى أقرب المقّربين منه. وهذا ما يدفع الكثير في إسرائيل إلى اإليمان بأن نتنياهو أواًل وبعده 
نما لقتل الناطور. وهنا تكمن الكارثة في  وزير دفاعه أفيئدور ليبرمان مياالن ليس ألكل العنب وا 

ئة األثر كهذه ليس فقط على أمن نظر م ن طالبوا بتشكيل لجنة تحقيق قانونية لمنع تكرار حوادث بال
نما أيضًا على اقتصادها.  إسرائيل العام وا 

وعمومًا، ورغم تراجع ليبرمان ليس ثمة ما يمنع تكرار المواقف اإلسرائيلية هذه والصدامات مع 
اإلدارات األميركية المتعاقبة. فالبعض في إسرائيل ال يرى سبياًل إلظهار قوته في العالم إال عبر 

على أميركا. وأميركا كما هو واضح حتى اآلن تناور، لكنها في كل األحوال ال تزال تمنح التجرؤ 
 إسرائيل ما هو أكثر من مقّومات بقائها.

 15/8/2016، السفير، بيروت
 
 الجيش اإلسرائيلي يتسول في الشارع .49

 روغل ألفر
أقامت في « سرائيليشكرا للجيش اإل»الجيش اإلسرائيلي يتسول. دائما يريد المزيد. جمعية باسم 

بسطات في زوايا الشوارع، شبان يلبسون القمصان المرسوم عليها قلب أحمر كبير  األخيرةاآلونة 
ويتوجهون للمارة ويسألونهم إذا كانوا قادرين على التبرع بالمال لجنود الجيش اإلسرائيلي. رغم أن 

، ورغم المساعدة األمريكية الكبيرة. رى أخميزانية الدفاع هي الميزانية األكبر من أي ميزانية حكومية 
االنطباع بأن الجنود بحاجة إلى التبرع من مواطني  تنشإ« شكرا للجيش اإلسرائيلي»فإن جمعية 

إسرائيل ويهود الواليات المتحدة وكندا. ولكن ليس من الالئق أن يطلبوا بأنفسهم، نظرا الحترامهم 
 الذاتي.

سول من اجل جمع بعض المال من الجمهور، الجنود يشاركون الجيش اإلسرائيلي يتعاون مع هذا الت
الحديث يدور عمليا عن مصدر خارجي. يقوم الجيش «. شكرا للجيش اإلسرائيلي»في نشاطات 

هي مقاول يحضر له المال مباشرة من « شكرا للجيش اإلسرائيلي»اإلسرائيلي بتصدير التسول. 
الجمعية من اجل  أيضاال تعمل في فراغ. « رائيليشكرا للجيش اإلس«المفترق، ومن جيب المارة. و

 األموالسنة أخذت  33الجندي تقوم بجمع التبرعات من اجل رفاه جنود الجيش اإلسرائيلي. خالل 
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هو « الفي»صندوق  أيضا. 2012الذي تم الئاءه فقط في  األمرمن الجمهور عن طريق الخدمات، 
بشكل مستقل، واليوم تقوم بفعل ذلك مع الجمعية  جمعية أخذ التبرعات من اجل الجيش اإلسرائيلي
الجيش اإلسرائيلي األمريكية التي تجمع في  أصدقاءمن اجل الجندي. وال داعي للحديث عن منظمة 

كل عام عشرات ماليين الدوالرات لمساعدة جنود الجيش اإلسرائيلي وتحيي المناسبات السنوية في 
 «.فولدور  استوريا»فندق 

لتسول المتشعبة هذه تدفع الجمهور اإلسرائيلي في البالد، واليهود في العالم، إلى جميع نشاطات ا
تصديق أن الجيش اإلسرائيلي، وهو الجهة التي تحافظ على أمننا، يعاني من نقف دائم في 

الذي يمنعه من القيام بمهامه. مواطنو إسرائيل يعرفون أنهم يمولون الجيش  األمرالميزانية، 
الضرائب، لكن التبرع السخي هو مصدر مباشر أكثر، ويمنحهم الشعور  أموالخالل  اإلسرائيلي من

 على التقدير والشكر لهذا الجيش. كإشارة أموالهمبأنهم يعطون الجيش من 
كل  الشواكلهذا وضع مشوه تماما. والحقيقة معاكسة. الجيش اإلسرائيلي يسرق من الجمهور مليارات 

 أموالستمرار، وهناك تبذير وفساد بنيوي. الجيش اإلسرائيلي يسيطر على سنة. ميزانية األمن تنتفخ با
عامة، يفعل بها ما يشاء ويهتم بالمصالح االقتصادية للجنود النظاميين على حساب ميزانيات مدنية 
للمرضى والشيود والفقراء. الجيش اإلسرائيلي هو الجسم االقتصادي األكبر، منظم وقوي في إسرائيل. 

شكرا للجيش »المال للجمهور وليس التسول منه في زوايا الشوارع. جمعية مثل  إعادةيجب عليه 
 ترمز إلى سلم األولويات المريض للمجتمع اإلسرائيلي.« اإلسرائيلي

دافع الضرائب اإلسرائيلي هو مصدر للجيش اإلسرائيلي. إنه يجعله ثري، وفي المقابل الجيش 
عليه أن يشكره وُيقدره من خالل منح المزيد من المال من جيبه اإلسرائيلي يقوم بحمايته، ولذلك فإن 

الخاف. في ظل الوضع الحالي فإن الجيش يوجد إلى درجة معينة من اجل نفسه. والقوى البشرية 
لديها مصلحة اقتصادية ال ترتبط بأمن الدولة. الحرب بالنسبة له هي فرصة اقتصادية. ومصدر 

 فجوات في الميزانية وخلق االحتياطي. إغالقرافعة من اجل للميزانيات. إنه يستخدم الحرب ك
يجب أن نفهم أنه بين الجيش اإلسرائيلي وبين الجمهور يوجد تعارض مصالح اقتصادي. والحل هو 

الذي يحول جميع المواطنين إلى مصدر للجيش اإلسرائيلي، وتحويل الجيش  اإللزاميالئاء التجنيد 
ليهم. ليجند فقط من يريد التجند إ، بدون جنود مدراء ال حاجة إلى جيش مهني صئير وأكثر نجاعة

. والجندي الذي يشعر أنه ال ُيكافأ يمكن أخرى ويدفع له األجر. لتكن الجندية مهنة مثل أي مهنة 
 االستقالة بدال من استكمال الدخل عن طريق التسول.

 14/8/2016هآرتس 
 15/8/2016، القدس العربي، لندن
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