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 أو المدينةمكة  إلى ى"األقص"لن تسمح بتحويل  "إسرائيل": ديختر .1

ألمين الرابةية للكنيسيت اميس  سن سسيراسيل وكاالت: قال آفيي ديترير رسييس لجنية التارجيية وا -القدس 
 ررفض رحويل األقصى سلى مكة والمدينة المنورة حسب رةبيره.

مةلقيا  لليى رصيريحات الةاهيل األردنيي أميس: رشيرد الخريرة األتييرة « القنياة السيابةة»وقال وفقيا  لموقي  
رسي  كثييرا   وبيدال  مين موجة مرزاييدة وارجاهيا  مرصيالدا  ييدلو سليى اليدفاأل لين األقصيى  وهي ا اليدفاأل ا

الجزء الجنوبي من المسجد باروا يرحدثون اآلن لن كامل المساحة الري يقوم لليرا المسجد األقصى  
سراسيل لن رسمح ب لك أبدا    « .وا 

وأضيا:: سن رخكييرهم أن يخةليوا فييي منلقية المسيجد األقصييى ميا فةليوه فيي السييةودية حيين حوليوا مكيية 
مسيييلمين وا لالنرميييا ميييدينرين ال ييييدتلرما سيييوت المسيييلمين  هيييو رخكيييير والمدينييية اليييى أقيييدس مكيييانين لل

منحييير: ومشيييوه ولييين نسيييمح برحقيقييير مللقيييا   وسييينحررم قدسيييية المسيييجد األقصيييى لكننيييا سنصييير لليييى 
 حقوقنا في جبل الريكل.

 16/8/2016، رام هللا، األيام
 

 عريقات: ملف جريمة االستيطان لدى الجنايات الدولية .2
 ل أمييين سيير اللجنيية الرنخي ييية لمنرميية الرحرييير الخلسييلينية صيياسب لريقييات  سن ملخييا  قييا وفييا:- رام هللا

ليين أمليير بارتييا  قييرار لاجييل  حييول االسييريلان وأضيي  أمييام محكميية الجنايييات الدولييية  مةربييا   مركييامال  
  منرا لخرح رحقيق قضاسي بر ه الجراسم.

ت الدوليية المبيادرة بالةميل ايقيا: ولالب لريقات  فيي حيديإل ا الية ميولني ييوم االثنيين  الم سسيا
: "وجرنييا رسيياسل مرلابقيية سلييى دول الةييالم قيياسال   وريياب  لريقييات لملييية رييدمير السييالم وتيييار الييدولرين.

أمييييس حييييول الحمليييية االسييييريلانية قييييير المسييييبوقة ميييين قبييييل حكوميييية االحييييرالل رزامنييييا  ميييي  الرييييداءات 
رابلين فيير  والسيمال للمسيرولنين باقرحامير  المسرولنين اليومية للى المسيجد األقصيى المبيارك والمي

وقييال: "لالبنييا الةيييالم  وكيي لك هييدم المنييازل ومصيييادرة األراضييي والرضييييق للييى الشيييةب الخلسييليني".
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بمحاسييبة دوليية االحييرالل للييى  لييك  وأكييدنا أن مييا رقييوم بيير سسييراسيل يييدمر لملييية السييالم  وتيييار حييل 
راقة  الدماء والخوضى". الدولرين  ما سي دي حرما سلى الرلر: وا 

 15/8/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( 
 

 من أراضي الضفة الغربية %60"الخارجية الفلسطينية": "إسرائيل" تهود أكثر من  .3
رام هللا: أدانت التارجية الخلسلينية بشدة الرصةيد االسريلاني التلير والربررر اسيركماال  لمتلليات 

من األراضيي  %60ة ألرض دولة فلسلين الري رقوم للى أساس ررويد ما يزيد لن الررويد ااسراسيلي
الخلسلينية في الضخة الغربية  ورحويل الرجمةات السكانية الخلسيلينية سليى كانرونيات مةزولية بةضيرا 

 االحرالليييةليين بةييض فييي محيييل ميين المسييرةمرات والمسييرولنين المرلييرفين وبالرييالي سحكييام السيييلرة 
ليريا مين تيالل بوابيات حديديية وأبيرا  لسيكرية للى رلك ال رجمةات واليرحكم بحركية الميوالنين منريا وا 

ت ومسييم  ميين الةييالم نرييام الخصييل أرحولرييا سلييى سييجون حقيقييية األميير اليي ي يكييرس بوضييول وللييى ميير 
 والرمييز الةنصري في أرض دولة فلسلين.

سراسيلية الجسيمة للقانون اليدولي واسررجنت التارجية صمت الةديد من الدول للى رلك التروقات اا
وارخاقيييات جنييي: واسييرغربت ركييرار مواقيي: اادانييات اللخرييية الرييي رصييدر ليين لييدد آتيير ميين الييدول 
والمجرمييي  اليييدولي سزاء التلييير االسيييريلاني الييي ي يليييررم يومييييا  فيييرة السيييالم وحيييل اليييدولرين تاصييية . 

ن في الرةامل م  قضيايا المنلقية ورلاليب ولالبت الوزارة المجرم  الدولي بوق: سياسة الكيل بمكيالي
مجلس األمن الدولي برحمل مس وليارر في مواجرية هي ه الجريمية الكبيرت الريي رريدد األمين واالسيرقرار 

 والسلم الدوليين ورقوض حل الدولرين ورسرررر بإرادة السالم الدولية.
 16/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 لفعاليات التضامنية مع األسرى اإلداريينا تصعيدلدعو تالخارجية الفلسطينية  .4

قالت وزارة التارجية الخلسلينية سنرا جددت دلوررا لكافة سخارات : جرايسي برهوم-القدس المحرلة 
فلسلين في الةالم  بضرورة رصةيد الخةاليات الرضامنية م  األسرت ااداريين المضربين لن 

ل سضرابر لن اللةام شرره الثالإل  واألتوين بلبول اللةام  وفي مقدمررم األسير بالل كايد ال ي دت
 ووليد مسالمة وقيرهم.

 16/8/2016 ،الغد، عّمان
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 بالتعاون مع أجهزة السلطة 2016منذ بداية  فلسطيني 1,200"الشاباك": اعتقال  .5
ال" الةبري أن جراز األمن الصريوني الةام )الشاباك( الرقل أكثر من اكش: رقرير لموق  "و  :التليل
أهدا: سسراسيلية  وأرج   لك  فلسليني بزلم االشرباه برم في الرتليل لرنخي  لمليات ضد   1,200

سلى رنامي قوة الرنسيق األمني م  أجرزة السللة  والري نجحت بحسب وصخر في ضرب كثير من 
باك( وأوضح الرقرير أن التبير الةسكري ااسراسيلي بالموق  أمير بوتبول قال سن )الشا المقاومين.

يض  "بروفايل" مواصخات لمنخ  الةملية الخلسلينية القادمة  بحيإل يرم الرةر: للى "من يريد أن 
وأضا: أن  لك يرم من تالل االسرخادة من لمليات المقاومة الري اندلةت أواسل  ".يكون شريدا  
ى أكثر من أكروبر الماضي للى أيدي منخ ين وحيدين  والري ألقي القبض تاللرا لل /رشرين األول

 ثالثماسة فلسليني بزلم محاولة رنخي  لمليات.
بات الشغل  2015أكروبر  /وأشار التبير الةسكري الصريوني سلى أنر من  األول من رشرين األول

الشاقل ألجرزة األمن ااسراسيلية الرةر: للى كل فلسليني يسريقر في الصبال الباكر ويقرر رنخي  
ن ار مسبق لن ااسراسيليين  بحي لملية ضد   إل رروفر لدت المتابرات ااسراسيلية مادة أمنية وا 

 فلسليني يحمل سكينا.
وبحسب المصدر  ارر  كش: الشاباك بالرةاون م  رجال األمن الصراينة لن سلداد صورة رقريبية 

 ومن تالل المةليات ااحصاسية الري نشرررا لمنخ  الةملية القادم لبر مواصخات المنخ ين السابقين.
دولة الكيان  فقد ربين أن جراز الشاباك رمكن من الكش: المسبق ومن تالل االلرقاالت المرالحقة 

أهدا: صريونية  من بينرم ثالثماسة فلسليني  فلسليني بررمة الرتليل لرنخي  لمليات ضد   1,200لي 
 ال".ا  وفق مةليات التبير الصريوني في موق  "و مروسل ألمارهم لشرون لاما  

بالرتليل لرجمات فداسية ضد مصالح  فلسليني مررما   1,200الرقال  بوتبول: أنر رم  وأضا: 
  مبينا 2015الرقالرم لوال لام  رم   2,900صريونية من  بداية الةام الجاري في أنحاء الضخة مقابل 

ض أن لدد المةرقلين الخلسلينيين سيصل في نراية الةام الجاري سلى الضة:  وزلم أنر قد ألقي القب
للى  2015سلقاء القبض تالل لام    في حين رم  2016تلية رابةة ليحركة حماس من  أواسل  55للى 

 سبةين تلية.
 15/8/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 في األقصى تنذر بـ"مجزرة حقيقية" األحداثنائب أحمد عطون: ال .6

الرشريةي المبةد لن مدينة الناسب في المجلس   الربر أحمد للون: حمرو نسمة-قزة   رام هللا
القدس  األحداإل المررالية في المسجد األقصى المبارك  بمثابة مجزرة حقيقية بحق أولى القبلرين  
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وأضا: للون   والوجود المقدسي  الفرا  سلى أن كل شيء مردد بالررويد واالسريلان في المدينة.
ويمن  المسلمون من دفن موراهم في لصحيخة "فلسلين"  أمس  "حرى القبور رنبش في مدينة القدس 

 أماكن راريتية كمقبرة باب الرحمة ومةمل باب هللا ال ي رم االلرداء للير".
لى أين سيصل في مدينة القدس؟ ومن أجل  لك وض   وأشار سلى أن االحرالل "يةر: ما ا يريد وا 

ين  وهدم البيوت  وميزانيات واسرراريجيات لالسريلان في المدينة  وسحب هويات المقدسي تللا  
  وسلخ أحياء  ات كثافة سكانية فلسلينية سلى تار  ما يسمى بجدار الخصل الةنصري".

وأضا:: "االحرالل يريد أن يجسد حقيقة وهو ال يرةامل بردود األفةال  هناك تلة ممنرجة 
  لالحرالل يةر: من تاللرا سلى أين سيصل في القدس".

صى المبارك  أصبحت تالل اآلونة األتيرة مرصالدة وبشكل وأكد أن األحداإل داتل المسجد األق
رجاه  وفلسلينيا   سسالميا   ورقصيرا   وفلسلينيا   لربيا   كبير جدا ؛ "ألن االحرالل يرت أن هناك انشغاال  

الزمن من أجل فرض أكبر كم من الوقاس  بحق واسردرك: "االحرالل يسابق  قضية القدس واألقصى".
المقدسيين هم وحيدون في ه ه المةركة وهو لدير سمكانية  ت.. االحرالل يةلم أنمدينة القدس والمقدسا

ساسدة ررخق م  الم سسة القضاسية والرنخي ية واألمنية في حكومة االحرالل لتدمة مشاري  اسريلانية 
 رصب في صالح حسم قضية القدس".

وهو نقل الوالية للى المقدسات ونوه للون  سلى أن االحرالل يريد اآلن االنرقال للمرحلة األتلر  
 والمسجد األقصى المبارك من الوصاية األردنية سلى ما رسمى وزارة األديان ااسراسيلية  وصوال  

 لةملية هدم المسجد األقصى المبارك وبناء الريكل المزلوم.
 16/8/2016،فلسطين أون الين

 
 إلسرائيلي عن قطاع غزةإرادة دولية جادة لرفع الحصار ا ريلتوفيدعو مفيد الحساينة  .7

دلا وزير األشغال الةامة وااسكان في السللة الخلسلينية مخيد الحساينة سلى ضرورة روفر  :قزة
و كر الحساينة أنر "رقم بلء  سرادة دولية جادة لرف  الحصار ااسراسيلي لن قلاأل قزة بشكل كامل.

قييد سسراسيل سدتال مواد البناء  سال رقدم لملية االمار في قلاأل قزة  بسبب لدة لوامل  أبرزها ر
 بالمسة من المرضررة بشكل بليغ". 67بالمسة من المنازل المدمرة كليا و 36أنر رم سنراء ما نسبرر 

 15/8/2016 ،القدس، القدس
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 بدء المرحلة العملية لالنتخابات البلدية .8
بية النرتابات المجالس المحلية يخرح اليوم الثالثاء  باب الررشح للقواسم االنرتا: الفي راسد- قزة

  وهي أول انرتابات فلسلينية موحدة رجري من  28/10/2016)البلديات( المزم  سجرا ها في 
 .2006انرتابات المجلس الرشريةي في الةام 

وقال مدير مكرب قزة ااقليمي في لجنة االنرتابات المركزية  جميل التالدي  سن رسيس اللجنة حنا 
من الشرر الجاري.  25يوم الثالثاء  بدء اسرقبال للبات الررشيح من راريتر وحرى ناصر  سيةلن ال

وأوضح التالدي أن السجل االنرتابي ال ي سررسلمر الجرات المةنية  هو ال ي سرجري للى أساسر 
لملية االنرتاب. ويأمكن للموالنين والموالنات الراقبين بالررشح لةضوية أي من مجالس الريسات 

  الررشح من تالل قاسمة انرتابية فقل  وال رقبل للبات الررشح الخردية  وفق لجنة المحلية
 االنرتابات المركزية.

 16/8/2016 ،الخليج، الشارقة
 

 ترأس قائمة "فتح" في االنتخابات المحلية علىعدلي يعيش ينفي موافقته  .9
يس بلديييية نيييابلس نخيييى المرنييدس ليييدلي يةييييش )رسيي: رحريييير تلييدون مرليييوم  محمييد منيييى مييين-نييابلس 
محسوب للى حركة حماس(  األنباء الري رحدثت لن موافقرر للى رساسة قاسمة حركية فيرح    و سابق ا

وأوضح يةيش أن ميا يجيري  لتوض االنرتابات المحلية المقبلة في شرر رشرين أول/ أكروبر المقبل.
رشيكيل قاسمية رقيوم هو مجرد رخاهمات ومباحثيات مي  فصياسل وم سسيات مدينية نيابلس  لالرخياق لليى 

  للى أسس مرنية بةيد ا لن المحاصصة الحزبية.
وشدد لدلي يةيش  تالل حديإل م  "قدس برس"  للى أنر يسيةى مي  "المتلصيين" مين أبنياء نيابلس 
 للييى روحيييد الصيي: الييولني  واالبرةيياد ليين أي اترالفييات  برييد: تدميية النيياس ورحقيييق مصييالحرم.

بلس للجمي "  وهو لليى اسيرةداد للرةاميل مي  أي اقرراحيات؛ بميا وأكد أن القاسمة سركون رحت اسم "نا
 فيرا الرناوب للى رساسة البلدية  "ألجل الحخار للى النسيج االجرمالي".

 15/8/2016 ،قدس برسوكالة 
 

 تكسب دعوى قضائية بخصوص إغالق كازينو أريحا السلطة الفلسطينية .11
لخلسلينية )وفا( نة قرار الحكم الصادر لصالح نشرت وكالة األنباء والمةلومات ا وفا:-هللارام 

 في قضية كازينو أريحا.السللة الخلسلينية 
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كسبت دلوت قضاسية رفةررا شركة "كاب هولدنج" أمام هيسة رحكيم دولية السللة الخلسلينية وكانت 
ح بتصوة سقالق كازينو أريحا  وردت هيسة الرحكيم الدولية الدلوت بالكامل وأصدرت قرارها لصال

  بما يشمل سلزام الشركة برةويض دولة فلسلين والشركة الخلسلينية للتدمات السللة الخلسلينية
مليون فرنك سويسري  2.8الرجارية )سابقا (  لن جزء من المصاري: المررربة للى الدلوت بواق  

 كي(.يمليون دوالر أمر  2.9حو ن)
أريحا  قد أقامت الدلوت الم كورة أمام  وكانت شركة "كاب هولدنج" الري كانت ردير مشروأل كازينو

مليار دوالر  1.5حو نقرفة الرحكيم السويسرية ملالبة الجانب الخلسليني برةويضات مالية رصل ل
 35كي لن سقالق الكازينو  سلى جانب ملالبة دولة فلسلين باسرردادات ضريبية رزيد لن يأمر 

هيسة الرحكيم قد ردت الدلوت بالكامل  وحملت  كي  بااضافة سلى الخواسد  سال أنيمليون دوالر أمر 
الشركة المدلية المصاري: المررربة للى الدلوت  بما فيرا رةويض اللر: المدلى للير لن جزء 

 من المصاري: الري ركبدها في الرحكيم.
صخحة كافة االدلاءات  ورفض كافة الملالبات بالكامل  سواء  290وفند قرار الرحكيم الواق  في 

رد  سلىلمرةلقة بالرةويضات الري ردليرا الشركة والناجمة لن سقالق كازينو أريحا  بااضافة رلك ا
 .2028الدلوت المرةلقة بإرقام دولة فلسلين للى رجديد الررتية لكازينو أريحا حرى الةام 

 15/8/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا
 

 لى كذب نتنياهوالتهامات االحتالل دليل ع المتحدة: تفنيد األمم حماس .11
مييييياس  سييييامي أبيييييو زهيييييري  أن رخنييييييد األميييييم المرحيييييدة لالرراميييييات حأكيييييد النيييييالق باسيييييم حركييييية : قييييزة

"ااسراسيلية" لرا بدلم حركة حماس يمثل دليال  سضافيا  للى "أكا يب" رسيس حكومة االحرالل بنيامين 
 نرنياهو بر ا الشأن.

قى "المركز الخلسليني لإللالم" نستة  منر: "سن وقال أبو زهري في رصريٍح مقرضٍب مساء االثنين  رل
رخنيد األمم المرحدة بالوثاسق واألرقام لالررامات ااسراسيلية لرا بدلم حركة حماس  يمثل دليال  سضافيا  

 للى أن ما الرمد للير نرنياهو بر ا الشأن هو مجمولة من األكا يب".
 نللي لليرا ك ب نرنياهو".وشدد للى أن األلرا: والم سسات الدولية "لم يةد ي

(  نخيييييت ادلييييياءات جرييييياز المتيييييابرات الصيييييريوني UNDPوكانيييييت وكالييييية األميييييم المرحيييييدة للرنميييييية )
"الشيياباك"  بييأن المةرقييل وحيييد البييرش )مقيياول لييدت الوكاليية(  قييد تيير  ليين مبادسرييا واسييرغل مواردهييا 

 لتدمة حركة حماس.
 15/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 منظم تشّنه قيادات وازنة في فتح بشكل ممنهج وغير عشوائي لهجومة تتعرض حماس: الحرك .12

 كرت حركة حماس  أنرا ررةر ض لرجوم مينرم رشين ر قييادات وازنية فيي حركية : األترس زينة-الدوحة
 "فرح" ضد ها "بشكل ممنرج وقير لشواسي".

ر لليى حركرير يحميل والربر القيادي في "حماس" والمرحدإل باسمرا  حسيام بيدران  أن الرجيوم  المركير 
فييي لياريير "م شييرا للييى سربيياك ومخاجييأة فييي صييخو: فييرح ميين قييرار حميياس المشيياركة فييي االنرتابييات 

 المحلية".

ييا قييال سنيير "هجييوم فرحيياوي" هييو "سربيياك الةملييية لورأت بييدران فييي حييديإل لييي "قييدس بييرس"  أن ا رييد: مم 
مين رد فةيل جريات سقليميية ودوليية فيي حيال االنرتابية والريأثير لليى رأي الشيارأل الخلسيليني ورتويخير 

 فوز حماس أو القواسم الري ردلمرا".
وشييدد للييى أن االنرتابييات؛ المحلييية والةاميية )الرساسييية والرشييريةية( والمجلييس الييولني  "حييق للشييةب 
الخلسليني وليس من ة من أحد"  مرابة ا "وال يحيق لخيرح أو لغيرهيا أن رأيرهن الشيةب لمصيالحرا الحزبيية 

 وضةرا الداتلي".أو ل
ولخييت بييدران سلييى رصييريحات صييدرت ميي تر ا ليين قيييادات فييي حركيية "فييرح"  رلالييب فيرييا للن ييا برأجيييل 

 االنرتابات  قاسال  "ال يحق لخرح رأجيل االنرتابات بزلم لدم جروزيررا".
 15/8/2016قدس برس، 

 
 تعلن عن اسم كتلتها في االنتخابات البلدية المقبلة فتح .13

كرلرريا الريي سيرتوض االنرتابيات البلديية المزمي  لقيدها فيي الثيامن مين  أنت حركة فرح أللن :رام هللا
صيمود شيراكة رنميية" مةيا مين أجيل  رحدي-المقبل  سرحمل اسم "كرلة الرحرر الولني والبناء  أكروبر

 االسرقالل والحكم المحلي الرشيد.
محليي ييوازن بيين المةياير  وأوضحت الحركة أنرا سرتوض االنرتابات من أجل رحقيق منرومة حكيم

والمرللبيييات الحكيييم المحليييي ورسييياهم فيييي سنجييياز مشيييروأل الرحيييرر اليييولني مييين تيييالل رحدييييد أولويارريييا 
ومرللباررا المحلية برةزيز الصمود وحماية األرض ومواجرة االسريلان ورلوير البنية الرحية وروفير 

المشياركة المجرمةيية انلالقيا مين مخريوم  شيةبنا الخلسيليني وروسيي  داسيرة أبناءالتدمات الالزمة لكافة 
 رةزيز الشراكة الديمقرالية.
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ميين جانبيير  قييال رسيييس اللجنيية االالمييية لحركيية فييرح منييير الجيياقوب  سن رسييالة الحركيية هييي رةزيييز 
الحييياة الديمقراليييية والحخيييار لليييى الرةدديييية وررسييييخ قييييم الةدالييية االجرماليييية وروسيييي  داسيييرة المشييياركة 

 لحكم محلي رشيد لتدمة الموالن ورفاهيرر. أصيلةلمنرومة قيم  المجرمةية وصوال  
 15/8/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 الوحدة وتعزيز الهوية الوطنية إلنجازفرصة  البلديةنرى في االنتخابات  :فتح .14

قييال المرحييدإل باسييم حركيية فييرح أسييامر القواسييمي  سن حركيية فييرح رةبيير ليين اررياحرييا الةميييق  :رام هللا
شيييكل مييين أشيييكال  أي اجيييراءاجيييراء االنرتابيييات البلديييية فيييي أرجييياء اليييولن كلييير  بةيييد منييي  حمييياس 

  والي ي  هيب 2007من  االنقيالب األسيود اليدموي الي ي بيدأ فيي صيي: الةيام  والديمقراليةاالنرتابات 
نرج فلسليني من تيرة أبناء وقييادات حركية فيرح  مةللية  ليك بالربياره انرصيارا للي 800ضحيرر حوالي 

الييديمقرالي الرةييددي اليي ي ربنريير حركيية فييرح وأصيييرت للييير  وهزيميية لليينرج الرالمييي اليي ي ال يييي من 
 بالديمقرالية  وركريسا لوحدة األرض والشةب والمصير.

نجياز وأكد القواسمي في بيان صحخي يوم االثنين  أن حركة فرح ررت في االنرتابات البلدية فرصة ا
ديمقراليية والشييراكة والرةددييية ولخير االنقييالب ورصيليب الجبريية الداتلييية الوحيدة الولنييية لليى قالييدة ال

المصيييالحة لليييى  أسييياس اليييولن  ارميييامفيييي وجييير المحريييل الغاصيييب  والسيييةي لجةلريييا بوابييية حقيقيييية 
انرتابيات رشيريةية ورساسيية  وقيال: نيرت أن االنرتابيات وان  سليىوالشةب أكبير مين الجميي   والي هاب 

فرصة لشةبنا الةريم لرةزييز الرويية الولنيية  الريي ضيحى مين أجلريا اآلال:  راأن سالكانت تدمارية  
 من تيرة قيادارنا وكوادرنا وأبناء شةبنا البلل  ولخر االنقسام والرالمية.

 15/8/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 ددبتقديم قوائم المرشحين في موعدها المح مةملتز فتح فايز أبو عيطة:  .15
يوم االثنين  أنرا ملرزمية برقيديم قواسمريا لالنرتابيات البلديية فيي الوقيت المحيدد   أكدت حركة فرح: قزة

  وفقا للقانون.
فييايز أبييو ليليية النييالق باسييم حركيية فييرح وحملررييا االنرتابييية: "سن الحركيية ال رييزال منشييغلة  د.وقييال 

ورحقييق ر يية وبرنيامج  المحليية لمجيالس بالبحإل لن المرشحين األكخأ واألقدر للى سدارة الةمل فيي ا
 الحركة الولني واالنرتابي".
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وأوضح أبو ليلة لي"الحياة الجديدة" أن االنرتابات المزلم سجرا ها في الثامن من شرر أكروبر المقبل 
سرلرزم فيرا حركية فيرح برقيديم قواسمريا فيي الوقيت المحيدد وفقيا للقيانون  م كيدا أن المةييار األول الي ي 

 والرتصة والمرنية بااضافة سلى الرجربة وحسن السمةة. الكخاءةالحركة هو  وضةرر
 15/8/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 منجم للكوادر السياسية والعسكرية فلسطينواال: جامعات موقع  .16

سلل التبير الةسكري ااسراسيلي أمير بوتبول في موق  واال ااتباري  الضوء للى الدور ال ي رقوم 
ر الكرييل اللالبييية فييي الجامةييات الخلسييلينية  فييي رتييريج قيييادات سياسييية رواجيير سسييراسيل ورتييوض بيي

 النضال ضدها سياسيا ولسكريا.
وأشييار بوتبييول سلييى أن ميين بييين هيي ه القيييادات القاسييد الةسييكري السييابق لحركيية حميياس يحيييى لييياش  

ثي  مضييخا أن هي ه الكريل اللالبييية والقييادي الخرحياوي المةرقيل فيي السيجون ااسييراسيلية ميروان البرقيو 
رميييارس اليييدور  ارييير  ويتييير  مييين بينريييا مييين ينخييي  الةملييييات المةاديييية اسيييراسيل  وهيييو ميييا ييييدف  أجريييزة 
المتيييابرات ااسيييراسيلية لمواجرييية هييي ا الرحيييدي  مييين تيييالل بييي ل جريييود كبييييرة التريييراق هييي ه األجسيييام 

دي اسراسيل ال ي رقوم بر ه ه الكريل اللالبيية وأشار الكارب ااسراسيلي سلى أن الدور المةا اللالبية.
  وهيو ميا دفي  أجريزة األمين ااسيراسيلية فيي حينريا سليى محاولية 1987يةود سلى أيام االنرخاضية األوليى 

الرغليييب لليييى ألميييال الةنييي: الخلسيييلينية لبييير ليييدة تليييوات  مييين بينريييا سقيييالق الجامةيييات والمةاهيييد 
 جامةة بير زيت. الرةليمية في الضخة الغربية  وللى رأسرا

ووفقييا للكارييب فييإن هيي ه القييرارات لييم ريي د ب سلييى رخكيييك البنييية الرنريمييية الييار الكرليية ااسييالمية الريياب  
 لحركة حماس  بل أدت سلى رقويررا وزيادة رماسك بنيررا الرنريمية.

ي رينقلرم  وأوضح أن الكرل اللالبية الخلسلينية قامت برحشيد الجماهير  ودفي  األميوال للحيافالت الري
وروزي  المواد الرحريضية  ورنخي  بةض لمليات اللةن  مما أشةل األضواء الحمير فيي أجريزة األمين 
جيراء الرحقيقيات مي  نشييلاء  ااسيراسيلية ودفةريا لبي ل المزييد مين الجريد فييي جمي  المةلوميات األمنيية وا 

 ه ه الكرل اللالبية.
  وقليق  لييس فقيل للمتيابرات ااسيراسيلية بيل وأشار سليى أن الكريل اللالبيية باريت رشيكل مصيدر سزليا

السللة الخلسلينية محمود لبياس الي ي ييرت فيريا مصيدر رردييد لير  لرسيس-مةاوفي آن واحد -أيضا 
والسرقرار الشارأل الخلسليني  بزلم أن الكرلة ااسيالمية رقيوم فيي بةيض األحييان بأنشيلررا بروصييات 

ن مييي  االنرقيييادات الحيييادة الريييي يصيييدرها قيييادة الكريييل ورةليميييات مييين قيييادة حمييياس فيييي التيييار   بيييالرزام
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اللالبييييية ضييييد السييييللة الخلسييييلينية  ممييييا يرسييييبب فييييي حمييييالت اسييييردلاءات لرييييم لييييدت أجرييييزة األميييين 
 الخلسلينية.

وترم الكارب بالقول سن حماس اسرلالت قبل لقد من الزمن أن رصل سلى لبقة المثقخين من الشبان 
فييييرم نيييواة رنريميييية جييييدة لبيييإل أفكارهيييا ومةرقيييداررا فيييي أوسيييال  الييي ين "يرةبيييون لليييى أنخسيييرم"  ورأت

الخلسييلينيين لبيير سلييار الكرليية ااسييالمية  فييي مترليي: الجامةييات الخلسييلينية ميين جنييين شييماال سلييى 
 التليل جنوبا  هك ا فةلت حماس في السابق وهك ا رواصل اليوم  للى حد رةبيره.

 15/8/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 2013كشف اعتقال شاب من العبيدية نفذ عملية طعن عام االحتالل ي .17
  بنشير رخاصييل الرقيال منخي  لمليية لةين جيرت فيي شيرر كيانون األول أميسسمح االحيرالل  :القدس
   للى دوار جب  شرقي القدس والري أصيب فيرا شرلي سسراسيلي بجرول مروسلة.2013لام 

بالرةيياون ميي  الجيييش  "الشيياباك"ات ااسييراسيلي وبحسييب مييا نشييرت المواقيي  الةبرييية فييإن جريياز المتييابر 
لامييا( ميين بلييدة الةبيدييية شييرقي  21ااسييراسيلي والشييرلة الرقلييوا ميي ترا  الشيياب يييونس للييي أبييو حنييك )

بيت لحم  والي ي رررمير سسيراسيل برنخيي  لمليية اللةين فيي الثاليإل والةشيرين مين شيرر كيانون أول ليام 
رات ااسيراسيلية أنير قيرر مي  نخسير ودون الرشياور مي  أحيد وقد الرر: في الرحقيق لدت المتاب .2013

بيت لحم   سلىرنخي  لملية لةن  وقام بشراء سكين ملبخ واسرقل سيارة أجرة من مدينة رام هللا وارجر 
ولييدت وصييولر سلييى دوار جبيي  شييرقي مدينيية القييدس شيياهد شييرليا  سسييراسيليا  يقيي: لوحييده للييى الييدوار  

الشيرلي  ولةنير لةنير واحيدة  سليىونيزل مين سييارة األجيرة وروجير مباشيرة واترار رنخي  لملية اللةين 
بالسييكين الرييي كييان يتخيرييا فييي الجاكيييت ثييم هييرب ميين الموقيي   وقييد أصيييب الشييرلي ااسييراسيلي جييراء 

  لك بجرول وصخت بالمروسلة نقل للى اثرها سلى المسرشخى لرلقي الةال .
 16/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 اإلسرائيلي جيشالقادة ألوية ووحدات على سلسلة تغييرات في  يصادقيزنكوت آ .18

صيادق قاسيد أركيان جييش االحيرالل ااسيراسيلي قيادي آيزنكيوت لليى سلسيلة : اليرأي –القدس المحرلية 
 رغييرات كبيرة للى مسروت قادة ألوية ووحدات جيشر ومناصب قيادية أترت.

جيييش االحييرالل وهييي ألوييية: المرليييين  جخةيياري  ورشييمل الرغييييرات رةيييين قييادة جييدد أللوييية النتبيية ب
 ناحال  كخير  الكوماندو.
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كميييا جيييرت رةييييين قاسيييد جدييييد لوحيييدة مكافحييية األنخييياق "يرليييوم" وقاسيييد جدييييد لوحيييدة الكومانيييدوز البحيييري 
 "  سضافة لرةيين قاسد جديد لقالدة "رامات دافيد" الجوية  ورغييرات أترت.13التاصة "شييلت 

 16/8/2016، الرأي، عّمان
 

 اإلسرائيليريفلين وليبرمان يدعمان القضاء العسكري  .19
ااسييراسيلي  أفيغييدور  دفاألألييرب كييل  ميين اليير سيس ااسييراسيلي  ر وفييين ريخلييين  ووزييير اليي: الليييب قنييايم

ليبرمان  أمس ااثنيين  لين دلمرميا للقضياء الةسيكري  لسيلات االحيرالل  فيي سشيارة واضيحة لقضيي ة 
 ور أزرييياه  و ليك تييالل مراسيم رنصيييب ثالثية قضيياة جيدد سلييى المحكمية الةسييكري ة الجنيدي  القارييل  سليي

لالحيرالل  فييي حخييل أقيييم فيي بيييت رسيييس الد وليية ااسيراسيلي   رفلييين  شييارك فييير  كيل  ميين القاضييية فييي 
المحكميية الةليييا  مريييام نيي ور  ورسيييس هيسيية أركييان الجيييش ااسييراسيلي   قييادي آيزنكييوت  والمسرشييار 

 للحكومة  أفيحاي مندلبالت. القضاسي  
 16/8/2016، 48عرب 

 
 وهو اليوم يتكون من مركز تمتد منه خمسة فروعلم يتغير جوهر النظام اإلسرائيلي زحالقة:  .21

ودييي  لييواودة: دلييا ناسبييان لربيييان فييي برلمييان سسييراسيل )الكنيسييت( لمقالةررييا دوليييا للييى  –الناصييرة 
ا لين سمةانريا فيي انررياك حقيوق الشيةب الخلسيليني. وتيالل قرار جنوب سفريقيا الراريتية بغيية ردلري

)الرجمييي   مشييياركرر فيييي المييي رمر السييينوي لمنرمييية "روناليسيييراري" اايلاليييية قيييال الناسيييب جميييال زحالقييية
الولني الديمقرالي/ المشرركة( سن الشةب الخلسليني وق  ضحية حالة كولونيالية مزدوجية: االنريداب 

لصيريوني مين جرية أتيرت. الفريا سليى أن المسيةى اقامية دولية يروديية البريلاني من جرة والمشروأل ا
 في فلسلين أدت لتلق حالة فصل لنصري )ابرررايد( والى ررانسخير في آن واحد. 

وأضا:: "الرغييرات الري لرأت للى بنية سسراسيل لم رغي ر جوهر النرام ااسراسيلي وهو الييوم يركيون 
ة يرودية ديمقرالية لليرود ونرام رمييز لنصري ضد فلسلينيي من مركز رمرد منر تمسة فروأل: دول

ان ونرام ابرررايد صر: في الضخة الغربية  الداتل ونرام سجن في قزة رلةب في سسراسيل دور السج 
ونرم رروييد فيي القيدس ونريام سبةياد لخلسيلينيي الشيرات. وأوضيح أن هي ا هيو نريام واحيد  وهيو لييس 

 رايد في جنوب أفريقيا لكنر بالرأكيد من نخس الةاسلة."نستة لبق األصل لنرام االبرر
 16/8/2016القدس العربي، لندن، 
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 إلغاء اإلضراب العام في السلطات المحلية"إسرائيل":  .21
ألليين مركييز السييللات المحلييية فييي الييبالد  يييوم ااثنييين  ليين سلغيياء ااضييراب الةييام فييي : قاسييم بكييري

لغاء قرار لدم افررال الةام الدراسي برياريخ السللات المحلية في نراية شرر آب/ أق سلس الحالي  وا 
 وأكد مركز السللات المحلية أنر سيجري افررال الةام الدراسي في مولده المحدد.. 1/9/2016

وجييياء قيييرار سلغييياء ااضيييراب  فيييي ألقييياب قيييرار وزارة الماليييية سلغييياء البنيييود الريييي الريييرض لليريييا مركيييز 
انون الرسييييويات اليييي ي يشيييييمل سلسييييلة ميييين الضييييربات االقرصيييييادية السييييللات المحلييييية بمييييا يرةليييييق بقيييي

 ل.يكوالرقليصات في ميزانيات الحكم المحلي  بمبلغ ملياري ش
 15/8/2016، 48عرب 

 
 المسروقة اإلسرائيلي المنظمات اإلجرامية اإلسرائيلية تستخدم أسلحة الجيش .22

لية رسيرتدم أسيلحة مسيروقة مين كش: رقرير جديد للشرلة أن منرمات الجريمة ااسيراسي: رامي حيدر
 الجيش ااسراسيلي  ال ي وصخرر بالمتررق  لرنخي  جراسمرا داتل المدن واألحياء السكينة.

وجيياء فييي الرقرييير اليي ي نشييررر صييحيخة "يسييراسيل هيييوم" أن منرمييات الجريميية ااسييراسيلية اسييرتدمت 
جريميية   1,248ا  ميين أصييل جريميية ارركبرريي 1,000أسييلحة مصييدرها الجيييش ااسييراسيلي فييي أكثيير ميين 

 في الةامين ونص: األتيرين  ومن بينرا قنابل ولبوات ناسخة ورشاشات.
وقالييت الشييرلة فييي رقريرهييا سن األسييلحة رصييل سليييى يييد المنرمييات ااجرامييية ميين تييالل سييرقررا مييين 
القواليد الةسيكرية أو مين بييوت الجنيود  وكشيخت أن أنيواأل لدييدة مين األسيلحة وصيلت سليى أييدي هيي ه 
المنرمات  منريا صيواريخ الكري: والقنابيل اليدويية والةبيوات الناسيخة والقنابيل الموقورية الريي اسيرتدمت 

 أكثر من مرة لقرل أشتاة داتل سياراررم أو للى اللرقات.
جريميية ارركبييت بواسييلة  232جريميية جناسييية  منرييا  282  بحسييب الرقرييير  ارركبييت 2016ومنيي  بداييية 

ي  وقاليت الشيرلة سنير فيي حيوادإل سليالق النيار لليى منياول أو سييارات  سالل راب  للجيش ااسيراسيل
ال يمكييين رحدييييد مصيييدر السيييالل مييين تيييالل رحلييييل المقييي وفات  لكييين أقليييب الرييين أن مصيييدرها هيييو 

 الجيش  ألن أسلحرر بارت مراحة لر ه المنرمات الري اتررقرر.
 15/8/2016، 48عرب 

 
 محمود عباسيض ضد حملة تحر  تشن  وسائل اإلعالم اإلسرائيلية  .23

اليييرسيس الخلسيييليني محميييود  ضيييدحملييية رحيييريض واسيييةة رشييين وسييياسل االيييالم ااسيييراسيلية : ريييل أبييييب
المرمثليية بلجنية المرابةيية الةلييا الرييدتل  48 نير للييب مين القيييادة السياسيية الشييةبية لخلسيلينييأللبياس 
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والربرت  فرح( وحركة "حماس".والمشاركة في الجرود الةربية المب ولة لرحقيق المصالحة بين حركرر )
قوت اليمين الحاكم ه ه الدلوة بمثابية "ريدتل فيي الشي ون ااسيراسيلية الداتليية( بالربيار أن فلسيلينيي 

 والرواصل م  حركة حماس اارهابية". موالنون في سسراسيل( ومحاولة لحثرم للى االرصال 48
 16/8/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 يدان لفصل بيت لحم عن القدس والخليلمشروعان استيطانيان جد .24

شرلت السللات ااسراسيلية في األيام األتيرة بألمال مسح أراٍض في : هللا رام-محمد يونس 
المنلقة الواقةة بين مسرولنة "أفرات" ومزرلة "رل ليرم" برد: ربلرما م  بةضرما بةضا  

 رجم  اسريلاني واحد. سلىورحويلرما 
فصل  سلىلملية الروس  االسريلاني الجديدة سر دي  أني مشرولرا ه ا هو وما لم رةلنر السللات ف

مدينة بيت لحم كليا  لن مدينة القدس  وهو ما الربررر "حركة السالم اآلن" ااسراسيلية "مدمرا " لحل 
 الدولرين.

مسرولنة رسمى "قوش لرصيون"  14ورق  هاران المسرولنران ضمن كرلة اسريلانية م لخة من 
مدينة القدس للى نحو يخصلرا رماما  لن مدينة بيت لحم الري كانت للى مدت الراريخ روأمة  ورحيل

جغرافية ودينية لرا. ورزامن الكش: لن مشروأل الروس  االسريلاني ه ا م  مشروأل آتر لخصل 
 "قيرو" منخصل. سلىمدينة التليل لن مدينة بيت لحم ورحويل كل منرما 

السللات  سنمةية الدراسات الةربية في القدس تليل الرخكجي وقال مدير قسم التراسل في ج
ااسراسيلية بدأت بقل  اللريق الواصل بين التليل وبيت لحم لخصل المدينرين كليا  لن بةضرما 
بةضا  ولزلرما. وأضا: أن قل  ه ا اللريق يررافق م  مشروأل اسريلاني لبناء ما يسمى "مدينة 

أل: دونم  موضحا   11لشرة آال: وحدة سكنية رقام للى  نحو الحداسق" في أراضي بيت لحم يضم
البحر الميت  سلىالمشروأل يمرد من "التل األتضر" الخاصل بين سسراسيل والضخة قربا  وصوال   أن

أن ه ا المشروأل يررافق م  مشروأل آتر انشاء سكة حديد رمر من  سلىفي أقصى الشرق. وأشار 
 ولنات م  مدينة القدس.أسخل مدينة بيت لحم  ورصل المسر

 16/8/2016الحياة، لندن، 
 

 فلسطيني مضربون عن الطعام أسيرنحو مئة : نادي األسير .25
سنادية في سجون  نحوأكد نادي األسير الخلسليني اليوم أن  مسة أسير يتوضون سضرابات فردية وا 

 للى االلرقال ااداري والةزل. االحرالل  احرجاجا  
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للى الروالي  احرجاجا للى رحويلر  62الل كايد يواصل سضرابر لليوم اليوأوضح النادي أن األسير ب
لاما ونصخا في األسر  وهو  14سلى االلرقال ااداري في يوم اافرا  لنر  و لك بةد قضاسر 

 من الجبرة الشةبية في لدة سجون. أسيرا   91محرجز في مسرشخى "برزيالي" ااسراسيلي  ويسانده 
 15/8/2016 نت، الدوحة، الجزيرة

 
 " تحّول األسرى إلى جثث أو معاقينإسرائيلهيئة شؤون األسرى: " .26

قال رسيس "هيسة ش ون األسرت والمحررين" ليسى قراق   سن االحرالل يريد أن : الفي راسد- قزة
 يحو ل األسرت الخلسلينيين في سجونر سلى جثإل أو مةاقين.

يم شوامرة ال ي يقب  في المسرشخى األهلي و كر قراق   تالل زيارة األسير المحرر المريض نة
شريدا  داتل السجون بسبب  55بالتليل في حالة صحية حرجة  أمس االثنين  "سقل أكثر من 

 ااصابة باألمراض  سضافة سلى المسات من األسرت المحررين بةد اافرا  لنرم".
 16/8/2016الخليج، الشارقة، 

 
 أسير محرر مواطنًا بينهم 20قوات االحتالل تعتقل  .27

موالنا  تالل لمليات دهم واقرحام في  20"األيام": الرقلت قوات االحرالل  أمس   -رام هللا 
 محافرات لولكرم وجنين وبيت لحم ورام هللا والبيرة ونابلس وقلقيلية.

نضال يةقوب هو و  أسير محرربينرم  شبان تمسةفخي محافرة لولكرم  الرقلت قوات االحرالل 
وفي محافرة جنين الرقلت قوات االحرالل  قضى في سجون االحرالل رس  سنوات.ال ي انخيةات 

وفي محافرة رام هللا  وفي محافرة بيت لحم  الرقلت قوات االحرالل سرة موالنين. ثالثة موالنين.
وفي محافرة التليل  الرقلت قوة من شرلة "حرس الحدود"  والبيرة الرقلت قوات االحرالل موالنين.

 21لاما( ونجلر محمد ) 52  الموالن يوس: محمد حسين بريغيإل )أمسية  بةد ررر ااسراسيل
 لاما(  و لك بةد دهمرا مرجرا لبي  التضار رملكر الةاسلة.

 16/8/2016األيام، رام هللا، 
 

 منزل الشهيد الطرايرة بناءحملة شعبية إلعادة  .28
أهالي بلدة بني النةيم شرق التليل وبين  انللقت اليوم االثنين دلوات للبدء بحملة شةبية بين: التليل

م سسات البلدة وللى رأسرا المجلس البلدي الادة بناء منزل الشريد محمد ناصر لرايرة وال ي 
 هدمرر قوات االحرالل مساء أمس.
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وأفاد مراسل "المركز الخلسليني لإللالم" أن أهالي بلدة بني النةيم رةردوا لقب رخجير قوات 
رجاأل البيت كما كان.االحرالل لمنزل   لاسلة لرايرة في البلدة بالةمل للى بناسر من  اليوم األول  وا 

من جررر أكد رسيس بلدية بني نةيم محمود مناصرة  أن البلدية وبالرةاون م  أهالي البلدة للى 
 اسرةداد رام الادة بناء منزل لرايرة للى الخور  م كدا أن ه ه التلوات سو: ربدأ من اليوم.

 15/8/2016، ركز الفلسطيني لإلعالمالم
 

 حققها المعتقلون الفلسطينيون في السجون اإلسرائيلية قياسية ماإلضراب عن الطعام: أرقا .29
األناضول: حل م المةرقلون الخلسلينيون القابةون في السجون ااسراسيلية أرقاما  قياسية في  –قزة 

 11  تاض مةرقلو سجن "لسقالن" في حاالت ااضراب لن اللةام "الخردية" و"الجمالية"  س
 65  ااضراب األلول في راريخ ااضرابات الجمالية  اسرمر ليلة 1976كانون األول  ديسمبر/
 يوما . 

يوما   227فيما سج ل سامر الةيساوي  ألول سضراب لن اللةام ين خ  بشكل فردي  واسرمر ليلة 
دون  اادارياحرجاجا  للى الرقالر   2013نيسان لام  وأبريل/ 2012بين أقسلس/ آب لام 

 محاكمة. 
ومن أشرر المةرقلين المضربين لن اللةام  في الوقت الحالي  حسب ما رقول م سسات حقوقية 

يوما  احرجاجا للى لدم سلالق  60فلسلينية  بالل كايد  ال ي مضى للى سضرابر أكثر من 
ويلر لاللرقال ااداري. فيما بدأ مسات لاما  ورح 15سراحر  رقم انرراء فررة محكوميرر البالغة 

 المةرقلين الخلسلينيين سضراب ا مخروحا  لن اللةام رضامنا  م  كايد. 
وبدأ الصحافي لمر نز ال  المةرقل في السجون ااسراسيلية  التميس الماضي  سضرابا مخروحا لن 

 اللةام رفضا اللرقالر سداريا. 
لن اللةام في السجون ااسراسيلية  في سجن نابلس  وجرت أول رجربة فلسلينية لتوض ااضراب

  حيإل تاض المةرقلون سضرابا  لن اللةام اسرمر لمدة ثالثة أيام؛ احرجاجا  للى 1968أواسل لام 
سياسة الضرب واا الل الري كانوا يرةرضون لرا للى يد الجنود ااسراسيليين  وللملالبة برحسين 

 أوضالرم المةيشية واانسانية. 
روالت بةد  لك ااضرابات  بحسب مركز المةلومات الولني الخلسليني. ويةربر تضر لدنان  ثم

يوما. وبحسب مركز  66  واسرمر 2015يار أيأول من تاض سضرابا مخروحا لن اللةام في مايو/ 
 مةرقلين جراء ااضراب لن اللةام. تمسةالمةلومات الولني الخلسليني  فقد روفي 

 16/8/2016القدس العربي، 
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 اقتحام المسجد األقصى يجددونالمستوطنون اليهود  .31

لبر مجمولات صغيرة ومررالية من  األقصىجددت مجمولات من اليرود أمس اقرحاماررا للمسجد 
جرة باب المغاربة بمرافقة حراسة مشددة من شرلة االحرالل ووحداررا التاصة. ونخ  المرلرفون 

يغادروا لصالح مجمولات اسريلانية أترت. وأرت ه ه  جوالت في باحات ومرافق المسجد قبل أن
 االقرحامات بةد اقرحامات واسةة أول من أمس األحد سحياء ل كرت تراب الريكل المزلوم.
 16/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 مدينة حول العالم 34 بمشاركة من أجل التعليم في فلسطين ماراثونيشاركون في اآلالف  .31

شارك اآلال: في أرب  وثالثين دولة في الةالم في ماراثون تاة من : سةدتفادي أبو  -رام هللا 
 أجل الرةليم في فلسلين رحت شةار "اركض من أجل فلسلين وادلم الرةليم".

وأشر: للى رلاية الماراثون صندوق "ريرش اديكيشين". وهي م سسة أمريكية قير ربحية  رأسست 
 األكاديمية. مرمأحاللمسالدة الللبة الخلسلينيين لرحقيق 

وهد: الماراثون جم  الربرلات من أجل روفير منح دراسية لللالب المرخوقين في فلسلين ال ين لم 
 يسرليةوا االلرحاق بالجامةات الخلسلينية بسبب األوضاأل المادية.

ضافة  مدينة في  34مدينري رام هللا في الضخة الغربية وقزة في القلاأل  انللق الماراثون في  سلىوا 
الةالم منرا مدينة فوز دو قواسو  وشارك فيرا ما يقارب أل: شتة من بينرم نتبة من الةدَّاسين 
والرياضيين البرازيليين ورسيسة بلدية المدينة ورسيس م سسة سد سيرايبو ور ساء م سسات رسمية 

 ومدنية وسخير فلسلين.
رح: محمود درويش برنريم من وانللق الماراثون في رام هللا من مدرسة  كور رام هللا وصوال لم

محافرة رام هللا والبيرة والمجلس األللى للشباب والرياضة بةد رحضيرات امردت لةدة أشرر. وشارك 
 فير المسات من المرلولين بحضور لدد من المراكز والنوادي المجرمةية الناشلة. 

ألول واألساس هو جم  و كر المدير الرنخي ي في صندوق "ريرش اديكيشين" وليد مزيد أن الرد: ا
 الربرلات لروفير المزيد من المنح للللبة المحراجين. 

 16/8/2016 لندن، القدس العربي،
 
 
 



 
 
 
 

 

 20 ص             4022 العدد:        16/8/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

   بيت حانونر تجار القطاع يتظاهرون ضد سياسة سحب التصاريح والتضييق اإلسرائيلية على معب .32
ام مةبر بيت حانون نرم رجار ورجال ألمال من قلاأل قزة يوم أمس رراهرة أم: أحمد فياض -قزة 

"سيرز" أقصى شمال قلاأل قزة  في تلوة احرجاجية ضد قرارات سللات االحرالل ااسراسيلية سحب 
 رصاريح المسات منرم دون أسباب.

رف  الرجار الفرات ردلو الرسيس الخلسليني محمود لباس ورسيس الحكومة رامي الحمد هلل سلى و 
 الرقال الرجار من قبل سللات االحرالل.الرحرك من أجل وق: سياسة سحب الرصاريح و 

وبحسب مس ول الةالقات الةامة في الغرفة الرجارية ماهر اللباأل ال ي شارك في المراهرة  فإنر 
 ألول مرة في قلاأل قزة يتر  رجار ورجال ألمال للرراهر ضد الممارسات ااسراسيلية بحقرم.

اهرة رةبيرا لن اسرياسرم الشديد حيال وأضا: اللباأل للجزيرة نت أن رجار قزة ترجوا في المر
رشديد الحصار للى قزة  وملالبين برقديم رسريالت حقيقية ررةلق برحريك الةجلة االقرصادية  
وح روا من مغبة ردهور وانريار األوضاأل االقرصادية س ا اسرمر االحرالل في رضييق التناق للى 

 قزة.
د المقادمة أن سللات االحرالل بدأت من  وي كد المرحدإل باسم وزارة الش ون المدنية محم

رصريح منحرا  3200راجر ردريجيا  و لك من أصل  1600مارس/آ ار الماضي بسحب رصريح 
 .2014االحرالل لرجار قزة في ألقاب لدوان 

 15/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
  

 ألربع أخريات إلغالق غلق مدرسة بالقدس مقدمةي نتنياهو .33
ر رسيس الحكومة ااسراسيلية بنيامين نرنياهو سقالق مدرسة في مدينة  :سةد الدين نادية-لمَّان  قر 

القدس المحرلة  بحجة "البناء دون ررتية"  بما يشكل مقدمة لردم أرب  مدارس أترت في نخس 
 المنلقة.

ر سقالق مدرسة "التان  وقال المرحد إل باسم رجم  "التان األحمر" ليد تميس  سن "نرنياهو قر 
 دادية  بزلم أنرا "قير قانونية".األحمر" اال

 170نحو  2017 - 2016وأضا:  في رصريح أمس  سن "المدرسة رضم تالل الةام الدراسي الحالي 
 لالب ا ولالبة يقصدونرا من تمسة رجم ةات فلسلينية بدوي ة شرقي القدس المحرلة".

ى أن "المدرسة رةد  سحدت المدارس األرب  المرد دة باالسرردا: من قبل جراز "اادارة وأشار سل
 المدنية" الراب  للجيش ااسراسيلي  والري رتدم الرجمةات البدوية في القدس المحرلة".
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وبين أن "هدم رلك المدرسة يشكل بداية رلقاسية لردم المدارس األترت  الواحدة رلو األترت  وبالرالي 
 يرم رجريل أبناء الشةب الخلسليني بالكامل  وحرمانرم من الرةليم".س

 16/8/2016الغد، عمَّان، 
 

 االحتالل ُيقّرر تسليم جثامين الشهداء الُمحتجزين لديه "بشروط" .34
قررت متابرات االحرالل ااسراسيلي  اليوم : تلدون مرلوم  فالمة أبو سبيران -القدس المحرلة 

ن شرداء انرخاضة القدس الخلسلينيين المحرجزين لديرا من  لدة شرور  الواحد ااثنين  رسليم جثامي
 رلو اآلتر  لكن بشرولرا.

وقال محامي هيسة ش ون األسرت والمحررين  محمد محمود  في بيان لر  سن متابرات االحرالل 
رت رسليم جثامين الشرداء المحرجزين لديرا ابرداء بالشريد المقدسي محمد الكالور  لام ا(. 21ي )قر 

 20وأضا: محمود أن شرول الرسليم سرشمل جمي  لواسل الشرداء  و لك بدف  كخالية مالية بقية 
ا تالل رشيي  الشريد ودفنر  25دوالر ا أمريكي ا(  وحضور  5250)ما يأةادل الي  شيكلأل:  شتص 

 منرص: الليل في مقبرة "باب الساهرة" )وسل القدس(.
شريد ا فلسليني ا من  بدء "انرخاضة  15إن االحرالل ااسراسيلي يحرجز جثامين ووفق ا لي "قدس برس"  ف

 . 2015القدس" ملل  رشرين أول/ أكروبر 
 15/8/2016، قدس برس

 
 / أغسطساقتحموا األقصى في النصف األول من آب مستوطنًا إسرائيلياً  1,246: "قدس برس" .35

 الجاري
سسراسيلي ا )مسرولنون وجنود  1,246اقرحم : ن مرلومتلدو   فالمة أبو سبيران  -القدس المحرلة 

ولالب يرود( المسجد األقصى المبارك  تالل النص: األو ل من شرر آب/ أقسلس الحالي  وفق ا 
 لرصد "قدس برس" سنررناشيونال لألنباء.

و كرت مراسلة "قدس برس" أن لدد من اقرحم األقصى تالل شرر رموز/ يوليو الماضي  بلغ أل: 
الجاري ه ا الةدد وسل اسرمرار  / أقسلسسسراسيلي ا  بينما رجاوز النص: األول من شرر آب 114و

 لسلسلة االقرحامات المروالية للمسجد تالل سالات الصبال والمساء.
وأضافت أن شرلة االحرالل رةمل جاهدة للى رأمين الحماية الالزمة القرحامات المسرولنين 

 للمسجد األقصى.



 
 
 
 

 

 22 ص             4022 العدد:        16/8/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

الجاري  سم ا  / أقسلسفلسليني ا تالل شرر آب 32" سبةاد سللات االحرالل لي وأحصت "قدس برس
 لن المسجد األقصى أو البلدة القديمة بالقدس المحرلة  وآتر رم  سبةاده لن منزلر في سلوان.

وأشارت سلى أن شرلة االحرالل ار بةت سياسة اابةاد  لرأمين الحماية للمسرولنين في  كرت ما 
  حيإل سج ل ه ا اليوم / أقسلسآب 14اب الريكل"؛ وال ي صاد: يوم أمس األحد يسم ى بي "تر 

 400الةدد األللى من حيإل اقرحامات المسرولنين ال ين بلغ لددهم تالل نرار  لك اليوم 
 مسرولن.

 15/8/2016، قدس برس
 

 ام الماضينهاية الع السلطة أراضيبموجودات البنوك العاملة مليار دوالر قيمة  12.6النقد": " .36
قزة ي"األيام": أررر الرقرير السنوي لسللة النقد حول أبرز الرلورات االقرصادية والمالية والمصرفية 

اررخالا  في سجمالي موجودات البنوك الةاملة في فلسلين في نراية لام  2015الري شردها الةام 
لما كانت للير نراية  %6.6مليار دوالر(  وبنسبة  12.6مليون دوالر ) نحو   12,599.9بنحو 2015

 الةام ال ي سبقر.
  لربلغ % 19وبينت الم شرات  اررا أن محخرة الرسريالت االسرمانية المباشرة شردت اررخالا  بنحو

ليون دوالر  وفي  لك سشارة سلى مزيد من الرخةيل لدور الوسالة المالية بين م  5,824.7حوالي 
المزيد من فرة الرمويل والمساهمة في لملية الرنمية وحدات الخاسض والةجز في االقرصاد وروفر 

 االقرصادية.
مليون دوالر مسجلة ب لك زيادة 9,654.2 ونوهت سللة النقد سلى أن وداس  الةمالء وصلت سلى  

 بنسبة

مليون دوالر  دون رغير ي كر لما  1,463.9 بينما بلغت حقوق ملكية الجراز المصرفي نحو 8.1%
 .2014الةام كانت للير في نراية 

ال ي أصدررر  أمس  وجاء في أربةة فصول  2015واسرةرضت سللة النقد في رقريرها السنوي لةام 
رسيسة الرلورات االقرصادية المحلية والةالمية؛ ورلورات مالية الحكومة؛ ورلورات القلاأل التارجي 

ت القلاأل المالي بما في  لك ميزان المدفولات والرجارة التارجية السلةية المسجلة؛ ورلورا
 الخلسليني  بما فير سللة النقد  والبنوك الةاملة في فلسلين  والم سسات المالية قير المصرفية.

بتصوة الروقةات المسرقبلية ألداء االقرصاد الخلسليني  فرشير رنب ات سللة النقد سلى أنر من و 
 %3.5  مقارنة م  %3.3 بشكل لخي: سلى نحو 2016المروق  أن يربالأ مةدل النمو تالل الةام 
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 %0.5  مقارنة م  نموه بنسبة %0.9. كما ويروق  أن يررخ  دتل الخرد الحقيقي بنسبة 2015في الةام 
 . 2015في الةام 

 16/8/2016األيام، رام هللا، 
 

 زيارة محتملة لنتنياهو إلى اإلسكندرية بحجة دينية .37
الجديد" ما رردد في المجرم  السياسي  لم رن:ب مصادر أمنية مصرية رفيةة لي"الةربي: القاهرة

السكندري  من مةلومات حول زيارة محرملة لرسيس الوزراء ااسراسيلي بنيامين نرنياهو سلى مصر  
ركون مدينة ااسكندرية هي محلة الوصول فيرا  كاشخة أن األجرزة األمنية بالمدينة أأبلغت 

 بإجراءات االسرةدادات الالزمة رحسبا  للزيارة.
نما أكدت المصادر أن الزيارة مروقةة  وفي الوقت ال ي أصدرت فير ما رسمى "الجبرة الشةبية وبي

لمناهضة أتونة مصر" بيانا  أشارت فير سلى أن رسيس الوزراء ااسراسيلي يةرزم زيارة ااسكندرية في 
بد أقسلس/آب الحالي أو سبرمبر/أيلول المقبل للى أقصى رقدير من أجل سلادة افررال المة

 اليرودي في ااسكندرية سلياهو حنابي  لم يصدر نخي رسمي لر ه الزيارة.
وأشارت المصادر سلى أنر في حالة رأكيد سرمام الزيارة  فسيكون  لك مةلنا  ألنرا ليست محل ستخاء 
للى أحد  وال سيما أن الشةب المصري مدرك وواأٍل لألحداإل. كما لخرت المصادر سلى أن سرادة 

م في أي حال من األحوال  في رل الركرنات بأن رشرد المدينة احرجاجات للى زيارة الشةب رأحرر 
 نرنياهو.

وأثارت األنباء لن احرمال زيارة نرنياهو حالة من الغضب في الوسل السكندري  أدت سلى متاو: 
 أمنية من اندالأل احرجاجات ضد ه ه الزيارة.

ن األولى من نولرا لمدينة ااسكندرية  فقد سبقر زيارة رسيس الوزراء ااسراسيلي المحرملة لن ركو 
مس ولون سسراسيليون آترون تالل لرد الرسيس المتلوأل حسني مبارك في الرسةينيات في سلار ما 
أأللق للير "لملية السالم" والمباحثات بين الجانبين  فقد زار رسيس الوزراء ااسراسيلي سسحق رابين  

سنوات  7بالر مبارك في قصر رأس الرين الرساسي. وبةد مرور   وكان في اسرق1993المدينة لام 
لروضيح موقخر من مباحثات السالم م   2000للى الزيارة  قام سيرود باراك بزيارة أترت في لام 

 الجانب الخلسليني  ورم اسرقبالر في قصر رأس الرين أيضا .
 16/8/2016، العربي الجديد، لندن
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 فضه مصافحة منافسه اإلسرائيليلر  تعيد مصارعاً  مصريةبعثة  .38
قالت اللجنة األولمبية الدولية  ااثنين  سن بةثة مصر ألادت مصارأل الجودو سسالم : هاشم حمدان

لةاب ريو دي جانيرو بةدما رفض مصافحة منافسر ااسراسيلي أور ساسون أالشرابي سلى بالده من 
 لقب انرراء المباراة بينرما.

لدولية في بيان 'أدانت اللجنة األولمبية المصرية بشدة أيضا رصر: السيد ا األولمبيةوقالت اللجنة 
ورابةت 'أصدر رسيس اللجنة األولمبية المصرية بيانا شدد  سسالم الشرابي  وقررت سلادرر سلى بالده'.

 فير للى احررامر لكل الرياضيين  وكل الدول المشاركة في األلةاب'.
بسبب ه ا الرصر:  وقال بةدها سنر يحررم قوالد الرياضة  لكنر وكان الشرابي قد أثار جدال واسةا 

 ليس ملزما بمصافحة منافسر.
 15/8/2016، 48عرب 

 
 األقصى ال يقبل الشراكة وال التقسيمالمسجد عبد هللا الثاني:  .39

م  رصالد الحمالت ااسراسيلية ضد الحرم القدسي وللى وجر التصوة  رام هللا ي فادي أبو سةدت:
األقصى المبارك  في األيام األتيرة بمناسبة ما يسمى  كرت تراب الريكل المزلوم  قال المسجد 

الةاهل األردني الملك لبد هللا الثاني سن بالده ررةامل وبشكل مرواصل م  االنرراكات وااللرداءات 
غيير الوض  ااسراسيلية المركررة الري رقوم برا سسراسيل والجمالات المرلرفة  والمحاوالت السافرة لر

القاسم في مدينة القدس ولمةالمرا ورراثرا وهويررا الراريتية  ومن انرراكات لحقوق السكان الةرب 
 والرضييق لليرم وررجيرهم ومن مساس بالمقدسات ااسالمية والمسيحية.

وأضا: في رصريحات صحافية أن األردن سيواصل القيام بمس وليارر الدينية والراريتية رجاه كامل 
مسجد األقصى ال ي يرةرض لمحاوالت اقرحام مركررة من قبل المرلرفين  وسيواصل ومن موقةر ال

كصاحب الوصاية للى المقدسات ااسالمية والمسيحية في القدس حماية ه ه المقدسات  والرصدي 
ألي محاولة انرراك لقدسيررا أو المساس برا  والوقو: بوجر أية الرداءات أو محاوالت للرقسيم 

 ماني والمكاني للمسجد األقصى.الز 
للى رأس "والربر الملك لبد هللا أن مس وليات األردن رجاه المقدسات ااسالمية في القدس الشري: 

أولويارنا للى الساحة الدولية ونسرتدم كل سمكانيارنا في الدفاأل لن المسجد األقصى وكامل الحرم 
  القدسي الشري: ال ي ال يقبل الشراكة وال الرقسيم.
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وقد دافةنا بنجال اللرماد ه ا الرةري: مرارا أمام األمم المرحدة وفي اليونسكو ونحرخر بالتيارات 
 ."السياسية والقانونية كافة للرصدي لالنرراكات وحماية المقدسات

 16/8/2016، القدس العربي، لندن
 

 األردن يشجب االعتداءات اإلسرائيلية في المسجد األقصى .41
وقا: والش ون والمقدسات ااسالمية الدكرور واسل لربيات االلرداءات شجب وزير األ :لمان

ااسراسيلية الغاشمة الري قامت برا سللات االحرالل ااسراسيلي لند سماحرا للمرلرفين المرصرينين 
 المبارك تالل اليومين الماضيين. األقصىباقرحام المسجد 

م  رفضر الكامل لما قام بر قلةان المسرولنين اليو  األوقا:وزارة  أصدررروأكد لربيات  في بيان 
الحرم القدسي الشري:  –المبارك  األقصىمرلر: يوم أمس باقرحام المسجد  400وبةدد رجاوز 

وبحماية كبيرة من الشرلة والقوات التاصة للسللة القاسمة باالحرالل وبمراهر قير مسبوقة من 
 الكثي:. األمنيالوجود 

 سدارةالمبارك من حرس ومورخين في  األقصىالصامدين بالمسجد  وةاألتوحيا الوزير لربيات 
والمصلين ال ين رصدو بصدورهم الةارية لر ه  والشباب والمرابلينفي القدس  ااسالمية األوقا:

 االقرحامات الغاشمة.
 16/8/2016، الغد، عّمان

 
 شبعا المحتلةورشة إسرائيلية في منطقة  .41

ااسراسيلية بخرح لريق بين السيا  الرقني والتل األزرق في منلقة مرنازأل باشرت القوات : بيروت
سراسيل قبالة بركة النقار في شبةا. وأدت األمر  اسرنخار للجيش اللبناني وقوات  سلىلليرا بين لبنان وا 

 ولملت لناصرهما للى مراقبة الورشة ااسراسيلية. "يونيخل"
 50ريق وسل انرشار لسكري لقوة سسراسيلية رضم نحو وشوهدت جرافة وآلية بوكلين رجرفان الل

 آليات مدرلة انرشرت قبالة المنالق المحررة. 10لنصرا  و
 كلم. 2ويربل اللريق ال ي يرم فرحر بين موق  رويسة الةلم قربا  ومنلقة الشحل شرقا  وبلول نحو 

هدت آليات لسكرية وأفادت مندوبة الوكالة الولنية لإللالم في مرجةيون رونيت ضاهر انر شو 
لدة رجوب اللريق الررابي المحا ي للشريل الرقني لند الحدود قرب كخركال  فيما رخقد لدد  سسراسيلية

 من الجنود الشريل في نقال لدة.
 16/8/2016، الحياة، لندن
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 غزة: العمادي يوقع عقود الرزمة األخيرة من مشاريع المنحة القطرية إلعادة اإلعمار .42

قلاأل قزة  أمس  مشاري   سلمارالسخير محمد الةمادي رسيس اللجنة القلرية الادة  وق  حامد جاد:
ماليين دوالر الري شملت جملة من المشاري  في القلالات  407الرزمة األتيرة من منحة الي 

د. مخيد الحساينة  وممثلون لن  وااسكانالةامة  األشغالالمترلخة  و لك تالل حخل حضره وزير 
 اوالت والمكارب واالسرشارية. شركات المق

وشكر الحساينة باسم الرسيس محمود لباس ورسيس الوزراء الدكرور رامي الحمد هللا قلر أميرا  
 وحكومة وشةبا  للى ما يقدموه من دلم ال محدود للشةب الخلسليني.

 40كلخة ماليين دوالر بر 407نحرخل اليوم )أمس( بروقي  رزمة جديدة من مشاري  منحة قلر "وقال 
  مةربا  لن شكر الرسيس محمود لباس ورسيس الوزراء الدكرور رامي الحمد هللا لقلر "مليون دوالر

 أميرا  سلى األمير الشيخ رميم بن حمد آل ثاني أمير قلر.
دور حكومة الوفاق في ر ليل الةقبات  سلىوثمن الحساينة الجرود الري يب لرا السخير الةمادي  مشيرا  

 المترلخة.مرمة اللجنة القلرية في رنخي  مشاريةرا الري رواجر 
من  %36بسبب رقييد سدتال مواد البناء  سال أنر رم سنراء ما نسبرر  االماروأكد أنر رقم بلء لملية 

 االمارمل:  أنمن المرضررة بشكل بليغ مشددا  للى  %67المنازل المرضررة بشكل كلي  و
 ك فإن الحكومة رةمل من اجل روفير كل مسرلزمات البناء.حكومة الوفاق  ل ل أولياتيرصدر سلم 

 100وبين الةمادي أن سجمالي لدد المشاري  الري مولررا قلر لبر المنحة الم كورة بلغت أكثر من 
مشروأل موزلة للى مترل: محافرات قزة وشملت مشاري  في قلالات اللرق وااسكان والبنية 

لمدمرة وررميم بيوت الخقراء  وررميم المسجد الةمري  والزرالة الرحرية والصحة وا لادة بناء البيوت ا
 والمدارس والمساجد والماللب.

 16/8/2016، األيام، رام هللا
 

 الواليات المتحدةوباكستان واإلمارات في مناورات جوية في  "ٍإسرائيل" .43
  دول أترت  بينرا بدأ سالل الجو ااسراسيلي  اليوم ااثنين  ردريبات جوية مشرركة م: هاشم حمدان

 باكسران في قالدة سالل الجو األمريكية في نيخادا  في مناورة أللق لليرا 'رد فالغ' )للم أحمر(.
ومن المقرر أن رشارك في المناورة لاسرات قرالية سسراسيلية وباكسرانية في ردريبات رحاكي حربا 

 يشنرا رحال:.
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ا في األيام األتيرة للاسرات قرالية سسراسيلية وكان مصورون في منلقة الس فيغاس قد الرقلوا صور 
سبانية وباكسرانية رجري ردريبات في المنلقة.  وا 

كما الرقلت صور للاسرة شحن رابةة لإلمارات  األمر ال ي يشير سلى مشاركة سالل الجو ااماراري 
 في المناورة الري ربدأ اليوم ورنرري في السادس والةشرين من الشرر الجاري.

 سير'. 16ن اللاسرات القرالية ااسراسيلية المشاركة في المناورة  للمرة الثانية  هي من لراز 'أ: وللم أ
 15/8/2016، 48عرب 

 
 كشف أسرار المخطط اإلسرائيلي لسرقة آثار العراق منذ الغزو األمريكي .44

ل حكم الرسيس من  أن قررت الواليات المرحدة األمريكية  قزو الةراق اسقا ":صحيخة الرقرير"-بغداد
الةراقي الراحل صدام حسين  والحديإل لم يروق: لن سرقة ونرب اآلثار الةراقية  وكشخت وساسل 
سلالم لراقية لن رةرض لشرات المواق  األثرية المرمة والمنرشرة للى مساحة بالد الرافدين  

 لةمليات قرصنة وسرقة موجوداررا من رح: ومقرنيات أثرية ال رقدر بثمن.
السررداد أموال وآثار  القانونييب المحامين الةراقيين السابق ضياء السةدي  ورسيس الخريق قال نقو 

دفةر ومجمولة  الةراقيالةراق المنروبة والمرربة بالتار   سن حجم السرقات الواقةة للى المال الةام 
اوت في البالد  ومواجرة الخساد المالي وااداري والرش للرصديمن المحامين والحقوقيين الةراقيين؛ 

لجراسم سرقات المال  الرصدييةمل في سلار القانون من أجل  الةراقيم كد ا أن فريق المحامين 
 الةام.

وأكد السةدي أن السرقات امردت سلى اآلثار الةراقية  لبر لصابات دولية سسراسيلية  ورحت حماية 
ا سرقة جنود االحرالل األمريكي  لندما وضةت واشنلن يدها للى المراح:  الةراقية  موضح 

وررريب جنود وضبال الواليات المرحدة لآلثار الةراقية لبر المناف  الحدودية المجاورة للةراق كاألردن 
والكويت والسةودية وقيرها  مشير ا سلى رواجد الشركات األمريكية لقب احرالل الةراق  فإنرا مارست 

ةقود والرةردات الري أبرمررا م  الجرات الةراقية الرزوير ورةالي الرشاوت والسرقة في الةديد من ال
 وقير الةراقية.

 
 مخطط استيطاني بالعراق

آتر الرقارير الري كشخت لن حجم الرغلغل ااسراسيلي في الةراق بالرةاون م  األكراد ما كشخر 
الصحخي األمريكي وين مادسن في رقرير نأشر للى موقةر  لن متلل "سسراسيل" الروسةي 
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اني في الةراق  أكد فير أن "سسراسيل" رلمح في السيلرة للى أجزاء من الةراق رحقيق ا لحلم االسريل
 دولة "سسراسيل الكبرت" من النيل سلى الخرات.

وال ين  –ورضم ن الرقرير مةلومات لم رأنشر في السابق حول متلل نقل اليرود األكراد من "سسراسيل" 
سلى مدينة الموصل ومحافرة نينوت في شمال الةراق   –سبق ررحيلرم من الةراق سلى "سسراسيل" 

 مرسررين بالبةثات الدينية وزيارة المزارات اليرودية القديمة في الةراق.
أما سلسلة الشركات الري رنقل الوفود اليرودية "ااسراسيلية" بةد جمةرم من "سسراسيل" وأفريقيا وأوروبا  

المسيحية في  –ثم سلى المواق  الدينية اليرودية  والسخر برم للى مرن تلول جوية لربية  ومن
الةراق؛ فيشر: لليرا وزير البنى الرحرية الحالي ووزير الحرب الصريوني السابق ف اد بنيامين بن 

 أليةازر  اليرودي من أصل لراقي  وهو من مواليد محافرة البصرة الةراقية.
 16/8/2016، الغد، عّمان

 
بمئات ماليين الدوالرات لمصلحة السعودّية ودولة  "إسرائيل"سرّية مع مصادر إسرائيلّية: اتفاقات  .45

  اإلمارات
بحسب دراسٍة لمركز أبحاإل األمن القومي  ااسراسيلي   الراب  لجامةة رل  زهير أندراوس:–الناصرة 

رتشى من االالن جرارة  لن لالقاررا م  سسراسيل توف ا من الغضب  التليجية أبيب  فإن  الدول
ا وأن  القضية الخلسليني ة وأضةت في الثالجة  للى حد  رةبير الدراسة ااسراسيلي ة. الش  ةبي   تصوص 

بكلماٍت أترت  رأري اليد التليجية ودول االلردال التليجي  لرمرد من رحت اللاولة وبةيد ا لن 
بلغت حرى اآلن  شةوبرا  فرةلي أمال  ومزيد ا من المدد المادي  واالقرصادي  اسراسيل  لبر صخقات

مسات الماليين من الدوالرات. ه ه الصخقات  الري رنشر ربال ا في االالم الغربي  والةبري   ألاد 
  يوسي ميلمان  رأكيدها  لبر مقالة رحليلي ة "مةاري:"محلل الش ون الةسكرية واألمنية في صحيخة 

نقض ما ورد من ر ية رشا مية لن الوض  االسرراريجي  اسراسيل في السنوات الماضية  محاوال  
 ومسرقبل مرلم  وَردت للى لسان لدد من الوزراء وألضاء كنيست سسراسيليين في الخررة األتيرة.

اد  كش: ميلمان  مباشرة  ه ه المرة  لن اآلري: ألداء سيران من الةرب  وفي سلار الةرض المض 
سري ٍة  لسكرية واسرتبارية  رأقد ر بمسات السن ة رحولوا بارجاه سسراسيل  وروصلوا مةرا سلى ارخاقاٍت 

الماليين من الدوالرات  لمصلحة المملكة الةربية السةودية ودولة اامارات الةربية المرحدة  بحسب 
 رةبيره.

  أشار المأحلل المأتضرم  المأرربل "الةرب السن ة"سضافة سلى االرخاقات الةسكرية واالسرتبارية م  
ي ة ااسراسيلي ة  أشار سلى أن  التلر ال ي كان يميز الماضي من جيوش لضوي ا م  األجرزة األمن
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لربية رجاه سسراسيل  زال رمام ا لن التريلة ولم يةد موجود ا  و لك يةود سلى ارخاقات السالم م  
ا ليبيا  الري رخككت سلى كيانات سقليمية مشغولة  لى حالة الةراق وسوري ة وأيض  مصر واألردن  وا 

ا من أجل البقاء. وجيوش ه ه الدول سم ا ربترت أْو ضةخت.بمحاربة بة  ضرا بةض 
 15/8/2016، رأي اليوم، لندن

 
  في حملة دعائية جديدة "إسرائيل"ترامب يغازل األمريكيين المقيمين في  .46

أللق المرشح الجمروري للرساسة دونالد ررامب حملة دلاسية لج ب : لاقم رايمز أو: سسراسيل
يين ال ين يقيمون في سسراسيل في ما رشكل أول حملة رساسية أمريكية في الراريخ الناتبين األمريك
 األمريكي بالرحديد.-الصوت ااسراسيلي باسرردا:يقوم فيرا مرشح 

 ."فيسبوك"في األسابي  القليلة األتيرة  أللق مناصرو ررامب موقةا سلكررونيا وصخحة للى 
وق في جمي  أنحاء البالد  وتاصة في المدن الري اآلن يتلل ه الء لوض  نقال في مراكز الرس

رضم رركيزا مررخةا للناتبين األمريكيين  بما في  لك في القدس وموديةين ورلنانا وبيت شيمش. 
وسيةمل في ه ه النقال مرلولون محليون  ال ين سيقومون بنشر مواد ررامب الدلاسية م  الشةار  

 ."ررامب: في مصلحة سسراسيل"
في  االقرراألأن هناك مسات اآلال: من الموالنين ااسراسيليين أصحاب حق  10اة القن تو كر 

األمريكية القادمة. المجمولة سرسررد: باألتة األمريكيين المنحدرين من الواليات  االنرتابات
صاحب حق رصويت في  30,000المرأرجحة  كخلوريدا وبنسلخانيا. وفقا للجمروريين  هناك حوالي 

  ه الواليات.سسراسيل من ه
رأي  اسرلالألمن األمريكيين في سسراسيل سيصورون لررامب. بحسب  %85ويقدر الجمروريون بأن 

  فإن ه ه النسبة هي "iVote Israel"أجررر مجمولة أترت ررد: سلى زيادة نسبة الرصويت  ورأدلى 
 .2012الري صورت لحاكم ماسارشوسرس السابق ميت رومني في 

يل رركز في األساس للى برنامجر الم يد اسراسيل راهريا. ورشير الحملة حملة ررامب في سسراس
 أيضا سلى ابنرر اليرودية  سيخانكا  وأحخاده اليرود.

والرقى مسرشار رفي  لررامب م  مس ولين في مكرب رسيس الوزراء في القدس في األسبوأل الماضي 
 أمنية.-فيرا للى مساسل دبلوماسية الاللررم 

ر من المةار: واألصدقاء اليرود  م   لك رورل في لدد من القضايا الري ارسمت لررامب الكثي
  الري الربررر "كلو كلوكس كالن"بمةاداة السامية من ضمنرا رفضر الرنديد بدلم حصل للير من 
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األمل األتير للةنصريين البيض  واسرتدامر لصورة الرأبرت مةادية للسامية في حملة دلاسية هاجم 
 سرر الديمقرالية  هيالري كلينرون.فيرا مناف

 15/8/2016"ذا تايمز أوف إسرائيل"، 
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 د. فايز أبو شمالة
هل سر جل االنرتابات المحلية؟ س ال يلو: للى شوارأل ما ربقى من الولن فلسلين  وااجابة 

ن أمر أنخسرم؟ أم أن هنالك جرات دولية للير ركمن في القرار الخلسليني  وهل يمرلك الخلسلينيو 
قليمية ر ثر في القرار الخلسليني  بل ورملي للير المسار  كما حدإل في االنرتابات الرشريةية  وا 

   كما الرر: الجمي .بللب أمريكي  2006الري جرت سنة 
والمرغيرات فإ ا كانت االنرتابات المحلية نابةة من قرار فلسليني مسرقل بالكامل  فإن المسرجدات 

ما صرل ب لك أكثر من قيادي فلسليني  أما س ا كانت االنرتابات  لرشير سلى ضرورة رأجيلرا  وفق
المحلية قرارا  أمريكيا   فمةنى  لك أنرا ناف ة  وبغض النرر لن النراسج  وه ا هو لب البيان الصادر 

 لن المجلس الثوري لحركة فرح.
الزمني كان وراء قرار الحكومة بإجراء االنرتابات المحلية   وال تال: م  القاسلين بأن االسرحقاق

ولكن يجب أال نترل: في الرأي حين نةر: أن المانحين قد اشررلوا سجراء االنرتابات المحلية 
السرسنا: المسالدات المالية  ويجب أال نترل: للى حقيقة مناقشة الحكومة لموضوأل رقسيم 

وفق المشروأل المقدم من  وزير الحكم المحلي الدكرور حسين  األراضي المحرلة سلى أربةة أقاليم 
األلر   في شرر يناير من ه ا الةام  وهي سقليم الساحل  ويشمل كل مدن ومتيمات قلاأل قزة  
قليم الوسل  ويشمل مدينة رام هللا وضواحيرا   قليم الجنوب  ويشمل مدينة التليل وكل ضواحيرا  وا  وا 

قليم الشمال  ويشمل مدين  ة نابلس وحرى جنين.وا 
رقسيم األراضي المحرلة سلى أقاليم أربةة ال يرد: سلى االالن لن سقليم قزة سقليما  مرمردا  كما 
رتو: البةض  بل يرد: سلى االسرقالل االقرصادي لكل سقليم لن بقية األقاليم  ومن الم كد أن 

شروأل ال ي لن يةزز الخصل بين االسرقالل االقرصادي سيقود سلى اسرقالل سياسي  وه ا هو لب الم
قزة والضخة الغربية  بل سيخصل بين مدن وقرت الضخة الغربية  ل لك أنخق المانحون األموال للى 
ورشات لمل لقدت في لمان  رحت لنوان البناء ااداري لألقاليم  شارك فيرا ر ساء البلديات 

قاليم  وقد رم دراسة ألية رشكيل لجان والمجالس القروية  للردرب للى الرنمية المسرقلة لن بقية األ
 لمل اقرصادية محلية رتة كل سقليم للى حده.
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وللى اللريق  ارر  وبرد: رمرير تلة رقسيم المنالق سلى أقاليم  فقد تصصت الوكالة األمريكية 
مليون دوالر لجملة من المشاري   ومنرا سنشاء مجلس اقرصادي محلي في  50مبلغ  u.s.Aidللرنمية 

مليون دوالر  50أل قزة فقل  م  الةلم أن الوكالة األمريكية للرنمية كان قد جمدت مبلغ قلا
فما ال ي رغير؟ ولما ا   2006مسالدات للضخة الغربية وقزة  مجرد فوز حماس في انرتابات سنة 

 مليون دوالر لغزة وحدها؟ 50روافق أمريكا للى رتصية 
ليون دوالر للى مكرب اسرشاري هولندي  مكل: بدراسة م 2.5ولما ا ينخق االرحاد األوروبي مبلغ 

أنسب األماكن اقامة ميناء وملار في قلاأل قزة  وقد باشر المكرب لملر  وقام بالدراسة الميدانية  
 وقد رم كل  لك بةلم سسراسيل.

 في ه ه األجواء المةخرة بالرآمر للى القضية الخلسلينية  صدر قرار الحكومة بإجراء االنرتابات
  وبغض النرر لن 2012المحلية  للى أمل أن رجرت في الضخة الغربية فقل  كما حدإل سنة 

أهدا: الحكومة  سال أن الرد: األسمى للجرات الدولية الري لالبت بإجراء االنرتابات في ه ه 
المرحلة هو فرز قيادات محلية في ثالثة أقاليم في الضخة الغربية  انرتابات محلية رمرد األرض 

مزيق الضخة الغربية سلى لدة والءات محلية  بةيدا  لن القوة المركزية  والرد: السياسي البةيد من لر
الرقسيم هو رمرير الحلول الري رقوم للى رصخية القضية  ورقلي  أوصالرا  وفق متلل رآمري 

سيا  تلير  لم يخسده سال دتول حركة حماس المخاجئ للى تل االنرتابات  واقرحام رجربة قزة لل
 ال ي تصة ألقاليم الضخة الغربية المصلنةة.

سن المشاركة الجماهيرية الخاللة في االنرتابات المحلية لقادرة للى سفشال المتلل  و لك من تالل 
الوقو: صخا  واحدا  تل: الشتصيات الوحدوية  والجرة السياسية الري سرحول دون رمزيق الولن  

لنية وااسالمية  الري أرلبت سسراسيل امكانياررا األيديولوجية  والري رحرة للى لدم بةثرة قواه الو 
 وقدراررا اابدالية في المقاومة.

 15/8/2016، رأي اليوم، لندن
 

 ليس حالً  االنتخاباتتأجيل  .48
 هاني المصري

ولقد المجلس الولني ورخةيل المنرمة حال   وأدت سلى ما فير تير  "فرح"س ا كان رأجيل لقد م رمر 
 والخلسلينيين؛ فإن رأجيل لقد االنرتابات المحلية هو الحل. "حفر"ليي
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أقول ما سبق بةد أن سمةنا شتصيات قيادية فرحاوية وكر اب ا يدلون للن ا سلى رأجيل االنرتابات 
للخوز فيرا  وه ا سيكون لر  "حماس"قير جاهزة  ولوجود فرصة كبيرة لدت  "فرح"المحلية  ألن 

 الولني.نرمة والمشروأل رأثير سلبي كبير للى الم
الس ال ال ي يلرل نخسر: بةد كل ما جرت من رراجةات ورنازالت  أين المنرمة  وما هو المشروأل 

 الولني؟
سن رأجيل االحركام سلى الشةب في انرتابات ررةلق بمساسل تدمية سي دي سلى لدم لقد االنرتابات 

المجلس الولني  وه ا أضراره أكبر  ولقد "فرح"سلى أجل قير مسمى  رمام ا مثلما حصل بم رمر 
 للى المشروأل الولني.

كربت من  االالن لن مولد االنرتابات المحلية أنرا يمكن أن ركون نةمة أو نقمة  أي يمكن أن 
ركون تلوة نحو سنراء االنقسام والروصل سلى وفاق ولني يسمح بإجراء االنرتابات الةامة  أو لخرح 

المشروأل االسريلاني الةنصري االحراللي  أو لرةميق االنقسام مسار كخاحي جديد في مواجرة 
وا للاسر الشرلية  بما يصب  في تدمة أهدا: سسراسيل الري رسةى للرةامل م  المجالس المحلية 
المنرتبة كبديل لن الرةامل م  القيادة  ما يدمر وحدانية الرمثيل الولني الخلسليني من تالل 

 الولني األساسي للثورة الخلسلينية المةاصرة.المنرمة الري رةربر اانجاز 
من دون شك  سن اجراء االنرتابات للى مترل: المسرويات  بما فيرا المحلية  في سياق ارخاق 
شامل أفضل مليون مرة من القخز في المجرول من تالل تلوة منخردة  ألن سنراء االنقسام ليس 

رة ر ية ولنية جديدة قادرة للى روحيد الشةب الرد:  بل مخررض أن يكون الوسيلة الري رضمن بلو 
الخلسليني  من تالل سلادة االلربار للقضية الخلسلينية  ورةري: ورحديد المشروأل الولني  وا لادة 
بناء م سسات منرمة الرحرير لرضم مترل: ألوان اللي: السياسي واالجرمالي للى أسس ولنية  

 .حقيقيةوديمقرالية روافقية  ومشاركة سياسية 
أن رةود سلى دورها الراريتي كحارسة للمشروأل الولني لليرا أن رةر : المشروأل  "فرح"س ا أرادت  

الولني من جديد  بما يةيد االلربار للرواية الراريتية ووحدة القضية واألرض والشةب في مترل: 
نراء االحرالل  والرتلة من الرنا زالت الري بدأت أماكن رواجده  وا للاء األولوية لرجسيد القضية وا 

قامة م سسات الدولة.  قبل أوسلو بدال  من الرركيز للى الحخار للى القيادة وا 
الحخار للى سللة الحكم  -في مرحلة ما بةد ياسر لرفات  –لقد أصبح هد: القيادة الخلسلينية 

ة ال اري رحت االحرالل  سضافة سلى الدفاأل لن المصالح الخردية والخسوية والجروية والةشاسري
 والخصاسلية .
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بةد  "حماس"وبقية الخصاسل رقم الرخاوت أقرب ما يكون سلى رربة ورارب؟ ألم رغرق  "فرح"ألم رةد 
اسريالسرا للى السللة بغزة في الدفاأل لن ه ه السللة  لدرجة جةلت المقاومة وسيلة لبقاء السللة 

 للرحرير؟ اسرراريجيةوليس 
اريتي لليرا أن رراج  كل المسيرة السابقة  وتاصة االلررا: أن رةود سلى دورها الر "فرح"س ا أرادت 

من أرض فلسلين دون الررافرا بالدولة الخلسلينية للى  %78سسراسيل في الوجود للى  "حق"بي
  مقابل االلررا: بالمنرمة ومن دون االلررا: بأي حق من الحقوق الخلسلينية  ولليرا أن 22%

ة  ورةيد النرر في شكل السللة ولبيةررا والرزاماررا ووراسخرا رخصل ما بينرا كرنريم وبين السلل
 "فرح"بالسللة لدرجة لم يةد أحد يميز بين  "فرح"لرصبح أداة لرجسيد المشروأل الولني. فقد قرقت 

الري رحكم السللة باسمرا  وباالسرناد سلى شرليررا الراريتية والنضالية  لم  "فرح"والسللة  بدليل أن 
وبةضرا اآلتر  "فرح"قود السللة الري انرقلت سلى أيادي مجمولة أفراد ينرمي بةضرا سلى رةد فةلي ا ر

 ال ينرمي سليرا.
بقرار سجراء االنرتابات للى أساس رهان ثبرت  "فرح"أكرخي بإيراد ما يرردد اآلن بأن الحكومة ور لت 

  األول أن رمضي بين تيارين أحالهما مر "فرح"لن رشارك فيرا  واآلن  "حماس"تساررر بأن 
بإجراء االنرتابات ورواجر االحرمال األكبر بالتسارة  والثاني أن ر جل االنرتابات وربدو مثل التاس: 
من االحركام سلى الشةب رقم أنرا رحدت لوال السنوات السابقة تصمرا السياسي باللجوء سلى تيار 

 "سلالن الدوحة"بةد الروقي  للى االنرتابات  لدرجة أن الرسيس اشررل رشكيل حكومة وحدة ولنية 
للى سجراء االنرتابات الرساسية والرشريةية بةد ثالثة أشرر  ويكرر  "حماس"بموافقة  2012في شبال 

ا بأن رشكيل أي حكومة وفاق أو وحدة ولنية يجب أن يربةر سجراء االنرتابات الةامة بةد سرة  داسم 
 أشرر كحد أقصى.

المبالغة وال الرقليل من البةد السياسي لالنرتابات المحلية  ألنرا  أمامنا تيار ثالإل ينللق من لدم
في رل االحرالل واالنقسام لرا بةد سياسي واضح ال يمكن سنكاره  ولكن المبالغة بر ولمس البةد 
ا بالمرة  وك لك لدم المبالغة بقدرة لر: واحد أن يحقق  المحلي والتدمي األساسي ليس صحيح 

ا  تص ا أنرا رجري ضمن نرام الرمثيل النسبي  والربارها تلوة ال يمكن أن انرصار ا كاسح  وص 
قدر اامكان للى رنريم صخوفرا للترو   "فرح"رةلي أكلرا ما لم رربةرا تلوات أترت  وأن رةمل 

بأقل التساسر وأكبر المكاسب من االنرتابات القادمة  بما في  لك االنخرال الحقيقي وليس الشكلي 
ترت والشتصيات والم سسات الولنية لرشكيل قواسم مرنية ولنية فصاسلية  فالبةد للى القوت األ

الخصاسلي مرم جد ا  وال يجب سضةافر  ألن  لك ي دي  ال سيما بةد كل ما جرت في السنوات الةشر 
 الماضية  سلى سللاء الخردية والةاسلية اليد الةليا.
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ا م  واق  االنقسام ولكنر أفضل سن االرخاق للى موسم الحج بين السللرين المرناز  لرين يةكس رةايش 
من لدم االرخاق  وك لك فإن الرماد نرام وشرادة موحدة لنرام الروجيري أفضل من شرادرين ال 
يأةرر: برما أو بإحداهما. وفي ه ا السياق  يمكن أن ركون فواسد االنرتابات المحلية أكثر من 

ضى والخلران األمني  أو اامةان في االلرقاالت والقم  ضررها  أما س ا جرت الرخكير بإحداإل الخو 
والررديد ضد األلرا: األترت  أو اللجوء سلى الركخير أو الرتوين أو رزوير االنرتابات فةلى 

 الخلسلينيين السالم  فخي ه ة الحالة رةم الخوضى ويرةمم النمو   السوري.
  أو أن يتر  الكل منرصر ا أو قادر ا " مغلوبال قالب وال"هناك احرمال بأن ركون نريجة االنرتابات 

ا ال يمكن سسقالر من الحساب يرمثل بحدوإل مخاجآت   للى ادلاء االنرصار  وهناك احرمال أيض 
مثل نراسج قير مروقةة لقواسم جديدة  أو قواسم الرحال: الديمقرالي س ا لم يرةامل م  نخسر كقلب 

نما بوصخر رافةة للقضية ال  خلسلينية المرددة بالرصخية.يساري فقل  وا 
بدال  من رأجيل االنرتابات  ال بد من الةمل للى رقليل المتالر الري رررددها  من تالل مواصلة 
وركثي: الجرود الرامية سلى سنراء االنقسام واسرةادة الوحدة الولنية  في سياق سنقا  القضية والولن 

 أو لامة.والشةب  وليس سنجاز وحدة محاصصة فصاسلية ثناسية 
 16/8/2016، األيام، رام هللا
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  ماجد كيالي
تي بت السياسات الري انررجرا الرسيس باراك أوباما آمال الكثيرين  أنرمة وحركات سياسية  ال سيما 

ريين  ولدم الضغل للى في ما يرةلق بالسكوت لن النرام السوري والالمباالة سزاء مأساة السو 
 سسراسيل في شأن حقوق الخلسلينيين  ورفض مواجرة النخو  اايراني في المنلقة الةربية.

واضح أن تيبة األمل ه ه  والصدمة النارجة منرا  رةرمد للى قراءة قاصرة وجزسية  لسياسة الواليات 
أل رقبات ومصالح ه ا المرحدة  كأن ه ه دولة لادية وليست دولة لرمى  أو كأنرا رشرغل لو 

 اللر: أو  اك  أو كأن محر كرا يرأسس للى ثوابت مةي نة سياسية أو أتالقية أو أيديولوجية.
ررجل ى القصة في أن كثيرين لندنا يخك رون في السياسة بةوالخرم ورقباررم ومصالحرم وبةقليررم  

ررا ولمصالحرا  وه ا يصح  بمةنى أنرم ال يخك رون فيرا من منرور الدول األترت  أي ر يررا ل ا
للى السياسة الري انررجررا سدارة أوباما  سواء ألجبرنا أم لم رةجبنا. ناحية أترت هي أن ه الء 
يةرقدون بأن لدت الدول الةربية ما رضغل بر للى الواليات المرحدة لدفةرا نحو انررا  سياسات 

ن أن األمر ليس ك لك  س  سن الواليات ررالءم م  المصالح الةربية  في ه ه القضية أو رلك  في حي



 
 
 
 

 

 35 ص             4022 العدد:        16/8/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

المرحدة هي الري رملك أوراق الضغل والقوة  وبتاصة أن رجربررا ر كد أنرا مرما فةلت فإن الدول 
المةنية لن رسرلي   وال رملك  الترو  لن لولرا  ولن االلرماد لليرا  سيما في المجاالت 

ر صةوبة  االنخكاك السياسي لنرا. االقرصادية والركنولوجية واألمنية  ما يخس 
نما هو  لم يأت الرغيير الحاصل في سياسات الواليات المرحدة الرقليدية في لرد أوباما فجأة  وا 
حصل قبل  لك  وبنريجة م ثرات كبرت  ضمنرا انريار االرحاد السوفياري السابق )ملل  

القوة "لريمنة بواسلة الرسةينات(  وانرراء لالم القلبين  ودتول لصر الةولمة  والرحول نحو ا
  أي لبر الوساسل االقرصادية وبالرجارة وامرالك الرخوق في الةلوم والركنولوجيا ووساسل "النالمة

االالم والبنوك والم سسات الدولية. فمن  رلك الخررة لم يةد ثمة ررديدات اسرراريجية رقلق الواليات 
رخوقرا في المباراة االقرصادية والركنولوجية  المرحدة في أي منلقة في الةالم  وهي بارت رةرمد للى

(. 2001-1993والةلمية  وسيلرررا للى الةمليات المالية والرجارية  وهو ما مي ز سدارة كلينرون )
ولةل ه ا الرغير دف  الواليات المرحدة للرتلي لن أحد ركاسز سياسررا الرقليدية المرةلقة بالح ول دون 

يلرة للى منلقة الشرق األوسل  س  لم رةد ثمة دولة رنافسرا  بمةنى رمكين أي قوة منافسة من الس
الكلمة  كما أن رلورات الةولمة  والخجوة الكبيرة بين الواليات المرحدة والةالم في مجالي الةلوم 

 والركنولوجيا  قللت من فاللية أية منافسة  أو جةلررا شكلية.
ل سدارة الرسيس السابق بوش االبن  م  صةود بيد أن ه ه السياسة تضةت لرغييرات كبيرة في ر

في  سمالءاررا  ال ين رأوا أنر يخررض رجيير قوة الواليات المرحدة لخرض "المحافرين الجدد"ريار 
الةالم وال سيما في الشرق األوسل  وهو ما رم ربريره بالرجوم اارهابي للى نيويورك وواشنلن 

( ثم 2002  وقيامرا بغزو أفغانسران )"الحرب الوقاسية"يدة (  ما نجم لنر ربني ه ه اادارة لق2001)
(. ومةلوم أن األمر لم يروق : لند ه ا الحد  س  سن سدارة بوش االبن ألاحت ركيزة 2003الةراق )

أترت من ركاسز سياسررا الرقليدية  المرةلقة بالحخار للى اسرقرار الدول الصديقة  و لك م  مبادرررا 
الشرق األوسل "في البلدان الةربية و "ااصالل السياسي"و "لديموقراليةنشر ا"بلرل مشاري  

 (.2002) "الكبير
القصد من كل ما رقدم الروضيح أن سدارة الرسيس باراك أوباما ورثت ه ه السياسة من ااداررين 

ن بوساسل ومخاهيم أترت  مخادها بأن للى الةالم  وض منر السابقرين  وأنرا رشرغل كاسرمرار لرما وا 
الةالم الةربي  أن يرحمل مس وليارر في السياسة واالقرصاد واألمن  وأن الواليات المرحدة ال ينبغي 
ان ررحمل ه ه المس ولية وحدها  وال ان ردف  األثمان وحدها  م  االحرخار بحقرا في سدارة الةمليات 

( بأن "بين لصرين"ر: السياسية من التل:. وربما أن ه ا يروافق م  رةبير لبريجنسكي )في كراب
  كما بارت بمثابة موز أل المكاسب  "موز أل الرناقضات"أميركا من موقةرا في القوة والقدرة بارت بمثابة 
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وضمنرما رشغيلرا اآلترين كوكالء. وقد لب ر روماس فريدمان لن السياسة الري ينررجرا اوباما  فخي 
ال "  ولدم الردتل  وأن "االحرواء"د سياسة (  أك3/6/2015) "نيويورك رايمز"مقالة لر  في صحيخة 

. وكان قبل "ينبغي أن يكون ه ا نضالرم هم من أجل مسرقبلرم"  وأنر "نأحلَّ قورنا نحن محل قوررم
 ( رحدإل لن ضرورة قيام الةرب بما ينبغي لليرم القيام بر  وبأيديرم.24/6/2014 لك )

قة أكثر اررياحا  م  الركيزرين الرقليديرين ليس ه ا فحسب بل سن سدارة أوباما أضحت رشرغل بلري
األتيررين  واحدة ررةلق بأمن النخل من المناب  سلى الممرات  واألترت ررةلق بالحخار للى أمن 
سسراسيل ورخوقرا النولي في المنلقة. فخي ما يرةلق باألولى فإن االكرشافات النخلية الراسلة في 

كية مرحررة من نخل الشرق األوسل  أو قير مرررنة لر  من الواليات المرحدة جةلت اادارة األمير 
  أو لن ه ه الورقة الري رةزز مكانررا كقوة أصدقاسرادون أن يةني  لك رتليرا لن مس ولياررا سزاء 

دولية في الةالم. أما في ما يرةلق بالثانية فإن السياسة الري انررجررا سدارة أوباما قوضت مخروم 
سسراسيل  س  سن ه ه لم رةد بمثابة قدس األقداس  وبارت مجاال  لألت  والرد  م   الةالقة المبدسية م 

والحخار للى أمنرا  أو حد الضغل لليرا لخرض  سسراسيلأن  لك لم يصل سلى حد الرتل ي لن دلم 
 سياسية ال رريدها أو ال رناسبرا. سمالءات

بارت ررجل ى  في ه ه المرحلة  في مجال  ما ينبغي سدراكر  من كل  لك  هو أن قوة الواليات المرحدة
القوة النالمة )الةلوم والركنولوجيا واالقرصاد واالالم ووساسل االرصال(  أكثر من القوة الةسكرية 
ر سيادة الرقاد مضل ل ومرسر أل لند كثيرين بضةخرا  م  الةلم أن قوررا الةسكرية  المباشرة  ما يخس 

في المسة من اانخاق الةالمي.  40نخاقرا للى الرسلح يبلغ رضاهي الدول الكبرت مجرمةة  وأن س
ز من ه ا الشةور الحديإل لن صةود ه ه الدولة أو رلك )روسيا والصين والرند والبرازيل  أيضا   يةز 
مثال (  من دون مالحرة الخجوة الراسلة في مجاالت االقرصاد والةلوم والركنولوجيا  ومن دون 

بصةود ه ه الدول  وأن القصة ررةلق بصةود بقية الدول وليس بربول مالحرة أن الةولمة ساهمت 
(  للى رقم كل مالحرارنا للى "ما بةد أميركا"الواليات المرحدة  وفق فريد زكريا )في كرابر: 

دارة االقرصاد فيرا  فري ليست  سياسات الواليات المرحدة التارجية  وحرى للى الديموقرالية وا 
. م   لك فما يجدر االنرباه سلير هو أن "المدينة الخاضلة"وال  "جمرورية أفاللون"بالدولة المثالية  ال 

الواليات المرحدة ربما هي البلد الوحيد في الةالم ال ي حافر للى اسرقراره ورلوره  السياسي 
واالقرصادي واالجرمالي والركنولوجي والةلمي  من  قيامر )باسرثناء سنوات الحرب األهلية أواسل 

لالقرا الحريات الخردية  الق رن الراس  لشر(  بارركازها رحديدا  للى كونرا دولة موالنين  وا 
واحررامرا الرنوأل والرةددية في مجرمةرا أو مجرمةاررا  أكثر من أي بلد آتر  وانخراحرا للى 

 دولة مراجرين. أنراالمبادرات الخردية واحررامرا ركاف  الخرة  م  االنرباه سلى 
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أن السياسات الشرق أوسلية ادارة أوباما متي بة جدا   فري سلمت الةراق ايران  بةد ال شك  في 
رةريم نخو ها  من اليمن سلى لبنان  مرورا   سيرانانسحابرا منر  بل سنرا بدت كأنرا رسرل للى 

ق: بالةراق وسورية. ه ا من ناحية. ومن ناحية أترت فإن ه ه اادارة رمن ةت لن القيام بأي لمل لو 
ردهور األوضاأل في سورية  بل رركت النرام يمةن فيرا قرال  وردميرا   ثم لز مررا لروسيا. وفوق ه ين 
فري نأت بنخسرا لن أي ضغل للى سسراسيل يصب  في سنصا: حقوق الخلسلينيين  وحرى أنرا 

مرحدة بلةت كل كالمرا لن رجميد االسريلان. لكن ما يخررض سداركر هنا أيضا   أن الواليات ال
ررصر : للى ه ا النحو للى قالدة فرمرا مصالحرا كدولة لرمى لم يةد يرم را من يسيلر مباشرة 
في ه ه المنلقة )ال روسيا وال رركيا وال سسراسيل وال سيران(  لالما أن  لك يحخر مكانررا  ويصون 

ورزايد الرمادها  مصالحرا  وال يمس  بأمنرا  بتاصة م  انزيال اهرماماررا نحو جنوب شرقي أسيا 
 للى متزونرا من النخل والغاز.

يران ورركيا ودول  ر واق  أن اادارة األميركية ررخر  للى ورلة الجمي   أي روسيا وا  ولةل ه ا يخس 
نراكرا وضرب بةضرا ببةض   المنلقة في المةمةة السورية  ورشرغل للى اسرنزا: ه ه األلرا: وا 

نما لةب ور نما كاسرثمار فيرما  م  وه ه ليست سدارة ررر  وا  ورية  وليست سدارة صراأل أو أزمة وا 
سدراكرا قدرررا للى الرحكم  وامرالكرا أوراق القوة  فري الري رقرر الحسم ومرى. م   لك يخررض أن 
نالحر مسارين مرمين وتليرين  أولرما  تراب المشرق الةربي  ورصدأل مجرمةارر  سيما الةراق 

من واسرقرار سسراسيل لةقود  والواليات المرحدة ليست بريسة ال من ه ا وال وسورية. وثانيرما  ضمان أ
 من  اك  م  مس ولية حكومارنا لن كل ما يجري لنا ومن حولنا.

 16/8/2016، الحياة، لندن
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ي ترب فير هيكلنا. يوم آتر شةر أمس  يوم الراس  من آب  كان يوما لاديا آتر في المكان ال 
فير الةرب في بيررم في المكان المقدس لليرود. يوم آتر لولب فير اليرود بأن يشةروا ضيوفا قير 

 مرقوب فيرم في المكان ال ي هو قلب راريترم.
كان اليرود مكشوفي الرأس يشةرون هك ا  فإن الموق: من مةرمري الكيبا هو كررديد حقيقي.  وا  ا

  السماأل من رجال اآلترونبالحاجة سلى رقديم الرويات  اجرياز الرخريشات الري ال يجرازها  ه ا يبدأ
ي  واآلترالقانون لرح يرات يةخى منرا باقي الناس  وان يكونوا مقيدين في حرية الحركة  وبين الحين 
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اسق مةدودة  يكونوا ملالبين بإنراء الزيارة بسرلة  في قضون دق أنمن اليرود ي  أترتمثل جمالات 
تالء  المكان.  وا 

سلى لالم "رصريح لن  أل:تلاب لن القدس لاصمرنا سلى ابد اآلبدين.  أل:لن يجدي هنا 
 أيديراررف   أجيالراال: سنة  س ا كانت حكومات سسراسيل للى آ 3ولن الملك داود ولن  "الةالمين

 المقدسة. وررنازل لن جبل البيت )الحرم(. لن مركز القدس. لن لباب المدينة 
ي يد حل الدولرين أو حل الدولة الواحدة  ولكن يجب  أنيمكن للمرء أن يكون يساريا أم يمينيا  يمكن 

أن يكون صادقا. فالواق  ال ي يمكن فير لليرود أن يةرقلوا في الحرم ألنرم همسوا بيشيء ما  كآية من 
األقوال  أفضلفي  "أكبرهللا "الصالة  بينما سلى جانبرم يرر: بارريال لشرات الةرب الدالين 

وشةارات رحريضية في حاالت فضلى اقل  هو واق  ليس فير صدق. مشوق أن نرت كي: يرةامل 
كل لر: م  ه ا المكان. كي: يحج اليرود سلى الحرم بريبة مقدسة بةد أن يكونوا رلرروا في 

القضبان الحديدية الملاهر  بينما يلةب الةرب فير كرة القدم ويجمةون في مساجده الحجارة و 
 مترلخة كي يقارلوننا. أهك ا يبدو مكان مقدس؟  أنواألمن  األبيضوالسالل 

يةد ه ا مكانا مقدسا لرم؟ س ا كانت الشرلة رةرقد بأن المكان قابل لالنخجار  فال  أناسأهك ا يبدو 
للى  مشكلة  فلرةمل. ولررخضل بأن ربةد منر وان رةرقل فير كل من يرت  الةن: وكل من يحرض

  ربدو دولة سسراسيل  الري سمحت للى مدت بأفةالرا  األثناءالةن:. يروديا كان ام لربيا. في ه ه 
ما ا يخةلون  االالق  وبأنر ليس واضحا لرا للى لآلثارالسنين بأن يوجد للى الحرم هدم منراجي 

 بر ا الشيء ال ي يسمى الحرم. 
السيادة ااسراسيلية  سلادةسبوأل الماضي تلوة هامة في لقد ارت  وزير األمن الداتلي جلةاد أردان األ

نقال شرلية جديدة في األحياء المأهولة بالةرب  األحياء الري  سقامةسلى شرقي القدس  س  أللن لن 
ليرا. وبقدر كبير كان ه ا ردا مناسبا للى موجة اارهاب ستشيت الشرلة حرى اليوم من الدتول 

اهرا  وقوال واضحا في متللارنا للمسرقبل في كل ما يرةلق بةاصمة الري دفةت فيرا القدس ثمنا ب
 سسراسيل.

المرحلة الرالية يجب أن ركون في الرةليمات الجديدة والواضحة في كل ما يرةلق بالحرم. فإما أن ه ا 
 لنا  أو ال  حان الوقت للقرار.

 15/8/2016معاريف 
 16/8/2016، القدس العربي، لندن
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