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*** 
 

من تطوير  ناالحصار لم ولن يمنعو  هانفس كتائب القسام: أسرى العدو سيلقون معاملة أسرانا .1
 ناقدرات

أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أن 
تها، واستمرار اإلعداد لمعركة التحرير، وأن سياسات العدو الحصار لم ولن يمنعها من تطوير قدرا

 لن تزيدها إال تمسكًا بخيارها وسالحها الذي لن تضعه حتى تحرير األرض واإلنسان.
وقال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم القسام في كلمة له خالل عرض عسكري مهيب للكتائب 

العدو يركن للهدوء ويظن بأنه قد نجح في ردع "إذا كان األحد: بمدينة رفح جنوب القطاع مساء 
المقاومة فهو واهم وجبان عن مواجهة الواقع، محذرًا إياه من أي مكر أو خديعة أو مغامرة وحماقة، 

 فلن تجدوا منا سوى ما علمتموه وما لم تعلموه بإذن هللا".
وخوض أي معركة وشدد على أن كتائب القسام والمقاومة جاهزة للدفاع عن شعبنا في كل وقت، 

 يمكن أن تفرض علينا بأي شكل وفي كل حين.



 
 
 
 

 

 5 ص             4028 العدد:        22/8/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

وأوضح أن الحصار لن يخدم حالة الهدوء، ومن حق شعبنا أن ينعم بالحرية والحياة الكريمة كباقي 
شعوب العالم، ومن يزرع الغضب سيحصد البركان، فليسمعها كل الساسة في العالم: ال تقفوا في 

 وجه شعب قرر نيل حريته.
هنا نوجه التحية ألرواح شهداء اإلعداد األبطال الذين يضعون بصماتهم في معركة وأضاف "

التحرير قبل الرحيل، ويهزؤون بكل عقبٍة وصخرٍة كؤود، ويمضون إلى هللا بعد أن يقيموا الحجة على 
كل الدنيا، فنعاهدهم أن قَبضاتهم وشظايا قنابلهم وضرباِت فؤوسهم سُتغرس في نحور األعداء يوم 

 لقاء".ال
 

 أوراق حاضرة وملفات مفتوحة
وفي موضوع األسرى أكد الناطق العسكري أن استقواء العدو على األسرى بإجراءات عقابية عنصرية 
تدل على عجزه وفشله األخالقي واألمني والسياسي والعسكري، وليعلم العدو أن أسراه لدينا سيلقون 

 تالل.نفس المعاملة التي سيلقاها أسرانا في سجون االح
وأضاف "كتائب القسام، ومنذ أن وضعت الحرب أوزارها، ال تزال تعمل بعون هللا بكل ما آتاها هللا 
صرار، على استكمال الطريق الذي اختارها هللا له، إعدادًا واستعدادًا وتجهيزًا وتدريبًا،  رادة وا  من قوة وا 

 صر".وهي لن تكل ولن تمل من مواصلة اإلعداد حتى يأذن هللا لها بالن
وأشار إلى أن الكتائب تدرك أن المعركة بيننا وبين عدونا سجال، وال زالت أوراقها حاضرة وملفاتها 
مفتوحة على مصراعيها، وفي مقدمتها ملف األسرى، أولئك األبطال الذين لم ولن نتوانى في بذل كل 

من أجل تحريرهم، جهد من أجل حريتهم وكرامتهم، ونعلن من جديد التزامنا تجاه قضيتهم والعمل 
 ونحذر العدو الصهيوني من مغبة االستمرار في إجراءاته العنجهية القمعية ضد أسرانا.

"نعاهد شعبنا بأن كتائب القسام ستظل رأس الحربة في مقارعة األعداء، وستبقى  وتابع قائاًل:
 المقاومة هي القائد الحقيقي للشعب الفلسطيني، وحاملة آماله ومنبع شرعياته ".

 
 قضية لن يطويها النسيان

وبمناسبة مرور عام على اختطاف أربعة من مجاهدي القسام على األراضي المصرية، أكد أبو 
عبيدة خالل كلمته أن ملف هؤالء المجاهدين األربعة حاضر في كل وقت لقيادة الكتائب، وهي تبذل 

 جهدها في أكثر من اتجاه إلعادة أبنائنا المختطفين.
هد اليوم معهم ومع عائالتهم بأّن قضيتهم لن يطويها النسيان، وأن حمَل هذه وأضاف "نجدد الع

 القضية هو بالنسبة لنا َدين وواجب والتزام، بإذن هللا تعالى".
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 ذكرى القادة الشهداء

وفي الذكرى الثانية العصف المأكول أكد الناطق العسكري باسم القسام، أنها معركة سيسجلها التاريخ 
ودماء، تلك المعركة التي علمت الدنيا بأن رجال هللا وسدنة الحق ستبقى لهم اليد  بمداد من نور

 العليا مهما بلغ جبروت جند الشيطان الباطل وعساكره.
"إنها معركة هّيأها هللا على عينه، وشكلت تحواًل في تاريخ صراعنا مع المحتل المجرم  وتابع قائاًل:

خفاقه وخيبته في معركة سّخر لها كل الذي ال يزال يجمع أوراقه المبعثرة و  يحاول فهم سّر فشله وا 
وحشد لها كل الطاقات وآزره فيها حشد من األعوان واألذناب، ولم يفلح رغم ذلك بكسر  اإلمكانات

 شوكة شعب رفع راية الحق والعدل، وقيادة استمسكت بحبل هللا المتين".
اء، خاصة أولئك األبطال الذين نسجوا وأضاف "نعيش اليوم في ظالل عبق الشهادة وشرف الشهد

خيوط النصر في معركة العصف المأكول قبل ارتقائهم ونيلهم شرف الشهادة، وهم أبطال فلسطين 
الخالدون، أبو أيمن رائد العطار، وأبو خليل محمد أبو شمالة، وأبو أسامة محمد برهوم، وغيرهم من 

ركتنا ذات الطريق ووقفت معنا في خندق العزة قادة المقاومة من الفصائل المجاهدة كافة التي شا
 والشرف والكرامة".

"كما نعيش ذكرى استشهاد أحد أبطال حركتنا وقادة شعبنا، القائد الهمام الشهيد  وأردف قائاًل:
قبل ثالثة عشر عامًا اغتيااًل من عدٍو  األبطالالمهندس إسماعيل أبو شنب الذي سبق على درب 

 الغادرة ستوقف مّد جهادنا ومضي مسيرتنا نحو وعد هللا تعالى".جبان ظن أن االغتياالت 
وأشار إلى أن حريق المسجد األقصى أشعل نارًا في قلوب أحبابه وشرارة غضب في صدور جند 

في -األقصى لن تنطفأ حتى تحريره وتطهيره من دنس المحتلين بإذن هللا، وها هي انتفاضة القدس 
غم كل الصعاب، وتجدد نفسها بين الحين واآلخر معبرة عن طريقها ر  تشق-األقصىذكرى حريق 

ضمير شعب يأبى الركوع، ويتوق للحرية ويتبنى المقاومة والجهاد كسبيل لنيل الحقوق وانتزاع 
 المقدسات.

وفي ختام المهرجان وجه الناطق العسكري التحية إلى أرواح شهداء شعبنا، وخاصة شهداء معركة 
لى األسرى وذويهم العصف المأكول الخالدة، و  ذوي الشهداء وعائالتهم الكريمة المعطاءة، وا 

لى أبناء شعبنا  لى جنود المقاومة الميامين، وا  لى الجرحى والمصابين، وا  الصامدين الصابرين، وا 
 المرابط في فلسطين ومخيمات الشتات واللجوء.

 21/8/2016، موقع حركة حماس
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 من والعملية األمنية غير محددة بمكان أو زماني األْين بقتل عنصر  متهم   اعتقالالضميري:  .2
سائد أبو فرحة: أكد اللواء عدنان الضميري الناطق باسم المؤسسة األمنية، أمسس، أن العمليسة األمنيسة 

 في نابلس، غير محددة ال بزمان وال مكان وفي كافة المحافظات. المتواصلة حالياً 
فسسي نسسابلس، مسسن إلقسساء القسسبض علسسى ثالثسسة مسسن وكشسسف الضسسميري النقسساب عسسن تمكسسن األجهسسزة األمنيسسة 

، متهمسسة بالعديسسد مسسن الجسسرائم، مسسن فسسرداً  11أخطسسر المطلسسوبين لهسسا، هسسم جسسزء مسسن عصسسابة مكونسسة مسسن 
ضسسسسمنها الضسسسسلوع فسسسسي قتسسسسل رجلسسسسي األمسسسسن الشسسسسهيدين شسسسسبلي بنسسسسي شمسسسسسة، ومحمسسسسود طرايسسسسرة، الخمسسسسيس 

  الماضي، في البلدة القديمة في نابلس.
فجر أمس إلقاء القبض  في عقده في مقر وزارة اإلعالم في رام هللا، أنه تمّ وأوضح خالل مؤتمر صحا

إلسى أن  على اثنين من المطلوبين، كانا قاما بإطالق النار على الشهيدين بني شمسسة والطرايسرة، الفتساً 
 المطلوبين لم يكونا مسلحين.

 النظسسر فسسراد العصسسابة، الفتسساً العثسسور علسسى كميسات كبيسسرة مسسن السسذخائر واألسسسلحة فسي جعبسسة أ وبسين أنسسه تسسمّ 
 إلى أن األسلحة والذخائر كانت داخل صناديق مكتوب عليها باللغة العبرية.

وأكسسسد أن العمليسسسة األمنيسسسة فسسسي نسسسابلس كمسسسا فسسسي سسسسائر المحافظسسسات متواصسسسلة، بهسسسدف وضسسسع حسسسد لكافسسسة 
لقانونيسسة، مظسساهر المسسس بالقسسانون، خاصسسة قضسسايا السسسالح واالتجسسار بسسه، والمخسسدرات، والمركبسسات غيسسر ا

مضيفا: "ال يمكن أن يقسال إن األجهسزة األمنيسة تعاقسب نسابلس، إذ لسدينا أسسماء محسددة لعصسابة مجرمسة 
قتلسست فسسي الماضسسي". واسسستدرك: لسسن يهسسدأ لنسسا بسسال، ولسسن نخسسري مسسن المنطقسسة قبسسل أن يسسأتوا إلسسى العدالسسة، 

 ونحن نتمنى أن يفعلوا ذلك دون إراقة دماء. 
 22/8/2016 ،األيام، رام هللا

 
 السلطة مصرة على استمرار توفير األمن في كافة محافظات الفلسطينية حكومةال :المحمود .3

أن حكومة الوفاق السوطني  ،المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية ،رام هللا: أكد يوسف المحمود
فسسي برئاسسسة رامسسي الحمسسد هللا مصسسرة أكثسسر مسسن أي وقسست مضسسى علسسى اسسستمرار تسسوفير األمسسن للمسسواطنين 

كافة المحافظات. وقال في تصريح لوكالة األنباء الفلسطينية الرسمية إن الحكومة وصفت إلقاء قوات 
األمسسن القسسبض فسسسي نسسابلس علسسسى اثنسسين مسسسن كبسسار المخسسسالفين والمتسسورطين فسسسي قضسسايا ضسسسد أمسسن وحيسسساة 

وات األمسسن المسسواطنين ومسسن السسذين أطلقسسوا النسسار علسسى قسسوات األمسسن يسسأتي فسسي هسسذا اإلطسسار. وأكسسد تنفيسسذ قسس
لعمليسسة معقسسدة فسسي المدينسسة وألقسست القسسبض علسسى هسساني وائسسل حسسالوة وعلسسي حسسالوة وهمسسا يعسسدان مسسن كبسسار 

 المالحقين بتهم كثيرة تمس أمن المواطنين وأمن المجتمع وأمن الوطن. 
 22/8/2016 ،القدس العربي، لندن
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 نائب عن فتح يطالب بضبط ممارسات أمن السلطة :نابلس .4
لمجلسسس التشسسريعي عسسن حركسسة فسستح جمسسال الطيسسراوي، أجهسسزة أمسسن السسسلطة، بضسسرورة طالسسب النائسسب فسسي ا

فسي بيسان  ،وقسال الطيسراوي  الحفاظ على آليات تطبيق القانون، واالبتعاد عن سياسة العقساب الجمساعي.
، إنسسه "ال يختلسسف أحسسد علسسى مبسسدأ تطبيسسق القسسانون وحفسسا النظسسام"، مطالبسسًا قسسادة 21/8/2016لسسه، األحسسد 
ألمنية "بضرورة ضبط أداء عناصر األجهزة، واالبتعاد عن كل ما يسيء لكرامسة عسائالت المؤسسات ا

وشدد علسى ضسرورة االبتعساد عسن سياسسة "الستهجم واإلسساءة" ألي مسواطن فسي البلسدة  الشهداء واألسرى".
القديمسسسة بمدينسسسة نسسسابلس، وسياسسسسة االعتقسسسال العشسسسوائي، ودعسسسا إلسسسى ضسسسرورة رفسسسع الحصسسسار عسسسن البلسسسدة 

وأكسسسسد الطيسسسسراوي أنسسسسه ُيؤيسسسسد تطبيسسسسق القسسسسانون وينبسسسسذ  ة، والحفسسسساظ علسسسسى كرامسسسسة أهلهسسسسا ومناضسسسسليها.القديمسسسس
التحريض، مستدركًا: "ولكن من غير المسسموح والمعقسول المسساس بكرامسة أهلنسا ومواطنينسا، مسع التأكيسد 

 على أن كل قطرة دم فلسطينية هي غالية وعزيزة علينا، فلنحافا على األمن والقانون".
 21/8/2016 ،ين أون الينفلسط

 
 السلطة "تتقّبل" استثناء القدس من االنتخابات المحليةمحلل إسرائيلي:  .5

قال الخبير اإلسرائيلي في الشؤون العربية يوني بن مناحيم إن السلطة الفلسطينية تتجنب الدخول فسي 
فسسي مقسسال  ،وذكسسر حسسول إجسسراء االنتخابسسات المحليسسة فسسي القسسدس المحتلسسة. "إسسسرائيل"معركسسة سياسسسية مسسع 

أن األجواء تزداد سخونة مع اقتسراب موعسد االنتخابسات المحليسة فسي تشسرين  ،بموقع المعهد األورشليمي
أكتسوبر المقبسسل، بينمسا تتصسساعد التسسساؤالت عسن سسسبب عسدم إجسسراء االنتخابسسات فسي شسسرقي القسسدس  /األول

 ت في المدينة.إلقامة هذه االنتخابا كافياً  المحتلة، ولماذا ال تبذل السلطة جهداً 
ال يحسسق لهسسا أن تقسسيم االنتخابسسات فسسي حسسدود  أوسسسلو،وفسسق اتفاقسسات  ،وأشسسار إلسسى أن السسسلطة الفلسسسطينية

لهسسسذا الواقسسسع، قسسسررت الحكومسسسة  ونظسسسراً  .1967يونيسسسو  /مدينسسسة القسسسدس التسسسي احتلتهسسسا إسسسسرائيل فسسسي حزيسسسران
فسسسي ضسسسواحي القسسسدس  اً مجلسسسس 28الفلسسسسطينية قبسسسل أكثسسسر مسسسن شسسسهر أن تجسسسري االنتخابسسسات المحليسسسة فسسسي 

وأوضسسح أن السسسلطة الفلسسسطينية تتجنسسب فسسي هسسذه اآلونسسة السسدخول فسسي  الموجسسودة خسساري الجسسدار الفاصسسل.
أنهسا قسد تقسدم علسى خطسوة رمزيسة تخس   مسن رغمبسالبشأن مدينة القسدس،  "إسرائيل"مواجهة سياسية مع 

عيسسين مجلسسس بلسسدي فسسي هسسذه الخطسسوة الرمزيسسة قسسد تتجسسسد فسسي ت المدينسسة بحيسسث ال تثيسسر غضسسب الشسسارع.
 شرقي القدس لاللتفاف على الرفض اإلسرائيلي لتنظيم االنتخابات.

أن االنتخابسسسات المحليسسسة  ،وهسسسو ضسسسابط سسسسابق فسسسي جهسسساز االسسسستخبارات اإلسسسسرائيلية ،وذّكسسسر بسسسن منسسساحيم
لسسم تشسسمل شسسرقي القسسدس، لكسسن السسرئيس الفلسسسطيني  2012السسسابقة التسسي جسسرت فسسي الضسسفة الغربيسسة عسسام 

 .عضواً  17بتعيين أمانة عامة لشؤون القدس مكّونة من  رئاسياً  اس أصدر مرسوماً محمود عب
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وقال إن "اإلرباك الفلسسطيني حسول موضسوع القسدس يشسير إلسى الضسائقة التسي تعيشسها السسلطة الفلسسطينية 
ي خاصة في هذه األيام، حيث ينشغل عباس في الدفع بالمبادرة الفرنسية إلى األمام، وانعقاد مسؤتمر دولس

حسول موضسوع  "إسسرائيل"واعتبر أن عباس يتجنب الدخول في مواجهة سياسية مع  أواخر العام الجاري".
 القدس، ألن ذلك من شأنه إشعال الوضع الميداني، وشغل الرأي العام الدولي عن المبادرة الفرنسية.

 21/8/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة
 

 وة تمهيدية للمضي بتنفيذ المبادرة الفرنسيةترفض القيام بأي خط "إسرائيل"مسؤول فلسطيني:  .6
الوكسسساالت: قسسسال مسسسسؤول فلسسسسطيني، إن رئسسسيس الحكومسسسة اإلسسسسرائيلي، بنيسسسامين نتنيسسساهو، يسسسرفض إرسسسسال 
مبعوث للقاهرة لالجتماع بالطرف الفلسطيني كخطوة تمهيدية للمبادرة الفرنسية الرامية إلى عقد مؤتمر 

المسؤول أن االجتماع من المفترض أن يضم كاًل من السرئيس  وذكر للسالم حتى نهاية العام الجاري.
المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويهسدف إلسى تهدئسة األجسواء والتمهيسد 

 للمبادرة الفرنسية التي يرفضها نتنياهو، وأن هناك إمكانية النضمام مسؤولين فرنسيين وأمريكيين.
لإلذاعة اإلسرائيلية العامة )ريشيت بيت(، إن نتنياهو رفسض إرسسال مبعسوث وقال المسؤول الفلسطيني 

نه ال يرغب بخوض أي مفاوضات ألنه لن يسمح أن تقوم في عهده  من أجل عرقلة هذه المساعي، وا 
وبحسسسب اإلذاعسسة، أشسسار المصسسدر الفلسسسطيني إلسسى أن الوفسسد الفلسسسطيني ال ينسسوي طسسرح  دولسسة فلسسسطينية.

مسسسسسبق قبسسسسل المسسسسؤتمر السسسسذي تنسسسسوي بسسسساريس عقسسسسده، بسسسسل سسسسستطرحه بعسسسسد بسسسسدء  وقسسسسف االسسسسستيطان كشسسسسرط
 المفاوضات المقررة بعد المؤتمر.

 22/8/2016 ،األيام، رام هللا
 

 بالتشويش على المبادرة الفرنسية "إسرائيل"المالكي يتهم  .7
رية هسسي ، أن "الرؤيسسة" المصسس21/8 يسسوم األحسسد ،أكسد وزيسسر الخارجيسسة الفلسسسطيني ريسساض المسسالكي :رام هللا

عن المبسادرة الفرنسسية  أن تكون بديالً  بالدخول إلى مؤتمر دولي للسالم، نافياً  "إسرائيل"محاولة إلقناع 
فسسي تصسسريح إلذاعسسة "صسسوت فلسسسطين" الرسسسمية، إن مسسا تتناولسسه وسسسائل إعسسالم  ،وقسسال المسسالكي للسسسالم.

ي بسسسساراك أوبامسسسسا عقسسسسب إسسسسسرائيلية بشسسسسأن مبسسسسادرة مصسسسسرية للسسسسسالم ومبسسسسادرة سسسسسيطرحها السسسسرئيس األمريكسسسس
أمريكيسسسة سسسسيتم  سسسسبتمبر المقبسسسل، وأخسسسرى أيضسسساً أيلسسسول/ اجتماعسسسات الجمعيسسسة العامسسسة لدمسسسم المتحسسسدة فسسسي 

للتشويش على المبادرة  "إسرائيل"األمريكية هي مجرد "إشاعات" تطلقها  االنتخاباتاإلعالن عنها بعد 
 الفرنسية للسالم.
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إسسرائيل هسدفها التشسويش علسى المبسادرة الفرنسسية وخلسق وأردف أن "كل هسذه األقاويسل التسي تصسدر عسن 
وأضسسساف  بلبلسسسة لسسسدى الجانسسسب الفلسسسسطيني، والتسسسأثير علسسسى إمكانيسسسات فرنسسسسا االسسسستمرار فسسسي مبادرتهسسسا ".

المالكي، أنه ال توجد مبادرة مصرية إنما هي رؤية تحاول القاهرة من خاللها المساعدة ضمن المبادرة 
وأردف أن الجانسب الفلسسطيني  ب اإلسسرائيلي بالقسدوم إلسى تلسك المبسادرة".الفرنسية مسن أجسل إقنساع الجانس

مستعد للعمل مسع الرؤيسة المصسرية أو مسع أي رؤيسة تسأتي مسن أي دولسة كانست، ولكسن يجسب أن تنسسجم 
 مع المبادرة الفرنسية وأن تكون جزء منها".

 21/8/2016 ،القدس، القدس
 

 صرية"مجدالني: ال يوجد شيء رسمي اسمه "مبادرة م .8
الهسسور: نفسسى عضسسو اللجنسسة التنفيذيسسة لمنظمسسة التحريسسر أحمسسد مجسسدالني، صسسحة التقسسارير  أشسسرف-غسسزة 

اإلسرائيلية، بشأن رفع السلطة الفلسطينية معارضتها للمبادرة المصرية بعقد مؤتمر إقليمي ودولسي فسي 
شسسسيء اسسسسمه مبسسسادرة والفلسسسسطينيين. وقسسسال إنسسسه ال يوجسسسد  "إسسسسرائيل"القسسساهرة لتحريسسسك عمليسسسة السسسسالم بسسسين 

"من اخترع هسذا المصسطلح هسو بنيسامين نتنيساهو ألنسه يريسد مبسادرة مصسرية كبسديل عسن  مصرية، مضيفاً 
. "المؤتمر الدولي للسالم بموجب المبادرة الفرنسية ولو كان هناك مبسادرة مصسرية لستم دعمهسا فلسسطينياً 

 "الموقف الفلسطيني ال يتعارض بتاتاً  وأكد أن ما هو مطروح اآلن فقط هو "المبادرة الفرنسية"، مضيفاً 
بأنهسسسا "تختلسسسق هسسسذه  "إسسسسرائيل"واتهسسسم  ."مسسسع موقسسسف مصسسسر التسسسي تسسسدعم الشسسسعب الفلسسسسطيني وقيادتسسسه كليسسساً 

األسسسطوانة والحسسديث المتكسسرر عسسن وجسسود مبسسادرة مصسسرية بهسسدف واضسسح هسسو خلسسق انطبسساع عسسن خسسالف 
عسسسالي  د مجسسسدالني أن هنسسساك تنسسسسيقاً وأكسسس فلسسسسطيني مصسسسري، ولقطسسسع الطريسسسق علسسسى المبسسسادرة الفرنسسسسية".

 المستوى بين الفلسطينيين ومصر، وأنه ال يوجد شيء رسمي اسمه "مبادرة مصرية".
 22/8/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 المسجد األقصى غير قابل للقسمة أو المشاركة مع االحتالل :المجلس الوطني الفلسطيني .9

الفلسطيني أن "المسجد األقصى غيسر قابسل للقسسمة أو أكد المجلس الوطني : سعد الدين نادية-ان عمّ 
وقسسسسال إن "جسسسرائم االحسسسستالل ومحاوالتسسسسه لتهويسسسسد القسسسسدس المحتلسسسسة  المشسسساركة مسسسسع االحسسسستالل اإلسسسسسرائيلي".

 ".1969آب )أغسطس(  21والمسجد األقصى ما تزال مستمرة بعد جريمة إحراقه، في 
اإلسسسالمي بتقسسديم السسدعم الفعلسسي الكسسافي لتثبيسست  وطالسسب "األمتسسين العربيسسة واإلسسسالمية ومنظمسسة التعسساون 

صسسمود أهسسل القسسدس وتمكيسسنهم مسسن السسدفاع عنهسسا، السسسيما مسسع تصسساعد اقتحامسسات واعتسسداءات االحسستالل 
  ومستوطنيه ضّد المسجد األقصى".
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وحث "منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافسة )اليونسسكو( بتنفيسذ قرارهسا باعتمساد المسسمى العربسي 
اإلسالمي للمسجد األقصى ورفضها للمسمى اإلسسرائيلي، تأكيسدًا علسى اقتنساع العسالم بسبطالن محساوالت 

  التزييف والتزوير اإلسرائيلية للتراث العربي واإلسالمي في مدينة القدس المحتلة".
 22/8/2016 ،الغد، عّمان

 
 قصىتحذر من استمرار المخاطر التي تهدد المسجد األ الفلسطينية الحكومة .11

حسسذرت الحكومسسة مسسن اسسستمرار المخسساطر التسسي تهسسدد المسسسجد األقصسسى  :الحيسساة الجديسسدة ،وفسسا – رام هللا
 المبارك، جراء مواصسلة االعتسداءات االحتالليسة ضسده، وسسائر المقدسسات اإلسسالمية والمسسيحية، وضسدّ 

، في تصسريح وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود مدينة القدس المحتلة بشكل عام.
على جريمسة إحسراق المسسجد األقصسى، التسي تصسادف يسوم  عاماً  47 صحفي، صدر لمناسبة الذكرى الس

، إن سلسسلة الجسرائم االحتالليسة بحسق أولسى القبلتسين، وثالسث الحسرمين الشسريفين، لسم تتوقسف 21/8 األحسد
 منذ عام سبعة وستين المشؤوم وحتى يومنا هذا.

راءات تشسسسكل جسسسزءًا مسسسن سياسسسسة الحكومسسسة اإلسسسسرائيلية، تجسسساه الحسسسرم "أن تلسسسك اإلجسسس وأضسسساف المحمسسسود
سسافرًا لكافسة القسوانين، والقسرارات الدوليسة، والحقوقيسة، واألخالقيسة،  الشريف والمقدسات، التي تعد انتهاكاً 

واإلنسانية"، مطالبًا المجتمع الدولي، والدول العربية واإلسالمية بتدخل عاجل إلنقاذ األقصى، ومدينسة 
لقدس المحتلة، واتخاذ قرارات فورية وفاعلة، من أجل وقف االعتداءات اإلسسرائيلية التسي باتست تشسكل ا

 خطرًا كبيرًا على وجوده، وعلى هوية القدس الحضارية العربية واإلسالمية.
 21/8/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مسجد األقصىال فيبالضغط على االحتالل لوقف اعتداءاته وزير األوقاف يطالب  .11

قال وزير األوقاف والشؤون الدينية فسي السسلطة الوطنيسة الفلسسطينية، الشسيخ : سعد الدين نادية-ان عمّ 
يوسسسف ادعسسيس، إن "االحسستالل مسساض فسسي نهجسسه وسياسسسته تجسساه المسسسجد األقصسسى ومدينسسة القسسدس منسسذ 

ليغسسدو مرتعسسًا لعصسسابات احتاللهسسا، عبسسر إعسسداد الخطسسط الكفيلسسة للسسسيطرة علسسى المسسسجد، بسسل زوالسسه تمامسسًا 
اعتسداء ضسّد  50وأضاف، في بيان أصدره أمس، أن "االحتالل يرتكب شسهريًا أكثسر مسن  المستوطنين".

المسجد األقصى، ليصل مجموع اعتداءاته على كافة المقدسات ودور العبسادة واألراضسي الوقفيسة، إلسى 
 اكًا".اعتداء وانته 32أكثر من مائة اعتداء، فيما بلغت الشهر الحالي 

وطالب "جامعة الدول العربية، ومنظمسة التعساون اإلسسالمي، ومنظمسات األمسم المتحسدة، بالضسغط علسى 
سلطات االحتالل لوقف اعتداءاتها التي تستهدف تغييسر الواقسع التساريخي القسائم فسي المسسجد األقصسى، 
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واعتبسر أن "الصسسمت  السذي يعسادل فسسي قدسسيته عنسد المسسسلمين الكعبسة المشسسرفة والحسرم النبسوي الشسسريف".
الدولي سيسهم في التعنت اإلسرائيلي، ويدفع المنطقة إلى المزيد من الفوضى وعدم االسستقرار، والسذي 

 لن يقف عند حدود فلسطين، بل سيصل إلى كل العالم".
 22/8/2016 ،الغد، عّمان

 
 "التشريعي" يدعو المجتمع الدولي لنصرة "األقصى" .12

جلسسس التشسسريعي الفلسسسطيني، ومؤسسسسة القسسدس الدوليسسة، فسسي قطسساع دعسست "لجنسسة القسسدس"، فسسي الم غسسزة:
 ، المجتمع العربي والدولي، إلى "نصرة المسجد األقصى"، في مدينة القدس. 21/8 غزة، يوم األحد

وقسسال النائسسب أحمسسد أبسسو حلبيسسة، رئسسيس اللجنسسة، ومسسدير فسسرع مؤسسسسة القسسدس فسسي فلسسسطين، فسسي مسسؤتمر 
لحسسسرق المسسسسجد:" نسسسدعو المجتمسسسع السسسدولي ومنظمسسسات  47 ى السسسسصسسسحفي عقسسسده فسسسي غسسسزة، بمناسسسسبة السسسذكر 

حقوق اإلنسان، إلى الدفاع عن مقدساتنا ومسجدنا، ومالحقة إسرائيل في المحافل الدولية". وأضاف:" 
)إسرائيل( تنتهك المقدسات، وال تحترم حرية العبادة، رغم أن كل القوانين والمواثيق الدوليسة، وا عالنسات 

ت ذلسسك". وأشسسار إلسسى أن "االنتهاكسسات" اإلسسسرائيلية بحسسق المسسسجد "تسسزداد يومسسًا بعسسد حقسسوق اإلنسسسان جّرمسس
يوم، من خسالل ازديساد أعسداد المسستوطنين المقتحمسين للمسسجد، وبنساء الُكسنس اليهوديسة حولسه، وتقسسيمه 

التحرك زمانيسسًا ومكانيسسًا، بسسين المقدسسسين واإلسسسرائيليين". وناشسسد أبسسو حلبيسسة األمتسسين العربيسسة واإلسسسالمية بسس
 "الجاد" لنصرة المسجد األقصى، وتقديم الدعم والعون للمقدسين". 

 21/8/2016 ،فلسطين أون الين
 
 ي األقصى والقدسمشروع قرار عربي لزيادة موارد صندوق   .13

أعلن مهند العكلوك نائب المندوب الدائم لدولة فلسطين بالجامعة العربية، إن فلسطين ستتقدم  :القاهرة
المقبسل لزيسادة مسوارد  أيلسول/ سسبتمبردورة القادمسة لمجلسس وزراء الخارجيسة العسرب أوائسل بمشروع قسرار للس

 اإلسسسسالميمليسسسون دوالر توضسسسع فسسسي البنسسسك  500صسسسندوقي األقصسسسى والقسسسدس بالجامعسسسة العربيسسسة بنحسسسو 
 الصعبة بالقدس. األحوالللتنمية ومقره مدينة جدة، لتعزيز دعم المقدسيين ومواجهة 

ديث لمراسسسل صسسحيفة "القسسدس" وموقعهسسا اإللكترونسسي، إن فلسسسطين تأمسسل فسسي أن وقسسال العكلسسوك فسسي حسس
تسسسستجيب السسسدول المانحسسسة وفسسسي مقسسسدمتها السسسسعودية ودول الخلسسسيل والجزائسسسر للمطلسسسب الفلسسسسطيني لسسسدعم 

 ومكانيًا. لتقسيم المسجد األقصى زمانياً  "إسرائيل"صمود الفلسطينيين في القدس لمواجهة محاوالت 
 21/8/2016 ،القدس، القدس
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 الحساينة: منح إعادة إعمار غزة ُتحّول ألصحابها مباشرة وال تدخل خزينة الحكومة .14
"وفسسسا": قسسسال وزيسسر األشسسسغال العامسسسة واإلسسسكان مفيسسسد محمسسسد الحسسساينة: إن أمسسسوال المسسسنح المقدمسسسة  -غسسزة 

، ولسم يسدخل تحويلهسا مباشسرة للمتضسررين وأصسحاب المنسازل المسدمرة كليساً  غسزة تسمّ  إعمسارلمشاريع إعادة 
 في خزينة الحكومة أي مبلغ مالي من هذه المنح.

وبين الحساينة في تصسريح صسحافي أمسس، أن عسدد الوحسدات السسكنية للهسدم الكلسي بلغست فسي العسدوان 
مسسا نسسسبته  اإلعمسسارفسسي مشسساريع إعسسادة  إنجسسازه ألسسف وحسسدة سسسكنية، حيسسث مسسا تسسمّ  11اإلسسسرائيلي األخيسسر 

 ألسف وحسدة سسكنية، حيسث تسمّ  147لسسكنية مسن الهسدم الجزئسي بلغست وأضاف أن عدد الوحسدات ا .67%
اسستفاد منهسا الالجئسون، فيمسا بلسغ عسدد الوحسدات السسكنية التسي  %81ألف وحدة، مسا نسسبته  120 إنجاز

إصسالح  وحدة سكنية تسمّ  31,500تعرضت لدضرار الجزئية البليغة والطفيفة للمواطنين غير الالجئين 
لوحدات، يتم اإلصالح بالتنسيق الكامسل مسع وزارة األشسغال العامسة واإلسسكان من هذه ا %70ما نسبته 
وأشسسار إلسسى أن السسوزارة صسسرفت بسسدل إيجسسار لدصسسحاب المنسسازل المتضسسررة لقرابسسة  (.UNDPومؤسسسسة )

وبخصسسو  إزالسسة ركسسام العسسدوان،  مليسسون دوالر أمريكسسي. 65ألسسف متضسسرر بمبلسسغ إجمسسالي يقسسدر بسسسسسسسس  30
 ( من إزالة ركام العدوان. UNDPأتمت بالتنسيق مع مؤسسة )قال إن الوزارة 

 22/8/2016 ،األيام، رام هللا
 
 تعليم تنفي فصل أي موظف بجامعة األقصىال : وزارةغزة .15

 نفسست وزارة التربيسسسة والتعلسسيم العسسالي بغسسسزة فصسسل أي موظسسسف مسسن مسسوظفي جامعسسسة األقصسسى بغسسسزة. :غسسزة
، أنسه 21/8الفلسسطيني لإلعسالم" نسسخة عنسه، األحسد  وأكدت الوزارة في تصريح صسحفي وصسل "المركسز

ال صسسسحة لدنبسسساء التسسسي تحسسسدث بهسسسا رئسسسيس مجلسسسس أمنسسساء جامعسسسة األقصسسسى كمسسسال الشسسسرفي بسسسأن السسسوزارة 
وبينسست السسوزارة أن مسسا حسسدث هسسو وقسسف عسسدد مسسن المسسوظفينة للتحقيسسق علسسى خلفيسسة  مسسوظفين. 9فصسسلت 

ؤولين إلى عدم إصدار مثسل هسذه التصسريحات ودعت الوزارة المس تجاوزات لهم ضد مصلحة الجامعة.
غير الدقيقة التي تؤثر بشكل سلبي على سير العملية التعليمية بالجامعة، كمسا تؤكسد وزارة التعلسيم أنهسا 

 مع أي حل توافقي لصالح الجامعة. 
 21/8/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 اد المالي وتلقي الرشاوى تتهم بعض الجمعيات األهلية بالفس في غزةداخلية وزارة ال .16

غسزة، بعسض الجمعيسات الخيريسة  قطساع اتهمست وزارة الداخليسة واألمسن السوطني فسي كتب فايز أبو عون:
والمنظمسسسات األهليسسسة بالفسسسساد المسسسالي وتلقسسسسي الرشسسساوي، قائلسسسة: "هنسسساك أنسسسسواع مسسسن الفسسسساد يعتسسسري عمسسسسل 
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ي يسستهدف مسوارد هسذه الجمعيسات، الجمعيات الخيرية، منها االختالس، وهو أخطر ظسواهر الفسساد السذ
 باإلضافة إلى الرشوة وهي أقل حدوثًا في المجتمع الفلسطيني من المجتمعات العربية األخرى".

وتابعت وزارة الداخلية على لسان رئيس قسم المتابعة والتفتيش في الشؤون العامسة فيهسا رأفست األشسقر: 
واع الفساد وهي من أكبر ظواهر الفساد، فالتمييز "إن التمييز في الخدمات بين المستفيدين، من بين أن

 يظهر على أساس االنتماء السياسي أو الجنس أو اللون أو الدين".
وفسسي هسسذا السسسياق، قسسال مسسدير شسسبكة المنظمسسات األهليسسة أمجسسد الشسسوا: إن وزارة الداخليسسة تقسسوم بالتسسدقيق 

م، وهنسساك الكثيسسر مسسن جهسسات المسسالي علسسى الجمعيسسات األهليسسة فقسسط، ونحسسن حريصسسون علسسى المسسال العسسا
الرقابة على هذه الجمعيات سواء داخلية على مستوى الجمعية، أو من أعضاء الجمعيسة العامسة، ومسن 

 المدقق المالي والمانحين وكذلك الوزارة المختصة واإلعالم والمجتمع وغيرهم.
عسسسام ولسسسيس وأضسسساف الشسسسوا لسسسس"األيام": مسسسن يضسسسع توجهسسسات عمسسسل الجمعيسسسات وخططهسسسا هسسسو االحتيسسساي ال

االجتهسسساد، ومسسسن المفتسسسرض أن تكسسسون خطسسسة التنميسسسة الوطنيسسسة هسسسي الموجسسسه السسسرئيس لكسسسل المنظومسسسة مسسسن 
مؤسسسسات حكوميسسة وغيرهسسا، ولكسسن لدسسسف، إن االنقسسسام وتغييسسب غسسزة عسسن المشسساركة فسسي هسسذه الخطسسة 

الفاسسدين وأكد رفض المنظمات األهلية للتعميم، قائاًل: "نحن مع محاسسبة  يضع الكثير من التحديات.
سواء في الجمعيات أو في غيرها في إطار القانون، وهناك مدونسة سسلوك تسنظم عمسل الجمعيسات، كمسا 

وشسسسسدد علسسسى أن مسسسا ُذكسسسسر مسسسن اتهسسسسام وزارة الداخليسسسة للجمعيسسسسات  أن هنسسساك أنظمسسسة داخليسسسسة للجمعيسسسات".
كسن إذا كسان والمنظمات األهلية بالفساد المالي وتلقسي الرشساوي، هسو غيسر صسحيح وفسي غيسر محلسه، ول

هنساك تقصسسير فسي عمسسل الجمعيسات، فهسسذا التقصسير ينصسسب فسي الرقابسسة علسى األداء الحكسسومي فسي ظسسل 
 غياب دور المجلس التشريعي والهيئات الرقابية فيه.

 22/8/2016 ،األيام، رام هللا
 
 الهباش يدعو إلنشاء "تحالف عالمي لمواجهة التطرف والغلو" .17

فلسسسسسطين، مستشسسسسار السسسسرئيس للشسسسسؤون الدينيسسسسة والعالقسسسسات  غسسسسزة: دعسسسسا محمسسسسود الهبسسسساش قاضسسسسي قضسسسساة
ونقلسسست وكالسسسة  اإلسسسسالمية، إلسسسى إنشسسساء "تحسسسالف عسسسالمي " لمواجهسسسة ظسسساهرة التطسسسرف واإلرهسسساب والغلسسسو.

األنبساء الفلسسطينية الرسسمية "وفسا" قولسه خسالل كلمتسه االفتتاحيسة فسي المسؤتمر التاسسع والعشسرين لمسسلمي 
الكساريبي فسي مدينسة سساو بساولو البرازيليسة "إن اإلرهساب ال ديسن وال ملسة وال أمريكا الالتينية ودول البحسر 

  قومية له، وال يجب أن يتهم اإلسالم به".
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وأشسسار إلسسى أن "الجماعسسات والحركسسات اإلرهابيسسة" التسسي تسسستخدم اإلسسسالم بعمليسسات القتسسل وهسسدم الحضسسارة 
أكسد علسى و يسرفض القتسل األعمسى واألهسوي". اإلنسانية واإلسالمية "ال عالقة لها باإلسسالم ألن اإلسسالم 

 ضرورة مواجهة اإلرهاب بقرار واحد دون انتقائية.
 22/8/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 الحلوة يدرس تحصين االستقرار عيناجتماع أمني في  .18

 بحثت "اللجنة األمنية الفلسطينية العليا" في لبنان برئاسة قائد "األمن الوطني الفلسطيني" في: بيروت
عرب خالل اجتماع عقدته أمس فسسي مقر "السسسسقوة األمنية المشتركة" في مخيم  لبنان اللواء صبحي أبو

عين الحلوة، في سسسبل تحصين األمن واالستقرار في المخيم في ضوء عمليات تسليم المطلوبين 
 مخابرات الجيش اللبناني. إلىأنفسهم 

األمنية العليا" على القوى السياسية واألمنية في صيدا وقيمت جولة الزيارات التي قامت بها "اللجنة 
 وانعكاساتها اإليجابية حيث تركت ارتياحًا لبنانيًا كبيرًا.

وعّبرت عن ارتياح جميع أهالي المخيم والجوار للتسهيالت الكبيرة التي تقدمها مخابرات الجيش 
 اللبناني لحل ملف المطلوبين.

 22/8/2016، الحياة، لندن
 

 ن يفلح العدوان في فرض أي معادالت جديدةحماس: ل .19
حملت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد في 

وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح صحفي، صباح اليوم اإلثنين،  قطاع غزة.
الل العدوان على شعبنا الفلسطيني والرغبة في إن تصعيد االحتالل يأتي في سياق مواصلة االحت

 خلق معادالت جديدة في القطاع.
 وأكد أن العدوان لن يفلح في كسر إرادة شعبنا أو فرض أي معادالت جديدة في مواجهة المقاومة.

 22/8/2016، موقع حركة حماس
 
 حماس تنفي ما ُنسب إلى مشعل على لسان أحمد جبريل .21

كة المقاومة اإلسالمية "حماس"، أن ما زعمه األمين العام للجبهة الشعبية أكد المكتب اإلعالمي لحر 
العامة أحمد جبريل في مقابلته مع قناة الميادين من أقوال على لسان رئيس المكتب  القيادة-

 السياسي للحركة األخ خالد مشعل هو محض اختالق وال يمت للحقيقة بصلة.
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يوم األحد، أن مثل هذا السلوك المفتقر للمصداقية أمر وعد المكتب اإلعالمي في تصريح صحفي ال
 يدعو لكثير من األسف.

 21/8/2016، موقع حركة حماس
 
 األقصىالمسجد لتحرير  الحية: حماس تعد جيشا   .21

خليل الحية  قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، د.: حمتو نسمة-غزة 
المسجد األقصى وكل فلسطين"، مشدًدا على أن المقاومة هي الخيار إن الحركة "تعد جيشًا لتحرير 

 الوحيد لتحرير األقصى ودحر االحتالل عنه. 
"، والتي تنظمها لجنة القدس في 2وأكد الحية خالل كلمة له في حفل افتتاح مخيمات من للقدس "

ير القدس والمسجد الحركة النسائية بغزة، على أهمية الوحدة الوطنية بين الفلسطينيين في تحر 
ن اختلفنا لكن يجب  األقصى، قائاًل: "نحن ذاهبون لحماية انتفاضتنا. علينا أن نعود لتوحيد فكرنا وا 

وأضاف: "إن اختلفنا في مشاريع سياسية أو بلديات وغيرها يجب أال  أال تغيب البوصلة عن القدس".
إلى أن الشرعية الفلسطينية "ال  يتحول ذلك لتحويل بوصلتنا عن العدو والمسجد األقصى"، مشيراً 

تؤخذ إال من الشعب، وال شرعية وطنية تأخذ من خارجه. وشرعية االنتماء للقدس بالعمل على 
 تحريرها".

وأكد الحية على ضرورة حشد كل الطاقات لتحرير القدس والمسجد األقصى من يد االحتالل 
 للقدس واألقصى". اإلسرائيلي، قائاًل: "من يريد أن ينتسب لفلسطين فلينتسب

وتساءل الحية عن دور الدول العربية في دعم القدس، وقال: "ماذا قدمت من دعم من أموال لتثبيت 
 أهل القدس واألقصى، وماذا قدمت السلطة الفلسطينية من الدعم لثباتهم.. ؟".

التحية وتطرق الحية إلى دور المرابطات في المسجد األقصى المبارك في غزة والقدس، وقال: "كل 
لشهداء انتفاضة القدس من بناتنا اللواتي سطرن صفحة ناصعة للتاريخ، عندما يعز زمن الرجال 

 تتقدم أخت الرجال لتنوب عن الرجال".
 21/8/2016، فلسطين أون الين

 
 حماس تؤكد مواصلة جهودها إلنجاح االنتخابات .22

ودها الستكمال تشكيل ودعم أّكدت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" أنها ستواصل جه: الدوحة
 قوائم مهنية ووطنية لالنتخابات البلدية في كافة المحافظات.
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، 2016-8-21ودعا الناطق باسم حركة "حماس" حسام بدران في تصريح صحفي له اليوم األحد 
الجميع لمواصلة العمل من أجل إنجاح هذه العملية الديمقراطية والمساهمة في إنقاذ وتطوير الهيئات 

 محلية.ال
وأشار بدران إلى أن حركة حماس رحبت بجميع أشكال التوافقات الوطنية والمهنية والعائلية، التي 

 نجحت في إنجاز قوائم واسعة ومشتركة في العديد من المدن والبلدات.
وطالب الكل الوطني ولجنة االنتخابات المركزية بمتابعة ومعالجة كل الخروقات واالنتهاكات التي 

العديد من المرشحين، في عدد من المواقع االنتخابية في الضفة الغربية، داعًيا  تعرض لها
 المتضررين للمسارعة إلى تقديم شكاوى رسمية للجنة االنتخابات والجهات المعنية.

وتعهد بدران بأن تبذل الحركة كل جهدها إلنجاح هذه التجربة، على الرغم من كل الصعوبات 
مشدًدا على أن نجاح االنتخابات هو نجاٌح للشعب كله، وخطوة مهمة في والمعيقات التي تعترضها، 

 مسيرة إنهاء االحتالل والتصدي لمشاريعه "التصفوية"، على حد وصفه.
 21/8/2016، فلسطين أون الين

 
 اتهام مواطن مقدسي بنقل أموال من تركيا لصالح حماس .23

قدس المحتلة، أمس، الئحة اتهام ضد سيف : قدمت النيابة اإلسرائيلية العامة في الوكاالت-القدس 
الدين عبد النبي، وهو من سكان القدس المحتلة، تزعم فيها أنه التقى مع أحد أعضاء حماس في 

 تركيا ونقل أموااًل لعائالت أسرى وشهداء من الحركة.
نجيب، وهو  وبحسب مزاعم النيابة، قام عبد النبي بس"تهريب" األموال من تركيا بعد أن تلقاها من زكريا

أحد أسرى حماس الذي قضى فترة في سجون االحتالل وحرر في صفقة شاليت، ويقيم حاليًا في 
 تركيا.

وتدعي النيابة أن عالقة قرابة تربطه بنجيب وأيضا بينهما عالقات أخرى بسبب إقامتهما في تركيا 
ل ثمانية أشهر نقل وانتمائهما لحركة حماس. وبحسب الئحة االتهام، طلب نجيب من عبد النبي قب

 مبلغ من المال للبالد، وتوزيعه على عوائل أسرى وشهداء يزوده بأسمائهم وعناوينهم الحقا.
 22/8/2016، األيام، رام هللا

 
 وفاة عنصر من "القسام" إثر مرض عضال .24

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة اإلسالمية "حماس"، : غزة
 فاة أحد عناصرها إثر إصابته بمرض عضال.و 
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: "إن المجاهد القسامي أحمد محمد 2016-8-21وقالت كتائب القسام في بيان عسكري، األحد 
 عامًا( من حي الزيتون بمدينة غزة توفي إثر إصابته بمرض عضال". 32عويضة )

بل نذر نفسه هلل مجاهدًا وأضافت الكتائب: "يغادر دنيانا وما غّير أو بّدل وال تخاذل أو تقاعس، 
 حتى لقي هللا على ذلك، نحسبه من الشهداء وهللا حسيبه وال نزكيه على هللا".

وأكدت أن "دماء شهدائنا ستبقى نبراسًا في طريق تحرير فلسطين ونارًا تحرق المحتلين حتى تحرير 
 فلسطين".

 21/8/2016، فلسطين أون الين
 
 على ليبرمان ت المحلية ستكون ردا  اشتية لـ "القدس": نتائج االنتخابا  .25

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" د. محمد اشتية إن فتح دعت  :" ماهر العلمي -رام هللا 
إلطار وطني في االنتخابات المحلية واستطاعت تحقيق ذلك في بعض المجالس بتشكيل قوائم توافق 

 وطني تتشارك فيها كل القوى الوطنية.
مقابلة خاصة مع صحيفة "القدس" إن "فتح" ذاهبة لالنتخابات المحلية موحدة وأن وأضاف اشتية في 

 قرار اللجنة المركزية واضح وحازم بأن كل من يخري عن إرادة الحركة هو خاري الحركة.
 أعضاء، كما أن األشرافوتابع: تمت دعوة كادر الحركة لاللتفاف حول القوائم التي تقرها لجان 

وجه، بأدق  أكملوزعون على مختلف المناطق ويديرون العملية االنتخابية على اللجنة المركزية م
 التفاصيل.

واعتبر اشتية أن نتائل االنتخابات ستكون وطنية بامتياز بكل األحوال، وستشكل ردا على ليبرمان 
 الذي يريد أن يتجاوز األطر الرسمية وااللتفاف على القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني.

ار إلى أن حركته تعمل على ضخ دماء جديدة في البلديات من خالل إشراك الشباب، والعمل كما أش
 على خلق قيادات جديدة.

وأوضح أن فتح ترى في االنتخابات إعادة تتويل للعملية الديموقراطية في فلسطين وتأمل منها أن 
يعية ورئاسية تشمل القدس االنقسام والذهاب نحو انتخابات تشر  إنهاءتكون فاتحة لتوافق وطني على 

 والضفة الغربية وغزة.
وقال إن فتح غير مرتاحة من مسير العملية االنتخابية في قطاع غزة كون األمن ليس بيد السلطة 
الوطنية، وكذلك نظام التعليم والنظام القضائي وهذا يحتم على لجنة االنتخابات المركزية أن تضمن 

الواقع  األمراف بأن فتح ترى في االنتخابات آلية للخال  من وأض شفافية عالية بعملية االقتراع.
 الذي يفرضه االنقسام في غزة، مشيرا إلى أن المفترض أن ال ُينظر لها أحد بأنها ترسيخ لهذا الواقع.
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وصرح بأن القيادة الفلسطينية تدرس تفعيل أمانة العاصمة بالقدس وتعيين أعضاء جدد لتكون بمثابة 
في القدس، ألن إسرائيل تمنع إجراء انتخابات بلدية  أهلناالخدمات ويسهل حياة مجلس بلدي يقدم 

 فيها، وتمتنع بلدية القدس عن تقديم خدمات لهم.
كادر من حركة  اعتقالوأشار إلى أن إسرائيل تعمل على عرقلة سير العملية االنتخابية من خالل 

 فتح وممثل حركة حماس في لجنة االنتخابات.
 21/8/2016، سالقدس، القد

 

 تقصف شمال غزة بعد استهدافها بصاروخ "إسرائيل" .26
في بلدة بيت حانون  أمسأصيب فلسطينيان في قصف مدفعي إسرائيلي بعد ظهر : أ ف ب-غزة 

صاروخ من قطاع غزة باتجاه بلدة سديروت المتاخمة  إطالقشمال قطاع غزة، وذلك في أعقاب 
 للقطاع.

 أصيبالتابع لس "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وأفاد شهود بأن موقع "فلسطين" 
بلدة بيت الهيا قرب بيت حانون. وأكدوا  أطرافداخله في  إسرائيليةبأضرار نتيجة سقوط قذيفة 

صاروخًا على األقل  أن"إخالء المقرات األمنية والعسكرية" في القطاع "تحسبًا لتصعيد". وذكروا 
 .إصاباتمن دون وقوع  إسرائيلة وانفجر وسط بلدة سديروت جنوب ظهرًا من قطاع غز  أطلق

 22/8/2016، الحياة، لندن

 
 لضم المعسكر الصهيوني لحكومته واألخير ينفي جهودهنتنياهو يستأنف  .27

: التقى رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل سّري مرتين علسى األقسل خسالل وكاالت-القدس
في مدينة قيساريا جنوب  "يتسحاق هيرتصوغ"م المعارضة ورئيس حزب العمل األسبوع الماضي بزعي

 ، عن مصادر عديدة لم تسمها باالسم.أمسمدينة حيفا وفقًا لما نقلته القناة الثانية العبرية 
صف بالسّري وشديد التكتم بعد أن حقق ووفقًا لذات المصادر فقد التقى االثنان يوم الجمعة في لقاء وُ 

 وزًا داخل مؤتمر حزبه وحصل على سنة ُأخرى كرئيس لحزب العمل.هيرتصوغ ف
نتنيسساهو ال يريسسد أن يخسسري حسسسزب البيسست اليهسسودي خسساري االئسسستالف  أنوأعربسست المصسسادر عسسن تقسسسديرها 

 الحكومي لكنه مقتنع بقدرته باالحتفاظ بالجميع داخل اإلطار الحكومي.
السسذي قسال فسسي رده السسذي  "هيرتصسوغ"عسسل مكتسسب وأخيسرا نفسسى مقربسون مسسن نتنيسساهو هسذه األنبسساء وكسذلك ف

نمسسسا تشسسسير  وجسسسود مشسسساكل فسسسي  إلسسسىتلقتسسسه القنسسساة الثانيسسسة إن هسسسذه التقسسسارير ال أسسسساس لهسسسا مسسسن الصسسسحة وا 
 االئتالف الحكومي.
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انسسسسه ال توجسسسسد أدنسسسسى فرصسسسسة  "عميسسسسر بيسسسسرتس"بسسسسدوره قسسسسال عضسسسسو الكنيسسسسست عسسسسن المعسسسسسكر الصسسسسهيوني 
 هو.النضمام هذا المعسكر إلى حكومة نتنيا

 21/8/2016األيام رام هللا، 
 
 القناة العبرية الثانية: حرب غزة القادمة ستعتمد على القوات البرية .28

: اّدعسست القنسساة العبريسسة الثانيسسة أن الحسسرب اإلسسسرائيلية القادمسسة علسسى قطسساع غسسزة سسستكون وكسساالت-القسسدس
 من المواجهة التي مضت. "شراسة"أكثر 

سسسيحدده مسسدى قسسوة التحسسرك البسسري،  "إسسسرائيل"، أن تفسسوق أمسسسي وذكسسرت القنسساة علسسى موقعهسسا اإللكترونسس
 في أي مواجهة قادمة. "أكثر فعالية"مبينة أن الجيش قرر االهتمام أكثر بسالح البر ألنه سيكون 

ولفتت إلى أن الضرر الذي لحق باآلليات اإلسرائيلية في حرب لبنان وغسزة األخيسرة عسزز التوجسه لسدى 
 وة آلياته.الجيش للعمل على زيادة ق

 21/8/2016األيام رام هللا، 
 
 من إسطنبول في حركة حماسطرد قائد تركيا بلب اطت "إسرائيل" .29

أكسسد رئسسيس الحكومسسة اإلسسسرائيلية أن تركيسسا التسسي يوجسسد فيهسسا مقسسر لحمسساس التزمسست بعسسدم : نظيسسر مجلسسي
الل هسذا اسستغ ت إسسرائيل إلسىعالسماح بأي نشساط عسسكري ضسد إسسرائيل مسن علسى أراضسيها. وقسد سسار 

التعهد وطالبت أنقرة بأن تطرد من أراضيها أحد ممثلي حماس في إسطنبول زكريا نجيب الذي تتهمسه 
 . القدس شرقي بإرسال أموال إلى حماس عبر مواطن فلسطيني من

 22/8/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 الجدار حول غزة ينتقدكاتب إسرائيلي  .31

يشسون" يهسودا فيغمسان إن الجسدار األمنسي السذي ينسوي وزيسر قال الكاتب اإلسرائيلي في صحيفة "مكور ر 
الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان بنساءه علسى طسول الحسدود مسع قطساع غسزة، سسيأتي علسى اإلسسرائيليين 

 بما وصفها بس"الكارثة".
وبسسسّين أن هسسسذا الجسسسدار سسسسوف يتحسسسول إلسسسى هسسسدف مفّضسسسل للقسسسوى الفلسسسسطينية المسسسسلحة، ممسسسا يسسسدل علسسسى 

فكسسر فسسي إقامتسسه مسسن األسسساس، فسسي ظسسل السسدروس األمنيسسة التسسي اسسستفادها الفلسسسطينيون مسسن سسسذاجة مسسن 
 العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش اإلسرائيلي.
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وأشار فيغمان إلسى أن الطريقسة الوحيسدة لمنسع حمساس مسن العمسل ضسد إسسرائيل تتمثسل فسي إيجساد وسسائل 
 قلب العدو ورأسه.ردعية لها، رغم أن هذا الردع يجب أن يوجه نحو 

وخسستم فيغمسسان بسسالقول إن الجسسدار األمنسسي اإلسسسرائيلي علسسى حسسدود غسسزة مؤشسسر سسسلبي وتعبيسسر سسسي  عسسن 
تراجع النظرية األمنية اإلسرائيلية، وبالرغم من أن هذا الجدار قد يعتبر عائقا ماديسا دفاعيسا، أو حساجزا 

دم القيسام بعمليسات هجوميسة إسسرائيلية ميدانيا يحول دون تنفيذ عمليات فلسطينية، فسإن ذلسك ال يعنسي عس
 ضد الفلسطينيين في غزة.

 21/8/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 نخجل من يهوديتنا بسبب االحتالل اإلسرائيلي أصبحنامنظمة يهودية:  .31

: أكسسسد تقريسسسر إسسسسرائيلي صسسسادر عسسسن منظمسسسة "يهسسسود مسسسن أجسسسل العدالسسسة للفلسسسسطينيين"، أن "وفسسسا" –الخليسسل 
والقاسسسية التسسي تتخسسذها الحكومسسة اإلسسسرائيلية ضسسد الفلسسسطينيين تجعسسل مسسن الصسسعب  اإلجسسراءات العنيفسسة

 عليها االدعاء أنها تسعى وراء السالم، بل تثبت هذه اإلجراءات أنها تعمل على تخليد االحتالل.
وقالسست مسسديرة المنظمسسة إيالنسسا سسسومكا، فسسي تقريرهسسا السسذي صسسدر فسسي السسسابع عشسسر مسسن الشسسهر الجسساري، 

مدينسسسة الخليسسسل: "إن االحسسستالل اإلسسسسرائيلي ال يعبسسسر عسسسن اليهوديسسسة، التسسسي أصسسسبحنا نشسسسعر  عقسسسب زيارتهسسسا
 بالخجل منها بسبب االحتالل لدرض الفلسطينية ومساسه الحياة الفلسطينية اليومية بشكل مباشر".

وأضسسافت: "زرت الخليسسل برفقسسة العشسسرات مسسن اليهسسود األوروبيسسين واألميسسركيين للتظسساهر ضسسد االحسستالل 
 سرائيلي، ورأينا أن يهود الشتات ينضمون إلى الفلسطينيين في مقاومتهم السلمية لالحتالل".اإل

وأضافت مديرة المنظمسة اليهوديسة: "ال أحسب السذهاب إلسى الخليسل ألنهسا المكسان الوحيسد فسي العسالم السذي 
ن حسسان يجعلنسسي أخجسسل مسسن يهسسوديتي، بسسسبب تصسسرفات المسسستوطنين السسذين يمثلسسون القسسيم اليهوديسسة، ولكسس

 الوقت لنثبت أن اليهودية ال تعبر عن المستوطنين والجنود واالحتالل".
وأكسسدت أن التظسساهر مسسن قبسسل يهسسود الشسستات ضسسد االحسستالل سيضسسع حكومسسة نتنيسساهو فسسي مسسأزق، حيسسث 

 ستعتقلنا الشرطة، وهذا يتنافى مع ادعاءات نتنياهو أنه يمثل كل يهود العالم".
 21/8/2016األيام رام هللا، 

 
 آلي يدخل الخدمة في الجيش اإلسرائيلي قريبا   روبوت :يعوت أحرونوتيد .32

: كشسسسفت صسسسحيفة "يسسسديعوت أحرونسسسوت" العبريسسسة، عسسسن تجهيسسسز الجسسسيش اإلسسسسرائيلي لسسسس وكسسساالت-القسسسدس 
 "روبوت آلي" للدخول في الخدمة العسكرية.
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بق، حيسسسث ووفسسسق الصسسسحيفة العبريسسسة، فسسسإن "الروبسسسوت" سسسسيكون علسسسى خسسسالف مسسسا تسسسم اسسسستخدامه فسسسي السسسسا
سيدخل الخدمة مع سالح المشاة وتحديدا الجنود المقاتلين في الجيش، وسيحمل متفجرات وسيكون له 

 قدرة التنصت على األهداف.
وأوضسسحت الصسسحيفة، أن "الروبوتسسات" اسسستخدمت فسسي سسسالح الهندسسسة التسسابع للجسسيش سسسابقا، لكسسن وألول 

 عركة.مرة سيتم استخدامه من قبل الجنود المقاتلين داخل الم
ميل بالساعة وقادر على حمسل مسا وزنسه  2.5وعن قدرات "الروبوت"، قالت "يديعوت" إنه يسير بسرعة 

 من األثقال. كيلوغرام 10
 22/8/2016األيام رام هللا، 

 
 : تصاريح العمل للفلسطينيين عالقة بين الحكومة والجيش"إسرائيل" .33

عسدد تصساريح العمسل للفلسسطينيين مسن الضسفة تعتزم سسلطات االحستالل اإلسسرائيلي زيسادة : بالل ضاهر
الغربيسسة داخسسل طالخسسط األخضسسرط وتسسسهيل المعسسايير لحصسسول العمسسال الفلسسسطينيين علسسى تصسساريح كهسسذه، 
بادعسسساء مواجهسسسة دخسسسول عشسسسرات آالف الفلسسسسطينيين مسسسن الضسسسفة إلسسسى إسسسسرائيل للعمسسسل بسسسدون تصسسساريح. 

 ير قانونيينط.وتعرف سلطات االحتالل هؤالء العمال بأنهم طمتواجدين غ
وتتسسسسذرع سسسسسلطات االحسسسستالل بمحاربتهسسسسا لظسسسساهرة العمسسسسال الفلسسسسسطينيين فسسسسي إسسسسسرائيل والسسسسذين ال يحملسسسسون 

مسسن منفسسذي العمليسسات فسسي إسسسرائيل، منسسذ انسسدالع الهبسسة  %44تصسساريح عمسسل بحجسسل أمنيسسة، وتقسسول إن 
هسم مسن العمسال  الماضسي / مسارسالماضي، وحتى آذار / أكتوبرالشعبية الفلسطينية، في تشرين األول

 يوم األحد.اإللكتروني، الذين ال يحملون تصاريح عمل في إسرائيل، حسبما أفاد موقع طواالط 
وقسدر آيزنكسوت عسدد العمسال الفلسسطينيين فسي إسسرائيل السذين ال يحملسون تصساريح عمسل بأنسه يتسراوح مسا 

يحملسون تصساريح عمسل  ألفا. وقال إنه لم يكن هناك منفسذي عمليسات بسين العمسال السذين 60 – 50بين 
خالل السنوات العشر األخيرة، وأن هذا يعني أن منح تصاريح عمسل يخفسف مسن الضسائقة االقتصسادية 

 لدى من يحملون التصاريح ويقلل من احتمال مشاركتهم في أعمال عنف.
وتحاول السلطات اإلسرائيلية مواجهة ظاهرة العمسال الفلسسطينيين مسن دون تصسريح بمحاربسة المشسغلين 
وفرض غرامات عليهم. ويستغل المشغلون اإلسرائيليون العمال الفلسطينيين الذين يحصلون على أجر 
متدن. إلى جانب ذلك، فإن عماال يحملون تصاريح عمل يفضلون التنازل عنه والعمل بسدون تصسريح 

 شاقل من أجرهم بادعاء تسديد تكلفة إصدار تصريح عمل. 2000كهذا ألن المشغل يخصم 
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طواالط فسإن جهساز األمسن اإلسسرائيلي يعتسزم تخفيسف معسايير إصسدار تصساريح عمسل، التسي يحصسل سووفقا ل
ألفسسا، فسسي  130عامسسا فمسسا فسسوق، وزيسسادة عسسدد التصسساريح لتصسسل إلسسى  22عليهسسا فقسسط المتزوجسسون فسسي سسسن 

 إسرائيل والمستوطنات، وتوسيع مجالها وعدم حصرها في فرع البناء.
نمسا بالحكومسة اإلسسرائيلية، لكسن حكومسة وأضاف طواالط أن هذه الخطوات ل يست متعلقة بجهساز األمسن وا 

 اليمين المتطرف اإلسرائيلية تفضل جلب عمال أجانب بدال من تشغيل الفلسطينيين.
 21/8/2016، 48عرب 

 
 استراتيجية الجيش اإلسرائيلي إلحباط العمليات في الضفة تكشفمصادر عبرية  .34

مسسع مسسسؤول عسسسكري كبيسسر، يكشسسف موقسسع "المصسسدر" معلومسسات  علسسى محادثسسة بنسساءً : يسسردين ليخترمسسان
فسسي األشسسهر األخيسسرة لسسم تكسسف ألويسسسة  جديسسدة عسسن العمسسل فسسي الضسسفة الغربيسسة لكسسبح العمليسسات المحتملسسة

الجيش اإلسرائيلي المنتشرة في أراضي الضفة الغربيسة عسن العمسل. أدت موجسة العمليسات التسي خرجست 
ئيل، إلسى تغييسر مبسادل التصسّور العمليساتي تغييسرا جسذريا فسي من أراضي الضفة إلى داخل أراضي إسرا

أوسسساط تلسسك األلويسسة. تعمسسل فسسي الضسسفة سسست ألويسسة ميدانيسسة للجسسيش اإلسسسرائيلي وتغطسسي كسسل أراضسسيها، 
 ومهمتها األساسية اآلن هي إحباط العمليات.

، حصسل علسى في محادثة أجراها طاقم هيئة تحرير "المصدر" مع مسؤول كبير في الجيش اإلسسرائيلي
 معلومات حول العمل العسكري في منطقتي قلقيلية وسلفيت.

"نحسسن مشسسغولون فسسي إحبسساط العمليسسات جسسدا"، كمسسا كشسسف المسسسؤول، "إنسسه المبسسدأ الرائسسد السسذي يشسسغل كسسل 
األلوية كل ليلة. نحن نشهد اآلن انخفاضا في حجم عمليات إطالق النسار والسدهس التسي تنفسذ، مقارنسة 

 لكن لم تقل عمليات اإلحباط، وفي مناطق معينة، مازالت مستمرة بقوة أكثر".باألشهر األخيرة، و 
"لقد غّيرنا مؤخرا طرق عملنسا، فسي أعقساب العمليسات األخيسرة فسي الجبهسة الداخليسة، والتسي خسري بعضسها 
من قطاِعنا"، كما قال المسؤول. بخالف طريقة العمل السابقة لكبح العمليات، والتي رّكزت على منّفذ 

عمليسسة نفسسسه، فسسإّن التصسسّور الجديسسد يشسسمل أيًضسسا البنيسسة التحتّيسسة الكاملسسة التسسي تحسسيط بسسه وتسسساعده فسسي ال
تحقيق أهدافه القاتلة. وُيسّمي الجيش اإلسرائيلي هذه الطريقة الجديدة "تصّور اإلحباط الموّسع"، والتي 

 ة القرية.توفر تركيزا على مجموعة أصغر من المتهمين ومنع تنفيذ العقوبات على بقي
واآلن هنسساك لسسدى القسسوات فسسي الضسسفة الغربيسسة ثسسالث مراكسسز عمسسل رئيسسسية فسسي منطقسسة قلقيليسسة وسسسلفيت، 
والتي تأمل مسن خاللهسا أن تحسبط بنجساح كبيسر المزيسد مسن العمليسات المسستقبلية: األسسلحة، التسسلل إلسى 

يقاف األموال لتمويل  العمليات. األراضي اإلسرائيلية )المقيمين بشكل غير قانوني(، وا 
 21/8/2016المصدر، "إسرائيل"، 
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صابات في صفوف المواطنين وأضرار بالغة و االحتالل يقصف عدة مواقع في قطاع غزة  .35 ا 
 بالممتلكات

تجدد القصف اإلسرائيلي بالطيران والمدفعية الليلة الماضية على عدد من  :وكاالت-الشيخخليل 
لسلة غارات على مناطق متفرقة وخاصة في المواقع في قطاع غزة، حيث شن طيران االحتالل س

زراعية ومواقع تابعة للمقاومة منها لكتائب القسام وكتائب  وأرضابيت حانون طالت كلية الزراعة 
 المجاهدين.

وأفادت مصادر طبية وأمنية أن مواطنين اثنين أصيبا في عدة غارات جوية شنها الطيران االحتالل 
 أمس. اإلسرائيليعدد المصابين في القصف  أربعة إلىعلى شمال ووسط القطاع ليرتفع 

مواطنان بجروح متوسطة جراء  أصيبالقدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع: " أشرفوقال 
 ".أمسعدة غارات جوية شنها االحتالل على شمال القطاع مساء 

يا في الوجه جراء عاما بس "شظا 20شاب يبلغ من العمر  أحدهمابجروح طفيفة  أخراناثنان  وأصيب
 " وفق القدرة.أمسمنطقة شمال القطاع بعد ظهر  اإلسرائيلياستهداف االحتالل 

ربع غارات جوية شنها الطيران الحربي استهدفت ثالث منها مواقع لكتائب أ أن أمنىواكد مصدر 
 أبوب وكتائ اإلسالميالقسام الجناح العسكري لحركة حماس ولسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد 

اثنين  إصابةعلي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية في شمال القطاع، ما أسفر عن 
حداث  في المواقع. أضرار وا 

 كما شنت غارة خامسة على ارض زراعية شرق مخيم البريل في وسط القطاع.
ون على مناطق شمال القطاع" د ُأطلقتمن عشرين قذيفة مدفعية  أكثر" أن األمنيواكد المصدر 

 .إصابات
كما أطلقت دبابات االحتالل الجاثمة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وتحديدا شرق بيت حانون، 

عميقة فيها،  فراً قذيفة صوب أراضي المواطنين في البلدة والمناطق الحدودية، وأحدثت حُ  20أكثر من 
إسرائيلية موقعًا  إضافة إلى بث حالة من الخوف في صفوف المواطنين، كما قصفت طائرة حربية

شرق مخيم البريل وسط القطاع، بصاروخ واحد على األقل، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة 
 في المكان.

كما أطلقت طائرات حربية إسرائيلية صاروخا واحدا على األقل صوب موقع شمال غربي مدينة غزة، 
لحاق أضرار بالمنازل المجاورة.  ما أدى إلى تدميره وا 

 والعسكرية" في القطاع "تحسبا لتصعيد". األمنيةكافة المقرات  إخالءالشهود " أكدية ثانية من ناح
 22/8/2016األيام، رام هللا، 
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 سنوات ثمانيمسؤول أممي: عدد المعتقلين اإلداريين هو األعلى منذ  .36
المتحدة  الرؤوف أرناؤوط: قال روبرت بيبر، منسق األنشطة اإلنسانية واإلنمائية لدمم عبد-القدس

سنوات وأنا أجدد  ثمانيإن عدد المعتقلين اإلداريين هو األعلى منذ "في األرض الفلسطينية المحتلة، 
اإلفراي عنهم  أوتكرار موقف األمم المتحدة القائم منذ زمن بوجوب محاكمة المعتقلين اإلداريين 

 ."فوراً 
يني بالل كايد بعد دخول إضرابه القلق البالغ بشأن تدهور صحة المعتقل الفلسط"وأعرب بيبر عن 

وقال إنها قضية فاضحة بوضع  "احتجاجًا على اعتقاله بدون تهم أو محاكمة 67عن الطعام يومه الس 
السيد كايد قيد االعتقال اإلداري في اليوم الذي كان يفترض أن يفري عنه فيه بعد قضاء محكومية 

 ."عاماً  14 السجن البالغ 
 22/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 غزة من دخول الضفةفي قطاع  تمنع فرقة أطفال "إسرائيل" .37

الفلسطيني من  "كورال السنونو"منعت سلطات االحتالل اإلسرائيلي أعضاء : صّباح فتحي-غزة 
 الضفة الغربية إلحياء حفالت في مدينتي بيت لحم وجنين. إلىمغادرة قطاع غزة للتوجه 

إن سلطات االحتالل  "الحياة"للثقافة والفنون عرب محمد لس  وقالت المدير التنفيذي لجمعية السنونو
رفضت منح تصاريح مسبقة تخول أعضاء الفرقة األطفال الثالثين من دخول الضفة عبر حاجز 

 إلىرسالة الفن والسالم  إيصالأمس. وعبرت عن غضبها لمنع األطفال من  "ايرز"بيت حانون 
 العالم.

رفض الجانب اإلسرائيلي منح  "الحياة"امة واإلعالم محمد المقادمة لس وأكد المدير العام للعالقات الع
 التصاريح الالزمة ألعضاء الفرقة على رغم التواصل معه قبل أسابيع من أجل هذا الغرض.
 22/8/2016الحياة، لندن، 

 
جراءات أمنية في ذكرى إحراق  .38  ىاألقصالمسجد اعتقاالت في القدس وا 

أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية أن قوات االحتالل اعتقلت عشرة  :فادي أبو سعدى –رام هللا 
فلسطينيين من عدة أحياء في مدينة القدس المحتلة. وامتدت االقتحامات اإلسرائيلية إلى بلدتي 
العيسوية وجبل المكبر حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الفلسطيني وقوات االحتالل اعتقلت 

 التي ترتدي الزي المدني ثالثة شبان في العيسوية. خاللها القوات الخاصة 
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وكثفت قوات االحتالل وجودها األمني في القدس في الذكرى السابعة واألربعين إلحراق المسجد 
األقصى. ونشرت المئات من أفرادها ووضعت المزيد من الحواجز العسكرية في شوارع وطرقات 

 ية. المدينة وعلى مداخل األحياء والبلدات المقدس
 22/8/2016، لندن، القدس العربي

 
 سلطات االحتالل تحرق األقصى المبارك بكافة معالمه بشكل يومي: الهيئة اإلسالمية المسيحية .39

اعتبرت الهيئة اإلسالمية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات استمرار احتالل القدس الشريف ومنع 
لحفر والتهويد استمرارا لعملية حرقه قبل سبعة المصلين من دخول المسجد األقصى واالعتداء عليه با

لحريق المسجد األقصى أن سلطات  47وأربعين عاما. وأكدت الهيئة في بيان خا  في الذكرى 
االحتالل تحرق األقصى المبارك بكافة معالمه بشكل يومي من خالل ما تبتدعه من أساليب التهويد 

لمستوطنين وتشييد البؤر االستيطانية مع نيران والتدمير عبر عمليات حفر األنفاق واقتحامات ا
قامة الهيكل على أنقاضه.  الحرق والتطرف لتحقيق الهدف األكبر لدولة االحتالل بهدم األقصى وا 

 22/8/2016، لندن، القدس العربي
 
 األقصى يتهم االحتالل بجر المنطقة لحرب دينيةالمسجد مدير  .41

االستهداف  ن  أالمبارك الشيخ عمر الكسواني، أكد مدير المسجد األقصى : الفي رائد-غزة
 عامًا. 47للمسجد األقصى في الوقت الحاضر ال يقل خطورة عن جريمة حرقه قبل  "اإلسرائيلي"

لحريق المسجد األقصى المبارك،  47وقال الكسواني في تصريحات صحافية، أمس، في الذكرى ال 
يرا إلى أن حكومة االحتالل تهدف من وراء األقصى في ذكرى إحراقه يمر بمراحل خطيرة، مش"إن 

 تلك اإلجراءات لبسط سيطرتها الكاملة على األقصى. 
جر المنطقة إلى حرب دينية ال يعرف مداها في حال تجرأ االحتالل على "وحذر الكسواني من 

 ، مشدًدا في الوقت ذاته على ضرورة تكثيف الرباط والتواجد"استهداف األقصى ومواصلة اعتداءاته
 الفلسطيني اليومي داخل المسجد لمواجهة مخططات االحتالل ودرء المخاطر عنه.

 22/8/2016الخليج، الشارقة، 
 
 دينوا بتهم أمنية خفيفةيرفض ويعرقل إطالق سراح معتقلين فلسطينيين أُ  "الشاباك" .41

ين وبشكل مطلق وشامل إطالق سراح فلسطيني اإلسرائيلي: يعارض جهاز الشاباك وكاالت-القدس 
لقاء الحجارة رغم عدم توفر معلومات استخبارية محددة تشير إلى إخفيفة، منها  أمنيةأدينوا بتهم 
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وذلك بحجة أن هؤالء المعتقلين ومعظمهم من الفتيان واألطفال ال  األمنيخطورتهم على الوضع 
 يمكنهم إثبات عدم عودتهم إلى ما كانوا عليه قبل االعتقال.

الناطق بالعبرية إن الشاباك وممثل الدولة رفضوا بشكل مطلق خالل النقاشات وقال موقع "واال نيوز" 
طالق إالماضية  األشهرطالق السراح المبكر التابعة لمصلحة السجون خالل إلجنة  أجرتهاالتي 

لهم داخل  األولىسراح أي معتقل فلسطيني، مدعين أن صغر سن المعتقلين وحقيقة أنها المرة 
لعدم عودتهم إلى ما  إثباتاتأكيدا أو  األحوالعن الندم ال تشكل بأي حال من  المعتقالت وا عرابهم

 أنهم لم يعودوا يشكلون خطرا على سالمة الجمهور حسب تعبير الشاباك. إثباتاكانوا عليه أو 
 22/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 األقصىالمسجد شخصيات مقدسية تدعو لنصرة  .42

األمتين العربية واإلسالمية لتحمل  -األحد يوم–مقدسية دعت شخصيات : هبة أصالن -القدس 
على اقتحامات األقصى ال تقل اليوم مسؤولياتهما تجاه المسجد األقصى، مؤكدة أن ردود األفعال 

 عاما. 47بهاتة عن تلك الردود عند حرقه قبل 
حرق  وأكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، على استمرار االحتالل في

الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم ماديا ومعنويا، بأشكال مختلفة تتفق جميعها مع رؤية الحكومة 
قامة الهيكل المزعوم.  اإلسرائيلية وهدفها في هدم المسجد األقصى المبارك وا 

من جانبه انتقد محافا القدس عدنان الحسيني اقتصار ردات الفعل المحلية والعربية واإلسالمية على 
 يحدث من تهويد في القدس والمسجد األقصى على االستنكار، معتبرا ذلك دليال على التقصير.ما 

ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث، "فرمزية المكان الدينية ليست للفلسطينيين وحدهم 
سالمية".  بل هي رمزية عربية وا 

فأكد على ضرورة تحرك العالمين العربي  أما رئيس أكاديمية األقصى للعلوم والتراث ناجح بكيرات،
زالة االحتالل وتقوية صمود أبناء  واإلسالمي الفوري ودون تردد لتحرير المسجد األقصى المبارك وا 

 القدس، وشدد على أهمية التحرك لوقف لهب االشتعال المستمر الذي يغذيه االحتالل.
 21/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 جهود قطر الداعمة للفلسطينييننقابة موظفي غزة تشيد ب .43

أشادت نقابة موظفي غزة بجهود قطر، في تقديم كل أشكال : مصعب اإلفرنجي ومحمد جمال -غزة 
 الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني عامة وأهالي قطاع غزة بصفة خاصة.
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 مليون دوالر لموظفي غزة أسهم في تخفيف 31وقال رئيس النقابة محمد صيام إن صرف حوالي 
معاناتهم، خاصة في ظل حالة الحصار اإلسرائيلي منذ عشر سنوات، مؤكًدا أن دولة قطر ثابتة 
على مواقفها تجاه المحرومين في القطاع من خالل المشاريع القطرية على المستوى اإلنساني 

 واالقتصادي والتنموي.
ة عن حرمان آالف ل صيام خالل مؤتمر صحفي أمس السلطة الفلسطينية المسؤولية المباشر وحم  

الموظفين من صرف رواتبهم من المكرمة القطريةة معتبًرا أن ذلك يشكل قاعدة لتشكيك الموظفين 
 بأنفسهم ويزرع بذور الفتنة والتمييز بين أبناء الشعب الواحد.

وأكد أن كل الموظفين المحجوبين يشهد لهم باالنضباط الوظيفي وال عالقة لهم باإلرهاب، 
كبير ويخضعون للمناكفات السياسية مضيًفا: "وتعتمد عملية الحجب على تقارير ويتعرضون لظلم 

كيدية من أشخا  ينتمون إلى أجهزة األمن الفلسطينية بهدف تصفية حسابات خاصة مع النقابيين 
 الذين يطالبون بحقوق الموظفين".

 22/8/2016الشرق، الدوحة، 
 
 سير محمد عمايرةمحكمة العليا اإلسرائيلية تقر هدم منزل األال .44

أقرت محكمة العدل العليا اإلسرائيلية، يوم األحد، هدم منزل عائلة األسير محمد : محمود مجادلة
عبد المجيد عمايرة من بلدة دورا في منطقة الخليل، بزعم مشاركته في تنفيذ عملية إطالق نار جنوبي 

 منزلها. هدمع عملية الضفة الغربية، حيث رفضت المحكمة التماسا من عائلة عمارية بمن
وفي السياق ذاته، قال مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لدمم المتحدة طأوتشاط، عبر تقرير 

منزال، مما أدى  21، هدمت السلطات اإلسرائيلية 2016أصدره الشهر الجاري، إنه طمنذ مطلع عام 
 ط.2015شخصا، وهو نفس العدد تقريبا في عام  116إلى تهجير 

 21/8/2016، 48عرب 
 
 في جيش االحتالل 48النقب .. رفض مخططات إسرائيلية لتجنيد فلسطينيي  .45

أعلن مسؤولون فلسطينيون في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة : والء عيده، سليم تاي –النقب 
اليوم عن رفضهم للمخطط اإلسرائيلي الذي ُأطلق مؤخرًا، والذي يدعو الشبان الفلسطينيين  48عام 

 البدو للخدمة في جيش االحتالل.
وسُيطّبق المخّطط الجديد للجيش اإلسرائيلّي على الفلسطينيين البدو ابتداًء من دورة الّتجنيد القادمة، 

نوفمبر القادم، والتي وفًقا لها، سيتّم إدخال المنتسبين الجدد  التي ستكون في شهر تشرين ثاني/
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لها المنتسبون الجدد بس"مراحل تصنيف للوحدات العسكرّية، لمسار تصنيف مّدته ثالثة أشهر، يمّر خال
 تحقيقات أمنّية، ويدرسون العبرّية، في معسكر ألون"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وتعقيبًا على هذا المخطط، قال رئيس المجلس اإلقليمي للقرى العربية غير المعترف بها في النقب 
قبل فلسطينيي  وانخراط منالل تحاول أن تظهر وكأن هناك تعاون عطية األعسم، "إن دولة االحت

 النقب في سلك جيش االحتالل، وهذا غير صحيح".
ألعسم أن فلسطينيي النقب يرفضون مخطط الخدمة العسكرية، "في جيش دولة تعمل على اوأكد 

"، مضيفا أن هذه إذاللهم وا هانتهم وهدم بيوتهم وتصادر أراضيهم وتالحقهم وتالحق أهلهم في النقب
االنتهاكات التي يتعرض لها عرب النقب تعتبر عاماًل أساسيًا، يمنعهم من االنخراط وحتى التفكير 

 في االنخراط في صفوف جيش االحتالل مهما قدموا من تسهيالت وا غراءات.
 من جانبه أكد عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب د. عواد أبو فريح، رفضهم لمخطط التجنيد
الجديد، مشيرا إلى أن هذا المخطط ليس جديدا، حيث كانت هناك مخططات سابقة لتشجيع الشباب 

 على االنخراط في صفوف جيش االحتالل و"كلها فشلت كما سيفشل المخطط الجديد".
وأكد أبو فريح أنهم يرفضون مخطط التجنيد الجديد، وسيتصدون له، و"سيشنون حملة ضده وضد 

رائيلية العنصرية بحق عرب النقب من خالل اإلعالم واإلنترنت وشبكات كل الممارسات اإلس
 التواصل االجتماعي".

 21/8/2016قدس برس، 
 

  2016-2015وسيم عبد الهادي أفضل العب فلسطيني في الدوري اللبناني لموسم  .46
كرة قدم أقامت المؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة المهرجان السنوي الثالث الختيار أفضل العب 

آب/  19)جائزة الحذاء الذهبي( يوم الجمعة  2016-2015فلسطيني في الدوري اللبناني لموسم 
في قاعة بلدية صيدا بحضور حشد كبير. هذا وقد فاز بجائزة الحذاء الذهبي العب  2016أغسطس 

 الهادي. وسيم عبدالفلسطيني نادي شباب الساحل 
 22/8/2016يروت، ، بالمؤسسة الفلسطينية للشباب والرياضة

 
 ويهود العالم "إسرائيل": محور خاص حول العالقة بين "ضايا إسرائيلية"ق .47

"األيام": صدر حديثًا، عن المركز الفلسطيني للدراسات اإلسرائيلية "مدار" عدد جديد من  -رام هللا 
يقدم تعريفًا  فصلية دراسات إسرائيلية، يتضمن محورًا بعنوان "العالقة بين إسرائيل ويهود العالم"،
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بانوراميًا بأشكال هذه العالقة وروافعها المؤسساتية، ليحلل فيما بعد طبيعة العالقة وما طرأ عليها من 
 تطورات وما تخللها من تأثير حيوي متبادل ال يخلو من توتر.

ويضم العدد، أيضًا، مجموعة من العناوين تتوزع بين قراءات في التطهير اإلثني، وتشكيل أنماط 
 رافيا االستعمار االستيطاني، وتغطية للمستجدات السياسية والمجتمعية والحقوقية في إسرائيل. جغ

 22/8/2016األيام، رام هللا، 
 
 : ال يمكن وصف الممارسات اإلسرائيلية باإلرهاب دون اتفاق دوليالمصري  وزير الخارجية .48

ي وجداننا، وسيظل الشعب قال وزير الخارجية سامح شكري، إن فلسطين ف: حسن معروف-القاهرة
المصري مهتما بهذه القضية، ونعمل مع الفلسطينيين واإلسرائيليين لتقريب وجهات النظر وحث 
األطراف على الوصول إلى حل، لكن األمر معقد بسبب إرادة إسرائيل السياسية، وبسبب دور 

 المجتمع الدولي وقدرة الفلسطينيين على الصمود.
حياة  للفلسطينيينأوائل الطلبة في مقر وزارة الخارجية، "نهتم بأن يكون  وتابع شكري، في لقائه مع

اقتصادية ونيابية بعيدة عن الضغوط الخارجية، ونعمل على ذلك في إطار األمم المتحدة، وعالقتنا 
بكل األطراف، حتى تكون هناك دولة فلسطينية تضيف للوزن العربي، ونظرا لتاريخ إسرائيل فإنها 

إلحكام سيطرته على األراضي لتأمين  48األمن واألمان فيه مرتفع، ويسعى منذ مجتمع عنصر 
 نفسه".

وردا على سؤال هل قتل اإلسرائيليين لدطفال الفلسطينيين يعد إرهابا؟، قال شكري "ال يمكن أن 
يوصف بأنه إرهاب دون اتفاق دولي على توصيف محدد لإلرهاب، وهناك مصطلحات دولية مثل 

ة، والذي تمارسه بعد الدول ضد شعوب خاري حدودها، أو قمع معارضين داخل إرهاب الدول
 حدودها، لكنها تدور في أطر سياسية".

 21/8/2016القاهرة، الوطن، 
 
 مغايرة لم نتعود سماعها في السابق صدرت من مصر ا  نتنياهو: سمعنا أصوات .49

اء، العبي الجودو أوري ساسون استقبل رئيس الحكومة اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس األربع
وياردين جربي اللذين فازا بميداليتين برونزيتين في أولمبياد ريو، ومعهم بقية أعضاء بعثة الجودو إلى 
األلعاب األولمبية. وهّنأ نتنياهو وقرينته الالعبين بحرارة معّبرين عن فخرهم بإنجازاتهم والتزامهم 

 بالروح الرياضية.
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لى المنافسة الُمّلفتة التي جرت بين الالعب اإلسرائيلي والعب الجودو وتطرق رئيس الحكومة إ
المصري، إسالم الشهابي، وتصدرت العناوين عقب رفض الالعب المصري مصافحة اإلسرائيلي. 
وقال نتنياهو إنه تلقى رسالة من مصر مفادها أن كثيرين في مصر أسمعوا أصوات مغايرة وعّبروا 

اإلسرائيلي، ال سيما بعدما مّد الالعب اإلسرائيلي يده لمصافحة الالعب  عن احترامهم لفوز الالعب
 المصري.

وأشار نتنياهو إلى أن الحدث الرياضي تحّول إلى حدث سياسي هام يدل على أن العالقات بين 
اإلسرائيليين والمصريين تشهد تغييرا، والدليل أن هنالك أصوات مختلفة لم نتعود سماعها في السابق 

 من مصر، ما معناه أن هنالك في مصر من يحترم اإلسرائيليين ويهّمه تطبيع العالقات.صدرت 
وتساءل متابعون على فيسبوك ماذا كان قصد نتنياهو قوله "إنه تلقى رسالة من مصر"، وكتب 

 أحدهم "هل القصد أن السيسي اتصل ليعتذر عما صدر من الالعب المصري؟".
 18/8/2016، المصدر، إسرائيل

 
 سيسي: القناعة بأهمية السالم تتزايد لدى الجانب اإلسرائيليال .51

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن القضية الفلسطينية هي مفتاح االستقرار واألمن : القاهرة
وتأثير ساحر  بالمنطقة،في المنطقة، وأن استمرار الصراع له تأثير سلبي بالغ على األمن واالستقرار 

 إلى حل يرضي جميع األطراف. في حالة التوصل
وأضاف السيسي، في حوار مع رؤساء الصحف القومية الثالث المصرية، أن موقف مصر ثابت من 

 عملية السالم، وهي تدعم كل الجهود التي تسعى إلى حلحلة هذه القضية شديدة التعقيد.
ماضية وحتى اآلن، وأكد أن "مصر كانت وما زالت داعمة لكل الجهود األميركية خالل السنوات ال

كما أعلنت مصر تأييدها للمبادرة الفرنسية، كما أن  العربية،كما لنا موقف واضح داعم للمبادرة 
عالقتنا مع الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي تتيح لنا أن نلعب دورا محوريا إليجاد مخري من حالة 

 الجمود ودفع عملية السالم".
تحرك من جانب الدول المعنية القادرة على التأثير، سواء وقال الرئيس السيسي: "نحن ندعم أي 

الواليات المتحدة، أو أوروبا، أو روسيا، وقد أبلغني الرئيس الروسي فالديمير بوتين أنه مستعد أن 
يستقبل كال من الرئيس محمود عباس، ونتانياهو في موسكو إلجراء محادثات مباشرة إليجاد حل 

ه الجهود والكل مدعو للمشاركة في دفع عملية السالم، والتجاوب مع وحلحلة القضية، فنحن ندعم هذ
الجهود والدعوات والمبادرات المطروحة حتى يرى الفلسطينيون ضوءا في نهاية النفق إلقامة دولتهم 

 المنطقة". فيالمستقلة، جنبا إلى جنب إسرائيل، فهذه القضية هي مفتاح االستقرار واألمن 
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مكانية أن يؤدي هذا إلى إرجاء أو تجميد هذه وحول انشغال الواليات  المتحدة باالنتخابات الرئاسية وا 
الجهود، قال الرئيس السيسي "إنه من المهم أن يتم التحرك اآلن، وال أستطيع القول إن الموضوع يتم 
تجميده حتى تأتي إدارة جديدة، ولدسف المياه اآلن راكدة تماما، وال بد من جهود لتحريكها بشرط 

 وافر إرادة لدى الفلسطينيين واإلسرائيليين والمجتمع الدولي".ت
وحول الموقف اإلسرائيلي، قال الرئيس السيسي:" أرى أن القناعة بأهمية السالم تتزايد لدى الجانب 

 اإلسرائيلي والقناعة بإيجاد مخري للقضية مؤشر إيجابي".
 22/8/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 
 وفد إسرائيلي يصل القاهرة لبحث مبادرة السيسي حول مفاوضات السالم .51

رفيع المستوى، غادر القاهرة،  اً إسرائيلي اً وفد، أن بالل ضاهر، عن 22/8/2016، 48عرب ذكر موقع 
مساء أمس األحد، عائًدا إلى تل أبيب على متن طائرة خاصة، بعد زيارة خاطفة، استغرقت عدة 

مع مسؤولين مصريين محاوالت إعادة مفاوضات السالم بين الفلسطينيين ساعات، بحث خاللها 
 واإلسرائيليين، وفق مصدر أمني في مطار القاهرة.

وكان الوفد وصل إلى القاهرة في وقت سابق من أمس، ولم تعلن السلطات في القاهرة أو في إسرائيل 
 رسميا عن تفاصيل نشاطات الوفد اإلسرائيلي في القاهرة.

 اً مصدر ، أن محمود الحسيني ، عنالقاهرة، من 22/8/2016 ،لألنباء األناضولوكالة موقع وأضاف 
لس"األناضول"، مفضاًل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث قال بمطار القاهرة الدولي،  اً أمني

مسئولين )لم يكشف هويتهم أو مناصبهم( وصل إلى القاهرة على  3لإلعالم، إن "الوفد الذي يضم 
 تن طائرة خاصة قادًما من تل أبيب".م

وأضاف المصدر أن "الوفد سيلتقي مع عدد من المسئولين المصريينة لبحث عدد من الملفات 
السيسي والتي طرحها منتصف  عبد الفتاحالمشتركة باإلضافة إلى استعراض تفاصيل مبادرة الرئيس 

سرائيل".مايو/ أيار الماضية إلعادة مفاوضات السالم بين الفلسطينيي  ن وا 
 ولم يحدد المصدر تفاصيل أكثر بشأن المباحثات التي سيجريها الوفد مع المسؤولين المصريين.

وهذه الزيارة لم تكن معلنة من قبل، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل سواء من الجانب المصري 
 أو اإلسرائيلي.
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على جميع  للنظام األردنيالُمساعدات ُملزمة بتقديم  "إسرائيل"سفير تل أبيب األسبق بعّمان:  .52
  األصعدة
قال د. عوديد عيران، سفير تل أبيب األسبق في عّمان وباحث كبير في  زهير أندراوس:–الناصرة 

 ، إنللمركز اإللكترونيمركز أبحاث األمن القومّي اإلسرائيلّي، في دراسٍة جديدٍة نشرها على الموقع 
في األردن في السنوات الثالث األخيرة تشير إلى تدٍن حقيقّي جميع استطالعات الرأي التي أجريت 

في تأييد السلطة، أواًل، وقبل كل شيء، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، لقاء ذلك بسبب مركبات 
 االستقرار في المجتمع الدولي واإلقليمي، بما فيه إسرائيل.

من خالل احتقان سكاني في األردن  وساقت قائلًة إّن هزة حقيقية للنظام قد يحدث بخطواٍت بطيئةٍ 
على خلفيات اقتصادية أْو دينية من شأنه أْن يصعب على الدول والمنظمات الدولية مساعدة األردن 
في المجال األمني، وستضطر األردن حينها إلى مواجهة محاوالت التسلل الداخلية المتواصلة منذ 

 زمن بعيد لوحدها تقريًبا.
لنا بعيدين عن فهم الثورة المضادة في مصر، أو إذا استقر النظام الحالي وأضاف الباحث أنّنا ما ز 

في العقد القادم دون أْن يحدث تغيير آخر فإّن هناك شك بأْن تستطيع األردن مواجهة محاولة 
انقالب سلطوي مثل الذي فرضته مصر، ولكن إذا طرأ تغيير في األردن من الصعب االفتراض أّن 

 منها، بعضها أو كلها، داخل األردن كما حدث في مصر.تأثيراته يمكن الحد 
وشّدّد على أّن إلسرائيل مصلحة كبرى ببقاء النظام األردني بقصد التقدم نحو هذا الهدف، فمن المهم 
أن تشتمل السياسة العامة على المركبات التالية: التحرك من وراء الكواليس بهدف تواصل الدعم 

ة. توفير مساعدات اقتصادية ذات قيمة مالية مثل زيادة كميات المياه المالي من قبل الجهات الدولي
المتدفقة إلى األردن بأسعار منخفضة. تشريع حكومي لتنفيذ مشاريع مواقع عمل في األردن من قبيل 
بنى تحتية في مجال االتصاالت والطاقة، فمساعدة األردن في هذه المجاالت تحديًدا يجب أْن تكون 

ًة، بسبب المخاطرة التي تبدو منخفضة المستوى في الفترة اآلنية، لتغيير النظام في مدروسًة ومحدود
األردن، والذي سيجلب تغييًرا مهما في العالقات مع إسرائيل، والمخططات األردنية إلقامة مفاعل 
نووية صغيرة ألهداف سلمية يجب دراستها أيًضا على ضوء التقديرات المتبلورة فيما يتعلق ببقاء 

لنظام الملكي األردني، على إسرائيل أْن تكون مستوردة للكهرباء المنتجة في األردن، ولكن يجب ا
اشتراط ذلك بتشغيل المفاعل النووية األردنية المستقبلية بمخلفات الوقود والزيوت، والتي يبدو أّن 

 األردن غنية بها.
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لها. واقترح على صّناع القرار في تل وتابع د. عيران قائاًل إّنه قد وقعت على وثائق أولية الستغال
أبيب مواصلة المساعدة في المجال األمنّي، وبالُمقابل إدارة مستوى العالقات مع الفلسطينيين من 

 خالل التفكير قدر ما أمكن بمنظومة االعتبارات األردنّية، على حّد تعبير الدراسة اإلسرائيلّية.
 21/8/2016، رأي اليوم، لندن

 
 في المزارع "إسرائيل"العرقوب يعتصمون احتجاجا  على اعتداءات أهالي شبعا و  .53

واصل أهالي بلدة شبعا الجنوبية وقرى منطقة العرقوب، احتجاجهم على االعتداءات : بيروت
  اإلسرائيلية التي طاولت أخيرًا بلدة الغجر ومزارع شبعا المحتّلتين.

ًا على شق جيش االحتالل اإلسرائيلي طريقًا فاعتصسموا مجددًا أمس عند بوابة بركة النقار، احتجاج
 عسكرية هناك، واستمرار الجرف عند األطراف الشمالية لمزارع شبعا وضمها إلى المناطق المحتلة.

وكان جيش االحتالل أوقف العمل على شق الطريق وسحب الجرافات والحفارات إلى نقطة خلفية، 
 زة قبالة المناطق المحررة، في محور بركة النقار.مع اإلبقاء على عدد من اآلليات المدّرعة متمرك

لعلم حتى موقع وسجل استنفار واسع للجيش اإلسرائيلي على طول الخط الممتد من محور رويسة ا
عدة وناقالت جند تتوزع في شكل قتالي قبالة " ميركافا"وشوهدت دبابات . مرصد جبل الشيخ

دوريات في بركة النقار كما  "يونيفيل"ش اللبناني و المناطق المحررة المواجهة، في حسسين سّير الجي
 أياتصاالت بين الجانبين اللبناني واإلسرائيلي للجم  إجراءفي الناقورة على  "يونيفيل"عملت قيادة 

  توتر.
)الرسمية( عن سماع أصوات انفجارات صباح أمس داخل مزارع  "الوكالة الوطنية لإلعالم"وأفادت 

 شبعا من حين إلى آخر.
 22/8/2016، الحياة، لندن

 
 هاع معلن نطبّ  و بالنسبة لنا العدو رقم واحد " إسرائيل": السودانيالرئيس  .54

لن أتحدث عن موقف إسرائيل من : حواره مع األهرام العربي فيعمر البشير  السودانيقال الرئيس 
غير، إسرائيل دولة السودان لكن موقفنا نحن منها، لدينا موقف ثابت لدعم القضية الفلسطينية ولن يت

بالنسبة  فهيالفلسطينية ومحتلة ألعظم المقدسات لدينا القدس الشريف  األراضيمحتلة معتدية تحتل 
محاوالت جارية للتطبيع، إسرائيل ظلت تدعم كل من  فيلنا نعتبره العدو رقم واحد، لن ندخل معها 

نحن  الماضيمن القرن الخمسينيات  فيحمل السالح ضد حكومة السودان منذ التمرد األول 
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 أياألفق  فيأصحاب مبادل وقضية فلسطين قضية أساسية ومبدئية لنا، وال أعتقد أنه توجد 
 محاوالت أو احتمال لتغير العالقات السودانية اإلسرائيلية. 

 21/8/2016، القاهرة، العربي األهرام
 
 الجامعة العربية: االحتالل اإلسرائيلي حاضن اإلرهاب والفتن .55

اتهمت جامعة الدول العربية، اليوم األحد، "االحتالل اإلسرائيلي بأنه الحاضن : رة / خالد إبراهيمالقاه
 األم لإلرهاب والفتن، والسبب الرئيس لمعاناة العرب جراء العنف".

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، 
إن "االحتالل اإلسرائيلي السبب األساسي في معاناتنا كعرب جراء العنف واإلرهاب، سعيد أبو علي، 

 وهو الحاضنة األم لإلرهاب والفتن ومصادرها أيا كانت مسمياتها".
إلحراق المسجد "األقصى"، في كلمة له  47جاءت تصريحات "أبو علي"، بمناسبة حلول الذكرى الس

تضافتها الجامعة العربية بمقرها في القاهرة، بمشاركة شبان أمام فعالية "يوم في القدس" التي اس
 عرب، لتوعيتهم بخطورة ما تتعرض له القدس في ظل اإلجراءات اإلسرائيلية.

وأضاف أبو علي "إسرائيل تستخدم كافة أشكال الحروب النفسية والمالية وتحاول طمس الهوية 
اإلسرائيلي هو السبب األساسي في  حتاللاالالفلسطينية، وذلك على حساب الحقيقة الناصعة بأن 

 وشدد على أن فلسطين مازالت القضية المركزية لدمة العربية. معاناتنا كعرب".
 21/8/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
 "تيكا" التركية تقدم مستلزمات طبية وتختتم تأثيث مسجد في غزة .56

ا" )تابعة لرئاسة الوزراء التركية( في قطاع قّدمت وكالة التنسيق والتعاون "تيك: غزة/ نور أبو عيشة
غزة، اليوم األحد، شحنة من المساعدات والمستلزمات الطبية لقطاع غزة، كما احتفلت باختتام 

 مشروع تأثيث أقدم مساجد المدينة. 
وقال بولنت قورقماز، منسق "تيكا" في فلسطين، خالل تسليم شحنة مساعدات طبية، في مقر جمعية 

تركيا( -خيرية لرعاية الجرحى، لوكالة األناضول:" بالتعاون مع جمعية )أطباء األرضالسالمة ال
 تبرعنا بأدوية وأجهزة، ومستلزمات طبية، لصالح جرحى الحروب اإلسرائيلية على قطاع غزة". 

وتابع:" جرحى الحروب اإلسرائيلية الذين يتعذر عليهم الوصول إلى المستشفيات، أو الحصول على 
 الالزمة، هم المستفيدون من هذه الخدمات".  العالجات
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تركيا"، بسيارتين للعمل لصالح الجمعية، -كما لفت إلى أن "تيكا" تبرعت لجمعية "أطباء األرض
 ( ألف دوالر. 70ولنقل المرضى الذين يصعب عليهم الوصول للمستشفيات، بتكلفة وصلت إلى )

 ( ألف دوالر أمريكي. 270الي )وذكر قورقماز أن تكلفة المساعدات الطبية بلغت حو 
وأوضح أن "تيكا" ستسمر في تقديم دعمها للقطاع الصحي في غزة، للتخفيف من ظروف حياتهم 

 الصعبة. 
وفي سياق آخر، شارك قورقماز، مساء اليوم، في حفل اختتام مشروع تأثيث المسجد العمري الكبير، 

 وسط مدينة غزة. 
نارات الداخلية، ووسائل التهوية، باإلضافة إلى "فرشه ويضم مشروع تأثيث المسجد، تركيب اإل

 ألف دوالر(.  36بالسجاد"، بتكلفة بلغت حوالي )
وقال قورقماز، خالل مؤتمر صحفي عقد على هامش الحفل:" الشعب الفلسطيني، وقطاع غزة، لهم 

مّثل أهمية خاصة عند الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وشعبه". وتابع:" نحن في تيكا، ن
 الحكومة التركية، ونعّبر عن سعادتنا من إنهاء مشروع تأثيث أقدم المساجد الفلسطينية في غزة". 

( وحدة 320( عمارة سكنية تضم نحو )20ولفت إلى أن تيكا ستنتهي، أواخر العام الجاري، من بناء )
 سكنية، في منطقة قرية وادي غزة )جحر الديك(، جنوب مدينة غزة.

 21/8/2016 ،لألنباء لاألناضووكالة 
 
 رق ينبضمن تنفيذ مخططها الخبيث لهدم األقصى ما دام فينا ع   "إسرائيل"القرضاوي: لن تتمكن  .57

قال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العالمي لعلماء المسلمين  محمود القيعي:–القاهرة 
اية لمخطط خبيث لهدمه، مؤكدا أن إحراق المسجد األقصى، كانت بد –قديما  –إن محاولة إسرائيل 

 ذلك لن يتم لها مادام فينا عرق ينبض.
ينبغي أال “صورة لٌدقصى، وأضاف قائال:  اليوم األحدونشر القرضاوي في حسابه بتويتر مساء 

وهي في خضم معاركها لنيل حريتها وكرامتها أن قضية األمة  واإلسالميةتنسى الشعوب العربية 
 ”.لقدس الشريفاألولى هي فلسطين وا

الحقوق ال توهب، بل ُتنتزع، وما أخذ بالقوة ال يسترد إلى بالقوة، حقيقة فطرية “وقال القرضاوي 
االنتصار على مآسي اليوم، “وتابع القرضاوي:  ”.ومنطقية وشرعية وال ينبغي أن يجادل فيها أحد

 ”.وبالعمل ال بالصراخ بالهدم،يتحقق بالجد ال بالهزل، وبالبناء ال  إنماوتحقيق آمال الغد، 
أحداث التاريخ تتشابه إلى حد كبيرة ألن وراءها سننا ثابتة تحركهاة ولهذا قال الغربيون: “وتابع: 

 ” .التاريخ يعيد نفسه، وقالت العرب: ما أشبه الليلة بالبارحة!
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ط ال يكون سنة الحياة المشاهدة المجربة: إن العنف ال يولد إال عنفا، وشدة الضغ“وتابع القرضاوي: 
 ”.من ورائها إال االنفجار

 21/8/2016، رأي اليوم، لندن
 
 منظمة التعاون اإلسالمي تؤكد المكانة الخاصة لمدينة القدس في وجدان األمة اإلسالمية .58

أكدت منظمة التعاون اإلسالمي موقف األمة اإلسالمية الثابت من مدينة القدس : ، وكاالت"الخليل"
الثابتة فيها بوصفها عاصمة دولة فلسطين والتزامها بالعمل على حماية ودعم الحقوق الفلسطينية 

هويتها العربية اإلسالمية، داعية الدول األعضاء إلى مواصلة تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة 
 لمدينة القدس وأهلها المرابطين.

لة اآلثمة إلحراق للمحاو  47منظمة في بيان على موقعها اإللكتروني بمناسبة الذكرى الالوقالت 
المنظمة التي كانت قضية فلسطين والقدس السبب "إن  ،المسجد األقصى المبارك التي وافقت أمس

ضد مدينة القدس الشريف تدعو المجتمع " "اإلسرائيلية"المباشر إلنشائها وأمام استمرار االعتداءات 
ل القانون الدولي وقرارات قوة االحتالل على االلتزام بمباد "إسرائيل"الدولي للعمل على حمل 

نهاء احتاللها لكل أرض دولة فلسطين المحتلة التي اعترفت بها األمم المتحدة في  الشرعية الدولية وا 
بما فيها مدينة القدس الشريف ووقف جميع  1967على أساس حدود  2012تشرين الثاني نوفمبر/ 29

ت المساس بالمقدسات اإلسالمية والمسيحية انتهاكاتها المتكررة ومخططاتها التهويدية وخاصة محاوال
 ."فيها وعلى رأسها المسجد األقصى المبارك

ونددت بتصاعد وتيرة االنتهاكات واالعتداءات والجرائم المتكررة التي يمارسها غالة المستوطنين بحق 
من  المسجد األقصى المبارك تحت حماية قوات االحتالل مع تزايد الدعوات اآلثمة لتقسيمه ولهدمه

 أجل إقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه.
 22/8/2016، الخليج، الشارقة

 
 %100تضاعف مشتريات األمم المتحدة من "إسرائيل" بنسبة : القناة العبرية الثانية .59

كشفت القناة العبرية الثانية النقاب عن تضاعف مشتريات : تحرير خلدون مظلوم، تايه سليم-الناصرة
في المائة خالل عام  100ئيل في جانب السلع والخدمات، بنسبة تزيد عن األمم المتحدة من إسرا

2015. 
ألف  800مليون و 91بلغت  2015وقالت القناة العبرية على موقعها اإللكتروني، إن المشتريات عام 

 .2013و 2014في المائة مقارنة بالعامين  100دوالر أمريكي، وهذا يمثل زيادة قدرها أكثر من 
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مليون دوالر،  69,8بقيمة  2014عام اة أن األمم المتحدة اشترت سلع من إسرائيل خالل وذكرت القن
 مليون دوالر. 45بلغت قيمة مشتريات األمم المتحدة نحو  2013وفي عام 

دولة في قائمة مشتريات األمم المتحدة  193من أصل  40وأشارت إلى أن إسرائيل تحتل المرتبة الس 
أن السبب في هذه الزيادة يعود إلى "جودة" المنتجات اإلسرائيلية،  من مختلف البلدان، مبينة
 "والمستوى العالي للعاملين".

وذكرت القناة أن مشتريات األمم المتحدة األمم المتحدة سنوًيا من المنتجات والخدمات تصل إلى 
منظمات األمم مليار دوالر من العالم، موضحة أن معظم البضائع اإلسرائيلية التي اشترتها  15نحو 

الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات إدارة االتصاالت والحوسبة،  بالرعايةالمتحدة لها عالقة 
 النقل. عن مجالفضاًل 

 21/8/2016قدس برس، 
 
 االنتخابات البلدية الفلسطينية: الضغوط .61

 معتصم حمادة
مجلس بلدي ومحلي  400ار يذهب الفلسطينيون في الثامن من تشرين األول إلى االنتخابات الختي

مجلسًا في قطاع غزة، في ظل تقديرات متباينة.  25وقروي في الضفة الفلسطينية والقدس الشرقية، و
يرى البعض أن االنتخابات، التي قررتها حكومة رامي الحمد هللا بموافقة الرئيس محمود عباس، 

افقت "حماس" على إجراء االنتخابات ستشكل خطوة نحو توحيد "إقليمي" للُسلطة الفلسطينية، بعد أن و 
 والمشاركة فيها.
حق الشعب الفلسطيني في تقرير  إطاراالنتخابات والمرحبون بها، أنها خطوة في  إلىيعتبر الداعون 

مصيره، واختيار ممثليه، كما أنها خطوة على طريق تمكينه من تدبير شؤونه المحلية بنفسه، وتعزيز 
فساحدور مؤسسات المجتمع المدني،  الشأن  إدارةالمجال أمام الشباب والنساء الحتالل موقع في  وا 

العام. كما يرى هؤالء أن النجاح في تدبير انتخابات محلية، يشكل سابقة، تفتح الباب الستكمالها 
بانتخابات تشريعية )بشقيها في المجلس التشريعي والمجلس الوطني( ثم رئاسية، بعدما انتهت والية 

فلسطينية منذ سنوات طويلة، وحاَل االنقساُم من دون تجديد شرعيتها عبر صندوق كل المؤسسات ال
 االقتراع.

لذا ُيالحا أن بعض األطراف الفلسطينية، خاصة المحسوبة على اليسار، كانت األكثر اندفاعًا 
زالة، إنجاحها إلىللترحيب باالنتخابات، والدعوة  ت العراقيل من أمامها. حتى أن هذه القوى خط وا 

خطوة مميزة، حين اتفقت خمسة من الفصائل ]الجبهتان "الشعبية" و"الديموقراطية" و"حزب الشعب" 
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و"فدا" و"المبادرة الوطنية"[ على تشكيل "التحالف الديموقراطي"، وأعلنت عن والدته في مؤتمر 
جهة طَرفي آب ليشكل طرفًا ثالثًا وازنًا في اللعبة االنتخابية، في موا 11صحفي في رام هللا في 

 االنقسام في الحالة الفلسطينية، "فتح" و"حماس".
في مقابل هذا التفاؤل المبني على رؤية سياسية متكاملة، ثمة رؤية ترى في الدعوة لالنتخابات 

" إجماعفي موعدها المحدد. وهو " إجرائهاعلى  اإلجماعتأجيجًا للخالفات الفلسطينية على رغم 
ترى أن ال مصلحة ال لس"فتح" و"حماس" في مثل هذه االنتخابات، فضاًل  ُتدرجه في خانة المناورة، إذ

 عن أن الصراع على المكاسب، من شأنه أن يعمق الخالفات واالنقسامات في الساحة الفلسطينية.
"حماس"، التي أجرت دراسات عن شعبيتها في القطاع، تتخوف من خسارة قد تلحق بها، مما ينزع 

عينة( من تحت هيمنتها. لذلك أكد أحد قادة "حماس"، محمود الزهار، في عددًا من البلديات )الم
تصريح له أن حركته لن تسمح لس"أبو مازن" أن يسيطر على القطاع، حتى باالنتخابات. من جانبها 

والخليل  تتخوف أوساط في "فتح" من احتمال خسارتها للمجالس البلدية الكبرى في الضفة، كنابلس،
"فتح" ليست جاهزة لدخول االنتخابات في ظل أوضاعها الداخلية المشتتة. لذلك وطولكرم، ومن أن 

تأجيل االنتخابات،  إلىدعا عدد من أعضاء مجلسها الثوري في مقاالت نشرتها صحف الضفة، 
متهمين عباس باالستفراد بقرار تنظيمها، من دون استشارة أقاليم الحركة التي على تماٍس بالحالة 

 بمزاجها ومواقفها، وصاحبة القدرة على تقدير الموقف بالدقة المطلوبة. الشعبية ومعرفة
بين "حماس" و"فتح" اندلعت في اطار التنافس االنتخابي، بما في ذلك لجوء  اإلعالميةالحرب 

االستعانة بفتاوى دينية )كفتاوى الشيخ يونس األسطل( ُتكفر كل من ال ينتخب  إلى"حماس" 
لمساجد )في مخالفة لميثاق الشرف حول االنتخابات( لشن حملة على كل "حماس"، أو االستعانة با

من جهة وتمثُله "حماس"  اإلسالماألطراف السياسية األخرى، باعتبار أن المعركة تدور اآلن بين 
من جهة أخرى،  واإللحاد)كما تدعي رجاء الحلبي مسؤولة العمل النسائي في الحركة( وبين الكفر 

والقرآن والصالة قبل "حماس" وأن "حماس" رحمة للعالمين  اإلسالملم تعرف مدعيًة أن "فلسطين 
 مثلها مثل رسول هللا!".

تترافق الحملة مع تبادل اتهامات باالعتقاالت واالعتقاالت المضادة بين "فتح" و"حماس" مما يدعو 
خرة االنقسام للتساؤل في ما اذا كان النجاح سيكون من حا هذه االنتخابات أم أنها ستفشل على ص

 الخلف. إلىبين الطرفين، وبما يدفع الحالة الفلسطينية خطوات جديدة 
 22/8/2016، النهار، بيروت
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 الكيان الصهيوني يواجه أسئلته الصعبة .61
 د. محمد السعيد إدريس
رغم التأكيدات التي باتت ترجح أن مجمل األحداث والتطورات التي تواجه العالم العربي في السنوات 

يرة، تعمل كلها في صالح الكيان الصهيوني الذي يسعى بدأب لتوظيف كل نتائل هذه األحداث األخ
والتطورات لصالحه، ومنها تدمير الجيوش والقدرات االستراتيجية، خاصة في حاالت مثل العراق 
وسوريا وليبيا، إال أن هذا المشهد يخفي حقائق أخرى ال تقل أهمية، أبرزها أن الكيان الصهيوني 
يواجه تهديدات، ومصادر تهديد داخلية، ربما توازن أو تزيد على كل ما يطمح إلى تحقيقه من 

 محصلة األحداث والتطورات العربية.
فالكيان الصهيوني أخذ يواجه تحديًا، لم يكن يتوقعه، يتعلق بتداعي وظيفته التاريخية كحارس 

ه العموم في إقليم الشرق للمصالح األمريكية على وجه الخصو ، ومصالح الغرب على وج
األوسط. أسباب تداعي هذه الوظيفة لها عالقة مباشرة بما يعتقد أنها مكاسب يجنيها من تدميره 

 للقدرات االستراتيجية للعرب. 
قادرة على حماية المصالح األمريكية؟ له عالقة بسؤال آخر ال يقل  "إسرائيل"وسؤال هل ما زالت 

في ظل تراجع االعتماد  "اإلسرائيلي"ة ما زالت في حاجة إلى الدور أهمية هو: هل الواليات المتحد
األمريكي على نفط الشرق األوسط؟، وفي ظل تحول أولوية االستراتيجية الكونية األمريكية نحو 

 الشرق األقصى بداًل من الشرق األوسط؟.
حكومة الكيان الصهيوني أحد مظاهر جدية هذا السؤال الخالفات المثارة اآلن بين اإلدارة األمريكية و 

حول مذكرة التفاهم للمعونة العسكرية األمريكية في العقد المقبل. وكانت المفاوضات من أجل إبرام 
، حيث عرض الرئيس األمريكي 2015اتفاق تلك المعونة قد بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 

م من ذلك، إال أن نتنياهو رفض باراك أوباما على بنيامين نتنياهو بدء المفاوضات قبل نصف عا
ومنع المفاوضات في إطار محاولته منع إبرام االتفاق النووي مع إيران. وقد شهدت األشهر األربعة 

االشتراطات  "إسرائيل"الماضية، على وجه الخصو  توترات شديدة بين الطرفين بسبب رفض 
ي السابق وكانت تقضي بالسماح األمريكية، وعلى رأسها إنهاء القاعدة التي كان معمواًل بها ف

أو بالتحديد إنفاقها في سلع  "إسرائيلية"من مبلغ المعونة في شراء معدات  %40بإنفاق  "إسرائيل"ل
مليار دوالر من إجمالي المعونة  1,2، كان هذا المبلغ يصل إلى حوالي "إسرائيلياً "جرى تصنيعها 

. اآلن ترفض "اإلسرائيلية"ناعات العسكرية مليارات دوالر، وكان ذلك يعد تشجيعًا للص 3البالغ 
مليارات دوالر،  4، أولهما: رفع القيمة اإلجمالية للمعونة إلى "إسرائيليين"اإلدارة األمريكية مطلبين 

، حيث تصر "إسرائيلية"تلك التي يجري إنفاقها على معدات وصناعات  %40واإلبقاء على قاعدة ال
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نة العسكرية األمريكية كلها في شراء معدات وبضائع أمريكية أي اإلدارة األمريكية على إنفاق المعو 
، والدافع بالطبع هو أولوية المصالح "إسرائيل"مصنوعة داخل الواليات المتحدة وليس داخل 

، وهذا تحول شديد األهمية في مجرى "إسرائيل"األمريكية على أية مصالح أخرى بما فيها مصالح 
 ."يليةاإلسرائ" -العالقات األمريكية

هناك تهديد داخلي آخر ينافس تهديد الدور أو الوظيفة التاريخية للكيان الصهيوني، الذي بات مطالبًا 
 أن يحدد من جديد أسباب وجوده أو باألحرى تبرير وجوده من منظور مصالح حلفائه.

عكسية إلى في ظل تفاقم معدالت الهجرة ال "اإلسرائيلية"التحدي الذي نعنيه هو تحدي تعريف الهوية 
خاري الكيان، وفي ظل تفاقم النزعة العنصرية ضد اليهود الشرقيين، وفي مقدمتهم يهود إثيوبيا الذين 
بدأوا يتحركون بحثًا عن حقوقهم. فسؤال هل اليهودية دين أم قومية؟ أخذ يفرض نفسه بحدة في 

 "إسرائيل"باألحرى فرصة  أو "إسرائيل"السنوات األخيرة مع تزايد دعوة القومية الدينية إلى تحويل 
 كدولة يهودية، وتثبيت شرعية الدولة اليهودية في كل أراضي فلسطين التاريخية.

أصحاب هذه الدعوة أصبحوا قوة ال يستهان بها اآلن داخل الحكومة وداخل الكنيست، وهم يروجون 
. وفي مقابل "قرارال يحتاي إلى إ "إسرائيل"المطلب الصهيوني بدولة يهودية في بالد "ألكذوبة أن 

 هؤالء هناك من يرفضون أن اليهودية قومية، وأن اليهودية دين فقط.
الصراع بين هاتين الرؤيتين مرشح للتفاقم ويزداد خطره مع تزايد العدوانية العنصرية ضد اليهود 

، وتضع تحديات أمام "القومية اليهودية"الشرقيين، وهي عنصرية تنهي أي مصداقية ألكذوبة 
 دعاة القومية اليهودية، وطموحاتهم لتهويد وضم كل الضفة الغربية. طموحات

تأتي الصراعات الداخلية بين الجيش والحكومة، وتزعزع ثقة الجمهور في الجيش على حد تعبير 
رئيس األركان الجنرال غادي ايزنكوت لتفاقم من المخاطر الداخلية، خاصة في أعقاب فضيحة 

التي اخترقت منذ شهرين المجال الجوي لهضبة الجوالن السورية  "بدون طيار"الطائرة الروسية 
 في إسقاطها. "اإلسرائيلية"الدرع الصاروخية "المحتلة، ولم تفلح 

تؤكد أن الكيان ال يعيش عصر تألقه،  "اإلسرائيلي"تطورات وتحديات باتت تشغل العقل االستراتيجي 
 إلى أين؟ "إسرائيل"ة، وخاصة سؤال: بل ربما يكون العكس أنه بدأ يواجه أسئلته الحقيقي

 22/8/2016، الخليج، الشارقة
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 نتنياهو يواجه حمالت إلطاحته في عّز قوته .62
 حلمي موسى
يشن رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو مؤخرا حملة إعالمية مكثفة تهدف، وفق كل 

ل غامض في ضوء انعدام اليقين التقديرات، إلى كسب اإلعالم إلى جانبه. وتبدو هذه الحملة بشك
بشأن أهدافها الحقيقية من جهة وفي ضوء االتهامات المكثفة ضده بالسعي للسيطرة على وسائل 
اإلعالم. وقد بلغ األمر بالعديد من الساسة والمفكرين للقول بأن نتنياهو يذهب بإسرائيل نحو نمط 

مال المتالك وسائل اإلعالم وتوجيهها. جديد من الديكتاتورية جراء تشجيعه ألنصاره من رجال األع
التي أنشأها الملياردير اليهودي  "إسرائيل اليوم"ويعرض كثيرون بشكل أساسي لنموذي صحيفة 

 األميركي اليميني المتطرف شلدون أدلسون والتي ال غاية لها سوى خدمة نتنياهو وأفكاره.
قناعة نتنياهو هي قناعة والده، بن "أن آري شافييت،  "هآرتس"ويؤمن نتنياهو، كما يرى المعّلق في 

تسيون، وهي أن الواقع هو ساحة للصدام الدارويني بين القوى، بحيث إن القوي يبقى والضعيف 
كنت قويًا فالجميع يريدون التقرب منك حتى  إذايختفي. القيم والمشاعر واألدب ليس لها أي أهمية. 

ذالو لم يحّبوك.  ينًا في ظهرك، حتى لو أحّبوك. إن المفتاح الوحيد كنت غير قوي فهم يغرسون سك وا 
 ."للبقاء هو القوة، القوة، القوة

ومع ذلك يبدو أن نتنياهو يعاني من مشاكل ال تقّل أهمية عن رغبته في السيطرة على وسائل 
اإلعالم. فهناك نوع من الضجر ضده ليس فقط في صفوف الجمهور اإلسرائيلي عمومًا وال حتى في 

نما أيضًا داخل حزبه. وقد عانى الليكود في األعوام األخيرة من صراعات كان صفوف اليم ين وا 
نتنياهو طرفًا فيها قادت إلى إخراي العديد من قادته من صفوفه وآخرهم وزير الدفاع موشي يعلون. 

يعتقد  "إجازة سياسية"وقد سبقه إلى الخروي من الليكود الرجل الثاني، جدعون ساعر، الذي خري في 
 كثيرون أنه سيعود منها بدويٍّ كبير.

نقطة الغليان الجماهيرية التي مّلت نتنياهو، "، أمير أورن أن "هآرتس"ويرى المعّلق األمني في 
يضًا داخل الليكود، ترتبط اآلن بسرعة عمل الجهاز القانوني، الذي يفح  ويحّقق ويّدعي. البند أ

زوجته سارة، حسب توصية الشرطة التي انتقلت من الفوري: مسّودة الئحة االتهام في الخديعة ضد 
نائب الدولة شاي نتسان، من أجل أخذ موافقته قبل موافقة  إلىنائبة منطقة القدس نوريت لتمان 

 المستشار افيحاي مندلبليت. إن محاكمة سارة ستزعزع العائلة والحكومة.
ي مركز الليكود، وزير المواصالت وفي األيام األخيرة نشب صراع عنيف بين نتنياهو والرجل القوي ف

والبنى االستراتيجية، إسرائيل كاتس. والحا كثيرون أن تزايد حدة الصراع في الليكود يشير إلى تنامي 
درجة التنافس لخالفة نتنياهو وهو على رأس عمله ما يمهد لإلطاحة به وهو ما يخشاه حقًا. ورغم 
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كومة واحتمال نجاحه في تمريرها في الكنيست إال أن نجاح نتنياهو في تمرير ميزانية لعامين في الح
ذلك لم يمنع الكثيرين من االعتقاد بأن واليته تقترب من النهاية. واألمر ال يتعلق فقط بحجم الخصوم 

نما أساسًا جراء تركيز الصراع ضده داخل معسكره اليميني تحديدًا.  خاري ائتالفه وا 
السياسية تحدٍّ كبير لنتنياهو. وهذا التحدي جاءه على وجه  وفي اآلونة األخيرة طفا على سطح الحياة

الخصو  من رجلين كانا إلى وقت قريب عنوان األمن في الدولة العبرية، أحدهما وزير الدفاع 
السابق موشي يعلون الذي يرفض منطق التخويف الذي ينتهجه نتنياهو لكسب التأييد، والثاني رئيس 

 إيهود باراك الذي اتهم نتنياهو علنًا بتعريض أمن إسرائيل للخطر.الحكومة ووزير الدفاع األسبق 
وفي إطار سعيه للعودة إلى الحياة السياسية منافسًا لنتنياهو على زعامة الدولة العبرية أعلن يعلون 

ينبغي على القيادة الوطنية الكّف عن تخويف المواطنين. فإسرائيل هي الدولة األقوى في "مؤخرًا أنه 
ومؤسستها األمنية، بأذرعها المختلفة، وبمقتليها المتفانين، هي أجهزة نوعية متطّورة وشديدة  المنطقة

مع مرور السنين فهمت بأنه ". وفي إشارة واضحة إلى تحّرره من الوهم بقدرات نتنياهو قال إنه "القوة
س العمل من من أجل قيادة إسرائيل إلى القمة مطلوب زعامة. مطلوب شجاعة التخاذ القرارات، لي

أجل البقاء الذاتي أو الحفاظ على الكرسي وعدم عمل ذلك من خالل التحريض، الشقاق، التقسيم 
والتخويف، أن تقود ال أن ُتقاد. أن تبادر ال أن تنجّر. الزعامة الوطنية هي القدرة على اتخاذ 

قيادة حسب الضمير وليس حيانًا وغير الشعبية. معرفة كيفية القطع كما ُيقال، والأالقرارات، الصعبة 
حسب مهب الريح. معرفة السير أحيانًا ضد التيار، وموجة التحليالت أو الحماسة في الشبكات 

مطارح متطرفة س هذه ليست  إلىاالجتماعية. من السهل على المرء أن يفقد رأسه، فيتذبذب وينجّر 
 ."زعامة وطنية

ك الذي أعلن أن نتنياهو يراهن أو يقامر بأمن ولكن الضربة األمنية األقوى جاءت لنتنياهو من بارا
إسرائيل. وكان باراك حذر في الماضي من أن نتنياهو يهدم المشروع الصهيوني برّمته، ولكنه هذه 

نما أيضًا قد  الشواكلالمرة قال إن سلوك نتنياهو مع أميركا ليس فقط يجعل إسرائيل تخسر مليارات  وا 
ن نتنياهو دخل في مشادة خاسرة مع الرئيس األميركي فخسرت تخسر صناعاتها العسكرية. واعتبر أ

ال يمكن "إسرائيل إجماع الحزبين األميركيين على تأييدها وأكد أن ثمن ذلك باها وأن هذا خطأ 
. ولم يتوقف عند ذلك بل أضاف أن نتنياهو يجمع بسلوكه بين العجز عن تشخي  "غفرانه

اب إمكانيات التعاون مع أميركا. وفي نظره قاد هذا إلى المصالح الحيوية إلسرائيل وانعدام استيع
 ."انكشاف مقلق جدًا إلسرائيل أمام تحد أمني مركزي "
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وواضح أن اجتماع الكثير من اإلسرائيليين على رفض نتنياهو ُينذر بنهاية مدّوية له. ال أحد يعرف 
رائيلية واتهامات بالفساد، أم إن كانت هذه النهاية ستكون عبر التحقيقات التي ُتجريها الشرطة اإلس

 بقوة المعارضين له داخل الحلبة السياسية.
 22/8/2016، السفير، بيروت

 
 اكتشف رام هللا! .63

 آريه الداد
 إخرايإلى لجنة رقابة الدولة. وبعد جملتين تم  األسبوعرئيس األركان غادي آيزنكوت وصل في هذا 

أنها مغلقة. لو أن هذا الخلل الغريب لم يحدث  عن الجلسة اإلعالنوسائل اإلعالم من القاعة وتم 
 لما كنا الحظنا أي شيء يشير إلى التحول في موقف وزارة الدفاع من العدو العربي.

. اإلرهاب كظاهرة هو ظاهرة متواصلة. أهدافهمالفلسطينيون يعتبرون اإلرهاب أداة شرعية لتحقيق "
. لذلك فهو اإلنجازاتية ودينية من اجل تحقيق الفلسطينيون يعتبرون اإلرهاب أداة سياسية واجتماع

 . ما الجديد في ذلك؟.األركان، هذا ما قاله رئيس "ظاهرة يومية نواجهها في يهودا والسامرة
 

 يمكن أنه يوجد جديد
 األيام، كنت الطبيب في القيادة الوسطى. وفي أحد أوسلوقبل أكثر من عشرين سنة، وبعد اتفاقات 

اعتيادية كتلك التي تحدث كل عام من اجل تعديل أوامر الدفاع. قائد كانت مصادقة على خطة 
رئيسا للموساد بعد ذلك، أدار النقاش بتشدد. وعندما تم عرض الخطة، وقبل  أصبحالمنطقة الذي 

 أريحاغزة س "وقبل  أوسلوالمصادقة عليها، رأيت أنها نفس الخطة التي تمت المصادقة عليها قبل 
 ت على رأس آالف اإلرهابيين المسلحين إلى أريحا.، حيث دخل عرفا"أوال

دخول خمسة إرهابيين من نهر  إمكانيةطلبت االستفسار قائال، قبل عام كانت لنا خطة لمواجهة 
فقط دخل  األخيرةإلى مناطقنا. ولم أر أي تغيير في الخطة رغم أنني سمعت أنه في اآلونة  األردن

مواجهة آالف اإلرهابيين إذا قرروا في لحظة معينة ل إشارةخمسة آالف إرهابي. ال توجد أي 
 محاربتنا.

قائد المنطقة لم يعتقد أن هذا سؤال عسكري تكتيكي، بل اعتقد أنه سؤال سياسي. وبعجرفة توجه لي 
. إضافة. تمت المصادقة على الخطة بدون أي تعديل أو "باسم أي حاضرة أنت تتحدث؟"وسألني 
الجيش اإلسرائيلي في فترة "سرائيلي عدد من النقاشات بعنوان أجرى الجيش اإل األيامفي تلك 

 ودور للجيش الذي سيتقزم بالتأكيد. أهداف، وبحثوا بالشموع عن "السالم
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العدو العربي. جاءت  أهدافالمشوه. وعدم معرفة  األمنيكانت هناك تغيرات في هذا الموقف 
ومات.  أشالءقد تحطم إلى  "هي السالم وجهة الفلسطينيين"االنتفاضة الثانية واعتقدت أن موقف 

الدولة السياسية  أجهزةفي نظر العميان في  أيضاقتل مئات اليهود. واعتبر عرفات أخيرا مخربا، 
، التي كانت تحارب معه في السابق )وفي صالح اريئيل شارون يقال إنه من بين القالئل واألمنية

ا الدرس. وأنهم لن يثقوا بعد اآلن بأي قائد لمنظمة الذين رفضوا مصافحته(. أملت أن يكونوا قد تعلمو 
باراك أو بنيامين نتنياهو اعتذرا علنا بسبب عناق  أهودإرهابية. وتالشى أملي. هل سمعتم أن 

لم ينظروا إلى عرفات  أيضالقائها على أنفسهم. قادة الجيش إعرفات؟ لقد ألقوا المسؤولية عليه بدل 
 على اعتبار أنه عدو.

 
 يسفخر الرئ

، "المعتدلة"ليسيطر. تصريحات الرئيس  الخاط عند موت عرفات وصعود أبو مازن عاد الموقف 
حيث قال إنه يعارض اإلرهاب، خدعتنا. يمكن أننا كنا بحاجة إلى أن يتم خداعنا. سمعت مرة تلو 

ب. في تصريحات علنية وتوجيهات مغلقة أن أبو مازن والسلطة الفلسطينية يحاربون اإلرها األخرى 
، خرجوا وهم يعكسون الموقف األمنية األجهزةالصحافيون الذين شاركوا مؤخرا في النقاشات مع قادة 

المشتعل بأن السلطة تحارب اإلرهاب فعليا وأن هناك تعاون وثيق بين الجيش اإلسرائيلي والشباك 
ن النار على قواتنا األمنية التابعة للسلطة. والدليل س شرطة السلطة وجنودها ال يطلقو  األجهزةوبين 

يقومون بمنع  وأحياناعندما تدخل في كل ليلة العتقال المخربين في قلب المدن في يهودا والسامرة، 
 الخطر بأجسامهم.

يجب أن "تحارب من اجل بقاء السلطة.  األخيرةاألمنية والعسكرية لدينا كانت حتى اآلونة  األجهزة
 إطعامهما ويلنا إذا انهارت السلطة. سنضطر إلى وندعمهم حتى ال ينهاروا. ي األموالنعطيهم 
خالء قمامتهم. رؤساء السلطة الفلسطينية هم المعتدلون وحماس هي المتطرفة. يجب علينا دعم  وا 

 .األخرى ، هذا ما سمعناه مرة تلو "المعتدلين
م هللا ، ليس إلى رااألموالدولة إسرائيل تدعم السلطة بكل قوتها. تشتكي من التحريض لكنها ترسل 

سمحت إسرائيل بنقل ماليين الدوالرات من قطر إلى حماس في غزة، دون  األخيرةفقط. في اآلونة 
 جثتي هدار غولدن واورون شاؤول. بإعادةاشتراط ذلك 

سنة  30عنها بالضبط قبل  اإلعالنوللتذكير نعود ونقول: أبو مازن هو رئيس فتح. المنظمة التي تم 
إرهابية. ولم يتغير هذا التعريف منذئذ. وبذلك فهو رئيس منظمة  في إسرائيل على أنها منظمة

ألف إسرائيليا. وذكرت  11فقط تفاخرت في الفيس بوك بأنها قتلت  أسبوعينإرهابية. منظمة قبل 
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باقي منظمات اإلرهاب العضوة في م.ت.ف )وأبو  أيضا. فتح ليست وحدها، 1965منذ  إنجازاتها
ركاء في القتل. صحيح أنه يصعب معرفة كيف وصلوا إلى هذا رئيس م.ت.ف(، ش أيضامازن هو 

العدد، لكن الحقيقة هي أنهم يتفاخرون بذلك، ويتفاخرون بأن منظمتهم هي التي انتصرت على 
التي هاجمت المفاعل  األولى(. المنظمة 1968مرة في معركة )الكرامة،  ألول "العدو الصهيوني"

(. لم أسمع رئيس 1988في حافلة في الطريق إلى ديمونة في النووي في ديمونة )قتلت ثالث أمهات 
 المنظمة ينفي أو يندد بهذا النشر. ولم يطالب أحد قادتنا بذلك.

ذهب بوجي هرتسوغ إلى رام هللا للتحادث مع أبو مازن، رئيس فتح  األخيرةعشية االنتخابات 
ل وقت قصير. ولكن ال وم.ت.ف. وفي آب قبل سنة أعلن أنه يمكن التوصل معه إلى اتفاق خال

األمنية والعسكرية ويسمع منها مرة  األجهزة أقواليتغذى من  أيضاليه باللوم: هو إيجب أن نتوجه 
أنه  األخرى عن مديح أبو مازن ومديح السلطة التي يرأسها. ونتنياهو الذي يعلن مرة تلو  األخرى تلو 

ن. وفقط رفض رئيس فتح هو الذي يمنع أنه يريد االلتقاء مع أبو ماز  أيضايعلن  "ال يوجد شريك"
 حدوث اللقاء.

قد اكتشف أمريكا أو رام هللا  األركانيبشر بالتغيير. إذا كان رئيس  األركانيمكن أن تصريح رئيس 
، يمكن أن مرؤوسيه قد "أهدافهمشرعية لتحقيق  أداةالفلسطينيون يعتبرون اإلرهاب "القريبة وفهم بأن 

 يكفوا عن الكالم الفارغ.
 21/8/2016عاريف م

 22/8/2016، القدس العربي، لندن
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