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 41 :كاريكاتير
*** 

 
 عد ظهور صورة الثنين منهم بالسجون المصريةالبردويل يجدد االتهام لمصر بخطف أربعة فلسطينيين ب .1

القيادي في حركة حماس، صالح البردويل، جدد  أن، 23/8/2016موقع الجزيرة نت، الدوحة،  ذكر
، وذلك بعد 2015تحميل السلطات المصرية مسؤولية اختفاء أربعة فلسطينيين منذ أغسطس/آب 

ن من أبنائهم داخل مقر أمني في حصول الجزيرة من أهالي المختطفين على صورة تظهر اثني
 القاهرة.

ومنننن خنننان ينننونس، ونننال البردوينننل للجزينننرة  ن أهنننالي المختطفنننين يتحفظنننون علنننى مصنننادر معلومننناتهم 
حفاظننا علننى سننالمتهم، منننيفا أن ادهننالي أانندوا لهننم بالفعننل أن تلننك الصننور تعننود  لننى أبنننائهم وأنهننم 

أن الحركة أادت سابقا أن الفلسطينيين ادربعة يعرفون في أي سجن يتم احتجازهم. وأونح البردويل 
نقلوا من معبر رفح بحافلة أمنية وهي عبارة عنن سسنجن متنقنلس وم يمكنن  خنراجهم منهنا  م بن ذن منن 
الجننيأ أو وننوات ادمننن، حينن  كننان مننن المفتننر  تننرحيلهم بهننذ  الحافلننة  لننى مطننار القنناهرة ونننمان 

فننني سوبنننةس السننلطات. ووننال  نننن  حتننى لننو ثبننت أن هنننؤمء سننفرهم  لننى خننارد النننبالد، لانننهم مننا زالننوا 
المحتجنننزين كنننانوا عناصنننر فننني كتائنننب القسنننام التابعنننة لحمننناس فهنننذا م يبنننرر اختفننناءهم وسنننريا لمجنننرد 

 سفرهم من أجل العالد أو التعليم عبر أراني سيناء، متسائال سما هي التهمة الموجهة  ليهم؟س.
تطفننين ادربعننة محمنند أبننو لبنندة للجزيننرة  ن الصننورة التنني تننم بنندور ، وننال المتحنند  باسننم عننائالت المخ

تسننريبها مثنننين مننن المختطفننين تظهننر وجودهمننا بسننجن مصننري. وأننناو أن المختطفننين كننانوا تحننت 
 الحماية ادمنية المصرية وتم اختطافهم بين نقطتي تفتيأ تابعتين للجيأ المصري.

هالي المختطفين على صورة تظهر اثنين من وفي ووت سابق من أمس امثنين، حصلت الجزيرة من أ 
 أبنائهم داخل مقر أمني في القاهرة، وهما ياسر زنون وعبد الدايم أبو لبدة.

، مننننن غننننزة، أن البردوينننل، كشنننن  أن السننننلطات 22/8/2016المركــــز الفلســــطيني ل عــــالم، وأنننناو 
ي فصنيل وغينور المصرية، اشترطت على حركت ، ما وصفها بننسمطالب صنعبة، م تملنك حمناس أو أ

تنفيننذها أو النننلوع بهننا مننن أجننل الفننراد عننن المختطفننين ادربعننةس. وفنني تصننريح لقننناة الجزيننرة، وننال 
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البردويل،  ن  سلدى زينارة وفند حمناس لمصنر وبنل أشنهر، سنللت السنلطات المصنرية الوفند الفلسنطيني: 
 لماذا تفترنون أنهم لم يقترفوا أي ذنب؟!س.

فني امفتراننات، فهنذا تلايند بنلنهم محتجنزون لندى السنلطات ادمنينة فني  وأشار  لى أن  سطالما دخلننا
 مصرس، مؤكًدا أن عديد الوساطات تدخلت لدى مصر من أجل حل ونيتهم، لان دون جدوى.

ودعا البردويل  لى تقديمهم  لى محاامة  ن كان لديها ما يدلل على اوترافهم أي عمل ينر بادمن 
 ًقا للقوانين وادعراو الدولية.المصري، وليفصح عن مكانهم وف

 
 سنوات 3القدس: االحتالل يخطط لهدم األقصى خالل  شؤون وزير  .2

ونننال وزينننر شنننؤون القننندس ومحافظهنننا المهنننندس عننندنان الحسنننيني  ن جريمنننة  حنننرا   :القننندس المحتلنننة
منننن  منننا زالنننت مسنننتمرة بسنننبب جنننرائم امحنننتالل المتواصنننلة، محنننذراً  1969المسنننجد ادوصنننى فننني العنننام 

، لبنننناء الهيكنننل 2019 سننننةسننننوات أي فننني  3خطنننل الصنننهيوني الرامننني  لنننى هننندم ادوصنننى خنننالل الم
منننن مسننناحة المسنننجد منننن الجهنننة  %30 لنننى  25ولفنننت  لنننى أن الحرينننق النننذي النننتهم  المزعنننوم مكانننن .

الجنوبينننة الشنننروية وجنننزءًا منننن القبنننة لنننم ينننلت منننن وبنننل معتنننو  بشنننكل فنننردي، بنننل جننناء بتخطنننيل محكنننم 
عامًا  47وأناو في تصريحات لنسالمركز الفلسطيني لإلعالمس أن  بعد  ل والخارد.ومدروس من الداخ

ترميم المسجد وتبعات ، ولان الحريق منذ ذلك التناري  تحنول لوجنو  مختلفنة، بندأت بمحنيل المسنجد  تم  
بالحفريات وادنفا ؛ حي  تنررت أرووتن  وجمينا المبناني والمندارس المحنيل بن ، وكننا وم زلننا ولقنين 

 من أن تصل هذ  الحفريات وادنفا   لى داخل المسجد وأسفل باحات  وأرووت .
وأوننننح أن امحنننتالل يسنننير وفنننق اسنننتراتيجية واننننحة وبنننوتيرة متزايننندة بننندأت بجريمنننة حرينننق المسنننجد 

هدم ادوصى وبنناء الهيكنل المزعنوم، وهنذا المخطنل يسنير وفنق  2019، وفي عام 1969ادوصى عام 
وأانند أن الونننا فنني القنندس  تتابعننة التنني مننا اوتننراب الووننت تننزداد يمينيننة وتطرفننًا.بننراما الحكومننات الم

والمسنجد ادوصننى يننزداد خطننورة يومنًا بعنند يننوم والهجمننة تشننتد، وهنناك عبنن  ومصننادرات فنني محيطنن ، 
وجمعيننات وموظفننون لنندى حكومننة امحننتالل يقومننون باوتحامننات مسننتمرة لنن ، وأصننبح لهننم وواعنند فنني 

 بؤرة استيطانية زرعت حول المسجد لهذا الغر ، ولالستيالء علي . 75اك محيل المسجد  ذ هن
 22/8/2016 ،المركز الفلسطيني ل عالم

 
 : األقصى خط أحمرعباس .3

محمننود عبنناس، س ن المسننجد ادوصننى خننل أحمننر، وسنسننتمر  السننلطة الفلسننطينية وننال رئننيس :رام هللا
لنك خنالل امجتمناع النذي عقدتن  اللجننة المركزينة جناء ذ بالعمل على الساحة الدولينة لتحقينق أهندافناس.
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لحركننة سفننتحس، مسنناء امثنننين، فنني مقننر الرئاسننة بننرام هللا، برئاسننة الننرئيس محمننود عبنناس، حينن  ونننا 
 أعناء اللجنة في صورة آخر التطورات وامتصامت السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

ية، وللجهنود المصنرية وادردنينة ادخينرة لتنفينذ املتزامنات وأاد الرئيس ساسنتمرار دعمننا للمبنادرة الفرنسن
 المترتبة على  سرائيل لدفا عملية السالم نحو غاياتهاس.

 23/8/2016 ،القدس، القدس
 

 بحر يطالب بدعم القدس سياساا ومادياا  .4
مننل دعننا النائننب ادول لننرئيس المجلننس التشننريعي أحمنند بحننر وننادة ادمننة العربيننة والسننالمية لتح :غننزة

وأاند بحنر  مسنؤولياتهم الدينينة والتاريخينة للحفناى علنى المسنجد ادوصنى فني وجن  مخططنات التقسنيم.
ينننوم الثننننين، أن المقاومنننة  لحنننرا  ادوصنننى 47خنننالل جلسنننة التشنننريعي عقننندت بمناسنننبة النننذكرى النننن 

س سننتظل رأس الحربننة فنني النندفاع عننن القنننية الفلسننطينية، مشننددًا علننى نننرورة دعننم انتفانننة القنند
 ودعم المرابطين والمرابطات الذين يدافعون بصدورهم العارية ويصدون جنود امحتالل، كما وال.

كما دعا بحر  لى المسنارع بندعم مديننة القندس سياسنيًا ومادينًا وتعزينز صنمود أهلهنا فني وجن  موجنات 
فشننال هننذ  المخططننات الع رسنناء رؤيننة وانننحة تنننمن كننبح ومواجهننة واء نصننرية التهدينند السننرائيلية، واء

وناشنند الشننعب الفلسننطيني أن  عبننر حننراك سياسنني جنناد ينننتظم فينن  كافننة المنظمننات والمحافننل الدوليننة.
 يتوحد لنصرة ادوصى وأن يعدوا العدة شبابًا وشيوخًا ونساًء وأطفاًم لتحرير ادوصى.

 22/8/2016 ،فلسطين أون الين
  
 ألقصىادس و من مخاطر وتداعيات الهجمة اإلسرائيلية على الق يحذر قريع .5

حننذر عنننو اللجنننة التنفيذيننة فنني منظمننة التحريننر الفلسننطينية رئننيس  بننراهيم: كامننل  -القنندس المحتلننة 
الشرسننة غيننر المسننبووة  السننرائيليةدائننرة شننؤون القنندس، أحمنند وريننا، مننن مخنناطر وتننداعيات الهجمننة 

وص، في محناومت على المدينة المقدسة والمسجد ادوصى المبارك وباحات  الطاهرة على وج  الخص
مننن  لتهوينند  بشننكل كامننل بنندءاً  بائسننة مننن حكومننة امحننتالل بتغيننر الونننا القننائم فنني ادوصننى تمهيننداً 

سننحب صننالحيات ادوونناو السننالمية  لننى تاثينن  اوتحامننات باحننات ادوصننى مننن وبننل المسننتوطنين 
 المتطرفين وغالة الحاخامات.

مديننة المقدسنة بالعندوان الخطينر والممننها منس، الوننا القنائم فني الأووص  وريا في بينان صنحفي 
بسنننبب مخططنننات امحنننتالل السنننرائيلي التهويدينننة وانعكاسننناتها الخطينننرة والمتصننناعدة م سنننيما علنننى 

: س ن  صنننرار حكومنننة امحنننتالل علنننى تصنننعيد اوتحاماتهنننا للمسنننجد ادوصنننى المسنننجد ادوصنننى ونننائالً 
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ي فننني  طنننار تنفينننذ السياسنننة العدوانينننة ليننن ،  جنننراءات تنننلت وباحاتننن  وحرمنننان المصنننلين منننن الوصنننول 
العنصنننرية السنننرائيلية، التنننني تننننم عنننن  عننننالن حنننرب دينيننننة تسنننتهدو فننني ادسنننناس المديننننة المقدسننننة 

أن القيننننادة  والمسننننجد ادوصننننى المبننننارك، وجميننننا معننننالم القنننندس الحنننننارية والثقافيننننة والدينيننننة، مؤكننننداً 
يلية والحملنة التهودينة المسنعورة التني تقودهنا الفلسطينية ستق  بشكل حازم أمنام هنذ  الغطرسنة السنرائ

 حكومة امحتالل السرائيلي بحق أولى القبلتين.
 23/8/2016 ،الرأي، عم ان 

 
 "تهويد مدينة الخليل" السلطة الفلسطينية تطالب بتحرك يوقف .6

والنننت السنننلطة الفلسنننطينية  نهنننا سنننتتحرك بشنننكل عاجنننل وسنننريا لووننن  عملينننة : كفننناح زبنننون  - رام هللا
 هوينند مدينننة الخليننلس، بعنند تقننارير عننن نيننة  سننرائيل  وامننة وحنندات اسننتيطانية جدينندة فنني ولننب المدينننةست

 سرائيلي بالقوة، ويحولنون حيناة الفلسنطينيين فيهنا  لنى  500ادابر في النفة الغربية، التي يستوطنها 
ئيلية، التني تتنابا ودعت وزارة الخارجينة الفلسنطينية، مؤسسنات حقنو  النسنان المحلينة والسنرا جحيم.

 القديمة من مدينة الخليل. امستيطان،  لى تحرك سريا وجاد لوو  العمليات التهويدية الجديدة للبلدة
 23/8/2016 ،الشرق األوسط، لندن

 
 اشتية: القيادة الفلسطينية تدرس تشكيل أمانة العاصمة القدس بالتزامن مع االنتخابات المحلية .7

وال عنو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية  ن سالقينادة الفلسنطينية : نادية سعد الدين - انعم  
ر  تدرس تشكيل مجلس أماننة العاصنمة القندس، بنالتوازي منا  عنالن نتنائا امنتخابنات المحلينةس، المقنر 

وأننناو اشننتية، لنننسالغدس مننن فلسننطين المحتلننة،  أاتننوبر المقبننل. / جراؤهننا فنني الثننامن مننن تشننرين ادول
م تعيننين مجلننس أمانننة العاصننمة بننالتزامن مننا  عننالن نتننائا سالبلديننةس، بنندون اسننتبعاد العراويننل أننن  سسننيت

 السرائيلية لمنا تلك الخطوة،  م أن الفلسطينيين مانون في  نجازهاس.
وبننني ن أن سحركنننة فنننتح تعمنننل علنننى تشنننكيل ونننوائم انتخابينننة ونننادرة علنننى تحمنننل مسنننؤولية العمنننل وخدمنننة 

  في المشروع الوطنيس.الجمهور، للمني ودمًا 
وأاننند أن فنننتح تنننذهب لالنتخابنننات سواحننندة وموحننندة فننني كنننل المواونننا، حيننن  تنننم توزينننا أعنننناء اللجننننة 
المركزية على جميا المحافظات، بهدو العمل على  نجاز واوا جديد يمثل أبناء الشعب الفلسطينيس. 

فلسطيني وطنني ونزين ، سنواء  ووال  ن حركت  سم تريد حشد كوادرها في القوائم، بل ستتحال  ما كل
أاننان مسننتقاًل أم فصننائليًا، حينن  جننرى  نجنناز بعنن  التحالفننات مننا الفصننائل ادخننرى، وتشننكيل وننوائم 
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من القوائم توافقية فني المندن والبلندات والقنرى فني  % 60توافقية ما أمكن ذلك، بحي  تاون أاثر من 
 جميا أنحاء النفة الغربيةس.

 23/8/2016 ،الغد، عم ان
 
 غارة 50عودة الهدوء إلى غزة بعد  :داخلية الفلسطينية في غزةال .8

فننني وطننناع غنننزة أن الهننندوء عننناد  لنننى الفلسنننطينية أعلننننت وزارة الداخلينننة : أ و ب، وكالنننة سنننما -غنننزة 
وونال النناطق باسنم وزارة داخلينة  يناد  القطاع بعند سلسنلة غنارات جوينة ووصن  مندفعي  سنرائيلي لنياًل.

سس: سالونا الميداني حاليًا في وطاع غزة مستقر وعناد الهندوء، لانن م نعنرو البزم لوكالة سفرانس بر 
نيات امحتالل، لذلك تبقى ادمور مفتوحةس. وأناو: سادمنور ميندانيًا مننبوطةس، مشنيرًا  لنى أنن  سلنم 
تحند  خننرو  مننن جانبنننا سننوى خننر  واحنند ظهننر أمننس  ادحنندالس، فنني  شننارة  لننى  طننال  صننارو  مننن 

غننارة جويننة ومدفعيننة مسنناء أمننس  50وأونننح أن القننوات السننرائيلية نفننذت س روت.غننزة سننقل فنني سنندي
 ادحدال واستمرت حتى الواحدة فجرًا، ما أسنفر عنن  صنابة خمسنة منواطنين، وبعندها اسنتقر الونناس. 
وأناو: سنتابا التوافقات الميدانينة منا الفصنائل، وفني حنال توافقنت فصنائل المقاومنة علنى النرد علنى 

سرائيلي، فهذا حق طبيعي ومكفولس، مشنيرًا  لنى أن ادجهنزة ادمنينة والشنرطة ستقنوم بعملهنا العدوان ال
 في شكل طبيعي، ولم يتلثر عملها بالتصعيد العدوانيس.

 23/8/2016 ،الحياة، لندن
 

 السلطة ترجئ إلى ما بعد مؤتمر باريس مساعي السالم المصرية والروسية: "الحياة" .9
جهنود مصنرية  أيالجانب الفلسطيني طلنب تلجينل  أنطيني رفيا لنسالحياةس كش  مسؤول فلس :رام هللا
مرحلنننة منننا بعننند   لنننى س سنننرائيلسغيرهنننا فننني شنننلن التسنننوية السياسنننية بنننين الفلسنننطينيين و أوروسنننية  أو

فكنننارًا مسنننتئناو العملينننة أالجاننننب المصنننري وننندم  أنوأوننننح المسنننؤول  المنننؤتمر الننندولي فننني بننناريس.
عقنند ومننة ثالثيننة تجمننا كنناًل مننن رئننيس الننوزراء السننرائيلي بنيننامين   لننىدعوة السياسننية تمثلننت فنني النن

نتانينناهو والرئيسننين الفلسننطيني محمننود عبنناس والمصننري عبنند الفتنناح السيسنني. وأننناو: سونندم بعنن  
النرئيس عبناس  أن  لنىادطراو اوتراحًا لروسيا باستنافة لقاء بين النرئيس عبناس ونتانيناهوس. وأشنار 

مشننروع فنني المرحلننة الحاليننة، وأن أي أفكننار يجننب أن  أيالمختلفننة اننن  لننن يقبننل ببحنن  ابلن  ادطننراو 
 نوفمبر المقبل. /تؤجل  لى ما بعد مؤتمر باريس المتووا عقد  في تشرين الثاني

 23/8/2016 ،الحياة، لندن
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 أي لقاء مستقبلي مباشر مع الجانب اإلسرائيلي لن يجري قبل وقف االستيطان: مجدالني .11
أاد مساعدون للرئيس الفلسطيني لنسالحياةس أن أي لقاء مستقبلي مباشر ما الجانب السرائيلي  :رام هللا

أحمنند  .لننن يجننري وبننل وونن  امسننتيطان. ووننال عنننو اللجنننة التنفيذيننة لمنظمننة التحريننر الفلسننطينية د
طلبننات تواصننل امسننتيطان؟س. وأننناو: سهننناك مت  ذامجنندمني: سعلننى منناذا سنننلتقي، ومنناذا سنننتحد  

مر ورد في ورار لمجلس ادمن أ سرائيلي تبدأ بوو  امستيطان، وهو  -لقاء فلسطيني  أيدولية لعقد 
الدفعننة ادخيننرة مننن أسننرى مننا وبننل   طننال ينننًا فنني خريطننة الطريننق. وثانيننًا أ، وورد 1515يحمننل الننروم 
يننريس. وزاد: سهنننذ  ، وهننو اتفننا  جننرى بننين نتنينناهو ووزيننر الخارجيننة ادميركنني جننون كأوسننلو اتفننا ال 

منننؤتمر   فشنننال  لنننىنتنيننناهو يسنننعى  أنورأى مجننندمني  متطلبنننات دولينننة وليسنننت شنننروطًا فلسنننطينيةس.
 باريس، لان  م يستطيا مقاطعت .

 23/8/2016 ،الحياة، لندن
 
 : مصر هي الركن األساس الذي يحمي العروبة واإلسالمعباس .11

عباس  ن مصر هي النركن ادسناس النذي يحمني  محمود السلطة الفلسطينية وال رئيس :وفا -رام هللا
العروبة والسالم، وهي الشنقيقة الابنرى وأم الندنيا البلند العظنيم، البلند النذي لنوم  لمنا كاننت هنناك دول 

 عربية وم  سالمية.
ينوم امثننين، فني امحتفنال النذي أوامتن  السنفارة المصنرية لندى  جاء ذلك خالل مشاركة الرئيس، مساء

سننبة العينند الننوطني لجمهوريننة مصننر العربيننة، بحنننور رئننيس الننوزراء رامنني الحمنند هللا، فلسننطين لمنا
 وعدد كبير من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعناء السلك الدبلوماسي المعتمدين في فلسطين.

مننن يونيننو، وبننذكرى الثالنن  مننن يوليننو،  30مننن يوليننو وبننذكرى  23ووننال الننرئيس: سنحتفننل بننذكرى ثننورة 
ة العظيمننننة التنننني حملهننننا علننننى أاتافنننن  الننننرئيس عبنننند الفتنننناح السيسنننني وأنقننننذ مصننننر مننننن الظننننالم الثننننور 

  والظالميةس.
وأناو: سهذا هو مووفننا ورأيننا ونعتقند أن تناري  الثالن  منن يولينو هنو التناري  النذي أنقنذ مصنر أوم، 

المصنننرية  وأنقنننذ العنننرب والمسنننلمين منننن الظنننالم والظالمينننة، لنننذلك نهنننن  الشنننعب المصنننري والحكومنننة
 والرئيس عبد الفتاح السيسي بهذ  المناسبةس.

 22/8/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 
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 هل يدفع "الفلتان األمني" السلطة الفلسطينية لتأجيل االنتخابات المحلية؟ .12
رأى محللننون سياسننيون ومختصننون فلسننطينيون أن : تحريننر خلنندون مظلننوم، مننن محمنند منننى -نننابلس 
اع ادمنيننة فنني النننفة الغربيننة؛ وتحديننًدا مدينننة نننابلس، لننن تنندفا بالسننلطة الفلسننطينية لعننالن ادوننن

 تلجيل امنتخابات المحلية المقررة في الثامن من تشرين أول/ أاتوبر القادم.
وكان طالب عنو المجلس الثوري لحركة فتح، سرحان دويكات، ود طالب بتلجيل امنتخابات البلدية 

لس، مدعًيا أن سادحدا  الميدانية في المدينة ستؤثر على نفوس المنواطنين، وهنو منا وند في مدينة ناب
وأننناو  ينننعكس أيًنننا علننى العمليننة امنتخابيننة فيمننا بعنند، وونند تحصننل ردات فعننل غيننر مونننوعيةس.

دويكنننات، فننني بينننان صنننحفي لننن ، أن الظنننروو التننني يعيشنننها المواطننننون فننني ننننابلس، م تشنننكل مناًخنننا 
ملينننة انتخابينننة ديمقراطينننة، واصنننًفا الوننننا بلنننن  سغينننر سنننويس، وأن الظنننروو سغينننر صنننحيةس  يجابًينننا لع

 لجراء انتخابات.
ومنننن الجننندير بالنننذكر أن مديننننة ننننابلس كاننننت وننند شنننهدت اشنننتبااات مسنننلحة بنننين أجهنننزة أمنننن السنننلطة 

ادجهنزة الفلسطينية ومسلحين وصفتهم بلنهم سمطلوبين للعدالةس، أسفرت عن مقتنل اثنني ن منن عناصنر 
وتوالنننت التصنننريحات الصنننحفية عقنننب ادحننندا  الدامينننة فننني ننننابلس؛ والتننني  وآخنننرين منننن المسنننلحين.

صدرت في معظمها عن ويادات محسوبة على حركة فتح، ونادت بتلجينل امنتخابنات المحلينة سلحنين 
 س.تهدئة النفوس واءعادة ادمور لنصابها ميدانًياس، متذرعين بنسالظروو ادمنية امستثنائية

الدعوات التي خرجت في جلها من ويادات في حركة فتح، ودون أن يخنرد موون  رسنمي منن الحركنة 
للتعليننق عليهننا، رفنننتها جهننات فلسننطينية مختلفننة، معتبننرة  جننراء امنتخابننات اسننتحقا  وننانوني يجننب 

 تطبيق  في تاريخ  المقرر.
بنننات المحلينننة بموعننندها، سمطلننننب وبننندور ، ونننال المحلنننل السياسننني سنننامر العنبتنننناوي،  ن  جنننراء امنتخا

مؤسساتي شعبيس، مستبعًدا في ذات الووت أن يكون لما يحصل في الميدان والحالة ادمنية أي تلثير 
ورجح العنبتاوي خالل حدي  ما سودس برسس، أن تحل الشنكاليات ادمنينة  على  العملية امنتخابية.

خابات، وهناك فرصة لتهدئة ادوناع والتوجن  وريًبا، سخاصة أن  بقي نحو شهرين آخرين لموعد امنت
ننالس. وأننناو: سهننناك مننن كننان يرغننب بتلجيننل امنتخابننات دسننباب  نحننو امنتخابننات بشننكل وننوي وفع 

خاصنننة بننن ؛ منهنننا متعلنننق بلونننناع بعننن  التنظيمنننات واسنننتعدادهاس، مشننندًدا علنننى أن الحنننراك منننا زال 
 صعوبة التي تواج  بع  التنظيمات، وفق وول .مستمًرا لتشكيل القوائم امنتخابية، على الرغم من ال

نهناء  ولفت المحلل السياسي النظر  لى أن سامنتخابات يجب أن تؤدي  لى زيادة اللحمنة الفلسنطينية واء
حالة امنقسامس، مبيًنا: سالحزبية والتراشق العالمي وعدم تهيئة وواعد الفصائل لهذ  امنتخابات بشنكل 

 دوناعس.حناري، ألقت بظاللها على ا
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واسننتدرك: سالتنننافس الحزبنني والبعنند الننوطني مطلننوب فنني امنتخابننات المحليننة القادمننة، علننى الننرغم مننن 
 أنها انتخابات تتعلق بهيئات خدماتية، حي  لال حزب برامج  امجتماعية بالنافة للسياسيةس.

والمهنيننة، وأن م يننتم ودعننا العنبتنناوي الفصننائل وادحننزاب الفلسننطينية لنننرورة وأهميننة مراعنناة الافنناءة 
الننزد بلشنننخاص لصنننفتهم الحزبينننة، مشنننيًرا  لنننى أن وجنننود ونننوائم متنافسنننة ومختلفنننة، هنننو منننن يننندفا هنننذ  

 ادحزاب مختيار أشخاص على درجة عالية من الافاءة.
منننن جانبننن ، اسنننتبعد المخنننتص بشنننؤون امنتخابنننات، باسنننم حدايننندة، تلجينننل امنتخابنننات المحلينننة، مفتًنننا 

وونال حدايندة، خنالل حندي  منا سوندس بنرسس،  ن كنل المؤشنرات  ا سنتعقد فني موعندها.النظر  لنى أنهن
تؤكند علنى عقند امنتخابننات بالموعند المقنرر؛ سنواء اسننتعدادات لجننة امنتخابنات المركزينة، والترتيبننات 

وأشننار  لننى أننن  لننم  فنني النننفة الغربيننة ووطنناع غننزة، أو حالننة الجمنناع الننوطني علننى نننرورة  جرائهننا.
وو  رسمي من رئاسة السلطة الفلسطينية أو حكومنة التوافنق النوطني ينوحي ب مكانينة تلجينل يصدر م

وحنول تصنريحات القيننادي فني فنتح سننرحان  امنتخابنات بسنبب ادحندا  الميدانيننة فني الننفة الغربيننة.
دويكات، ذكر حدايدة أن ادصوات التي تنادي بتلجينل امنتخابنات، ستقنديراتها غينر صنحيحة، وتنؤدي 

مبي ًنا أن سامنتخابات غينر مرتبطنة بقندرات الفصنائل واسنتعداداتها، بنل  ى ٍ رباك الساحة الفلسطينيةس. ل
وتنابا: سم يعنني  ذا  هي استحقا  وانوني وديمقراطي للمواطنين، وعلنى الجمينا امسنتعداد لخوننهاس.
لنذرائا ادمنينة، لمنا تعرنت  حدى المناطق لحالة أمنية، أن يدفا ذلك لتلجيل امنتخابات تحت هنذ  ا

يترتننب علننى ذلننك مننن مخنناطر ورسننائل تننوحي بننلن السننلطة بلجهزتهننا ادمنيننة غيننر وننادرة علننى فننر  
 ادمن والسيطرة على ادحدا ، وهذا ادمر يجافي الواواس، وفق وول .

واستبعد المختص الفلسطيني أن تلجل حركة فتح في نابلس، لتبني موون  رسنمي بتلجينل امنتخابنات، 
ا  لى أنها ستاون سالخاسر ادابرس من هذا القرار، سدن ذلك يعطي انطباًعا بلنها خائفة ومرعوبنة مفتً 

كمننا رجننح أن يكننون للدعايننة  مننن  جننراء امنتخابننات، وسننيكون هننناك انهيننار تنظيمنني داخننل وواعنندهاس.
شنناركة فيهننا، امنتخابيننة المبكننرة التنني بنندأت علننى مواوننا التواصننل امجتمنناعي دور فنني زيننادة نسننبة الم

مطالًبننا بنننرورة التننزام الجميننا بلخالويننات الدعايننة خاصننة عننند بنندء موعنندها الرسننمي، وعنندم التعننر  
 لسمعة وكرامة الناخبين الشخصية.

وفنني سننيا  متصننل، تمنننى عنننو المجلننس التشننريعي الفلسننطيني، فتحنني القرعنناوي،  جننراء امنتخابننات 
 عوبات الموننوعية والميدانينة فني الننفة الغربينة.البلدية في موعندها المقنرر، بنالرغم منن بعن  الصن

وأشننار القرعنناوي خننالل حنندي  مننا سونندس بننرسس،  لننى أن هننناك ونننا أمننني ومالحقننات تتعننر  لهننا 
حركة حماس في النفة من وبل امحتالل والسنلطة، وهنناك مشناال داخلينة وحالنة منن الململنة تعناني 

نتخابية، بالنافة لعدم تهيئة الشارع بشنكل سنليم منها حركة فتح، لعدم وجود اتفا  على حسم ووائم ا
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وأنننناو النائنننب الفلسنننطيني  عنننن التغيينننر والصنننالحال أن هنننذ   للمشننناركة فننني امنتخابنننات المرتقبنننة.
الظروو وغيرهنا، يندفا المجتمنا الفلسنطيني بمكوناتن  بشنكل أابنر لإلعنداد بشنكل صنحيح لالنتخابنات 

معية للمشناركة فيهنا، فني ظنل التحنري  السنرائيلي المسنتمر، وتهيئة القواعد التنظيمية والشرائح المجت
وشنندد القرعنناوي علننى نننرورة  وحالننة التخوينن  المتواصننلة مننن فننوز حركننة سحمنناسس فنني امنتخابننات.

احتنننرام نتنننائا امنتخابنننات مهمنننا كاننننت، ونننائاًل  ن سصنننندو  اموتنننراع هنننو صننناحب الالمنننة الفصنننل فننني 
ن الشرعية تلت  ي بامنتخاب وليس عن طريق المراسيم والبلطجةس.اختيار ممثلي الشعب، واء

 22/8/2016 ،قدس برس
 

 حماس: نرحب بكل التوافقات وسنواصل الجهود إلنجاح االنتخابات .13
عبننند الحمينننند وطننننب: أانننند الننننناطق باسننننم حركننننة حمنننناس، حسننننام بنننندران، أن الحركننننة تواصننننل جهودهننننا 

يننة فنني كافننة المحافظننات، داعًيننا الجميننا مسننتامال تشننكيل ودعننم وننوائم مهنيننة ووطنيننة لالنتخابننات البلد
لمواصنننلة العمنننل منننن أجنننل  نجننناح هنننذ  العملينننة الديمقراطينننة والمسننناهمة فننني  نقننناذ وتطنننوير الهيئنننات 
المحلينننة. وأشنننار بننندران فننني تصنننريح صنننحفي سللشنننر س  لنننى أن حركنننة حمننناس رحبنننت بجمينننا أشنننكال 

وائم واسننعة ومشننتركة فنني العدينند مننن التوافقننات الوطنيننة والمهنيننة والعائليننة، التنني نجحننت فنني  نجنناز ونن
المنندن والبلنندات. وطالننب الاننل الننوطني ولجنننة امنتخابننات المركزيننة بمتابعننة ومعالجننة كننل الخرووننات 
وامنتهاانات التني تعننر  لهنا العدينند منن المرشننحين بالعديند منن المواوننا امنتخابينة فنني الننفة، داعًيننا 

 نة امنتخابات والجهات المعنية.المتنررين للمسارعة  لى تقديم شكاوى رسمية للج
وتعهنند بنندران بننلن الحركننة سننتبذل كننل جهنندها لنجنناح هننذ  التجربننة، علننى الننرغم مننن كننل الصننعوبات 
والمعيقات التي تعترنها، مشدًدا على أن نجاح امنتخابات هو نجاٌح للشعب كل ، وخطنوة مهمنة فني 

 مسيرة  نهاء امحتالل والتصدي لمشاريع  التصفوية.
 23/8/2016الدوحة،  الشرق،

 
 "مركزية فتح": تؤكد ضرورة إجراء االنتخابات في موعدها المقرر وتوفير كل ما يلزم إلنجاحها .14

رام هللا: عقدت اللجنة المركزية لحركة سفتحس، مساء امثنين، اجتماعًا في مقنر الرئاسنة بمديننة رام هللا، 
ولية الوطنينة والعربينة والسنالمية والدولينة برئاسة الرئيس محمود عباس. وأادت سمركزية فنتحس، المسنؤ 

في حماية المقدسات السالمية والمسيحية، مطالبة بحشد الطاوات الرسمية والشعبية العربينة القانونينة 
 والسالمية للنغل على دولة امحتالل لسقاط مخططاتها ومنعها من المس بالمسجد ادوصى.
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اء امنتخابننات فنني موعنندها المقننرر، وتننوفير كننل مننا يلننزم وجننددت سالمركزيننةس التلاينند علننى نننرورة  جننر 
لنجاحها من منطلق املتزام بحقو  المواطن، ودفا مسيرة الحياة الديمقراطينة والتنموينة فني فلسنطين. 
وأعربت عن رفننها دسناليب الترهينب والتخوين  التني تلجنل لهنا سحمناسس فني وطناع غنزة للتنلثير سنلبا 

الشعب الفلسطيني  لى الودام على امنتخابات بروح امنتصار للمشنروع على النتائا، داعية جماهير 
الننننوطني ودعمنننن ، واختيننننار مننننن رأت فننننيهم الحركننننة الافنننناءة والخبننننرة وادمانننننة لتحمننننل هننننذ  المسننننؤولية 
الوطنيننة. وأشننادت بننلداء وننادة ونننباط وأفننراد ادجهننزة ادمنيننة التنني عملننت وفننق القننانون، معربننة عننن 

واموا ب  في تنفيذ مهماتهم لتطهير المجتما الفلسطيني من خطنر الفلتنان، وننبل  فخرها بالدور الذي
المجنننرمين الخنننارجين علنننى القنننانون العنننابثين بنننلمن النننوطن والمنننواطن، وبحرصنننهم الشنننديد علنننى أرواح 

 المواطنين اآلمنين.
هم، وأعربننت عننن تقننديرها العظننيم لسسننرى فنني سننجون امحننتالل السننرائيلي وفخرهننا بصننمودهم وصننبر 

والروح الوطنية والمعنوية العالية التي تجسدت ب نرابهم رفنا لالعتقال الداري الذي تتخذ  سنلطات 
 امحتالل أداة وأسلوبا  نافيا لرهاب شعبنا ومنانلي ، رغم مخالفت  للقوانين الدولية.

 23/8/2016، القدس، القدس
 
 عمليات االستعراض العسكرية قيادي بحماس: المقاومة ال تخشى قوة االحتالل وال ترهبها .15

غزة: أاد القيادي في حركة حماس الندكتور صنالح البردوينل، أن الغنارات السنرائيلية، التني اسنتهدفت 
وطاع غزة ليلة أمس ادحد، كانت في مجملها استعرانية، في محاولة لردع المقاومة. وولل البردوينل 

حتالل ند وطاع غزة، ووال: سامحتالل في تصريحات خاصة لنسودس برسس، من تداعيات تصعيد ام
أراد توجين  رسننالتين منن غاراتنن  امستعراننية ننند وطنناع غنزة، أولهننا لرهناب وردع المقاومننة، والثانيننة 
لرفا الروح المعنوية لدى اليمين الصنهيوني، مفادهنا أن امحنتالل م ينزال هنو ونوة النردع الرئيسنية فني 

 المنطقةس. 
 وة امحتالل، وم ترهبها عمليات امستعرا  العسكريةس.وأناو: سالمقاومة م تخشى و

على صعيد آخر نفنى البردوينل أن يكنون رئنيس السنلطة الفلسنطينية محمنود عبناس وند اتصنل أو تنابا 
الغننارات السننرائيلية ننند وطنناع غننزة، ووننال: سلننم نتلننق أي اتصننال مننن الننرئيس محمننود عبنناس وم مننن 

 وطاع غزة ليلة أمس ادحدس. السلطة بشلن الغارات السرائيلية على
وأشار البردويل،  لى أن سهذ  ليست المرة ادولى التي يتجاهل فيها الرئيس عباس وطاع غزةس، وونال: 
سنحن لم نستغرب تجاهل عباس لقطاع غزة، فهنو ينرى فني العندوان علنى غنزة نوعنا منن الننغل علنى 



 
 
 
 

 

 14 ص             4029 العدد:        23/8/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

ى لتقوية تحالفات  الدولية تحت يافطة القطاع الذي خذل  في امنتخابات المانية، فنال عن أن  يسع
 الحرب على الرهابس، على حد تعبير .

 22/8/2016قدس برس، 
 
 فتح تحذر من التصعيد العسكري اإلسرائيلي على قطاع غزة  .16

أشرو الهور: حذر فايز أبو عيطنة، النناطق باسنم حركنة فنتح منن اسنتمرار التصنعيد العسنكري  -غزة 
 مال حكومة امحتالل المسؤولية الااملة عن تداعيات .السرائيلي على وطاع غزة، مح

ووصنن  القصنن  الجننوي والمنندفعي السننرائيلي العنينن  الليلننة المانننية علننى أهننداو ومواوننا وأراننني 
 المواطنين الزراعية وممتلااتهم، بن س رهاب الدولةس.

رافقنننت منننا وشنننت الطنننائرات امحتاللينننة سلسنننلة غننارات جوينننة علنننى منننناطق متفرونننة فنني وطننناع غنننزة، ت
وص  مندفعي، اسنتهدو مواونا عسنكرية تتبنا فصنائل المقاومنة منهنا سموونا فلسنطينس شنر  بلندة بينت 

 حانون، و سمووا حطينس، بالنافة  لى أر  فارغة شمال البلدة.
عامنا أصنيب بجنراح جنراء هنذ  الغنارات،  17ووالت مصادر طبية فلسطينية  ن صبيا يبلن  منن العمنر 

 ت هلا شديدة.فيما أصيب أطفال بحام
 23/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 "الجهاد اإلسالمي" تحمل االحتالل مسؤولية التصعيد العسكري في قطاع غزة .17

وكننامت: أصننيب خمسننة فلسننطينيين فنني القصنن  السننرائيلي علننى غننزة أول مننن أمننس، والننذي  –غننزة 
ت التي تبعد حوالي أربعة تقول  سرائيل أن  جاء ردًا على  طال  صارو  من القطاع سقل في سديرو 

كيلومترات منن غنزة، منن دون أن يوونا  صنابات. منن جهتهنا حم لنت حركنة الجهناد السنالمي  سنرائيل 
مسنننؤولية التصنننعيد. وونننال ونننال القينننادي فننني حركنننة سالجهننناد السنننالميس أحمننند المننندلل: س ذا اسننننتمرت 

 حماوات امحتالل، فلن يكون في ملمن من صواري  المقاومةس.
لفصائل أخلت مواوعها العسكرية  ثر التصعيد بعد ظهر ادحد. وأاد مصدر أمنني لينل ادحند وكانت ا

امثننننين أن سالغنننارات الجوينننة اسنننتهدفت العديننند منننن مواونننا الفصنننائل، منهنننا لاتائنننب القسنننام  الجنننناح  -
العسننكري لحمننناسال وسنننرايا القننندس  الجننناح العسنننكري للجهنننادال ولاتائنننب أبننو علننني مصنننطفى  الجبهنننة 

بيةال ومووعنًا لاتائنب حركنة المجاهندين،  ننافة  لنى منناطق زراعينة وريبنة منن السنياد الحندوديس. الشع
 كما طاول القص  السرائيلي خزانًا للميا  في بلدة بيت حانون شمال القطاع، ما أووا أنرارًا.

 23/8/2016الحياة، لندن، 
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 ألمنيفتح في نابلس تطالب بوقف اإلجراءات العسكرية ومواصلة النشاط ا .18
عماد سعادة: طالبت حركة سفتحس  وليم نابلس، ادجهزة ادمنية الفلسنطينية بوون  الجنراءات  -نابلس 

 العسكرية في المدينة، ما مواصلة النشاط ادمني لحفظ القانون والنظام.
وأاد الناطق باسنم حركنة فنتح فني ننابلس، جهناد رمننان، فني تصنريح صنحافي صندر عنن ، امثننين، 

بكافنننة فصنننائلها وفعالياتهنننا خلننن  ادجهنننزة ادمنينننة الفلسنننطينية، وننننرورة سنننيادة ادمنننن  وونننوو ننننابلس
والنظنننام والقنننانون فننني كافنننة ارجننناء النننوطن، وتطبينننق القنننانون علنننى كافنننة الخنننارجين عنننن  منننن دون أي 
مواربة. وشدد رمنان علنى أهمينة العمنل بنروح القنانون وحسنب امجنراءات القانونينة التني منن خاللهنا 

حقينننق العدالنننة، والحننند منننن بعننن  التصنننرفات الفردينننة التننني رافقنننت العملينننة ادمنينننة فننني البلننندة يمكنننن ت
القديمة، مبينا ان  تم التواصل ما محافظ محافظة ننابلس اللنواء اانرم الرجنوب النذي عمنل علنى الفنور 

 على معالجة السلبيات التي حصلت أثناء العملية.
والفلتننان، ورفعهننا الغطنناء عننن كننل الممارسننات التنني وأانند رمنننان رفنن  سفننتحس لاافننة أشننكال الفونننى 

 من شلنها الساءة  لى تقاليد وويم الشعب الفلسطيني.
 23/8/2016، القدس، القدس

 
 مقبول: تصريحات ليبرمان حول تقسيم الضفة مخطط عنصري  .19

رام هللا: اعتبننر أمننين سننر المجلننس الثننوري لحركننة فننتح أمننين مقبننول، تصننريحات وزيننر جننيأ امحننتالل 
افيغدور ليبرمان، حول تقسيم النفة الغربية لمناطق، ومنحهنا تسنهيالت وفنق تصننيفها ادمنني، ينلتي 
فننني سنننيا  العنجهينننة والعنصنننرية السنننرائيلية، وهننني تعبينننر عنننن مووننن  حكومنننة امحنننتالل منننن السنننالم 
 وامستقرار. ووال مقبول فني حندي  صنحفي ينوم امثننين: س ن تصنريحات ليبرمنان حنول تقسنيم الننفة
الفلسننننطينية، تؤكنننند عنصننننرية دولننننة امحننننتالل، وتعبننننر عننننن مووفهننننا ورغبتهننننا باغتيننننال عمليننننة السننننالم 
وامسننتقرار بالمنطقننة، مفتننًا أنهننا تنننا العراويننل أمننام أي حننل سياسنني وتقنندم بالعمليننة السياسننية، وأي 

ن  نتنياهو وليبرمنان مبادرة عربية أو دولية مثل المبادرة الفرنسية لحالل السالم وعقد مؤتمر دولي، واء
 يطلقان التصريحات بين الفينة وادخرى تعبيرًا عن حقدهم وكراهيتهم وعنصريتهمس.

وشننندد مقبنننول علنننى أن محننناومت ليبرمنننان فاشنننلة، كمنننا فشنننلت منننن وبنننل، منننذكرًا بتصنننريحات أدلنننى بهنننا 
ا الدولي يشير  لى سابقًا، مثل  أن م شريك للفلسطينيين وم دولة فلسطينية وائمةال، مفتًا  لى أن الواو

أن الدولننة الفلسننطينية وائمننة م محالنن ، شنناء أم أبننى نتنينناهو وليبرمننان، كمننا أن العالوننات الفلسننطينية 
 الدولية تتقدم يومًا بعد يوم وتحشر سياسة دولة امحتالل في الزاوية.

 22/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 ولين من واشنطن عبر طرف ثالث"رأي اليوم": استطالع واستكشاف بين حماس ومسؤ  .21
عمننان: كشننفت أوسنناط فلسننطينية متابعننة النقنناب عننن اتصننامت عننن بعنند تجننري حاليننا بننين مسننؤولين 
أمننريكيين ووننادة سياسننيون فنني حركننة المقاومننة السننالمية حمنناس.  وأبلنن  وينناديون فلسننطينيون الجانننب 

صامت ما العنو البارز في ويادة ادردني مؤخرا بلن مسؤولين من واشنطن لديهم استعداد لجراء ات
حركننة حمننناس بالخننارد خالننند مشننعل. وبعننن  هننذ  امتصنننامت أنجننزت فعنننال عبننر طنننرو ثالنن  وفننني 
طريقهنننننا للتقننننندم. ويبننننندو أن هنننننذ  امتصنننننامت تسنننننتهدو امسنننننتطالع وامستاشننننناو وبنننننل امنتخابنننننات 

 الفلسطينية المقبلة.
 22/8/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 سلطة المتضامنين مع األسير "الكايد" برام هللاحماس تدين قمع أمن ال .21

غنننزة: أداننننت حركنننة حمننناس منننا وصنننفت  بننننسامعتداء الوحشنننيس النننذي نفذتننن  ونننوات أمنننن السنننلطة علنننى 
المتنامنين والمتننامنات منا ادسنير المننرب عنن الطعنام بنالل كايند خنالل ووفنة سنلمية لهنم الينوم 

اطق باسننم الحركننة، سننامي أبننو زهننري، فنني تصننريٍح يننوم أمننام مقننر ادمننم المتحنندة فنني رام هللا. وعنند  الننن
امثنين، تلقى سالمركز الفلسطيني لإلعنالمس نسنخًة منن ، هنذا امعتنداء سدلنياًل علنى امسنتخفاو بمعانناة 
ادسننرى، وعلننى التجنناوزات ادمنيننة بحننق المننواطنينس. وأشننار  لننى أن هننذ  التجنناوزات وصننلت  لننى حنند 

فني مديننة ننابلس. ودعننت حركنة حمناس  لنى ووفننة وطنينة جنادة فنني   زهنا  ادرواح مثلمنا جنرى مننؤخراً 
 مواجهة التدهور ادمني الداخلي في النفة المحتلة.

 222/8/2016المركز الفلسطيني ل عالم، 
 
 "الشعبية": اعتداء أمن السلطة على مسيرة تضامنية مع األسرى جريمة .22

نية مننننا ادسننننير بننننالل كاينننند، وادسننننرى غننننزة: ومعننننت ادجهننننزة ادمنيننننة التابعننننة للسننننلطة مسننننيرة تنننننام
المننربين كافنة، خرجنت صننباح ينوم امثننين، وأغلقننت مقنر  ادمنم المتحنندة فني رام هللا؛ احتجاجنًا علننى 

 تقاعسها عن تلدية دورها.
ة  وندام أجهنزة أمنن السنلطة، علنى ومنا الووفنة، مشنددة  واستنكرت الجبهة الشنعبية لتحرينر فلسنطين بشند 

ى سالمركنز الفلسنطيني لإلعنالمس نسنخًة منن ، علنى أن هنذا امعتنداء سمشناركة في تصنريٍح صنحفي، تلقن
فنننني الجريمننننة التنننني يرتابهننننا امحننننتالل الصننننهيوني بحننننق ادسننننرىس. وأانننندت الجبهننننة أن هننننذا سالتنننندخل 
س فننني هننذ  الفعالينننة امحتجاجينننة السننلمية المشنننروعة سيبنننرا ادمننم المتحننندة منننن تواطئهنننا  البوليسنني الفنننا 
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نننية ادسنرى، ومننن مسننؤولياتها المناطننة بهنا فنني التنندخل لنقناذ كاينند المنننرب عننن وتقصنيرها بحننق و
 يومًا، والذي لم تلق ونيت  ومعانات  استجابة أو تدخال من المؤسسة الدوليةس. 70الطعام منذ حوالي 

 222/8/2016المركز الفلسطيني ل عالم، 
 
ر اإلعم .23  ار في المخيم مسؤول ملف "نهر البارد" في حماس: ضعف التمويل أخ 

، وننا حجنر ادسناس لعنادة  عمنار 2007خلدون مظلوم: شهد شهر أيلنول/ سنبتمبر عنام  -بيروت 
مخننيم نهننر البننارد لالجئننين الفلسننطينيين  شننمال لبنننانال، ومنننت منننذ ذلننك الحننين تسننا سنننوات بمر هننا 

 ازحون  لى منازلهم.ووسوتها على ادهالي، وما زالوا يعانون، فال عملية العمار انتهت، وم عاد الن
مسننؤول ملنن  نهننر البننارد فنني حركننة حمنناس أحمنند ادسنندي وننال  ننن  تجننري حالًيننا عمليننة  عمننار الرزمننة 

مليون دومر، مونًحا أنن  عنند انتهناء هنذا التموينل،  15الخامسة من المخيم، بتمويل من السعودية بن 
س، أن هنناك خطنر حقيقني سيتوو  العمار. وبي ن ادسندي فني تصنريحات خاصنة لوكالنة سوندس بنرس

فيما يتعلق بمسللة العمار في نهر البارد، والسبب في تلخر امنتهاء من العملية هو نع  التمويل 
 لدى ادونرواس.

ننل المسننؤول فنني حمنناس ادمننم المتحنندة لغننو  ادونننروا مسننؤولية التننلخر فنني  عننادة  عمننار المخننيم،  وحم 
 من حي  الدارة والتمويل وامستراتيجية والتخطيلس.مؤكًدا أن السبب يعود لن سسياستها الفاشلة 

وكانت الدول المانحة، وند تعهندت خنالل المنؤتمر الخناص  استننافت  العاصنمة النمسناوية سفيينناس فني 
ملينننون دومر لعنننادة  عمنننار نهنننر البنننارد،  م أنهنننا لنننم تلتنننزم بمنننا  445ال، بننندفا مبلننن  2008يونينننو عنننام 

البننارد فنني حمنناس ذلننك للمتغيننرات الوليميننة والدوليننة، م سننيما  تعهنندت بنن . وأعنناد مسننؤول ملنن  نهننر
 ادزمة السورية، وائاًل: س ن عمليات التبرع والتمويل أصبحت مركزة بشكل كبير للنازحين السوريينس.

 22/8/2016قدس برس، 
 
 القسام تطلق حساباا جديداا على "تويتر" بعد إغالق عشرات الحسابات  .24

أن جناحهنننا العسنننكري كتائنننب القسنننام، أطلنننق حسنننابا جديننندا علنننى موونننا غنننزة: أعلننننت حركنننة حمننناس 
التواصل امجتماعي ستويترس. وذكرت دائرة العالم العسكري في كتائب القسام، أنها افتتحت الحساب 
الجديد بعد  غال  عشرات الحسابات سابقًا، مؤكندة أنهنا سستواصنل بن  رسنالتها بطنر  كثينرة ومبتانرة، 

باب وفتح كل نافذة  عالمية يمكن من خاللها أن تصل  لى عقول الجمناهير وستصر على طر  كل 
 وولوبهمس.
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وكان مووا التواصل امجتماعي ستويترس ود أودم على  غال  الصفحة الرسمية للناطق العسكري باسنم 
كتائننب القسننام أبننو عبينندة، فنني شننهر أبريننل/ نيسننان الماننني، بعنند أن موننت الصننفحة انتشننارًا واسننعًا، 

 أل  متابا. 196ول عدد متابعيها  لى أاثر من ووص
وتقننول حركننة حمنناس  ن  دارة مووننا ستننويترس وامننت بنن غال  صننفحات القسننام، حينن  أغلقننت فنني ووننت 
سابق الصفحات الرسمية للقسام باللغات العربية والنكليزية والعبرية، بعدما وصل عدد المتنابعين  لنى 

 أل  مغرد. 200أاثر من 
 23/8/2016دن، القدس العربي، لن

 
 زئيف إلكين: حل الدولتين لم يعد قابال للتطبيق .25

ونننال النننوزير السنننرائيلي، زئيننن   لانننين، ينننوم الثننننين،  ن حنننل الننندولتين لنننم يعننند ونننابال : هاشنننم حمننندان
 للتطبيق.

وفي حديث  ما الذاعة السنرائيلية سريشنيت بينتس، ونال  لانين  ن حنل الندولتين لنم يعند ونابال للتطبينق، 
أن  على السرائيليين أن يسللوا أنفسهم عما  ذا كانوا سيوافقون علنى الحنل الوحيند النذي يمكنن منيفا 

، وتقسننيم 1967أن يوافننق علينن  الفلسننطينيون، وهننو امنسننحاب  لننى حنندود الرابننا مننن حزيننران مننن عننام 
 ة.جاءت أووال  لاين في سيا  تعقيب  على القص  السرائيلي لقطاع غز  القدس. على حد تعبير .

 لى ذلك، وال  لاين  ن س سرائيل لن تتعايأ ما استمرار  طال  الصواري  من وطاع غزة، مشيرا  لى 
أن  لهذا السبب سرد سالح الجنو بشنن هجمناتس ردا علنى  طنال  صنارو  باتجنا  سسنديروتس ينوم أمنس 

 ادحد.
 22/8/2016، 48عرب 

 
 الدوليعلينا دفع حماس نحو الزاوية حتى في الموقف : بيرتسعمير  .26

نقلنننت القنننناة السنننرائيلية السنننابعة عنننن وزينننر الننندفاع السنننابق، النائنننب عنننن سالمعسنننكر : أ و ب -غنننزة 
الصنهيونيس، وأحنند سننكان بلندة سننديروت عميننر بيننرتس وولن  صننباح أمننس تعليقنًا علننى  طننال  صننارو  

ا دفننا مننن غننزة باتجننا  البلنندة أول مننن أمننس: سنحننن بحاجننة لتشننغيل حملننة سياسننية أوسننا نطاوننًا، عليننن
حماس نحو الزاوية؛ حتى في الموو  الدوليس. وأنناو: سعليننا دعنم السنلطة الفلسنطينية أاثنر، ودفنا 
حمنناس لونننا تجنند فينن  نفسننها منعزلننة فنني شننكل تننام وغيننر وننادرة علننى تلقنني مسنناعدة مننن أي جهننة 

 كانتس.
 23/8/2016الحياة، لندن، 
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 أن تنتقد عمليات عسكرية لدول أخرى قبل  : على تركيا أن تفكر مرتينية"سرائيلاإل الخارجية" .27
ردت  سرائيل، يوم الثنين، بحدة، على  دانة تركيا لهجوم سالح الجو السنرائيلي علنى : هاشم حمدان

 وطاع غزة، يوم أمس، بذريعة الرد على  طال  صارو  باتجا  سسديروتس.
ل أن تفكنر تركينا منرتين ووال المتحد  باسم الخارجية السرائيلية، عمنوئيل نحشنون،  نن  سمنن ادفنن

ووال نحشنون  ن ستطبينا العالونات منا تركينا م يعنني شن وبل أن تنتقد عملينات عسنكرية لندول أخنرىس.
أن  سنرائيل ستسنكت علنى الدانناتس، مننيفا أن س سننرائيل ستواصنل الندفاع عنن مواطنيهنا منن  طننال  

 زعم . الصواري  بموجب القانون الدولي، وبحسب مسؤوليتنا ونميرناس على حد
 22/8/2016، 48عرب 

 
 العلم اإلسرائيلي بكل مناسبة يشارك فيها عضو كنيست نصب : اقتراح قانون "الكنيست" .28

تنشننل مجموعننة مننن أعننناء الانيسننت، مننن سالليكننودس وسيسننرائيل بيتينننوس، علننى اوتننراح : هاشننم حمنندان
ين  أعننناء كنيسننت أو ونانون جدينند يلنزم بنصننب العلننم السنرائيلي فنني كننل مناسنبة أو اجتمنناع يشننارك ف

 وزراء أو ممثلو سلطة آخرون.
 5ويتنمن اموتراح أن يتم  لزام منظمي المناسبة الذين يخروون القانون بدفا غرامة مالينة تصنل  لنى 
آمو شننيكل. كمننا يمنننا اوتننراح القننانون منتخبنني الجمهننور الننذين توجنن  لهننم النندعوة مننن المشنناركة فنني 

 س الجهة التي عووبت، وذلك لمدة ستة شهور.فعاليات شعبية أخرى بادر  ليها نف
يشار  لى أن  من بين أعناء الانيست الثمانية، الذين بادروا  لى اوتراح القانون وونع  على طاولنة 
الانيست، أورن حزان ونافا بوكير ورئيس امئنتالو الحكنومي دافيند بيطنون، وهنم منن الليكنود، وكنذلك 

 ائيل بيتينوس.حمد عمار وعوديد فورير، وهما من سيسر 
وادعى أعناء الانيست أن المبادرة موتنراح القنانون جناءت فني أعقناب المنؤتمر النذي عقدتن  صنحيفة 

 سهآرتسس في نيويورك، والذي نزع في  العلم السرائيلي أثناء خطاب ألقا  صائب عريقات.
 22/8/2016، 48عرب 

 
 : غزة باتت قاعدة عسكرية لصواريخ حماسجدعون ساعر .29

زالنة  11دعون سناعر أن امنسنحاب منن وطناع غنزة وبنل جالتعليم السرائيلي السابق  أاد وزير عامنا واء
المستوطنات القائمة في ، جعل  واعدة عسكرية لصواري  حركة المقاومنة السنالمية  حمناسال، مننيفا 
 أن مننزاعم تحسننن الونننا ادمننني لإلسننرائيليين بعنند هننذا امنسننحاب لننم تتحقننق، وم سننيما لسننكان أسنندود

 وعسقالن.
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 ن مندى صنواري  حمناس التني أطلقنت فني الحنرب ادخينرة  -في صحيفة مكنور ريشنون -ووال ساعر 
هننندد جمينننا سنننكان تنننل أبينننب والقننندس، وتقريبنننا عمنننوم سنننكان  سنننرائيل، مننننيفا أن  2014صننني  عنننام 

ساللجنننان الدولينننة التابعنننة لسمنننم المتحننندة اتهمنننت  سنننرائيل بارتاننناب جنننرائم حنننرب، رغنننم أنهنننا هننني التننني 
 انسحبت من غزة ولم تهجم على الفلسطينيينس.

أن المعطينات الميدانينة  -وهو عنو سابق في البرلمان السرائيلي عن حنزب الليكنود-واعتبر ساعر 
تشير  لى أن ما وصفها بالمنظمات المعادية سيطرت على المناطق التي انسحبت منها  سنرائيل دون 

 مقابل.
مفناد  أنن  سم أمنن منن دون اسنتيطانس، دنن  حنين م يكنون  وخلص  لى أن ما ووا يقدم درسا واننحا

هننناك اسننتيطان م يوجنند حنننور للجننيأ السننرائيلي، وبالتننالي تنننجح المنظمننات الفلسننطينية فنني سنند 
 الفراغ الناتا عن انسحاب  سرائيل عن طريق منظومة صواري  وشبكات أنفا  ووسائل وتالية أخرى.

ية من النفة الغربية سيكون أمر فظيعا لإلسرائيليين على نوء وأناو أن انسحاب القوات السرائيل
 تجربة امنسحاب من غزة، والذي اتنح بعد  مباشرة كي  أصبح أمن  سرائيل مكشوفا.
 22/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 

 البراقساحة التهويدي في  "بيت الجوهر"بناء  قر  تالمركزية اإلسرائيلية  المحكمة .31
بينت هليبناس  –أور ت المحكمة المركزينة السنرائيلية بنناء سبينت الجنوهر  براهيم: امل ك -القدس المحتلة 

متننر، غربنني المسننجد  100التهوينندي، الننذي مننن المخطننل  وامتنن  فنني سنناحة البننرا  علننى مسننافة نحننو 
ادوصننى المبننارك ، بعنندما رفنننت المحكمننة اعترانننات علننى أصننل المبنننى وعلننى تفاصننيل  وحساسننية 

 .ادوصىسجد بناء  مالصق للم
وأصدرت المحكمنة المركزينة للشنؤون الدارينة ونرارًا بنرف  اعتراننات تقندمت بهنا جهنات وشخصنيات 
 سننرائيلية، علننى وننرارات سننابقة للجننان تخطننيل  سننرائيلية بالمصننادوة علننى تفاصننيل بننناء سبيننت الجننوهرس 

تهم بننلن  وامننة مثننل التهوينندي، فنني أوصننى الجهننة الغربيننة الشننمالية مننن سنناحة البننرا ، معللننين اعترانننا
فيمننا اعترنننوا علننى مننا يسننمى بننن  هننذا المبنننى يقل ننص مسنناحة سنناحة البننرا  للننزوار والمصننلين اليهننود،

 مخطل التخطيل الشامل لمنطقة البرا ، أو ما ُيعرو بالتخطيل الشامل لتهويد كامل منطقة البرا .
وننننرار البننننناء دهميتننن  لمنطقننننة سننناحة البننننرا ، وكوننننن  وونننرر واننننني المحكمنننة رفنننن  امعترانننن ات، واء

 استاماًم لمخططات سابقة ود أور ت، تحقق ادهداو العامة لمخطل منطقة البرا .
 23/8/2016، الرأي، عم ان
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 مخطط إسرائيلي لتوسيع الحي االستيطاني في قلب الخليل  .31
طيل لبناء وحدات سكنية جديدة في الحي ودول مرة منذ عشر سنوات التخ س سرائيلسرام هللا: بدأت 

الجيأ السابق  امستيطاني في ولب مدينة الخليل. ويجري حاليا  عداد خطة البناء بعد أن كان وزير
الخانعة للسيطرة  H2موشي  يعلون ود أصدر وبل عدة أشهر تصريحا بالبناء في منطقة 

 .السرائيلية
الخليل وشارع   براهيمعسكري سمتاانيمس بين حي في المووا ال السكانيةويخطل بناء الوحدات 

الشهداء الذي يعتبر الشارع الرئيسي في الخليل. ويمر المشروع اآلن في مراحل التخطيل ادولي 
وليس من الوانح بعد عدد الوحدات التي سيتم بناؤها وما هو حجم ادراني التي سيتم السيطرة 

 بحوالي ألفي متر مربا.عليها. ما ذلك تقدر مساحة المووا العسكري 
 23/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 واعتقاالت ومداهمات في شمال الضفة  مواجهات .32

شنت ووات امحتالل الصهيوني فجر اليوم الثالثاء، حملة مداهمات واعتقامت، بمناطق : نابلس
نين ونابلس، مختلفة شمال النفة الغربية، فيما شهدت بلدتا يعبد وعرا  البورين في الجنوب من ج

ووالت مصادر محلية لمراسلنا،  ن ووات امحتالل داهمت ورية الباذان ورب  مواجهات عنيفة.
طوباس فجر اليوم، وانتشرت في شوارعها، ونصبت حاجزا عسكريا على الشارع الرئيسي، واعترنت 

بلدة يعبد وأشارت المصادر  لى اوتحام ووات امحتالل فجر اليوم ل طريق المركبات والمواطنين.
طالوها ادعيرة النارية بكثافة لفترة  جنوب جنين، وتمركزها في الحيين الشمالي والجنوبي للبلدة، واء

وأنافت المصادر أن مواجهات اندلعت ما الشبان في البلدة، سيما في الحي  طويلة في البلدة.
 لمؤدية  ليها.الشمالي، في حين واصلت ووات امحتالل نصب حواجزها بمحيل سيعبدس والطر  ا

وفي ولقيلية، اعتقلت ووات امحتالل الصهيوني فجر اليوم، أربعة مواطنين خالل مداهمات واسعة 
نفذتها في بلدة عزون، فيما اعتدى الجنود بالنرب على عدد المواطنين نتا عنها  صابات 

 برنو  مختلفة.
مواطنين بالعيارات  3 صابة وفي بلدة عرا  بورين جنوب نابلس، اندلعت مواجهات عنيفة أدت  لى 

 ما  طال  رصاص حي بكثافة.المطاطية، فيما سُ 
 23/8/2016، المركز الفلسطيني ل عالم

 
 



 
 
 
 

 

 22 ص             4029 العدد:        23/8/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 ال يعرفون ليلهم من نهارهم "مجدومعتقل "أسرى في : هيئة شؤون األسرى  .33
أسرى يقبعون في عزل سجن سمجدو  ثمانيةوالت سهيئة شؤون ادسرى والمحررينس، أمس،  ن 

ئيليس حاليًا، يعانون ظروفًا سيئة وصعبة للغاية، مغيبون عن العالم الخارجي بشكل شب  تام، السرا
وأونحت أن ادسرى الثمانية محرومون من زيارات ادهل منذ شهور  وم يدركون ليلهم من نهارهم.

حرارة وبعنهم منذ سنوات، حي  يقبعون في زنازين نيقة وعفنة، تفتقر للتهوية والناءة ودرجات ال
 فيها م تطا ، وخشنة الملمس. 

وأشارت  لى أن حالة ادسير صوفان، من الحامت المرنية الصعبة بين صفوو الحركة ادسيرة 
بشكل عام، مونحة أن  يعاني ورما سرطانيا في الروبة منذ فترة طويلة، ولم تقدم ل  الدارة أي 

. ودعت الهيئة، الجهات المعنية كافة،  لى عالجات مزمة حتى اللحظة، وتمارس بحق   هماًم طبًيا
نرورة تسليل النوء على ونية ادسرى المعزولين، والعمل على  نهاء معاناتهم بلسرع ووت 

 ممكن.
 23/8/2016الخليج، الشارقة، 

 
 مخابرات االحتالل ومستوطنون يقتحمون األقصى .34

مثنين، المصلى القبلي، اوتحمت عناصر من مخابرات امحتالل، صباح يوم ا س:وفاس –القدس 
والمسجد ادوصى القديم، بحراسة مشددة، وأجرت فيهما جولة استاشافية استفزازية، فيما احتا 

في الووت نفس ، تواصلت مجموعات من  مصلون بهتافات التابير على هذ  اموتحامات.
 في أرجائ .المستوطنين اوتحامها للمسجد ادوصى من باب المغاربة، ونفذت جومت استفزازية 

 22/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 نشطاء يغلقون مقر األمم المتحدة في رام هللا بعد تدهور حالة بالل كايد .35

ادمم المتحدة في مدينة رام هللا وسل  هيئة مقر أمس أغلق نشطاء فلسطينيون : كفاح زبون  - رام هللا
المنرب  ئة الدولية في مل  ادسير بالل كايدالنفة الغربية احتجًاجا على ما وصفو : ستقصير الهي

 يًوماس. 68عن الطعام منذ 
وتظاهر عشرات من النشطاء أمام مقر المنظمة الدولية وأعلنو  مغلقا مطالبين بتحرك أاثر جدية  

 النعاأ بسبب تردي ونع  الصحي. لنقاذ كايد الذي نقل  لى غرفة
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وبل ادمم المتحدة للنغل على حكومة امحتالل وطالب المحتجون بتحرك أسرع وأاثر حًزما من 
خاصة الذين يخونون  السرائيلي من أجل الفراد عن ادسير بالل كايد وكل ادسرى الداريين

 على اعتقالهم.  نراًبا عن الطعام احتجاجاً 
 23/8/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 فلسطيني يهودي يشهر السالح بوجه قاصر مستوطن عكا:  .36

تعر  فتى عكي، بعد ظهر يوم الثنين، للتهديد بواسطة سالح من وبل يهودي مسلح، : اعدربيا سو 
وجاء أن شابا يهوديا، في العشرينات من عمر ، من 'معالي  لبون '، أودم  تم اعتقال  ثم أفرد عن .

 عاًماال من عكا. 17على  شهار سالح  بوج  واصر عربي  
باعتقال المشتب  ب  ما التحرز على سالح ، وبل أن يتم  وبحسب الشرطة السرائيلية، ف نها وامت
وزعم المشتب  ب  خالل التحقيقات مع  أن  أودم على  شهار   طال  سراح  فيما بعد بشروط مقيدة.

 السالح بوج  القاصر العربي بذريعة أن  شعر بالتهديد.
 22/8/2016، 48عرب 

 
 "2016 تأمل في تحصيل لقب "المدينة الحرفية لعام الخليل .37

ادنانول: يلمل حرفيو الصناعات اليدوية التقليدية في مدينة الخليل الفلسطينية في نيل  –الخليل 
س، مما سيسهم في  نعاأ حرو تقليدية يعود تاريخها لمئات 2016مدينتهم لقب سالمدينة الحرفية للعام 

 السنوات، منها ما يشارو على امندثار دسباب اوتصادية وسياسية.
آب الجاري وافق مجلس الحرو العالمي   وليم آسيا والمحيل الهاديال على  طلا أغسطس/وفي م

طلب الترشيح الخاص بمدينة الخليل لمسابقة عالمية ينظمها المجلس لنيل لقب سالمدينة الحرفية للعام 
تمثل  من جانب  وال بدر التميمي، رئيس تجما الحرو التراثية السياحية سالخليل مدينة حرفية س.2016

مهد الحرو التراثية، في مدينتنا عشرات الحرفيين المحترفين، ينتجون وطعًا نادرة ومميزةس. ويني  
سنلمل فوز الخليل بالمسابقة، لتسلل النوء على المدينة التي تعاني التمدد امستيطاني، ومحاولة 

 ية القديمةس. تزي  وتهويد مواوعها التاريخية، وطعنا التقليدية تحفظ بالرواية الفلسطين
حرفي في  300حرفة يعمل فيها نحو  11ولفت ممثل نقابة الحرو التقليدية  لى أن  توجد سفي الخليل 

ويونح سعدد كبير من المشاغل أغلقت منذ سنوات دسباب  مشغاًل  مصنا صغيرال حتى اليومس. 69
 السياح الزائرين للمدينة.عديدة أهمها التوتر السياسي، والغالوات، والحواجز العسكرية، وولة عدد 

 23/8/2016القدس العربي، لندن، 
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 2014مستشفى الوفاء بغزة لـ"الشرق": قطر أول من لبت نداء إغاثة القطاع الصحي  مدير .38
أاد المدير التنفيذي لمستشفى الوفاء في وطاع غزة بسمان : مصعب امفرنجي ومحمد جمال -غزة 
 ،السالمية ادولى في دعم القطاع الصحي عامةأن دولة وطر من الدول العربية و  ،العشي

ومستشفى الوفاء خاصة، من خالل تمويل مشروع  عادة بناء المستشفى بعد تدمير  بالاامل في 
، وتوفير ادجهزة الطبية واددوية والمستهلاات 2014الحرب السرائيلية ادخيرة على غزة صي  
 قطاع.الصحية عبر المؤسسات القطرية التمثيلية في ال

وأشاد العشي بالجهود القطرية الابيرة في مد يد العون والمساندة للشعب الفلسطيني في كل أماان 
تواجد ، وعلى وج  الخصوص المحاصرين في القطاع منذ عشر سنوات، وتدشين بااورة من البراما 

يث  لنسالشر س أن وأاد خالل حد والمشاريا التنموية والتطويرية في شتى المجامت الحيوية والحياتية.
المؤسسات القطرية أول من لبت نداء المستشفى بعد تدمير  حي  عملت مؤسسة وطر الخيرية بتوفير 
ادجهزة والمعدات الخاصة بالمختبر الطبي بكل مكونات ، وأصبح تمويل المشروع أفنل بكثير من 

 للقطاع. ادجهزة المخبرية التي كانت في السابق بلجهزة متطورة لم نتووا دخولها
 23/8/2016الشرق، الدوحة، 

 
 حالة تمديد وتثبيت اعتقال بحق الصحافيين الفلسطينيين منذ بداية العام 28لجنة دعم الصحافيين:  .39

غزة: استنكرت لجنة دعم الصحافيين، بشدة  ودام سلطات امحتالل السرائيلي على التمادي في 
سجون امحتالل، وامستهانة بمل  المرنى فر   جراءات عقابية بحق الصحافيين المعتقلين في 
 ادسرى وسياسة الهمال الطبي بحق المرنى منهم.

وبينت اللجنة في تقرير خاص تلقت سالقدس العربيس نسخة من ، أن سلطات امحتالل تتعمد فر  
سياسة تجديد امعتقال الداري بحق الصحافيين ادسرى، ما ورب انتهاء المدة الزمنية لإلفراد 

 .همعن
حالة تمديد اعتقال  28وأشارت لجنة دعم الصحافيين  لى رصدها منذ بداية العام الحالي، 

صدار أحكام بحق آخرين، وتلجيل محاامة بع  منهم م يزالون في سجون  للصحافيين، واء
امحتالل. وأادت أن امحتالل يعتقل ستة صحافيين  داريًا دون تهمة ويتمادى في تجديد اعتقالهم، 

ن، يعتقل ثمانية صحافيين بانتظار الحكم عليهم. ودعت مجلس ادمن الدولي  لى تنفيذ القرار في حي
ال الخاص بتوفير الحماية للصحافيين، ومحاسبة  سرائيل على انتهاااتها ند العالميين 2222 

 صحافيًا من بينهم صحافية. 22الفلسطينيين، منوهة أن امحتالل يعتقل في سجون  
 23/8/2016لندن،  القدس العربي،
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 بين الصليب األحمر وذوي األسرى  األزمةمخططات إسرائيلية وراء  .41
في خطوة يرى فيها الفلسطينيون محاولة لترسي  سلطة امحتالل على : خالد أبو عامر -غزة 

القدس، تسعى سلطات امحتالل لنقل مكتب اللجنة الدولية للصليب ادحمر من المدينة، بعد أيام من 
على ما يعتبر  ادهالي عدم اهتمام من جانب اللجنة بمسللة حرمان  اجاً جأمام المقر؛ احت امعتصام

 ادسرى من الزيارة.
س أن الصليب 21ذكر رئيس لجنة أهالي ادسرى والمحررين في القدس أمجد أبو عصب لنسعربي
ي ذا امحتالل الادحمر سبدأ يثبت يوما بعد يوم أن  يريد  غال  مقر  في مدينة القدس ليتماشى م

تهم أبو عصب اللجنة الدولية للصليب او  رى أن القدس عاصمة موحدة لدولت ، وم يعتبرها احتالمس.ي
ادحمر باتخاذ ورارات ستظهرها بمظهر المتواط  ما امحتاللس، مونحا أن ذوي ادسرى حاولوا 

انها لم تلتفت لمطالبهم، كما مرارا الحدي  ما  دارة مكتب اللجنة للعدول عن سمواوفها الظالمةس، ل
 وال.
، تقني بتقليص الخدمات 1/1/2011أبرم الصليب ادحمر ما سلطات امحتالل اتفاوية منذ وود 

لزام ادسير  الطبية لسسرى المرنى، وتقليص مساهمة الصليب ادحمر في تغطية هذ  الخدمات، واء
 الفلسطينية.المري  على دفا جزء من نفقة العالد، بحسب وكالة ادنباء 

ووال ادسير السابق والناشل في مجال الدفاع عن ادسرى الفلسطينيين في السجون السرائيلية من 
ن التجربة التي خانها في السجون السرائيلية لمدة ثماني سنوات، أثبتت ل  أن  غزة، محمد ادي، 

س أن سما يشاع 21عربيوأناو لنس الصليب ادحمر يعمل كلحد أذرع مصلحة السجون السرائيليةس.
حول عزم الصليب ادحمر نقل مقر  من القدس بسبب نغوط  سرائيلية خيار ليس مستبعدا، نظرا 

 للنفوذ السرائيلي على المنظمات العاملة في ادراني الفلسطينية بما يخدم مصالح س.
 22/8/2016، 21موقع عربي

 
 لع العام المقبل لفلسطينيي أمريكا الجنوبية في سنتياغو مط دوليمؤتمر  .41

كانون ثاني  ينايرال  8و 7و 6يعتزم فلسطينيو أمريكا الجنوبية، الدعوة لعقد مؤتمر دولي لهم أيام 
 المقبل، في العاصمة التشيلية سسنتياغوس.

وينظم المؤتمر، عدد من المؤسسات الفلسطينية العاملة في أمريكا الجنوبية، ومنها: سالفيدرالية 
، سنادي بالستينو امجتماعيس، سنادي بالستينو الريانيس، سامتحاد العام للمرأة الفلسطينية في تشيليس

 س، وسالنادي العربيس.2000الفلسطينيةس، سامتحاد العام لطلبة فلسطينس، سمؤسسة بيت لحم 
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: س ن المؤتمر الثنين ووال رئيس اللجنة التحنيرية للمؤتمر أنور مخلوو في تصريح صحفي ل  يوم
الحفاى على الهوية الفلسطينية لدى أبناء الجالية الفلسطينية الموجودة في أمريكا الجنوبية يسعى  لى 

 عامس. 100والتي مر على هجرتها أاثر من 
فلسطيني لكما يهدو المؤتمر، حسب مخلوو،  لى سالتمسك بالحقو  الفلسطينية واءعطاء دور 

ار القوة السياسية واموتصادية لفلسطيني الشتات، وتوحيد جهودهم واءعالء صوتهم، والعمل على استثم
 امريكا الجنوبية من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة امحتاللس.

وتشير تقارير  حصائية  لى أن الجالية الفلسطينية في تشيلي ُتعد أابر جالية من نوعها في أمريكا 
 د ادردن.الالتينية، بل هي ثاني أابر تواجد للفلسطينيين في الخارد بع

أل  فلسطيني، ووالت  350وُيقدر تقرير سوكالة ادنباء الفلسطينيةس، عدد الفلسطينيين في تشيلي بن 
 بلنهم يعتبرون اآلن من الجيل الرابا والخامس؛ أبناء المهاجرين الفلسطينيين ادوائل.

 ن الجالية الفلسطينية ونسبت وكالة ادنباء الفلسطينية،  تابعة للسلطةال، لتقارير  عالمية، وولها: س
من اموتصاد، ويوجد أابر عشرة بنوك في تشيلي: ستة منها مملوكة لفلسطينيين،  %70تسيطر على 

 وهناك وزراء وأعناء برلمان من أصل فلسطينيس.
 22/8/2016، قدس برس

 

 الصحافة العبرية: دفاع وزير الخارجية المصري عن "إسرائيل" غير مسبوق  .42
ة: اهتمت الصحافة السرائيلية بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية عبد  عمار  -القاهرة 

 المصري سامح شكري والتي رف  فيها وص   سرائيل بالرهاب. 
تحت عنوان سوزير الخارجية المصري يدافا عن  سرائيلس اعتبرت صحيفة ستايمز أوو  سرائيلس 

وفي النفة الغربية بالرهاب بلن   رف  سامح شكري وص   جراءات س سرائيلس ند الفلسطينيين
اعتراو علني نادر من مسؤول عربيس. وأشارت الصحيفة  لى ما وصفت  بالزيارة النادرة التي وام بها 

، ووفقًا للقناة ادولى 2007شكري  لى القدس والتي تعد أول زيارة لوزير خارجية مصري منذ 
 ول بين سنتنياهوس والسيسي خالل ادشهر القادمة.السرائيلية ف ن الزيارة هدفت  لى ترتيب اللقاء اد

وسلطت صحيفة سجيروسالم بوستس النوء على الغنب الذي أحدثت  تصريحات شكري لطالب 
الثانوية العامة وائلة  ن  بعد أشهر من زيارت  التي اعتبرت عالمة لتوطيد العالوة بين س سرائيلس 

لعناوين الرئيسية مرة أخرى بعد أن أاد لطالب ومصر احتل وزير الخارجية المصري سامح شكري ا
 الثانوية العامة أن أفعال  سرائيل بحق الفلسطينيين م تشكل  رهابًا.
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ولفتت الصحيفة  لى طرد عنو البرلمان ستوفيق عكاشةس بعد تصويت من نظرائ  ادعناء بسبب 
صري بزيارة  لى س سرائيلس مطالبت  بتطبيا العالوات ما س سرائيلس في حين وام وزير الخارجية الم

اعتبرها مسئولون دبلوماسيون  شارة  لى رغبة الجانب المصري لجعل عالوت  القوية ما ستل أبيبس 
 علنية.

 23/8/2016موقع رصد، القاهرة، 
 

 الخارجية المصرية: نستنكر التحريف المتعمد لتصريحات شكري بشأن توصيف الممارسات اإلسرائيلية .43
عربت الخارجية المصرية امثنين عن استنكارها للتحري  المتعم د من بع  د ب أ: أ  -القاهرة 

وسائل العالم لتصريحات وزير الخارجية سامح شكري خالل لقائ  بلوائل طلبة الثانوية العامة، 
واتباع أساليب الثارة والمزايدة على مواو  مصر الداعمة للحقو  الفلسطينية في الماني والحانر 

جاء في بيان الخارجية، والذي وصل وكالة ادنباء ادلمانية سد ب أس نسخة من ، دعا و  والمستقبل.
المتحد  سكل من ل  أذن تسما وعقل يعي،  لى امطالع على التسجيل الخاص بلقاء شكري ما 

للتلاد من أن السؤال المطروح لم يشر من وريب أو بعيد  لي وتل ادطفال … طلبة الثانوية العامة
 الفلسطينيينس. ادبرياء

وتابا أن السؤال كان سعبارة عن سؤال نظري عام يستفسر عن السبب وراء عدم توصي  المجتما 
الدولي الممارسات السرائيلية ند الفلسطينيين بالرهاب، حي  جاء رد شكري ليشير  لى عدم وجود 

التمييز بين المدلول اتفا  دولي على تعري  وانوني محدد لإلرهاب، وأن هناك خالفًا دوليًا حول 
القانوني والسياسي لمصطلح الرهاب، وتعري  مفهوم  رهاب الدولة، مؤكدًا على دعم مصر الاامل 
للحقو  الفلسطينية التي ستظل دومًا في بؤرة اهتمام السياسة الخارجية المصريةس. وأعرب المتحد  

ب الوووع في تلك السقطات غير عن أمل  في أن تتجنب وسائل العالم التي تتبا مثل تلك ادسالي
 المهنية مستقباًل.

 23/8/2016القدس العربي، لندن، 
 
 من استهداف القدس يحذرالبرلمان العربي  .44

لحريق المسجد ادوصى من  47حذ ر أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، في الذكرى الن 
اية حكومة امحتالل للمستوطنين المخططات الخطرة التي تحاك مستهداو القدس، عن طريق حم

الصهاينة لمهاجمة المصلين في المسجد ادوصى، وهدم منازل للمقدسيين بشكل واسا، وانتهاد 
سياسة امعتقال اليومي دهالي المدينة المقدسة. وطالب الجروان، مجلس ادمن بوو  العدوان الذي 
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لزام حكومة امحتالل بتطب ، الداعي  لى 271يق ورار مجلس ادمن روم يمس السلم وادمن الدوليين، واء
 لغاء الجراءات والتغيرات كافة التي أحدثتها في القدس، كما طالب الجروان المجتما الدولي ب رسال 
لجنة لتقصي الحقائق، لالطالع على ادوناع، وطالب الدول العربية بدعم صمود المقدسيين 

 لحماية هذا الصرح السالمي الابير.
 23/8/2016لشارقة، الخليج، ا

 
 الطيران اإلسرائيلي يقصف الجوالن رداا على سقوط قذيفة .45

هاشم حمدان: وص  سالح الطيران السرائيلي، مساء يوم الثنين، هدفا في الجومن السوري غير 
المحتل، وذلك بذريعة الرد على سقوط وذيفة هاون ورب السياد الحدودي في الجانب المحتل من 

 الجومن.
جيأ امحتالل السرائيلي ف ن الحدي  عن وذيفة طائشة أطلقت خالل الحرب الدائرة في وبحسب 

سورية، ورب مدينة القنيطرة. وردا على  طال  القذيفة، بحسب جيأ امحتالل، وام طائرة حربية 
 تابعة لسالح الجو السرائيلي بقص  منصة  طال  تابعة للجيأ السوري.

الم سورية وولها  ن طائرة بدون طيار وصفت مدينة البع ، في في المقابل، ُنقل عن وسائل  ع
 نواحي القنيطرة، دون أن ترد تقارير عن وووع  صابات أو أنرار.

 22/8/2016، 48عرب 
 
 اإلسالمي: القصف اإلسرائيلي لغزة جريمة بشعة التعاون منظمة  .46

ة التي شنتها طائرات جدة: دانت منظمة التعاون السالمي بشدة، يوم الثنين، الغارات الجوي
امحتالل على غزة، ووصفت التصعيد العسكري السرائيلي على القطاع بنسالجريمة البشعةس. ووالت 

، سندين بشدة الغارات الجوية التي تقوم بها ووات 2016-8-22المنظمة، في بيان لها يوم امثنين 
لااملة عن هذا التصعيد العسكري امحتالل السرائيلي ند وطاع غزة، ونحم ل  سرائيل المسؤولية ا

 الخطيرس. 
واعتبرت المنظمة أن سهذا التصعيد العسكري جريمة بشعة نمن سلسة الجرائم وامنتهااات التي ما 
زال امحتالل السرائيلي يقترفها دون أي رادع سياسي أو وانوني أو أخالوي، ومن شلن  أن يهدد 

 ادمن وامستقرار في المنطقة بلاملهاس.
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البت المنظمة، المجتما الدولي، وخصوصًا مجلس ادمن الدولي، بالتدخل من أجل ساتخاذ وط
يجاد سحل سياسي  التدابير الالزمة لرغام  سرائيل وو  جرائمها وعدوانها ند الشعب الفلسطينيس، واء

 للقنية الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي وورارات الشرعية الدوليةس.
 22/8/2016فلسطين أون الين، 

 
 إسرائيلي: ضربات روسيا ضد  المعارضة السورية تخدم تل أبيب أبحاثمركز  .47

خالد عمر: وال سمركز أبحا  ادمن القوميس السرائيلي  ن تاثي  روسيا لغاراتها على ووى 
المعارنة السوية يخدم المصالح السرائيلية، وأناو المركز، الذي يعد أهم محافل التقدير 

سرائيل،  ن التعاون الروسي اليراني سم يؤثر سلبًا على وتيرة التعاون المتعاظم بين امستراتيجي في  
  سرائيل وروسيا في سوريةس.

وفي وروة تقدير موو  نشرها على مووع ، يوم الثنين، نو  المركز  لى أن الروس سانطرواس  لى 
بين أن اليرانيين غير وادرين تاثي  الغارات على سالحركات الجهادية التي تقاتل ادسدس، بعدما ت

على ستوفير البناعة المطلوبةس بسبب زيادة الخسائر في صفوو ووات الحرس الثوري العاملة في 
 سورية.

وتعليقًا على القرار الروسي بنشر واذفات استراتيجية روسية في واعدة همدان الجوية غرب  يران، 
السرائيلي،  ن سماح  يران بتمركز القاذفات وال  فرايم هليفي، الرئيس ادسبق لجهاز الموساد 

 الروسية في واعدة سهمدانس يخدم المصالح ادمنية لنس سرائيلس.
 22/8/2016موقع رصد، القاهرة، 

 
 تركيا: التطبيع مع "إسرائيل" ال يعني الصمت على انتهاكاتها في غزة .48

ئيل م يعني التزامها الصمت تجا  سعيد عبد الراز : والت تركيا  ن تطبيا عالواتها ما  سرا -أنقرة 
الهجمات التي تستهدو الشعب الفلسطيني بل ستواصل الدفاع عن القنية الفلسطينية في وج  

 .سممارسات  سرائيل المنافية للقانون الدولي والنمير النساني وبل كل شيءس
رطة تجا  المدنيين ودانت الخارجية التركية في بيان أمس امثنين بشدة الهجمات السرائيلية المف

وائلة  ن  ليس من المقبول استهداو ادبرياء أيًا كان السبب. وأناو البيان أن  الفلسطينيين في غزة
مثل هذ  الهجمات من شلنها  صابة الجهود المبذولة من أجل الحفاى على عملية السالم والهدوء في 

 المنطقة بالشلل.
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مواطنين من اوتحام القنصلية السرائيلية في حي وفي سيا  متصل منعت الشرطة التركية بع  ال
لالحتجاد على الهجوم السرائيلي على وطاع غزة. واعتقلت الشرطة خمسة  ليفنت بمدينة  سطنبول

أشخاص نجحوا مساء ادحد في تجاوز الحواجز المحيطة بالقنصلية ومنعت آخرين من دخول 
 المبنى.

 23/8/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 التونسي صابر الرباعي مع ضابط إسرائيلي تثير غضب الفلسطينيين نانللفصورة  .49
فادي أبو سعدى: أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي حفال فنيا في مدينة روابي أحد   -رام هللا 

 المدن الفلسطينية القريبة من مدينة رام هللا في النفة الغربية.
عي عدة أماان منها متح  محمود درويأ، كما وخالل وجود  في ادراني الفلسطينية زار الربا

استقبل  كل من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد هللا والرئيس الفلسطيني محمود عباس من بعد  
 في مقر الرئاسة الفلسطينية.

لان الزيارة لم تنت  كما بدأت، فقد أغنب الفنان الفلسطينيين بصورة ل  سربت بعد مغادرت ، برفقة 
 ائيلي على أحد المعابر السرائيلية المقامة على الحدود ما ادردن.نابل  سر 

وانتشرت الصورة على مواوا التواصل امجتماعي ما الاثير من تعليقات الغنب على الفنان 
 التونسي الذي يملك جمهورا واسعا في فلسطين حي  حنر حفل  ورابة الخمسة عشر أل  فلسطيني.

ي ومن كل من يدعو العرب لزيارة فلسطين تحت بند التنامن ما وسخر بع  المعلقين من الرباع
 أهلها، بينما يلتقل الصور ما السرائيليين الذين يحتلون فلسطين.

 23/8/2016القدس العربي، لندن، 
 
 السعودية تطالب مجلس األمن الدولي بحماية الشعب الفلسطيني من االنتهاكات اإلسرائيلية .51

خطير وامعتداءات العنصرية المتاررة التي تقوم بها ووات امحتالل أدانت السعودية التصعيد ال
السرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين على المسجد ادوصى المبارك، مؤكدة أن هذ  
امعتداءات والسياسات تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين، كونها اعتداًء متواصاَل على الحقو  

ادوصى وانتهااًا لال المواثيق الدولية ومبادا حقو  النسان، وتزيد من تردي الدينية في المسجد 
ادوناع وتعقيدها وتسقل فرص السالم في المنطقة مجددًة مطالبة مجلس ادمن الدولي بسرعة 

 التحرك لونا حد لجميا امنتهااات السرائيلية والجرائم الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
 23/8/2016ن، الشرق األوسط، لند
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 مليون يورو دعماا لمشافي القدس المحتلة 14يقدم  األوروبياالتحاد  .51
مليون  14محمود مجادلة: وال امتحاد ادوروبي  ن  وحكومة فنلندا ودما، يوم الثنين،  - 48عرب 

يورو لمساعدة مستشفيات القدس المحتلة على الحفاى على الخدمات الطبية بالغة ادهمية والمقدمة 
 لفلسطينيين.ل

، وفر امتحاد ادوروبي والدول ادعناء ما 2012وأناو مكتب امتحاد في القدس، أن  سمنذ العام 
مليون يورو للمساعدة في تخفي  ادعباء المالية، التي تواج  ستة مستشفيات في شبكة  80يزيد عن 

االي  تحويالت مستشفيات القدسس. وتابا، سساعدت هذ  ادموال على تغطية جزء كبير من ت
المرنى الفلسطينيين للعالد الطبي في مستشفيات القدس من وبل وزارة الصحة الفلسطينية، وبفنل 
هذا الدعم، بقيت مرافق المستشفيات متوفرة واستمرت في توفير رعاية أساسية  لى آمو المرنى 

 من النفة الغربية ووطاع غزةس.
ير، سهناك أهمية خاصة لمستشفيات القدس كونها من ووال نائب ممثل امتحاد ادوروبي، ديفيد غ

آخر المؤسسات التي تدار من وبل الفلسطينيين في القدس، لقد خدمت هذ  المستشفيات الفلسطينيين 
عاما من خالل توفير رعاية صحية متخصصة وذات جودة عالية وغير متوفرة في أي  50داثر من 

د ادوروبي يبقى شريك وثيق وموثو  ب  مكان آخر في فلسطينس. وأناو غير، سامتحا
للفلسطينيين، نحن نثني على جهود وزارة الصحة الفلسطينية في كبح اتجا  التحويالت الطبية للخارد 
التي ازدادت بشكل وانح خالل العقد ادخير والتي أنحت أنها غير وابلة لالستدامة المالية، يجب 

 اثر فعالية ومساواةس.الحفاى على الجهود المبذولة لتطوير نظام أ
 22/8/2016، 48عرب 

 
 جماهير نادي سلتيك األسكتلندي ترد بطريقتها على عقوبة رفع أعالم فلسطين .52

بدأ مجموعة من مشجعي نادي سلتيك ادسكتلندي، حملة لجما التبرعات وتقديمها لمخيمات 
اد ادوروبي لارة القدم الالجئين الفلسطينيين في النفة الغربية المحتلة، ردًا على عقوبات امتح

سيويفاس ند النادي؛ بسبب رفا أعالم فلسطين في مباراة الفريق ادخيرة أمام هابوعيل بئر السبا 
 السرائيلي.

ن المشجعون حملة لجما  أل  جني   سترليني، هو نص  ويمة الغرامة المفرونة على  15ودش 
وا التمويل الجماعي، وبمجرد بدء ، الذي يعد من أشهر مواgofundmeالنادي، وذلك عبر مووا 

 الحملة شهدت تفاعاًل غير مسبو .
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وتم جما نحو نعفي المبل  المطلوب خالل بنا ساعات فقل؛ حي  وصل المبل  حتى اللحظة 
شخص بالتبرع، وسل تووعات بزيادة المبل  وعدد  3200أل  جني   سترليني؛ حي  وام نحو  52 لى 

 .المتبرعين خالل الساعات القادمة
 23/8/2016موقع رياضة. كوم، 

 

 إسرائيل عن السلطة الفلسطينية؟ استغنتهل  .53
 هاني المصري 

، وعن تحديد «والجزرةالعصا »تصريحات وزير الحرب السرائيلي أفيغدور ليبرمان عن سياسة 
العالوة السرائيلية ما السلطة الفلسطينية والتهديد بتجاوزها، ونسا عالوات ما شخصيات 
ومؤسسات فلسطينية مباشرة، أثارت تاهنات وتحليالت متباينة. فهناك من ذهب  لى أن  سرائيل 

والوزراء السرائيليين  ناوت ذرًعا بالسلطة بعد استنفاد أغرانها، لدرجة حدي  العديد من المسؤولين
عن عدم ودرة السلطة أو عدم رغبتها بتقديم المطلوب منها  سرائيلًيا، ووولهم  ن الرئيس محمود 

ن مصير  لن يختل  عن مصير سلف  ياسر عرفات. كما « رهاًبا ديبلوماسًيا»عباس يمارس  ، واء
ن حل سياسي مطروحة، وصل ادمر حد المطالبة بحل السلطة، دن بقاءها يجعل مسللة البح  ع

فيما  سرائيل في ظل سيطرة اليمين الديني والسياسي م تريد حاًل متفًقا علي ، بل فر  حلها 
 الخاص.

وهناك من يرى، وهو امتجا  ادابر من السرائيليين، أن بقاء السلطة مصلحة  سرائيلية م يمكن لتل 
، أو فصائل متشددة سلفية، «حماس»رة أبيب أن تستغني عنها، خاصة أن البديل عنها يتمثل بسيط

-أو غيرها، أو بشكل من أشكال الفونى التي ستوفر مناًخا مناسًبا لتصاعد المواجهة الفلسطينية 
، وونا الشعب الفلسطيني مباشرة في مواجهة امحتالل. وهذا من شلن  أن يجعل السرائيلية

منذ سنوات، على فكرة أن امحتالل مريح ومربح امحتالل مكلًفا لسرائيل، وأن يغير المعادلة القائمة 
 لها.

أعتقد أن الحقيقة يمكن  يجادها في المسافة الواوعة بين وجهتي النظر المذكورتين، أي بين من يرى 
تبي  « دجاجة»أن السلطة استنفدت دورها ويجب حلها أو استبدالها، ومن يطالب باستمرارها دنها 

 ذهًبا لسرائيل.
لدى الحكومة السرائيلية  لى ممارسة نغوط أابر على السلطة، تصل  لى حد السعي يتزايد الميل 

لتفكيكها واءعادة تركيبها، في حال استمرت برف  استئناو المفاونات بال شروط، ولم تتاي  ما 
 الحقائق التي فرنها امحتالل.
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ددة تقول  ن العدد أل  مستوطن. وهناك مصادر متع 700لقد أصبح في النفة الفلسطينية أاثر من 
ألفًا. وأصبح المتطرفون يتحكمون أاثر فلاثر بمقاليد ادمور في  سرائيل، وهم  087وصل  لى 

 مرشحون لالستمرار في السلطة والتحكم بالقرار السرائيلي خالل السنوات القادمة.
ي خلق في ظل هذ  الظروو، غي رت  سرائيل من سياستها القائمة على  دارة الصراع، والمني ف

حقائق استيطانية على ادر ، على أمل أن تفر  نفسها في أي حل تفاوني يمكن التوصل  لي  
عبر مفاونات ثنائية، أو بنغوط خارجية دولية على الطرفين المتفاونين. واعتمدت سياسة جديدة 
يق تقوم على السعي لفر  الحل وفق رؤيتها مستفيدة مما تعتبر  بحق فرصة تاريخية نادرة لتحق

أهدافها التي لم تتحقق حتى اآلن، وهي فرصة لن تستمر طوياًل، وم يمكن الرهان على توفرها مرة 
 أخرى.

تلسيًسا على ما سبق، نستطيا أن نفسر تزايد الدعوات لنم النفة، أو مناطق  دال، أو ما تسمى 
معزولة، بل تعبر  ، أو فر  القانون السرائيلي عليها. وهذ  الدعوات لم تعد«الاتل امستيطانية»

عن امتجا  المركزي الحاام في تل أبيب، لدرجة أن هناك مشاريا ووانين مطروحة على الانيست 
تحمل هذ  المنامين. وفي الطار نفس  يمكن أن نفسر تزايد الدعوات مستامال تهويد القدس 

وصى، والتفكير الجدي وأسرلتها، وهو الذي وصل  لى حد تهيئة ادجواء للتقسيم الزماني والمكاني لس
 المزعوم بدًم من .« هيكل سليمان»بهدم  وبناء 

في هذا السيا  يمكن ونا التصريحات والنغوط السرائيلية على السلطة، بما فيها تصريحات 
 ليبرمان، بغية تروينها وجعلها أاثر طواعية لتقبل الواوا الجديد.

والمؤسسات، فهي سياسة وديمة، ولو أن حكومة  أما بالنسبة  لى امتصامت المباشرة ما الشخصيات
نتنياهو تعتمدها بصورة أابر من السابق تحسًبا مستمرار نع  السلطة التي فقدت شرعيتها 
ومصداويتها وهيبتها، جراء أسباب كثيرة، أهمها فشل مشروع التسوية التي ونعت رهانها كاماًل 

 علي .
عليها، بما فيها « متشددة»و من سيطرة عناصر وووى ف سرائيل تخشى من احتمال انهيار السلطة، أ

، علمًا أنها تسعى باستمرار لتوظي  امنقسام وتعميق  لصالحها وتحويل   لى انفصال دائم، «حماس»
خصوًصا في ظل عدم اتناح آلية انتقال السلطة بعد أبو مازن، الذي تجاوز الثمانين من عمر  

سنوات، وفي ظل تعطيل المجلس التشريعي، وشلل مؤسسات  وانتهت مدة رئاست  القانونية منذ خمس
 ، وسل محاومت خارجية من أطراو متعددة لصناعة الرئيس الفلسطيني القادم.«منظمة التحرير»
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يمكن ونا التهديدات السرائيلية ادخيرة في  طار هذ  المحاومت. فقيادة أبو مازن مقبولة، لان 
ونا آليات وترتيبات تنمن انتقاًم سلسا للسلطة في حال المطلوب منها أاثر، خصوًصا لجهة 

 وفاة الرئيس، أو مرن  مرًنا يعيق ممارسة مهام ، أو استقالت .
 ن الذين يحذرون من  مكانية أن تاون امنتخابات المحلية القادمة جزًءا من مؤامرة لاي تشكل هذ  

لمجالس البلدية المنتخبة ستاون عصية على البلديات المنتخبة بدياًل من السلطة عليهم التري ، دن ا
امحتالل أاثر من المجالس المعينة أو المنتهية مدتها. فالبديل ادنسب لسرائيل عن السلطة الحالية 
سلطة أو سلطات في كل مدينة ومنطقة تقبل تماًما بما تطرح . وسق  ما تقدم   سرائيل م يتجاوز 

بعنها البع ، تسيطر على السكان وليس ادر  في  ما هو وائم اآلن، أي معازل منفصلة عن
 طار حكم ذاتي، وتعميق فصل النفة عن غزة، والسعي لتصفية القنية الفلسطينية أو تجميدها 
دطول فترة ممكنة  ن لم يكن لسبد، مستفيدة من الحريق العربي، ومن دعوات التطبيا العربية ما 

مبادرة السالم »كما نصت على ذلك  1967المحتلة العام   سرائيل وبل انسحابها من ادراني العربية
 «.العربية

 23/8/2016، السفير، بيروت

 
 الصهاينة واألقصى: تطورات خطيرة .54

 د. صالح النعامي
على الرغم من كل ما ويل ويقال حول تعاظم مظاهر العدوان الصهيوني على الحرم القدسي الشري  
حتى اآلن، فلن أحدا لم يتمكن من الوووو على حجم المخاطر التي يتعر  لها الحرم، في ظل 

من مصادر التهديد الصهيوني علي   لى السطح مؤخرا. وفي ظل حالة الصمت العربي  بروز المزيد
الرسمي، وفي الووت الذي تنشغل ويادة السلطة بالتعاون ادمني ما امحتالل وتتلهى الفصائل، 
ونمنها المقاومة، بمهزلة امنتخابات المحلية، ف ن الصهاينة يبدون تصميما متزايدا لتغيير الواوا في 

 لحرم وصوم  لى تدمير  بشكل كامل وتدشين الهيكل المزعوم.ا
ومن ادهمية بمكان أن نرصد بع  المظاهر التي م يتم املتفات  ليها من وبل العالم العربي، 

 على فداحة دممتها:
قا  المسننننننننجد أوم: اننمام وطنننننناع واسا من العلمننننننانيين اليهود للمطالبين بتدشنننننننين الهيكل على أن

ادوصى، حي  دلت تركيبة اليهنننننود الذيننننننن شاركوا في عمليات اموتننننننننحام ادخيرة للحرم على أن 
الخميس الماني  سمعاري سنسبة كبيرة منننننننهم من العلمانيننننننننين. ويسمننننننننح تحقننننننيق نشرت  صحيننننننننفة 

 دلل على زيادة دور العلمانيين في عمليات اموتحننننننننام.ب طاللة كافيننننننة ت
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ويونح التحقيق أن مطالبة الاثير منهم بتدمير الحرم من أجل  فساح المجال أمام بناء الهيكل م 
تقل حدة عن مطالبة اليهود المتدينين بذلك. ومما م شك في  أن هذ  الظاهرة تعني أن المطالبة 

ات يشكل محور  جماع بين الصهاينة علمانيين ومتدينين، وهذا ما يولد بتدمير المسجد ادوصى ب
روافا نغل  نافية على القيادة السياسية الصهيونية لإلودام على المزيد من الخطوات التصعيدية 

 في الحرم، ما العلم أن هذ  القيادة تراعي اعتبارات العالوة ما بع  الدول العربية.
ايان الصهيوني يدعي أن  معني بمواصلة ادردن امطالع بدور في الحرم ثانيا: على الرغم من أن ال

القدسي الشري ،  م أن أوساطا صهيونية، بعنها رسمي، باتت تطالب بونا حد للدور ادردني 
 في الحرم؛ بل أن هناك من بات يطالب بالغاء هيئة ادوواو السالمية.

الخارجية وادمن التابعة للانيست آفي ديختر على  ولو أخذنا على سبيل المثال ردة فعل رئيس لجنة
لن  س سرائيلستحذير ملك ادردن عبد هللا الثاني من مغبة تقسيم المسجد ادوصى، وتلايد ديختر بلن 

تسمح دحد بالتدخل بآلية سلوكها في الحرم، ف ن هذا يدلل على أن المستوى الرسمي الصهيوني 
 اورة محدود أمام القننننننيادة ادردنية في كل ما يتعلق بالحنننننننننرم.يسمننننننننح في النهاية بهامأ من

وهناك في تل أبيب من شكك في الدور ادردني واعتبر أن عمان تحركت تحت نغل الشارع 
في عددها الصادر  سيسرائيل هيومسادردني، عشية امنتخابات البرلمانية هناك، حي  نقلت صحيفة 

در رسمية صهيونية وولها  ن الحكومة ادردنية رفعت صوتها بشلن الجمعة الماني عن مصا
الممارسات الصهيونية في الحرم من أجل وطا الطريق على توظي  مونوع الحرم من وبل 

 السالميين في امنتخابات.
في الووت ذات ، ودول مرة باتت الجماعات الرهابية اليهودية التي تطالب بتدمير المسجد ادوصى 

بمطالبتها بالغاء مؤسسة ادوواو السالمية في القدس. وود كتب نوعم سيغل، أحد أبرز  تجاهر
عدد في  ادسباب التي تدعو ملغاء  سميكور ريشون سنشطاء الهيكل الصهاينة مقام في صحيفة 

 مؤسسة ادوواو ولطرد أفراد الشرطة ادردنية من المكان.
ي حصلت الجماعات اليهودية التي تطالب بتدمير المسجد ثالثا: دول مرة في تاري  الايان الصهيون

ادوصى على تمثيل رسمي في النظام السياسي الصهيوني. فالحاخام يهودا غليك، الذي يعتبر 
اداثر حماسا لفكرة تدمير المسجد ادوصى بات يشغل مقعدا في البرلمان على وائمة حزب الليكود 

ركات الهيكل الصهيونية ستحصل على مزيد من التمثيل الحاام. وهناك ما يدلل على أن ممثلي ح
داخل البرلمان بعد امنتخابات القادمة، وود يصل ممثلوها للحكومة ذاتها، مما يعني  حدا  تغيير 

 جوهري على ادجندة الصهيونية المتعلقة بادوصى.
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ر بالممارسات رابعا: هناك انطباع صهيوني سائد بلن العالوات ما العالم العربي لم تعد تتلث
الصهيونية تنننننجا  الشعب الفلسطيني ومقدسات ادمة. ويكاد رئيس الوزراء الصهيوني م يفوت 
فرصننننننة دون التلايد على هذا المعنى بشكل غير مباشر. ومن أس ، ف ن الاثير من الممارسات 

ة هذا امنطبننننننناع، حي   ن العربينننننننة الرسمية على صعيد العالوة ما الايان الصهيوني تؤكد صوابي
هذ  الممارسات وصلت  لى حد التطبيا العلني والفا. ومما م شك في  أن هذا يشجا الصهاينة على 

 مواصلة هذا النمل من السلوك تجا  المقدسات السالمية.
 22/8/2016السبيل، عم ان، 

 

 المجتمع اإلسرائيلي يخيب ظن السيسي .55
 د.فايز أبو شمالة

نفس  الذي أعلن في  الرئيس السيسي أن القناعة لدى الجانب السرائيلي بلهمية السالم  في اليوم
تتزايد، وأن السرائيليين يبحثون عن مخرد، وأن ذلك يعتبر مؤشرًا  يجابيًا، في اليوم نفس  نشرت 

س و سالمركز السرائيليوسائل العالم العبرية استطالعًا للرأي جرى تنفيذ  من وبل سمعهد الديمقراطية 
الفلسطيني لسبحا  السياسيةس بتمويل من امتحاد ادوروبي، وتشير نتائج   لى عكس ما وال  

 السرائيليينمن  %77السيسي لرؤساء الصح  المصرية، حي  أظهرت نتائا امستطالع أن 
من  %73يؤكدون على عدم وجود فرصة لقيام دولة فلسطينية خالل السنوات الخمس القادمة، ليؤكد 

 الفلسطينيين انعدام الفرصة لقيام دولة فلسطينية خالل الفترة نفسها.
، وهذ  النسبة تمثل %53لقد أيد السرائيليون في استطالع الرأي المذكور فكرة حل الدولتين بنسبة 

أغلبية في الدول الديمقراطية، وتشجا الداعين مستئناو المفاونات ما  سرائيل، ولان المفاجلة 
ن سئل السرائيليون عن رأيهم بحل الدولتين الذي سيتنمن ويام دولة فلسطينية منزوعة كانت حي

ال  مج  فلسطيني  لى بالدهم داخل دولة  سرائيل، ما شرط  100السالح، بالنافة  لى عودة 
من النفة الغربية، وتقسيم مدينة القدس، ومنح السيادة للجانب الفلسطيني على  السرائيليامنسحاب 

، مقابل التوويا على اتفاوية تنهي الصراع ما الفلسطينيين، وتنهي المطالب المتبادلة ادوصىلمسجد ا
فقل من اليهود، يؤيدون الحل السابق رغم توانع ، وفي  %39بين الطرفين، فكانت النتيجة أن 

يهود من ال %61فقل من الفلسطينيين، وهذا يعني أن  %39الووت نفس  لم يؤد الحل السابق  م 
 ومن الفلسطينيين ليسوا ما الحلول المطروحة.

وادهم من كل ما سبق؛ من هم أولئك المؤيدون لحل الدولتين وفق الطرح السبا ، والذي بلغت 
 بين أوساط الفلسطينيين؟ %39بين أوساط اليهود، ونسبة  %39نسبتهم 
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هود العلمانيين، وأن نسبة من المؤيدين للحل السابق هم من الي %56لقد أظهر استطالع الرأي أن 
من المؤيدين للحل السابق هم من الفلسطينيين الذين ينتمون لحركة فتح. وتلك النتائا تعكس  57%

تراجعًا فانحًا في نسبة المؤيدين للعلمانيين في أوساط اليهود، وتعكس في الووت نفس  تراجعًا 
 وانحًا في نسبة المؤيدين لتنظيم حركة فتح.

تانياهو يتابا استطالعات الرأي، ويحترم  رادة المجتما السرائيلي الذي منح  الثقة من المؤكد أن ن
برئاسة الوزراء لفترة زمنية محدودة، وعلي  ف ن أي لقاء سيعقد بين عباس ونتنياهو في موسكو أو في 
ن القاهرة أو حتى في باريس، لن ينجم عن  أي نتائا تغاير نتائا استطالعات الرأي التي تعبر ع

لى  مزاد المجتما السرائيلي، وأزعم أن هذ  النتائا بحد ذاتها تمثل رسالة  لى الرئيس السيسي، واء
السيد عباس بنرورة التخلي عن عقد لقاءات ثنائية أو ثالثية ما رئيس وزراء  سرائيل الذي يفتأ 

كانت لقاءات  عن نفس  داخل التجمعات اليهودية، ويفتأ عن صوت الناخب الذي لن يثق ب   م  ذا 
الثنائية ما عباس لغاية  عالمية، م ينتا عنها أي التزام فعلي بامنسحاب من ادراني المحتلة، أو 

 التخلي عن القدس، أو اوتالع مستوطن واحد.
 22/8/2016فلسطين أون الين، 

 

 عاماا والخطر يسبق اإلدراك 47المسجد األقصى:  .56

 زياد ابحيص
على وووع المسجد ادوصى في ولب خطٍر وجودي يهدد ، ورغم مكانت   رغم مرور ورٍن كامٍل تقريباً 

السالمية العابرة لحدود العالم،  م أن فشاًل خطيرًا ووا في فهم طبيعت  وتعريف  كمقد س، وفي فهم 
الخطر المحد  ب  بالتالي، وم عجب، فهذا ليس  م تجليًا لفشل أاثر ونوحًا في الحفاى على 

 عربية  سالمية وحمايت  من الوووع في يد امحتالل الخارجي. المسجد تحت سيادةٍ 
على مدى عقوٍد من الزمن كانت صورة وبة الصخرة مساوية تمامًا للمسجد ادوصى في عقول 
جماهير الفلسطينيين والعرب والمسلمين، حتى جاءت حملة ستصحيحيةس في منتص  تسعينات القرن 

سس هذ  القبة الذهبية،  نما هو ذاك المبنى ذو القبة العشرين لتقول  ن المسجد ادوصى سلي
الرصاصية في صدر المسجد باتجا  وبلت ، وحل ت صورة مبنى المسجد القبلي ذو ادرووة السبعة 

 الذي تعلو  وبة رصاصية مكان صورة وبة الصخرة في الجداريات والشعارات والمظاهرات.
ى كون  بناًء، بل  ن  خالل هذا سالتصحيحس نفى بقي تعري  المسجد ادوصى في الحالتين يركز عل

سًة أصاًل، وجاء المنطق امفتراني الذي عملت على أساس  النخب  عن وبة الصخرة كونها مقد 
الشرعية والسياسية بمجملها ليقول  ن الخطر على هذا المسجد هو سالهدمس، فالخوو من سالهدمس ليس 
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س هو مبنًى بشكٍل من ادشكال، وليس انعكاسًا دية دراسة  م نتيجة طبيعية لالعتقاد بلن هذا المقد  
م هذا سالمنطقس امفتراني  مونوعية لحقيقة الرؤية الصهيونية للمسجد وادخطار المحدوة ب ، بل تقد 
خطوة عند البع  ليد عي بلن الصهاينة هم من نشروا امهتمام بقبة الصخرة على حساب ما اعتبر  

عاء  هذا بدليٍل واحد. سالمسجد ادوصىس دون أن  يكل   نفس  أن يسند اد 
أل  متٍر مربا ينمها  في وحدة  144تجاهل هذا التعري  وجود سوٍر للمسجد يحيل بمساحة هي 

معماريٍة واحدة متماسكة، وتجاهل أن ادبواب المؤدية للمسجد تقا في هذا السور، وتجاهل أن المآذن 
 يقا أي منها في وسل ساحات  أو فو  جسم وبة الصخرة أو ادربا للمسجد تقا على أسوار  هذ ، وم

فو  جسم المسجد القبلي، فهي مخصصة لدعوة من هو في خارد المسجد  لى داخل  للصالة، ويقول 
لنا بانيها بالتالي أن كل من دخل هذ  ادسوار هو داخل المسجد، وتجاهل كذلك حقيقة كون وبة 

ق فيها أرووة عرنية للصالة، فكلنما أراد بانيها أن يجعلها الصخرة منفردًة في وسط  دون أن تلح
رة بلسرها، كما تجاهل هذا الفهم فكرة غياب المطاهر والحمامات  وبًة للمسجد بلسر ، لتلك التلة المسو 
عن المساحة المسورة بلسرها، ما يخبر بفهٍم وانح للمعماريين المسلمين بلن هذ  المساحة هي 

حاًل لبناء أي حماٍم أو مطهرة على اتساع حجمها، وتجاهل هذا الفهم بلسرها مقدسة وليست م
المغلوط ادووال الوانحة من علماء السالم الذين دخلوا المسجد وأادوا على مفهوم  كابن تيمية 
ومجير الدين العليمي بلن كل ما في هذ  السور هو ادوصى، فهو في ادصل مكان ُرفعت في  

بيرًا عن تقديس ادمة ل ، وود تفاوتت تلك المساحة المبنية من عهٍد  لى عهد، بع  ادبنية تجليًا وتع
رواوًا في جهة القبلة في العهد ادموي على امتداد السور الجنوبي بلامل  تقريبًا،  15حتى بلغت 

وبلغت ثالثة أرووة غربية على طول السور الغربي كاماًل ورواوين عرنيين على عر  المسجد 
العهد العباسي، وهذا التفاوت في ادحجام زيادًة ونقصانًا يدل أن هذ  المساحة كلها  كاماًل خالل

 بنظر الباني متساوية في القداسة،  م أن ما كان يختل  هو القدرة على سقفها بلرووٍة مبنية.
 في المقابل، كانت المجسمات والمصورات التي تعدها الجماعات الصهيونية الدينية القومية تسير في
درااًا بكل أس ، فلعدت مجسمًا للمعبد المزعوم أظهر سورًا في مكان السور  نهٍا أاثر ونوحًا واء
الحالي تلتصق ب  أرووة مبنية ويتوسط  بناء مركزي مكان وبة الصخرة، وعر  هذا المجسم في 

 . كانت المخيلة2006فند  سادر  المقدسةس وبل أن ينقل  لى سمتح   سرائيلس الرسمي في عام 
الصهيونية تجري عملية  حالل  جمالية فتزيل المسجد بكامل مساحت  ومباني  وتقيم المعبد في 
ادذهان في مكان ، بينما كانت ادمة السالمية تستميت في الدفاع عن بناٍء واحٍد بعين  خوفًا من 

 هدم ، فكان الخطر على ادوصى سابقًا لإلدراك السالمي ل  وما يزال.
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لتسمح باليهود باوتحام المسجد ولتلزم  2003العملية القنائية الصهيونية عام جاءت الخطوات 
حق اموتحام الجماعي سفي غير ووت صالة المسلمينس  2005الشرطة بحمايتهم، ولتمنحهم في عام 

الذي نشرت  لجان  2020مستبطنة فكرة التقسيم الزماني، وجاء مسودة مخطل القدس العمراني 
لتنم خارطة اعتبرت فيها المقدسات السالمية مقتصرًة على  2004عام  التخطيل الصهيونية

المسجد القبلي ووبة الصخرة، بينما اعتبرت سائر الصحن غير المسقوو للمسجد مجر د مساحٍة ذات 
أهميٍة سياحية لتعلن صراحة أن الدوائر الصهيونية الرسمية وامستيطانية ادهلية باتت تنا صحن 

نصب عينيها، وهو الذي  -ما اصطلح على تسميت  بالساحات  عالمياً -وو المسجد غير المسق
يشكل أاثر من تسعة أعشار هذا المسجد، بينما تنا الدوائر السالمية جل جهدها في استبا  

 خطر الهدم امفتراني للمسجد القبلي، وهو الذي يشكل أول من عشر مساحة المسجد.
ا  المسجد، م يزال الخطر ادابر المحد  بادوصى هو عاما على ذكرى  حر  47اليوم وما مرور 

سا  سالميا، وتلخر  بالتالي عن  دراك  تلخر الوعي العربي والسالمي عن  دراك ماهيت  مقد 
التهديدات المحدوة ب ، ويبقى الونا المختل الذي تسبق في  التهديدات  دراك المدافعين مستمرًا 

ما لم تبادر نخب العاملين والمهتمين  لى تصحيح فهم حقيقة لينذر بمزيٍد من التراجا والتهاوي 
المسجد، وفهم الخطر القريب المحد  ب  وهو التقسيم، على طريق الخطر ادبعد وادعمق وهو 
الحالل وليس مجر د الهدم، وترجمة ذلك  لى فعٍل منهجي ينا نصب عيني  حماية كامل مساحة 

 ين .المسجد وليس التحذير من هدم بناٍء بع
 22/8/2016"، 21موقع "عربي 

 
 الخطاب األكثر كلفة.. المغرور نتنياهو .57

 ناحوم برنياع
نتنياهو هو خطيب مصقا جدا، بالعبرية وبادساس بالنجليزية.  ذا ما ورر ذات يوم أن يعود  لى 

فان  يمكن  أن يذكر ثمن ستة أصفار، بالدومر، مقابل كل خطاب يلقي . وهو لن يحتاد السو  الحرة 
 لى عط  البوندز، أو رحمة نساء هداسا. كل كلمة يقولها من على المنصة توزن بالذهب وكل 
جملة بالبالتين.   وعلى الرغم من ذلك، فان  لن يستطيا ابدأ في أي مرة تحطيم الروم القياسي الذي 

، في خطاب القا  على مسما من مجلسي الاونغرس ادمريكي. فحسب 2015أذار  3في  حقق 
تقديرات مصادر مخولة، في جهازنا ادمني وفي الدارة ادميركية، فان ثمة الخطاب  يا  سيصل في 

مليارات دومر،  لى هذا الحد أو ذاك. ومثل يوسين بولت ومايكل بلبس،  7نهاية المطاو  لى 
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ادخر تشرو ب نجازات هائلة بعد ذاك الخطاب، ولان روم  القياسي لم يحطم  ولن  نتنياهو هو
 م هو وم غير . –يحطم  

الحقائق في هذ  القنية معروفة. فقد أدارت  سرائيل صراعا للحياة والموت ند امتفا  النووي ما 
لخارجة وادمن لديها في  يران، كان هذا هو البند ادول، في واوا ادمر البند الوحيد، في سياسة ا

الوميتين ادخيرتين. مليارات الدومرات استثمرت في خطل عسكرية لم تتحقق؛ في المرحلة التالية 
جندت  سرائيل لوبيها في واشنطن في محاولة لعرولة  ورار امتفا  في مجلس الشيو . وفي البيت 

 ادبي  خافوا من الهزيمة.
المساعدات ادمنية للعشر سنوات القادمة.  يهود باراك وال في  على احدى كفتي الميزان كان اتفا 

 45مليار دومر في السنة،  4.5ادسبوع الماني ان الدارة كانت مستعدة من تزيد المساعدات حتى 
مليار دومر لعشر سنوات. ويؤكد وادة جهاز ادمن، الذين أداروا في تلك الفترة امتصامت ما 

ان يننم السناتورات الديمقراطيون  لى خصومهم  –على الافة الثانية كان الرهان البنتاغون، أووال ، و 
الجمهوريين فيهزموا أوباما في التصويت. فقرر نتنياهو المراهنة: القى برجال جهاز ادمن بعيدا عن 

 امتصامت، نصب عليهم لقيادتهم رجال سر ، سافر  لى واشنطن والقى خطابا ساما ند الدارة.
اما وعد السناتورات الديمقراطيين الذين ترددوا بان يعو   سرائيل عن التعزز المتووا لقوة أوب  

 يران. هذا الوعد لم يتحقق.  سرائيل ستتلقى في  طار امتفا  تقريبا ما تلقت  حتى اليوم من الدارة 
ا المساعدات مليار دومر في السنة.  أاثر من رب 3.8أو  3.7عتاد عسكري بقيمة  –ومن الاونغرس 

كان يقدم حتى اليوم بالمال نقدا، للشراء في الصناعة السرائيلية وشراء الووود. هذ  البادرة الباهظة 
التي م تعطى دي دولة أخرى، ستوو  بالتدريا ابتداء من السنة السادسة. هذا  نجاز هام للصناعة 

 ادمنية ادمريكية ونربة للصناعة ادمنية السرائيلية.
كفعل من السخاء الابير، أو الوعد المنكو .  –احد يمكن  أن يفسر امتفا  حسب تووعات  كل و  

في المئة من أجمالي المساعدات العسكرية ادمريكية.  50يجدر بالذكر أن  سرائيل تتلقى أاثر من 
 .غير وليل من ادمريكيين في الحزبين يتساءلون  ذا كنا نستحق هذ  الهدية في ونعنا، في ونعهم

شيء واحد غير مونا خالو: الرهان الذي أخذ  نتنياهو كان خطل على مستوى تاريخي. ففنال 
عن المس برزمة المساعدات، خرب جدا بالتلييد من الحزبين لسرائيل وبنجاعة اللوبي المؤيد 

 لسرائيل.
اثر من . كان يفتر  بنتنياهو أن يفهم هذا وبل الجميا: م يوجد سياسي  سرائيلي يعرو واشنطن أ

م في السياسة السرائيلية  –ما أفشل  كان الغرور. فقد نه  كل صباح ب حساس بان م مثيل ل  
من الجميا، أننا وأرشد وأحق من الجميا.  أافلوم في السياسة العالمية. فهو أذكى من الجميا، 
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عندما يكون الغرور هو مستشار سيء حتى عندما يعتمد على أساس متين من الحقائق. فما بالك 
ادساس متهالاا. فادخطاء التي ارتابها نتنياهو في عالوات  ما الوميات المتحدة كان ينبغي أن 
تعلم  ماذا يعني التوانا. فما كل امحترام منتصار  التاريخي على  سرائيل كاتس، هناك حاجة 

 داثر من هذا كي يصل  لى الميدالية.
 يديعوت أحرونوت

 23/8/2016الغد، عم ان، 
 

 :كاريكاتير .58

 
 

 
 23/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 


