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 شمال نابلس واعتقال شابة وسط الخليل بحجة حيازة سكين جندياً  هطعن بعد استشهاد فلسطيني .1

زارة الصااااة الط ساااعينية  ااان اسطشاااهاد ف ساااعيني مطااا  را  بجااارا  فاااادب أباااو ساااتدو: أ  نااا  و  -رام هللا 
أصاايب بهااا برصاااا جااي  اساااطلي اقسااراتي ية ياارب مسااطوعنة يطسااهار فااي ماااي  مدينااة ناااب س 

 شماي الضطة الغربيةة بز م أنه نطذ  م ية عتن لجندب إسراتي ي وأصابه بجرا  في ريبطه.
 ية طترض  لهجوم بالاجارة و نادما ساقهاا جاي  اسااطلي وطقوي الرواية اقسراتي ية إن سيارة إسراتي

ناااازي ساااااتة الساااايارة الط سااااعيني و اااااجم أاااااد م بسااااكين وأصااااابه. ل اااان الروايااااة الط سااااعينية طقااااوي إن 
نه كان باقمكان ا طقاله لو أراد جنود اساطلي ذلك. أُ دمالط سعيني   وا 

مادماااا جناااوب نااااب س لقربهاااا مااان مساااطوعنة  وأ قاااب التم ياااة ايطااااام ياااوا  اسااااطلي اقساااراتي ي لقر اااة
يطسهار مكان ادوث التم ية وفطش  منازي الط سعينيين ومنت  الدخوي أو الخروج من القر ة بتد أن 

 أ  نطها منعقة  سكر ة مغ قة.
وفاي الخ ياال جناوب الضااطة ا طق اا  ياوا  اساااطلي شااابة ف ساعينية بااالقرب ماان الاارم اقبرا يمااي فااي 

ن المدينة باجة ايازة سكين ومااولة طنطياذ  م ياة عتان. وباساب مصاادر ف ساعينية الب دة القديمة م
 اماااااى   ااااى ااااااجز أبااااو الاااار   التسااااكرب  23أمنياااة فااااالن اساااااطلي ا طقاااال شااااطا   ااااار  ا عااار   

 اقسراتي ي بالقرب من الارم اقبرا يمي باجة مااولة طنطيذ  م ية عتن وطم ايطياد ا ل طاقية متها.
 25/8/2016، لندن، القدس العربي

 
 في عّمان: اليهود الروس قادمون والمجتمع اإلسرائيلي منقسم على نفسه  شخصياتعباس لنخبة  .2

 دة  ا ردنية يبل واس طبار ةاب غ الرتيس الط سعيني مامود  باس نخبة من الشخصيا  السياسية 
في بنية المجطمع  ايا واسنشقايث طنمو الخلفا   "سططغير"أيام ب ن المتادلة داخل إسراتيل 

أمر سيؤ ر   ى المشهد السياسي برمطه في الصراع   ى  السياسية و واقسراتي ي وداخل القوو 
 الماافظا .
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أرض  وا طقاي ف سعينيين داخل باس بصورة واضاة إصرار الجي  اقسراتي ي   ى معاردة  وانطقد 
قن أجهزة الس عة  ونصوا مشيراية ما طوافة   يه من طنس طخل بكلالس عة الط سعينية وبصورة 

 اقسراتي ية. اسخطرايا من  مع وبين بدس أبلديها القدرة   ى الطصر  مع 
ولواظ خلي م دبة  شا  سياسية العابع أيامها ل رتيس  باس أاد رجاي ا  ماي في التاصمة 

دارة جديدة في   إسراتيل بسبب ّمان ب ن الرتيس يرا ن سياسيا وططاوضيا   ى متادس  اكم وا 
 الغربيين.بين اليهود الشرييين واليهود   لية باسنقسامالضغ  الذب طسببه نقاشا  لها 

دورا مهما وضاغعا في مسار ا اداث داخل  الروس طاديداي تب اليهود  أنوطويع  باس  
 ا.وم طاطهروسيا وبقوة  اداث المنعقة ومشا د ا  ظل  ودةالمؤسسا  الاا مة اقسراتي ية في 

ويعالبون باقويهم وسيكون لهم  انقسام ا نطصنيطاطهم في االة  الروس بكل قن اليهودولط  النظر 
 سسط ماريقرأ المشهد جيدا ويسطتد  أنش ن في متادلة القرار اقسراتي ية و  ى الجانب الط سعيني 

 الططاو .  ذا 
وخللها وزع  باس  .أيام أربتة ا ردنيين يبلا  ماي والسياسيين  من رجايواضر الم دبة نخبة 

با ية  ميقة مكطوبة أ د ا مركز ف سعيني لمظا ر الصراع الماطم ة داخل  الاضور يرا ة  ى 
 إسراتيل.

 24/8/2016م، لندن، رأي اليو 
 

 باالتفاقياتلم تلتزم  "إسرائيل"تضاعف و االستيطانأوسلو.. اتفاق على  عاماً  23شعث: بعد  .3
 اططاقسنة من  23ليا  الدولية في اركة "فطح" نبيل شتثة إننا س زلنا بتد ياي مطوض الت :رام هللا

التنصربة بينما ارططع  دد المسطوعنين منذ  اسسطيعانيأوس وة نرز  طا  اساطلي اقسراتي ي 
من مسااة الضطة  %62ألفة وطاول  ما نسبطه  780ألف مسطوعنة إلى  160ة من اسططاقطوييع 

وعنا ة ولم يبَة ل شتب الط سعيني شي ة إذ طاول  المدن والقرو الط سعينية إلى الغربيةة إلى مسط
 اما    ى طوييع أوس وة س زلنا نططقد  داة  23وأشار شتث إلى أنه بتد  مناعة متزولة ومقعتة.
 طنطيذ ل قرارا  الدولية.

بار س منذ شهرة  واوي المبادرة الطرنسيةة أوضح شتث أن  ناك مااولة فرنسية بدأ  بمؤطمر في
و ي مااولة أوروبية دوليةة طااوي أن طنطج شيتا  جديدا ة وطز د من أم نا في السلمة وياي: "نطويع أن 

  ى المؤطمر الدولي  اسططاقالمقبلة  سبطمبريطم في نيو وركة خلي اجطما ا  ا مم المطادة في 
 شبيهة بمطاوضا  إيران".الذب سيتقد في بار سة ولتل ذلك يطيح فرصة دولية لمطاوضا  

 24/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 "األقصى"لة الجنسية األمريكية من المشاركة في اقتحامات حم   بمنعواشنطن  السلطة تطالب .4
عالب  وزارة الخارجية الط سعينيةة نظيرطها ا مر كية بتدم السما  : رمضان ووكاس  أامد -رام هللا 

ية من المشاركة في اسيطااما  غير القانونية ل مسجد ا يصى  قب لام ة الجنسية ا مر ك
ل مسجدة ضم  إادا ا  ضوا  يهوديا  في مج س  أمسمن  أويايطااما  جما ا  يهودية مطعرفةة 

الشيوخ ا مر كي  ن وسية يوطاة فضل  ن ايطاام مجمو ة من مجندا  شرعة اساطلي بز هن 
 التسكرب.

ان صدر  نهاة إلى أن "م ل ط ك اسيطااما  غير القانونيةة   ضا  من وأشار  الوزارة في بي
مج س النواب ا مر كية طتطبر طدخل سافرا في الش ن الط سعينية ولما طتكسه من ط ييد ل ممارسا  
اسسططزاز ة الطي طقوم بها ط ك المجمو ا  اليهودية المطعرفةة الطي طستى يوميا لطغيير الوضع القاتم 

 ع مكانه".مو دم الارم القدسي الشر فة وبنا  "الهيكل" المز  يصىا في 
ولطط  الوزارة إلى ارططاع  دد المسطوعنين المطعرفين الذين اسطبااوا بااا  المسجد ا يصى بنسبة 

طزو ر الطار خة  إلىالهادفة  إجرا اطهافي المتةة  دا  ن مواص ة س عا  اساطلي  300ططجاوز الا
لألنطاقة طقوم بها أسطل الب دة القديمة بالقدسة والمسجد ا يصىة وأسواره لعمس  بر اطر ا  وشة 

ة ولطسهيل مهمطها في طرو ج رواياطها الط موديةة واربها   ى الوجود التربي اقسلميةالمتالم 
 في المدينة المقدسة. واقسلمي

  25/8/2016المستقبل، بيروت، 
 

  وينفذ اعتقاالت بدون تنسيق يدخل القدس بسالحه سطينيالفلاألمن "التلفزيون اإلسرائيلي":  .5
رام هللا: كشف الط طز ون اقسراتي ي ال ي ة يبل الماضية أن التشرا  من أفراد يوة الطدخل السر ع  الية 

" وص وا إلى ضوااي القدس 101الطدر ب في ا من الوعني الط سعينية والمتروفة باسم "ال طيبة 
ة لملاقة مع وبين   ى ص ة بمقطل رج ي أمن في ناب س يبل أيام. ل ن الشريية ضمن ام ة أمني

 المع وبين نجاوا في الطس ل إلى مدينة القدس الماط ة واسخطبا   ناك.
وباسب ما أورد الط طز ون اقسراتي ي فالن المع وبين ططاج وا أصل  بوصوي رجاي أمن ف سعيني 

اط ةة و ي منعقة طخضع ل سيعرة ا منية اقسراتي يةة مس اين إلى ب دة  ناطا المااذية ل قدس الم
و و ما جت هم يهربون باطجاه القدس الماط ة كونهم يت مون أن ا من الط سعيني س يسطعيع الطقدم 

 أ  ر.



 
 
 
 

 

 7 ص             4031 العدد:        25/8/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

ناو القدس دون طردد أو طنسية مع الجانب  101ل ن المطاج ة الاقيقية كان  بطقدم أفراد ال طيبة 
لى ايي رأس شاادة ورأس خميس. ونجا  القوة ا منية با طقاي اقسراتي ي اطى وص   إ

 المع وبين والتودة باطجاه رام هللا و ي مس اة وطرطدب الزب التسكرب الط سعيني.
ونط  الاكومة اقسراتي ية أن يكون الجانب الط سعيني بشقه ا مني يد طقدم بع ب ل طنسية لهذه 

انية في الط طز ون اقسراتي ي. وا طبر  الاكومة اقسراتي ية أن التم يةة باسب ما أ د مراسل القناة ال 
ما جرو يتد سابقة لم طادث منذ  شر ن  اما ة وأن المطاج ة فتل  كان  في دخوي القدس بالزب 

 التسكرب الط سعيني والسل  وطنطيذ ا طقاس  ومغادرة المكان وك ن شيتا  لم يكن.
  25/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 إسرائيلية - تسعى لعقد لقاءات فلسطينية روسيالمالكي: دول عديدة بينها ا .6

" الرسميةة ف سعينياي وز ر الخارجية الط سعيني ر اض المال ي في طصر ح قذا ة "صو   :رام هللا
 اليوم ا ربتا  أن دوس  ديدةة بينها روسيا طستى لتقد لقا ا  ف سعينية إسراتي ية.

الدوي الطي لم يسم منها سوو روسياة طستى سسطضافة اجطما ا  طاضير ة  ط ك أنالمال ي  وأوضح
ططا ما   إلى  ى مسطوو القيادطين الط سعينية واقسراتي ية من أجل طسهيل ا مور ومااولة الوصوي 

وأضا  المال ي أن  ناك جهودا ُطبذي من الرتيس الروسي  طسمح بتقد مؤطمر دولي ل سلم.
م ل  ذا اسجطماع في التاصمة الروسية موسكوة كما أن  ناك جهودا طبذي من  فلديمير بوطين لتقد

 يادة آخر ن سسطضافة م ل  ذه اسجطما ا .
 24/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 القانون باليد بأخذالحمد هللا: لن نسمح  .7

ن مويته أو     ياي رتيس الوزرا  رامي الامد هللا انه لن يسمح  ب كانة مهما كا: رام هللا
في ك مطهة يوم ا ربتا ة في ااططالية الهام ف سعين في الدورة  وأضا  وظيططهة ب خذ القانون باليد.

في ذلك ا طدا    ى القانون نطسه و  ى من يم  ونهة بل  و  مل شاذة وانطهاك صارخ  إن" السادسة
 ا.ل قيم والمبادئ الطي نشَ    يها مجطمتنا الط سعينّي واافظ   يه

انه طم طشكيل لجنة طاقيةة برتاسة وز ر التدية و ضوية النيابة التسكر ةة والنيابة  إلىمشيرا 
التامةة بخصوا كافة ا اداث الطي ويتْ  في ناب سة و  ى ضوتهاة سيطم مااسبة المسؤولين  ن 

  منية".اس طدا    ى اياة وأمن المواعن واقخلي بالنظام التامة وبما يشمل أفراد المؤسسة ا
 24/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 النتهاكات وجرائم االحتالل اإلسرائيلي وضع حدّ ب يطالباألمم المتحدة بسفير فلسطين  .8
غزة: د ا السطير ر اض منصور المرايب الداتم لدولة ف سعين لدو ا مم المطادةة في رساتل 

الدولية ل طدخل من أجل ويف طد ور الوضع  مطعابقة بت ها إلى أركان ا مم المطادةة  ذه المنظمة
ل ل من ا مين التام لألمم المطادةة  مطعابقةفي دولة ف سعين الماط ة. وبتث منصور برساتل 

 ورتيس مج س ا من  ماليز اىة ورتيس الجمتية التامة لألمم المطادة.
ة لوضع اد ل اصار وعالب منصور في رسات ه المطعابقة المجطمع الدولية با"اطخاذ إجرا ا  جاد

اقسراتي ي الجاتر المطروض   ى يعاع غزة وويف اس طدا ا  اقسراتي ية ضد السكان المدنيين 
ود ا المجطمع الدولية بما في ذلك مج س ا منة ب ن يطتل أ  ر من مجرد د وة إسراتيلة   ناك". 

اي سلطزاماطها بموجب القانون الس عة القاتمة باساطلية للسطجابة قرادة المجطمع الدولي واسمط 
 الدولية بما في ذلك اططايية جنيف الرابتة. 

  25/8/2016القدس العربي، لندن، 
 

 التوتر حماس تعمل على زيادة.. و الضميري: لجنة التحقيق بقضية موت حالوة باشرت عملها .9
أجهزة ا من يدم   أ د المطادث باسم ا جهزة ا منية ال وا   دنان الضميربة أن :وفا - رام هللا

رواية واضاة لشتبنا في يضية مقطل أامد الوة في ناب سة و ذا دليل   ى شطافيطها ومصداييطهاة 
 و ناك طاقية في مجر ا  القضية.

وا طبر الضميربة في اديث قذا ة "موعني" يوم ا ربتا : أن يطل الوة داخل سجن جنيد في 
سة ونهج وأخلييا  ا جهزة ا منيةة مشيرا  إلى أن ا جهزة مدينة ناب س االة شاذة وس طدخل في سيا

 ا منية طامل  قيدة ف سعينية واضاة لطنطيذ القانون الط سعيني دون الطتامل في ال  ر.
وأشار إلى أن لجنة الطاقية باشر  في التمل بقضية مو  أامد الوةة وسيطم اطخاذ يرارا  من 

 ؤكدا  أن يوو ا من م طزمة في يرار المسطوو السياسي.القيادة الط سعينية بش ن ما اصلة م
وأشار إلى أن اماس طتمل   ى ز ادة الب ب ة والطوطر في الشارع الط سعيني من خلي ق لمها 
المغرض ضد المص اة الوعنية في اطظ ا من وا مانة مؤكدا  أن اماس صاابة أسبقيا  في 

مبررا ة وأنها لم طقدم أب ا طذار رغم الجراتم الطي اسطبااة الدم الط سعيني في يعاع غزة دون 
 ارط بطها أ نا  اسنقلبة وطتمل   ى نق ه ل ضطة.

 24/8/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
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 نابلس المؤسفة تستوجب التالحم ووأد الشائعات  أحداث: الفلسطينية وزارة اإلعالم .11
اداث المؤسطة في ناب سة الطي طخ    ام ة إ ادة أن ا  الط سعينية أ د  وزارة اق لم :رام هللا

القانون إلى نصابهة والقضا    ى مظا ر الط طان والخروج   ى القانونة طسطوجب طلاما  شتبي ا 
ود   الوزارةة في بيان صاطي وصل  وا  لميا  وططو   الطرصة   ى المطربصين ب بنا  شتبنا.

الوعنية إلى اسلطزام بالمسؤولية المجطمتيةة وطارب الدية  "الاياة الجديدة" نسخة منهة وساتل اق لم
 فيما طنشره.

 24/8/2016، الحياة الجديدة، رام هللا
 

 الفوضى األمنية قد تتسع رقعتها.. و خبير إسرائيلي: السلطة تفقد السيطرة في الضفة .11
طنبئ ب ن الس عة ا طبر خبير إسراتي ي أن ا اداث الدامية في مدينة ناب س شمالي الضطة الغربية 

 الط سعينية ططجه إلى فقدان السيعرة   ى المدينةة وأن ما سما ا الطوضى ا منية يد ططسع ريتطها.
وياي الضاب  السابة في اسسطخبارا  اقسراتي ية والخبير في الشؤون التربية يوني بن مناايم في 

نية في ناب س طنذر باسنطشار في مقاي له بمويع "نيوز ون" اقخبارب اقسراتي ية إن الطوضى ا م
مدن أخرو بالضطةة مع وجود يرابة متة مس ح فيها يخريون القانون و نطمون إلى مجمو ا  مس اة 

 سياسية وجناتية.
وأضا  بن مناايم أنه  قب اشطبا ا  ناب س الطي يطل فيه مس اون و ناصر من ا من الط سعينية 

د  باس بالرجا  اسنطخابا  الما ية في المدينة خشية طزايد  الد وا  الط سعينية ل رتيس مامو 
 ويو ها في بار من الدما  بين مرا ز القوو المخط طة فيها.

واسب طتبير الخبير اقسراتي ية باط  ناب س نموذجا ايا واضاا  ن فقدان سيعرة الس عة 
   ى المدن الط سعينية. -بقيادة اركة فطح-الط سعينية 

تيس  باس با  في نظر ك ير من الط سعينيين ر ينة ب يدب مسطشار ه ذوب ورأو بن مناايم أن الر 
المصالح المطضاربةة في ظل رغبطه المطزايدة في البقا  في منصبه يبل طركه "بشكل مشر ". كما 

 ياي إن رتيس الوزرا  رامي الامد هللا س يسطعيع ويف التنف في مدينة ناب س.
 سة وا طبر أن من أبرز ا الارب الخطية   ى رتاسة الس عة التنف في ناب واسطترض أسباب انطشار

الط سعينية داخل أ ضا  ال جنة المركز ة لاركة فطحة والسيعرة   ى ناب س نطسهاة وانطشار ظا رة 
 شرا  السل  وطداوله في أيدب الط سعينيين.

 24/8/2016.نت، الجزيرة

 



 
 
 
 

 

 10 ص             4031 العدد:        25/8/2016 الخميس التاريخ: 

                                    

 ضراب مستمرشخصًا بمواجهات مع "السلطة" في نابلس واإل 35إصابة  .12
باسخطناقة ال ي ة الطاتطة وفجر اليومة خلي اسشطبا ا  الطي ويت  بين  شخصا   35أصيب : ناب س

 شبان مدينة ناب س الغاضبين و ناصر أجهزة الس عة.
وياي مستف من الهلي ا امرة إنه طم الدخوي لماي  الب دة القديمة بتد ورود بلغ بوجود ااس  

االة مخط طة نطيجة  35يل لدموع في بتض البيو ة وطم الطتامل مع اخطناق من الغاز المس
 المواجها   ناك. 

يشار إلى أن المواجها  طركز  في رأس التين وكشيكة وع تة صل  الدين وكروم  اشور وداخل 
 الب دة القديمة.

يه وفي ذا  اقعار يسود مدينة ناب س ومنذ سا ا  صبا  اليوم الخميسة إضراب طجارب د   إل
 فتاليا  مدينة ناب سة ود   سسطمراره اطى انطها  الاالة المطوطرة فيها. 
التز   ى أيدب  ناصر  أبوويسود الغضب أوساط سكان مدينة ناب س في أ قاب مقطل اامد الوة 

 أيام.  ل ةا من داخل بااة سجن جنيد يبل 
 25/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم 

 
 له اإلداري يقضي بتحديد فترة االعتقال  اتفاق إلىبعد التوصل  إضرابهي بالل كايد ينهاألسير  .13

  ااة القياادب فااي الجبهااة الشااتبية لطار اار ف ساعين المتطقاال باالي كاياادة يااوم  :  ااي ساامودب - جناين 
اططااق يقضاي بطادياد  إلاىيوماا ة بتاد الطوصال  71المططو   ان العتاام الاذب اساطمر  إضرابهة ا ربتا 

 .إنهاتهاله واعلق سرااه بتد  اقدارب فطرة اس طقاي 
صل  لا "لقدس" دو  كومة  ان بناود اسططااق الاذب طام  أبووكشف القيادب في الجبهة الشتبية جتطر 
وس  12-1اطاى طاار خ  اقدارب يبقاى ال اياد فاي اس طقااي  أنالطوصل الياهة موضااا   اناه يانا   اى 

 يجدد له و يطرج  نه لمنزله في ذلك الطار خ.
اطاى يطشاافى طماماا  اقساراتي ي" خلي  ذه الططرة ة سيبقى بالي ر ان التالج فاي المسطشاطى  ضا وأ

 يادد السجن الذب يرغب بالذ اب اليه". أنومن اقه 
ياادة الجبهااة فاي ساجون اساااطلي اقاة انطصااارا  أباارزال اياد الااذب يتطبار مان  أنصاال ة  أباووا طبار 

دارةع اسااطلي ما ا سايرةمهما في صاراع ومتاارك الاركاة  الطتالياا  الطضاامنية  أنساجونهة مؤكادا  وا 
السااجون باسططاااق الااذب ي بااي معالااب  إدارةخاصااة داخاال السااجون لاان ططويااف اطااى يااطم ضاامان الطاازام 

 واقوق ال ايد التادلة والمشرو ة.
 24/8/2016القدس، القدس، 
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 مقبل صاعين لـ"إسرائيل" بأي تجاوز الصاع: سنرد "صفاـ"مصدر بالمقاومة ل .14
ياااي مصاادر فااي المقاومااة الط سااعينية لوكالااة الصاااافة الط سااعينية  صااطاىة ا ربتااا ة إن "زماان : غاازة

فاارض يوا ااد لتبااة جدياادة مااع غاازة يااد انطهااى"ة وذلااك فااي إشااارة ل طصااتيد اقسااراتي ي ضااد يعاااع غاازة 
يى أن "المقاوماااة ساااطرد لاااه  اسااااطل -الاااذب فّضااال  ااادم ال شاااف  ااان اسااامه -وأ اااد المصااادر ماااؤخرا.

 الصاع صا ين في المرا  القادمة إذا طم طجاوز الخعوط الامرا ".
وكاان ماواعن أصاايب ا ااد الماضااي جارا  س سا ة غااارا  إساراتي ية اسااطهدف  مواياع ل مقاومااة وأراض  
زرا ياااة بب ااادة بيااا  ااااانون شاااماي القعااااعة  قاااب إ ااالن اسااااطلي ساااقوط صااااروخ   اااى مساااطوعنة 

 ن المطادث باسم جي  اساطلي أن "الجي  نطاذ س سا ة  جماا  وأ  "سديرو " شماي شرق القعاع.
ا   ى الصاروخ الذب اسطهد  سديرو  ظهر ا اد".    ى أ دا  وبنى طاطية لاماس بغزة رد 

وكاااان ما  اااون  ساااكر ون إساااراتي يون ياااالوا إن وز ااار جاااي  اسااااطلي أفيغااادور ليبرماااان "ياااااوي خااا  
 ديدة في غزة".متادلة  سكر ة جديدة طؤسس لمرا ة ردع ج

 24/8/2016وكالة الصحافة الفلسطينية، صفا، 
 
 مساعد على إنهاء االنقسام الفلسطيني عاملعزام األحمد: نجاح االنتخابات المحلية  .15

أ ااد  ضااو ال جنااة المركز ااة فااي اركااة فااطح  اازام ا اماادة أن "إجاارا  اسنطخابااا  الما يااة فااي : رام هللا
 نها أن طططح الباب لطجاوز م زق اسنقسام الط سعيني".الضطة والقعاع خعوة إيجابية من ش 

وأوضح ا امد في طصر اا  خاصة لا "يادس بارس"ة "اسساطتدادا  الجار اة للنطخاباا  الما ياة فاي 
الطي يااي با ن "امااس ارط بطهاا فاي  ا خعا ا راضي الط سعينية اطى اآلن إيجابية"ة   ى الرغم من 

نطخابا  الما ية في غزة والضطة بنجا  وبشطافية فالن ذلك سيخ ة وأضا : "إذا طم  اس يعاع غزة".
 أجوا  مر اة ل ططكير في إجرا  اسنطخابا  الطشر تية والرتاسية اطى في ظل اسنقسام".

 وأ رب  ن أم ه في أن طططح اسنطخابا  الما ية العر ة ل ذ اب إلى إيجاد ال لم زق اسنقسام.
بااين اركطااي "فااطح" و"اماااس" اااوي المصااالاة يااد انطهاا  إلااى الطشاالة و مااا إذا كاناا  لقااا ا  الدواااة 

ياي ا اماد: "لقاد اططقناا   اى مو اد جدياد ل قاا  وكناا فاي عر قناا إلاى الدوااةة ل ان طام إبلغناا بط جيال 
 قطماامإلاى ااد اآلن بانطظاار طادياد مو اد جدياد  اوماا زلناالمو د نطيجة سطر ييادة اماس إلاى طركيااة 

 اد طتبيره.ال قا ا "ة   ى 
 24/8/2016، قدس برس
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 في جنين لحركة فتح موسعاً  اجتماعاً  يترأس عزام األحمد .16
 ضو ال جنة المركز ة لاركة فاطح  ازام ا اماد اجطما اا موساتا لاركاة  : طرأس  ي سمودب –جنين 

رمضااانة والناتااب جماااي او االة و ضااو المج ااس ال ااورب  إباارا يمفااطح باضااور ماااافظ جنااين ال ااوا  
 جنينة وال ادر الطنظيمي وكافة أعر الاركة. إي يمفطح جماي الشاطية وأمانة سر لاركة 

"ناااان فاااي اركاااة فاااطح نطمساااك بمي ااااق الشااار  الاااذب وياااع باااين كااال القاااوو والطصااااتل  ا اماااديااااي و 
والطتالياااا   وي انطخاباااا  جااار  فاااي ف ساااعين بالشااارا  لجناااة اسنطخاباااا  المركز اااةة فااانان نطناااافس 

 وفة القانون ".ديمقراعيا وأخلييا 
ال جناااة  أيرطهااااوأضاااا ة "فاااي طجهياااز القاااواتم والطاضاااير للنطخاباااا  اطبتناااا القااارارا  والطرطيباااا  الطاااي 

وكااان لاادينا اسااطتداد لطشااكيل يااواتم مشااطركة والطاااالف مااع كاال القااوو والطصاااتل الط سااعينية  المركز ااةة
ا بعرق اال  دون طاقية ذلاكة دون اسط نا ة ل ن إخواننا في فصاتل منظمة الطار ر واماس طتام و 

 اططاق مع بتض الطصاتل بما فيها اماس بتدد من الموايع". إنجاز  ى الرغم من 
وأشااار ا امااد أن اركااة "فااطح طوجهاا  لطشااكيل يواتمهااا ماان خاالي ارصااها   ااى كافااة فتااا  المجطمااع 

كناا ل ال موياع طادياد لط ون شر كةة ومددنا أذر نا لمهنيين وأعبا  وغير م لطشاكيل ياتماة وطاالطااة وطر 
 التم ية". قنجازوطم طشكيل لجان  اقي يمخياراطه بالشرا  لجنة 

 24/8/2016القدس، القدس، 
 
 تشكيل أول قائمة لحركة فتح لالنتخابات البلدية في مدينة جنين  .17

أ  ان  ضاو ال جناة المركز اة لاركاة فاطح  ازام ا اماد  ان طشاكيل أوي ياتماة  :  ي سمودب –جنين 
ح لخاااوض انطخاباااا  الهيتاااا  الما ياااة فاااي جناااين لط اااون أوي مديناااة فاااي ماافظاااا  الضاااطة لاركاااة فاااط

 10/ 26الغربية الطي سطجرب فيها اسنطخابا  يوم 
مرشاي ال ط ة الذين طم اخطياار م باسنطخااب و ام: كامال جبار رتيساا ل  ط اة الطاي  أسما  ا امد وأ  ن

يماان ال ااادوة الماااامي يوسااف جاارارة المااميااة طضاام فااي  ضااو طها كاال: الاادكطور نهاااد الغااوية أبااو أ
مجاااد  ساااا ة الااادكطور  باااد هللا أباااو الطاااينة اكااام  طياااف زكارناااةة جهااااد أباااو سااارورة فاااايز الساااتدبة 
الشااا رة أماال الغاازاية سااامر  رياااوبة اسااين يبهاااة  بااد ال اار م طركمااانة مصااعطى القنيااربة وابطسااام 

  جلمنة.
اجطما ا  واوارا  مك طاة طام اخطياار ا  ضاا  المرشااين  وياي ا امد لا "لقدس" دو  كومة انه بتد

مرشاا سيخوضون  ذه الجولة طا  اسم " كط ة الطارر الوعني  15 ن عر ة اسنطخاب الذب افرز 
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والبنااا  " الطااي طاماال شااتارا  "الطااادب والصاامود الشاارا ة والطنميااةة متااا ماان اجاال اسسااطقلي والاكاام 
 الما ي الرشيد".

 24/8/2016القدس، القدس، 
 
 ق حماس في االنتخابات المحلية بغزة وتعادل مع فتح بالضفةتفو   :استطالع .18

أظهاار اسااطعلع اااديث ل اارأبة أ ااده متهااد التااالم التربااي ل باااوث والطنميااة : خ اادون مظ ااوم -رام هللا 
"أوراد"  غير اكوميىة ططوق يواتم اركة "امااس"   اى الطابتاة لاركاة "فاطح" بنساب عطيطاة فاي يعااع 

 ة وطساو  في النطاتج بالضطة الغربية.غز 
وأوضح اسطعلع أوراد  مركز باث   مي وطنمية مقره ف سعينىة أن متدي المشاركة في اسنطخاباا  

 في الماتة. 60طشر ن أوي/ أ طوبر المقبلى بناو  08الما ية القادمة  من المقرر إجراؤ ا في 
فاي الماتاة مان المقا ادة بينماا ياصال  34ويدر المركز اصوي مرشااي اركاة فاطح فاي الضاطة   اى 

فاي الماتاةة  19فاي الماتاةة والمساطق ون  س ينطماون  ب مان ا اازابى   اى  33مرشاو اماس   اى 
 في الماتة. 4في الماتةة وبقية المجمو ا  اقسلمية   ى  9واليسار الط سعيني 

لماتاة مان المقا ادة بينماا فاي ا 32أما في يعاع غزةة فيطويع المسطع تون أن طاصل اركة فطح   اى 
فاااي الماتاااةة والمجمو اااا  اقسااالمية  9فاااي الماتاااةة والمجمو اااا  اليساااار ة  37طاصااال امااااس   اااى 

 في الماتة. 6ا خرو 
فاااي الماتاااة مااان المسااطع تين أن اسنطخاباااا  الما ياااة ساااطجرب فااي مو اااد ا المااااددة بينماااا  47و طويااع 

 في الماتة "ب نهم س يترفون". 21شكك ال  ث بادو ها فت ي ا   ى ا رضة وصر  
فااي  74فااي الماتااة أن اسنطخابااا  الما يااة المقب ااة "سططساام بالشااطافية والنزا ااة"ة بينمااا أجمااع  65ورأو 

الماتة   ى أن النطاتج سطاسمها التات ية والازبيةة ولان ي تاب الطاار خ النضاالي واسنطماا  لجهاة دينياة 
 دور في الطصو   ل مرشاين.

اتااة فقاا  ماان المسااطع تينة باا ن اسنطخابااا  الما يااة القادمااة سااطؤدب إلااى طاسااين فااي الم 21وصاار  
فااي  31فااي الماتااة إنهااا سااطز د الطريااةة و اارو  46فاارا المصااالاة بااين اركطااي فااطح واماااسة وياااي 

 الماتة ب ن اسنطخابا  لن يكون لها أب ط  ير   ى فرا طاسين المصالاة.
 24/8/2016قدس برس، 
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 الكندرة"بـ"في انتخابات البلديات المقبلة فتح  ستنتخبون  :وظفي السلطةقيادي فتحاوي لم .19
د اااا يياااادب فطاااااوب ماااوظطي السااا عة الط ساااعينية إلاااى انطخااااب ياااواتم اركاااة فاااطح فاااي انطخاباااا  : غااازة

 ار  طصر اا   اذا القياادب الاذب وجاه د اوا  لماوظطي السا عة خالي أالب ديا  المقب ة "بال ندرة". و 
 داولها   ى موايع الطواصل اسجطما ية اسطيا  التديد من الط سعينيين.مقعع فيديو طم ط

 24/8/2016، فلسطين أون الين
 
 نتنياهو يعترف بعدم قدرته على إقالة ليبرمان وبينيت .21

ا طااار  رتااايس الاكوماااة اقساااراتي يةة بنياااامين نطنياااا وة بتااادم يدرطاااه   اااى إيالاااة وزرا ة : بااالي ضاااا ر
نياا  وأفيغاادور ليبرمااانة ال ااذين وجهااا إليااه انطقااادا  شااديدة خاالي التاادوان وخاصااة الااوز ر ن نططااالي بي

 اقسراتي ي   ى غزة.
فاااي عر قاااة الاكااام لاااديناة النظاااام "وبااارر نطنياااا و  ااادم يدرطاااه   اااى إيالاااة بينيااا  وليبرماااان باااالقوي إناااه 

 ."لطهمااستطلفي  و مشك ةة فالاكومة يمكن أن طسق . و ذا ليس نظاما رتاسياة وس يمكنني إيا
ويال  القناة ال انية ل ط طز ون اقسراتي ي مسا  يوم ا ربتاا ة إن أياواي نطنياا و جاا   خالي لقاتاه ماع 
صاافيينة ايث يجارب نطنياا و فاي اآلوناة ا خيارة لقاا ا  ماع مااررب ومراسا ي وسااتل اق الم فاي 

 إسراتيل.
دولة المرطقب اوي التدوان   ى غازةة وطعرق نطنيا و خلي ال قا  مع الصاافيين إلى طقر ر مرايب ال

 في أ قاب نشر مقاعع من مسودة الطقر ر وطضمن  انطقادا  لنطنيا و.
س أفهم لماذا يوجد أصل طاقية ل مرايب اوي التم ية التسكر ة  التادوانى.  اذا "ل ن نطنيا و ياي إنه 

 ." ذه التم ية طقر ر س ااجة له. والجيو  من التالم ك ه يطت مون منا اوي ا دا  في
ميارب ر غاف س طادير "واوي اسنطقاادا  طجااه وز ارة ال قافاة اقساراتي يةة ميارب ر غافة يااي نطنياا و إن 

فاي  "ال قافة في إسراتيل. ومن يدير ا  ي ا  اديميا واق لم وأناطم طترفاون بالضاب  مان يطواجاد  نااك
 ميا واليسار.إشارة إلى اسد ا  ب ن اليسار الصهيوني يسيعر   ى ا  ادي

 24/8/2016، 48عرب 
 
 لعودته السياسية يخططنتنياهو: باراك  .21

يااي رتاايس الاكوماة اقساراتي ية بنيااامين نطنياا وة إن إيهاود باااراك كاان رتايس الاكومااة :  اشام امادان
ا   ر فشلة ايث فشل في لبنان وفشل في يعاع غزة. كما طسا ي  ن الم ياارا  مان الادوسرا  مان 

  دا  ا ميركية الطي طتهد بها باراك من أجل أمن إسراتيل.أمواي المسا
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جا   أيواي نطنيا وة يوم أمس ال ل ا ة ردا   ى طصار اا  بااراك الطاي يااي فيهاا إن نطنياا و طسابب 
 بضرر أمني قسراتيل في مس لة رفض ال شف  نها.

ي ديخطاار بااذلكة بهااد  ونقاال  نااه يولااه إنااه كااان يطوجااب   ااى باااراك أن يب غااه بمااا لديااهة أو يب ااغ آفاا
ونقل المراس ون  ن نطنيا و يوله إن "باراك يساطعيع أن يهاز بذي اهة و خعا  لتودطاه  متالجة المس لة.

 السياسية".
 إلى ذلكة نطى نطنيا و أن يكون يد اجطمع مع رتيس "المتسكر الصهيوني" يطسااك  رطسوغ مؤخرا.

 24/8/2016، 48عرب 
 
 داً جدي درساً كاتس  يلقننتنياهو  .22

ان بنيامين نطنيا و رتيس الاكوماة  "نو و يديتو  اار "يال  صايطة  :"القدس" دو  كوم - أبيبطل 
عالااب  ضااو ال نيساا  ايطااان جدياادا  ايااث كاااطس وز اار المواصاال  درسااا  إسااراتيلط قااين  اقسااراتي ية

ر ااة ازدياااد اااوادث السااير بطشااكيل لجنااة وزا أ قااابكاباال رتاايس ال جنااة اسيطصااادية فااي ال نيساا  وفااي 
ل ااااد مااان ااااوادث السااايرة واب اااغ مكطاااب رتااايس الاكوماااة كااااطس فاااي الياااوم الطاااالي بالموافقاااة   اااى  اااذا 

 اططايه مع نطنيا و   ى طشكيل لجنة وزار ة. أ دبيان  بالصدارالع بة وسارع كاطس 
وجا   الصطتة في سا ا  المسا ة اين اطصل يؤاب  وروبط  رتيس مكطب نطنيا و بكاطس واب غاه 

باااان نطنياااا و يااارر طشاااكيل لجناااة مااان المااادرا  التاااامين ل اااوزارا  ولااايس لجناااة  يضاااااا إبااادون  ااارض 
فيه طشاكيل لجناة مان  أ د  ا ويبيان منايض ل بيان  إصداروزارة المواصل    ى  وأجبر وزار ة. 

يارر نطنياا و القياام بمنااورة ضاد كااطس "وياي مصدر في وزارة المواصال :  المدرا  التامين ل وزارا .
 ."في العرق  اقسراتي يينيد ز امطه وذلك   ى اساب المس ب من لط  

وزارة المواصال  غيار صاايح ومان  أصادرطهالاذب  ا صا يالبياان "و  م من مكطب رتيس الاكوماة: 
 ."اجل ان يكون التمل مجديا وجه رتيس الاكومة طت يما  بطشكيل عايم من المدرا  التامين ل وزارا 

 24/8/2016 موقع صحيفة القدس، القدس،
 
 حرية جديد سيتوجه إلى غزة والمشاركون فيه نساء أسطولغطاس:  باسل النائب .23

 باااد الامياااد صااايام: أ  ااان باسااال غعااااسة الناتاااب  ااان القاتماااة التربياااة المشاااطركة فاااي  -نيوجرساااي 
ال نيساا  اقسااراتي ية فااي لقااا  مااع أبنااا  الجاليااة التربيااة فااي مدينااة ك يططااون فااي وسيااة نيوجرسااية أن 

سطتدادا  طجرو اآلن   ى يدم وساق قعلق أسعوي ار ة جديد يطشكل من النسا  فق  سخطراق اس
أي ااوي/ ساابطمبر المقباال.  14الاصااار الظااالم   ااى يعاااع غاازة. وأ  اان أن طااار خ اسنعاالق ساايكون فااي 
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جااا  ذلااك فااي إعااار جولااة يقااوم بهااا الناتااب غعاااسة ماان الطجمااع الااوعني الااديمقراعية لجمااع ا مااواي 
. وكااان انعلياهلزماة مان كنادا والوسياا  المطاادة لطمو ال ا ساعوي الاذب لام يكشاف بتاد  ان نقعاة ال

برفقااة الاارتيس الطونسااي  2015غعاااس يااد شااارك فااي أسااعوي الار ااة ال الااث فااي نهايااة از ااران/ يونيااو 
ب ناااه يشاااجع اقر ااااب وعاااالبوا بعااارده مااان  الصاااهيونيةالساااابة المنصاااف المرزوياااي واطهمطاااه القياااادا  

 ال نيس .
 25/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 يغلق ملفات قتل مدنيين فلسطينيين في "الجرف الصامد" اإلسرائيليلمدعي العسكري ا .24

ياارر المااد ي التسااكرب فااي جااي  اساااطلي اقسااراتي ية مااؤخراة إغاالق ساابتة م طااا  :  اشاام اماادان
 اااى يعااااع غااازة فاااي صااايف التاااام بشااا ن  م ياااا  الجاااي  اقساااراتي ي فاااي الاااارب التدوانياااة ا خيااارة  

ة والطي أع ة   يهاا "الجار  الصاامد"ة وذلاك دون فاطح طاقياة فاي الشارعة التساكر ةة   ماا أن 2014
 أربتة م طا  ططصل بقطل مدنيين ف سعينيين أ نا  الارب.

وباسااب بيااان المااد ي التسااكربة الااذب أ  اان يااوم أمااس ا ربتااا ة س يوجااد شاابها  بارط اااب مخالطااة 
 الااس  الطي طضمنطها الم طا  المشار إليها. جناتية في

م طااا  طاقيااة كاناا  طجر هااا الشاارعة التسااكر ة  5كمااا ياارر المااد ي التسااكربة شااارون أفيااكة إغاالق 
بشاا ن  م يااا  جااي  اساااطلي فااي يعاااع غاازة. وفااي م ااف وااااد فقاا  طقاارر فااطح طاقيااة بشاا ن شااكوو 

 ضرب متطقل ف سعيني وسرية نقوده.
 25/8/2016، 48عرب 

 
 المتطرفين من الضفة ساهم بتراجع جرائم الكراهية ضد الفلسطينيين اليهودتدعي: إبعاد  "إسرائيل" .25

إنااه عاارأ منااذ شااهر نااوفمبر/  "الشاااباك"رام هللا: يالاا  شاارعة اساااطلي اقسااراتي ي وجهاااز ا ماان التااام 
رفااون اليهااود باااة طشاار ن ال اااني الماضااي انخطاااض كبياار فااي  اادد جااراتم ال را يااة الطااي يرط بهااا المطع

الط سعينيين بطضل موجة اس طقاس  الطي نطذطها الس عا  اقسراتي ية ضد نشعا  اليماين المطعار ة 
فااي أ قاااب يطاال وااارق أبنااا   ات ااة دوابشااة فااي ير ااة دومااا. واسااب شاارعة اساااطلي والشاااباك فقااد طاام 

 اااة طزاياااد  بنسااابة  ل اااة إدار  أوامااارخااالي ط اااك الططااارة إبتااااد  شااارا  نشاااعا  اليماااين مااان الضاااطة وفاااة 
 أضتا   ن السنوا  السابقة.

وخلي ا شهر التشرة الماضية أب منذ ا طقاي المشبو ين بالاراق منزي  ات ة دوابشة في دوما ويت  
اسب الشاباكة جر مطا كرا يةة ا ولاى فاي نهاياة التاام الماضاية وال انياة خالي التاام الجااربة وذلاك 
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 م يااة مطعرفااة خعياارة فااي  16يباال بااد  اس طقاااس  و 2015 ااام   م يااة كهااذه ويتاا  فااي 15مقاباال 
 .2012في  18و 2013في  25و 2014

 25/8/2016القدس العربي، لندن، 
 
 اإلسرائيلي من شعبة االستخبارات في جيش  74ومحاكمة  ضباط 10 "يديعوت احرونوت": إقالة .26

ياارر إغاالق  اقسااراتي يالجااي   إنيالاا  صااايطة "يااديتو  اارونااو "ة  :"القاادس" دو  كااوم -رام هللا
جناااديا مااان القاااوا  الداتماااة مااان واااادا   74الطاقياااة الجنااااتي الاااذب بااادأ يبااال ااااوالي ساااطة أشاااهر ضاااد 

 اسسطخبارا  والطصن ة في يضية "الطل ب في رال  طنزه".
 ويرر الجي  اس ططا  بطقديم الجنود إلى ماا مة انضباعية بطهمة القيام بطصرفا  غير ملتمة.

 يرر الجي  طناية  شرة ضباط من الخدمة التسكر ةة  ل ة منهم اسطقالوا بمبادرطهم.كما 
وططت اااة القضااايةة بضاااباط مااان الواااادة الط نولوجياااة فاااي شاااتبة اسساااطخبارا  التساااكر ة الطابتاااة لقسااام 

اواساايب منظمااة "ايباار" وع ااب رااال   إلااىالطصاان ة ونجاااوا فااي طعااو ر نظااام مكاانهم ماان الطساا ل 
 طنزه.

الطاقيااةة طعااو ر البرنااامج فااي ااسااوب خاااا ببياا  أاااد الضااباط بمسااا دة طسااتة ماان  واطضااح ماان
اواساايب المشاااركين بمشااروع "ط بيااو " الااذين يتم ااون فااي  إلااى. وطاام نقاال البرنااامج بتااد ذلااك أصاادياته

 وادا  مخط طة في شتبة اسسطخبارا .
 24/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 وء السياسي في كنداحق اللجبلب اإسرائيلي يطمحامي  .27

 تاد بازة و و مواعن إسراتي ي وناش  من أجال اقاوق اقنساان و اد م جيدم الماامي :  اشم امدان
ى  لنياااةة ع باااا ل اصاااوي   اااى م جااا  سياساااي فاااي كناااداة باد اااا  أناااه BDSاركاااة مقاعتاااة إساااراتيل  

 ملاة سياسيا بسبب موايطه.
ن ة في مويتها   ى الشبكة"يديتو  أارونو "ونق    ة  نه يوله إناه ملااة سياسايا فاي إساراتيلة وا 

 م اله ليس لهم مكان في البلدة ولذلك يرر مغادرة البلد يبل فوا  ا وان.أ
وكان الماامي باز يد  ب  في الاادب  شر من الشهر الجارب في معار مونطر ااية ويادم فاورا ع باا 

 رسميا ل اصوي   ى م ج  سياسي.
 24/8/2016، 48عرب 
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 بالتواطؤ ويغلقون مقره برام هللا األحمريتهمون الصليب  نشطاء .28
وأغ ة  شرا  النشعا  المطضامنين مع ا سرو صبا  ا ربتا  مقر  :ميرف  صادق - رام هللا

الص يب ا امر في مدينة البيرة يرب رام هللاة و  قوا   ى أبوابه يافعا  طد وه إلى ويف ما وصف 
وجا   ذا اساطجاج بتد يومين من إغليهم مقر ا مم المطادة في  "بالطواعؤ" مع سياسا  اساطلي.

 المدينة ااطجاجا   ى إ ماي ا سرو المضربين  ن العتام.
ويال  الناشعة صمود ستدا  إن اساطجاج   ى الص يب ا امر بسبب طقصيره اياي ما طترض 

رةة وكذلك ق ماله في له ا سرو في سجون اساطلي من انطها ا  و قوبا  وارمان من الز ا
 مطابتة ا وضاع المطد ورة لألسرو المضربين و  ى رأسهم بلي كايد.

وذكر  ستدا  أن إغلق الص يب ا امر في رام هللا ي طي أيضا ردا   ى س وك بت طه بمنع 
 اس طصام والطظا ر داخل مقره في مدينة القدس واسسطتانة بقوا  اساطلي لويف ذلك يبل أسبوع.

ال  إن الص يب منذ بداية وجوده في ا راضي الماط ة ا ططى بدور طنسيقي بين اساطلي وي
والط سعينيينة بينما المع وب  و المرايبة والمااسبة   ى ما طقوم به دولة اساطلي من انطهاك 

 ل قانون الدولي اقنساني.
 24/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 خابات المحلية المقبلةنتائج استطالع الخبراء حول االنت .29

يوم باوث والطنمية "أوراد"ة  د التالم التربي لهأجراه مت إل طروني اسطعلعر  نطاتج أادث هأظ
 : اسنطخابا  الما يةاوي  ا ربتا ة النطاتج الطالية

 .غالبية من الخبرا  س يطويتون أن طسا م اسنطخابا  الما ية في طاقية المصالاة
 .ا  الش ن الما ي يؤكدون   ى أ مية إجرا  اسنطخابا  في مو د ا المقررى من خبر %74غالبية  
ى يتطقدون ب ن الازبية والتات ية سطاسم نطاتج اسنطخابا  القادمةة أما ال طا ة والنزا ة %74غالبية  

 .فط خذان مراطب مط خرة
 . %60الخبرا  يطويتون أن يكون مطوس  المشاركة في الطصو   للنطخابا  القادمة 

 . مون إيجابا دور لجنة اسنطخابا  المركز ةى يقيّ  %70غالبية  
 . من الخبرا  يطويتون ب ن ط ون اسنطخابا  الما ية شطافة ونز هة 65%

اصوي فطح واماس   ى  دد مطساو  من المقا د في الضطة وططوق عطيف لاماس في غزةة و  ث 
 . المقا د ل مسطق ين واطجا ا  أخرو 

 24/8/2016، رام هللا، وراد(أالعربي للبحوث والتنمية ) مركز العالم
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 سجن نفحة يشعلون النار في إحدى غرفه فيأسرى فلسطينيون  .31
النار في إادو غر  السجن ااطجاجا    ى الطططي  ال ي ي  "نطاة"أشتل أسرو ف سعينيون في سجن 

 الذب طقوم به وادا  خاصة طابتة لمص اة السجون اقسراتي ية.
تاي ا سرو النار في غرفطهم ااطجاجا    ى المضايقا  و م يا  الطططي  والد م ال ي ية الطي وجا  إش

 طنطذ ا  ادة وادا  خاصة إسراتي ية سسططزاز ا سرو.
وي طي إشتاي النار في الغرفة في وي  طشهد فيه السجون اقسراتي ية طوطرا  شديدا  في ظل إضراب 

الشقيقان الب بوي و واصل آخر ن طضامنا  متهم.  100بوي وناو كايد والشقيقين مامد ومامود الب 
 إضرابهما منذ ناو شهر ااطجاجا    ى ا طقالهما إدار ا .

ونظم  جمتية ا سرو المارر ن و ات ة ا سير ن الب بوي ويطة طضامنية عارتة أمام مقر الرتيس 
ألسرو المضربين وبخاصة مامود  باس في ماافظة بي  لامة منبهين إلى طردب الوضع الصاي ل

 يوما  مطواص ة. 56ا سير مامود الب بوي المضرب منذ 
وضع ا سير مامود الب بوي "ن إوياي مامد اميدة رتيس جمتية ا سرو المارر ن في ك مطه 

ن ا عبا  اقسراتي يين أ  نوا و  ى لسان وز ر ا سرو  يسى يرايع ب ن الوضع ا  صتب ل غاية و 
جدا  وجسمه مترض ل ش ل الطام في أب لاظة ول مو  المطاجئ أيضا  نطيجة  الصاي لمامود خعير

. " دم طناوله ل مد ما  و دم طقبل جسده الما  إس  ن عر ة الور دة و ذا مؤشر خعير   ى صاطه
وعالب بالطواصل في طنظيم لطتاليا  من أجل إنقاذ اياة ا سرو المضربين  ن العتام. وناشد  

مد ومامود الب بوي خلي الويطة الطضامنية الرتيس أبو مازن وجميع مؤسسا  والدة ا سير ن ما
 اقوق اقنسان التمل   ى إعلق ا سرو.

 25/8/2016الحياة، لندن، 
 
 األمنيالنقب بحجة الخطر  فيتنصب حواجز  اإلسرائيليةالشرطة  .31

ود إنذارا  طاذر نصب  الشرعة اقسراتي ية اواجز في منعقة النقبة مسا  أمسة في أ قاب ور  
في شوارع النقبة ونصب   اقسراتي يةوانطشر  يوا  كبيرة من الشرعة  من "ادث أمني" ماطمل.

 اواجز.
ويال  " س طوجد طوجيها  خاصة ل سكان في  ذه المرا ة وباقمكان مواص ة الاياة اس طيادية". 

 بطتاد  ن أجسام مشبو ة.ة عالب  السكان بطوخي الايعة والاذر واساقسراتي يةل ن الشرعة 
 25/8/2016القدس، القدس، 
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 األزمة المالية الخانقة التي تشهدها الوكالة بسبب "األونروا": ال تأجيل للعام الدراسي .32
س يوجد أّب طوجه لط جيل مو د بد  التام الدراسّي " ونروا أنه اأ د  : نادية ستد الدين - مان

 ."ب ا زمة المالية الخانقة الطي طشهد ا الوكالةالجديدة المقّرر ا سبوع المقبلة بسب
الع بة سي طاقون بمدارسهم في ا وي من الشهر المقبلة طما ل  "ن إ ونروا اوياي مصدر مع ع في 

 ."من دون أب ط خير أو ط جيل"مع بد  الدوام الدراسي في المدارس الاكومية والخاصةة 
 ن الخشية من اضعرار ا إلى ط جيل التام الدراسي  أ رب  ا ونرواإدارة "ة إن "الغد"وأضا  لا

الجديدة و دم يدرطها   ى اقيطا  بالطزاماطها بسبب ا زمة المالية الطي طتاني منهاة والطي صااب  
إشكالية مسار التام الدراسي الماضية ل ن ارا الوكالة   ى مواص ة المسيرة الطت يمية للجتين 

دوي الماناة لد م ا ونروا ماليا ة أسهما في طجاوز أب مخاو  الط سعينيينة واسطجابة بتض ال
 ."بالطتعيل أو الط جيل

اوالي "ة ر اض ز غانة إن "ا ونروا"من جانبهة ياي رتيس اطااد التام ينة رتيس لجنة المت مين في 
أو  ألف عالب وعالبة سي طاقون بالمدارس الطابتة ل وكالة ا سبوع المقبلة من دون أب مشا ل 120

 ."عر  لط جيل التام الدراسي الجديد
 25/8/2016الغد، عمَّان، 

 
 الخضري: معاناة أصحاب البيوت المدمرة في غزة "تتفاقم" .33

أ د رتيس ال جنة الشتبية لمواجهة الاصار الناتب جماي الخضربة أن متاناة أصااب البيو  
نطيجة  دم وفا  الماناين وطقييد المدمرة في يعاع غزة بتد  امين من التدوان اقسراتي ي طططايم 

 اساطلي دخوي اقسمن  ومواد البنا .
طسير بب   شديد بسبب  اق مارة   ى أن  م ية يوم ا ربتا وشدد الخضرب في طصر ح مكطوبة 

 إجرا ا  اساطلي اقسراتي ي.
إسراتيلى وياي "في ااي طوفر أمواي من الماناين فالن مواد البنا  س ط ون مطوفرة بسبب رفض  

ا نظر ا لاجم المباني المدمرةة إضافة لااجة  إدخاي ال ميا  ال افية وااجة غزة ل ميا  كبيرة جد 
 القعاع لوادا  سكنية ومشار ع جديدة".

ة اق مارة ما زال  طنطظر 2014من المباني المدمرة ك ي ا جرا   دوان  ام  %50وأوضح أن ناو 
ا س يطوفر فيها مواد بنا .وس يوجد فيها طغعية مالية من المانا  ينة وأيض 

 24/8/2016، فلسطين أون الين
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 مس بحرية اإلعالمو لصحيفة "القدس" رسالة تهديد  ي الضمير  اللواءمنتدى اإلعالميين: اتهامات  .34
"الطار ض واسطهاما  الطي اسطخدمها الناعة باسم ا جهزة  ياي منطدو اق لميين الط سعينيين إن:

ا ا منية في الضط ة الغربية ال وا   دنان الضميرب ضد صايطة "القدس" طم ل "رسالة طهديد ومس 
 مباشر ا بار ة الرأب والطتبير".

وأضا  المنطدو في بيان  له ا ربتا  أن "اسطخدام الضميرب لألنماط المتطادة لألنظمة القمتية 
طج بقبض ال من واسد ا  والبوليسية م ل الطآمر وخدمة جها  سياسيةة وصوس  إلى اد اسطهام ال

ا لضية ا فة ب ب رأب آخرة وطرجمة لمسااة وسقف  بويوفها ضد القيادة والاكومة ُيم ل انتكاس 
 الار ة في ظل القبضة البوليسية وا منية بالضطة".

وا طبر المنطدو أن خعورة طصر اا  الضميرب ط من فيما ططضمنه من اطهاما  ومزا مة ومااوس  
طسهم في ط جيج المشا ر والطار ض ضد مؤسسة إ لمية  ر قةة ما سيكون له  طصنيفة يمكن أن

 طدا يا  خعيرةة كما جرو من ط جيج وطار ض من مسؤولين بتد مقطل ا نين من ا جهزة ا منية".
 24/8/2016، فلسطين أون الين

 
 المقدح وبدر قواتبين  استنفارعين الحلوة:  .35

 ا منيةاذرا بتد فطرة من اسسطنطار التسكرب بين القوة  و ا دشهد مخيم  ين الا وة مسا  امسة  
الط سعينية المشطركة بقيادة ال وا  منير المقد  و ناصر من انصار الط سعيني  ع .  ى المطهم 
بجر مة اغطياي   ي رضا الباطي يبل شهر ونصف في المخيم. و ع .  ى ماسوب   ى بلي بدر 

 يال نطسه. أنل "طجمع الشباب المس م" يب إعارفي 
وطوص   ال جنة الطي شك   ل طصل بين المسطنطر ن إلى اططاق وساب ل مس اينة و قد لهذه الغاية 

 اجطماع لي ي في مقر القوة ا منية الط سعينية المشطركة ق ادة ا مور إلى عبيتطها.
ب غ أة و نيةا مالقوة  إلى د   ى ضرورة طس يم  ع .  ى أالمقد   أنونق   مصادر المجطمتين 

نها ططابع مجر ا  الطاقية أالنهاية في  ذا الم ف و  إلىن  ات ة الباطي طعالب بالوصوي  الجميع ب
 وغير راضية  ن النطيجة.

ويد غعى اسسطنطار مسااة واستة من المخيم امطد  ما بين بسطان القدس ايث مكاطب ومقرا  
 أنصارويد طدخ   ييادة " يطواجد بدر. من جهة واي الصطصا  ايث ا منيةموايع المقد  والقوة 
 صر ومنع اصوي اسشطبا ا  بينهما.ناهللا" ل طصل بين الت

 25/8/2016ت، السفير، بيرو 
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 منظمات فلسطينية تحّمل المجتمع أيضا مسؤولية قتل النساء .36
: طواصل منظما  أ  ية ونساتية ف سعينية داخل الخ  ا خضراساطجاج "القدس التربي" –الناصرة 

الطي ب غ  دد ا منذ بد  التام س  جراتم   ى خ طيا   48  ى اسطمرار يطل النسا  داخل أراضي 
 مخط طة. 

وطؤكد  شرون منظمة أ  ية ف سعينية في الداخل أن  ذه الجراتم باط  س ط ط  انطباه أاد في الرأب 
 التام والمجطمع الما ي وطشغ ه لدياتة فق  بتد سماع الخبر. 

به  ذه المنظما  أنها طتي جيدا  طقصير الشرعة اقسراتي ية في ملاقة ومتايبة في المقابل طن
المجرمينة وأنها ططجا ل طوجها  النسا  وشكاو هّن اوي اس طدا ا  الطي يطترضن لهاة وأن 
إسراتيل ومؤسساطها طسا م دوما في اسطمرار  ذه الظا رة وطهد  بها لضرب بنية المجطمع 

 الط سعيني.
 25/8/2016عربي، لندن، القدس ال

 
   آليات االحتالل تتوغل شرق رفح .37

 طوغ   جرافا  اساطلي اقسراتي ية يوم ا ربتا ة شرق مدينة رفح جنوب يعاع غزة. ":وفا" – رفح
وذكر شهود  يانة أن  دة جرافا  انع ق  من بوابة النهضة شرق رفحة وطوغ   بشكل مادودة 

 ذلك بالطزامن مع انطشار لقوا  وجيبا  اساطلي في المنعقة.ونطذ   م يا  طجر ف في المكانة و 
 24/8/2016الحياة الجديدة، 

 
 الثاني وسط مطالبات بإقالة محافظ المدينة لليومإضراب تجاري  :نابلس .38

ا بااد ة مقطل أاد المع وبين  طشهد مدينة ناب س إضراب ا طجار  ا ل يوم ال اني   ى الطوالية طنديد 
نية في المدينةة   ى أيدب أفراد من أجهزة ا من بتد ا طقاله فجر ال ل ا ة من أاد ل س عة الط سعي
 أايا  ناب س.

وأفاد شهود  يان لا "يدس برس"ة أن اقضراب الطجارب جا  بد وة من يوو وفتاليا  في ناب سة 
كيل والطي  قد  خلي ال ي ة الماضية  دة اجطما ا ة وأصدر  بيانا  عالب  فيها بضرورة طش

 لجنة طاقية في ااد ة مقطل المواعن أامد الوةة ومااسبة المسوؤلين  نها.
وأضافوا أن اجطما  ا  قده "م طقى رجاي ا  ماي" بناب سة نطج  نه المعالبة باليالة ماافظ المدينة 
"أ رم الرجوب"ة لطاّم ه المسؤولية ال ام ة  ن ااد ة مقطل الوةة باقضافة إلى ضرورة ساب القوة 

 ا منية من المدينة.
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وفي سياق مطصلة أع ة مس اون مجهولون النار؛ ال ي ة الماضيةة   ى منزي الماامي واتل الازام 
في منعقة بي  وزن  غربي ناب سىة دون ويوع إصابا  بشر ة وايطصار الاادث   ى أضرار  مادية 

 لاق  بالمنزي.
ل  مصور اة عالب فيه رتيس الس عة ي طي ذلك بتد سا ا  ي ي ة من نشر الماامي الازم طسجي

الط سعينيةة مامود  باسة بمااسبة المطسببين لألاداث الدامية في ناب سة وساب يوو ا من 
 المطواجدة في المدينة.

بدور اة أ د   ات ة المواعن الوةة أنها لن طدفن ج مان نج هاة اطى يطم "مااسبة المطسببين بوفاطه 
 لس عة الط سعينية المسؤولية  ن اياة أبنا  التات ة المتطق ين لديها.واسيطصاا منهم"ة واّم   ا

وعالب  باليالة ماافظ مدينة ناب سة ووز ر الداخ ية في الاكومة الط سعينية ورتيس الوزرا ة رامي 
 الامد هللاة وجميع يادة ا جهزة ا منية في المدينة.

 24/8/2016قدس برس، 
 
 صحفيين ثالثةبينهم  فلسطينياً  66وامر اعتقال إداري بحق االحتالل ُيصدر أ: نادي األسير .39

يال  جمتية "نادب ا سير الط سعيني"ة إن س عا  اساطلي : خ دون مظ ومىة مامد من  -رام هللا 
أمر ا طقاي إدارب باة أسرو ف سعينيين؛ بينهم  ل ة  66اقسراتي ي أصدر  يوم ا ربتا ة 

 صاطيين.
بيان صاطي لهة إلى أن مدد أوامر اس طقاي اقدارب طراوا  بين شهر وأشار نادب ا سير  في 

 44أمر ا صدر  ل مرة ا ولى باة أسروة و 22وااد وسطة أشهر "ياب ة ل طمديد  دة مرا "ة مبين ا أن 
 ُجدد لهم اس طقاي اقدارب.

 24/8/2016قدس برس، 
 

 سات إسرائيل بـ"اإلرهاب"التواصل بعد رفض شكري وصف ممار  مواقعموجة غضب عارمة على  .41
 "إسااراتيل"منااار  بااد الططااا : أ ااار  طصاار اا  وز اار الخارجيااة المصاارب سااامح شااكرب  اان  -القااا رة 

 خلي لقاته بالناجاين ا واتل في ال انوية التامة االة من الغضب   ى موايع الطواصل اسجطما ي.
 الط سعينيين با  ماي اقر ابية. وكان وز ر الخارجية طاطظ   ى وصف ا  ماي اقسراتي ية ضدّ 

وأضا  جابر الارمية رتيس طار ر جر دة "الشرق": "وز ر خارجية مصر يرفض وصف الممارسا  
 اقسراتي ية باقر اب! يطل ا عطاي و دم المنازي.. ليس إر ابا بمطهوم نظام السيسي".
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وطابع ال اطب الستودب خالد الت  مي: "إن صح طصر ح وز ر خارجية مصر ب ن جاراتم إساراتيل ضاد 
 الط سعينيين ليس  إر ابا فهو سقوط مر ع ل اكومة المصر ة!".

ساايف  بااد الططااا  أسااطاذ الت ااوم السياسااية: "سااامح شااكرب: س يمكاان وصااف الممارسااا   .واسااطعرد د
دولااية إذا كااان  ااذا كاالم وز اار خارجيااة مصاار.. فماااذا طااركطم لااوز ر اقسااراتي ية باقر اااب دون اططاااق 

 خارجية إسراتيل؟!".
وا طباار مامااد ساايف الدولااة البااااث فااي الشاا ن القااومي التربااي أن طصاار اا  الااوز ر مخالطااة لطقااار ر 
دولية ططهم إسراتيل بارط اب جراتم ارب: "ياا رجالة أشار  لاك أن طساطقيل وطتطازي التمال التاامة   اى 

 السلم الدافئ والطاضح مع التدو الصهيوني".ط ون وز ر خارجية في  صر  ذا أن 
  اااى الام اااة الرسااامية لطبااايض وجاااه   باااد هللا ا شاااتلة مساااا د وز ااار الخارجياااة ا سااابة: "ردا   .د ويااااي

إسراتيل وطصر اا  رموزه و  ى طصر اا  السطير اقسراتي ي الجديد في القا رة ااوي خععاه سخطاراق 
طدفتة التليا  مع إسراتيل في الويا  الاذب ططاوا    اى  إن ما ي ي: أوس   أؤكد أنمصرب أود الشتب ال

الط سعينيين وطططاخر بقط ها الجنود المصر ين ا سرو  ي رسالة ل مز د مان طاوا  المشاروع الصاهيوني 
ار الطاارك مان الطعبياع طاا  ساط إن وطاابع: " انياا   وطشجيع   ى المز د من الطهام ا راضي الط ساعينية".

مصار س طم اك أب نياة  أنأجل السلم  و رسالة عم نة قسراتيل وخداع ل شتب نرفضاه ونديناه خاصاة 
 ة لجراتم إسراتيل". أوراق لويف اسسطيعان ولذلك فهو طعبيع مجاني ومكاف أو

وطسااا ي ياساار الز اااطرةة الما اال السياسااي ا ردنااي: " اال صاادر م اال  ااذا ماان مصاار فااي أب زماان يااا 
 ة القومية من دا مي السيسي؟!".ساد

ووصااف ماادا  الزا ااد القاااتم ب  ماااي رتاايس ااازب الطاااالف الشااتبي اسشااطرا ي والقيااادب فااي الطيااار 
فيهااااا سااااامح شااااكربة العااااابع اقر ااااابي ل سياسااااا  والطصاااارفا   أنكاااارالااااديمقراعي الطصاااار اا  الطااااي 

ب التربياة وا  اناة ل طاار خ وطزو اار اقساراتي ية ب نهاا إ اناة ل شااتب الط ساعيني والشاتب المصارب والشااتو 
  ل اقيقة.

واسااطنكر أن طصاادر  ااذه الطصاار اا  فااي الوياا  الااذب طواصاال إسااراتيل يصااف غاازة واس طاادا    ااى 
المسجد ا يصاى وال نااتس وزرع كطال المساطتمرا  فاي الضاطة الغربياة وبناا  جادار الطصال التنصارب 

 اار مصاايره وا  االن القاادس  اصاامة وطهجياار أصااااب ا رض ورفااض اااة الشااتب الط سااعيني فااي طقر 
 أبدية قسراتيل   ى مر ا جياي.

 25/8/2016 ،القدس العربي، لندن
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 اإلسرائيلية -الفلسطينية  استئناف المفاوضاتيؤكدان على أهمية لسيسي وا عبد هللا الثاني .41
رو خللهااا ة بتااد ز ااارة إلااى مصاارة أجاا ّمااانهللا ال ااانية إلااى   بااد ا ردنااي  اااد الم ااك :بطاارا – ان ّماا

الط  ياااد خااالي  وااااوي القضاااية الط ساااعينيةة طااامّ  الططاااا  السيساااي. مباا اااا  ماااع الااارتيس المصااارب  باااد
المباا ااا    ااى ضاارورة كساار الجمااود فااي المويااف الاارا نة والتماال   ااى اسااطتنا  المطاوضااا  وفقااا 

يامة الدولة الط ساعينية المساطق ة   ا ى اادود الراباع مان ل مرجتيا  الدوليةة وصوس  إلى ال الدولطين وا 
 ااان طقااادير ما ل ااارتيس الط ساااعيني ماماااود  بااااس  اوأ ربااا القااادس. ية و اصااامطها شاااري1967از اااران 

صدار ال جنة المركز ة لاركة فطح بيانا   ل ط  ياد   اى د وطهاا  سسطجابطه لد وة لم الشمل الط سعينية وا 
ع الااداخ ي الط سااعيني بشااكل ق ااادة أبناتهااا طااا  مظ ااة الاركااة بمااا يخاادم القضااية الط سااعينية والوضاا

 ااامة خاصااة فااي ظااال المرا ااة الدييقااة الطااي طمااار بهااا القضااية الط سااعينية فاااي الوياا  الاارا نة والطاااي 
 ططع ب وادة الصف ود م القوو المتطدلة لمواجهة اقر ابة الذب يتاني منه التالم أجمع.

 24/8/2016 ،موقع صحيفة الغد، عّمان
 
 عباء الوجود الفلسطيني المتواصل ومن ثقل نزوح سوري كثيفاسيل: لبنان يعاني من أجبران ب .42

ة ماااان يصاااار 24/8ا ربتااااا   جبااااران باساااايل يااااوم ال بناااااني أع ااااة وز اااار الخارجيااااة والمغطااااربين :وعنيااااة
"يك ار  طااديا  وجودياة وياانون مصايربة ويااي: إلاىبسطرسة برنامج الجنساية ال بنانياةة ولطا  باسايل 

ولاي لط ار س وضاع ديماوغرافي جدياد فاي المنعقاة يخ ا  الطوازناا  الاديث وطدي الويااتع   اى طوجاه د
وكياناطهااة فاي الويا  الاذب  ا وعاانويتيد طركيب المجطمتا    ى أسس إنتزالية طشكل طهديدا لهوية 

قدانة بقا  النازاين السور ين في أما ن طواجد م ومنها في لبنان. فاي  اذه  نرو فيه طوجها  واضاا  
ومن  قال نازو  ساورب ك ياف  ةان ما يتانيه من أ با  الوجود الط سعيني المطواصلالمرا ةة يتاني لبن

إلااى أراضاايه. فااي ظاال  ااذا ال االم المطزايااد  اان مشااار ع قيامااة مسااطدامة فااي لبنااان لألخااوة السااور ينة 
يد و لبنان إلاى وضاع خعا  ا اوي مساطدامة لألزماة الساور ةة وماا النازو  الساورب إس نطيجاة الصاراع 

. إن مويف الاكومة واضح لجهة الطشاديد   اى أن الاال الواياد المساطدام  زماة ةفي سور  المسططال
الناااازاين الساااور ين فاااي لبناااان  اااو فاااي  اااودطهم اآلمناااة إلاااى وعااانهمة وموياااف الاكوماااة واضاااح لجهاااة 

 الرفض الدسطورب القاعع  ب طوعين في لبنان".
ا ذكااره الماادير التااام ل مغطااربينة ان الطتبياار مماا وانعليااا  نقااوية  ا مااراليااوم فااي خضاام  ااذا  أنناااورأو "
أصاااابها ال بنااانيين فااي الوياا  الااذب  و طنااا فيااه مهااددةة لااذلك نااان  إلااىنتيااد الجنسااية  أننااا ا سااهل

متنياااون بااا ن نتعاااي  اااذا الاااادث بتاااده الاقيقاااي والاااوعني والجاااامعة ونقاااوي ل ااال المساااؤولين الااادوليين 
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ا س نر ااااد طجناااايس جيراننااااا أ زاتنااااا السااااور ين والط سااااعينيين وأبناتنااااا ال بنااااانيين فااااي  ااااذه المناساااابةة أنناااا
   نا ال بنانيين في الخارج".أ خواطنا و أالموجودين في وعنناة نان نر د إ عا  الجنسية  وسدنا و 

 25/8/2016 الوكالة الوطنية لإلعالم، لبنان،
 

 بضائع إسرائيلية في إيران .43
ا غذياااة والااادوا  فاااي إيااارانة دخاااوي بضااااتع  أ  ااان ساااهيل إساااكندربة و اااو مساااؤوي فاااي منظماااة :لنااادن

إسراتي ية الصنع إلى بلده من خلي "طجارة الاقاتب"ة مشددا    ى أنها "غير شار ية و جاب اسمطنااع 
 ن اساطهل ها". ونق ا  وكالاة "فاارس" لألنباا   ناه يولاه إن  اذه السا ع لان طاصال أبادا    اى رخصاة 

هااا موايااع الطواصاال اسجطمااا ي فااي إيااران لعاارود غذاتيااة طوز ااع ماان المنظمااةة سفطااا  إلااى صااور طناي ط
ططضمن كطابة بال غة التبر اة. وذّكار باال لن مرشاد الجمهور اة اقسالمية فاي إياران   اي خاامنتي با ن 

   ى بلده أس طرّوج لبضاتع إسراتي ية الصنعة ولو بكميا  ضتي ة.
 25/8/2016 ،الحياة، لندن

 
 " لتوسيع البناء االستيطاني في قلب الخليلالواليات المتحدة تشعر بـ"القلق .44

 ان ي قهاا بشا ن  23/8/2016ال ل اا   ةأ ربا  الوسياا  المطاادة ا مر كياة :ستيد  ر قاا  -واشنعن 
ويااي النااعة الرسامي باسام  المخععا  اقسراتي ية لطوسيع البنا  اسسطيعاني في ي اب مديناة الخ يال.

ي متاااارض رده   ااااى سااااؤاي وجهطااااه لااااه "القاااادس" دو  كااااوم وزارة الخارجيااااة ا مر كااااي مااااارك طااااونر فاااا
البد  ببنا  وادا  اساطيعانية يهودياة جديادة فاي مديناة الخ يال ل مارة ا ولاى  "إسراتيل"بخصوا يرار 

إسااراتيل طخعاا   -منااذ  شاار ساانوا  "لقااد رأينااا  ااذه الطقااار ر الطااي طشااير إلااى أن اقسااراتي يين يطكاارون 
ي يين فااي مجماع  سااكرب فاي الخ ياالة وبالط  يااد إذا  بطا  صاااة  ااذه لبناا  منااازي ل مساطوعنين اقساارات

الطقاار رة فالناه يبادو أن  نااك مااولاة لطوسايع مساطوعنة إساراتي ية مدنياة فاي مديناة الخ يالة والطاي مان 
 من جانب الط سعينيين". بش ن الطوسع اسسطيعانية   ى أرض مم وكة جزتيا   ش نها أن ط ير ي قا  

 مااونة نااان نتااارض بشاادة جميااع النشاااعا  اسسااطيعانيةة والطااي  ااي نشاااعا  وأضااا  طااونر "كمااا طت
م ال  اذه الطاركاا  س طنساجم ماع رغباة إساراتيل المت ناة  وط ارارا   طقوض  م ياة السالمة وياد ي ناا مارارا  

 لطاقية ال الدولطين".
 24/8/2016، القدس، القدس
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 طعامهاات من قائمة عمر شركة طيران بلجيكية تلغي منتجات المست .45
اسطبتد  شرعة العيران الب جيكية الوعنية "خعاوط بروكسال الجوياة"ة كبارو شاركا   :القدس الماط ة

من شركة "لوفطهانزا" ا لمانية "الالوة بعتم الطنيل" من ياتمة ا عتمة  العيران الب جيكية وطتد جز ا  
اجهاااا مااان شاااركة "ااطااااه" فاااي الطاااي طقااادمها ل مساااافر ن   اااى ماااطن عاتراطهاااا؛ كاااون  اااذه الاااالوة ياااطم إنط

 المنعقة الصنا ية اسسطيعانية "بركان" المقامة شماي الضطة الغربية الماط ة.
جااا  ياارار الشااركة؛ ط بيااة لع ااب يدمطااه منظمااة ب جيكيااة مؤ اادة ل ط سااعينيين ااطجاا    ااى طوز ااع  ااذا 

 المنطج خاصة وأنه من منطجا  المسطوعنا .
 وني الذب أورد النب  اليوم  ان الشاركة يولهاا "االوة يتاّد منطجاا  ونقل مويع "يديتو  اارونو " اقل طر 

   يهة و  ير اسنقسام والخل ". مخط طا  
 24/8/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 عن كبح ميليشيات العراق الواليات المتحدةتقارير عن مذبحة تكشف عجز  .46

 /الط وجة بد م أمر كي في از اران ندما سيعر   ناصر "الاشد الشتبي"   ى : رو طرز –واشنعن 
يونياااو الماضاااية ااطجاااز  أو  اااذب  أو انطهكااا  اقاااوق  ااادد مااان المااادنيين يطاااوق بك يااار ماااا أ  ناااه 

ماان البااالغين والقصاار مطقااودين بتااد مااا يز ااد   ااى  700المسااؤولون فااي واشاانعن. ومااا زاي أ  اار ماان 
جهود الوسيا  من   ى رغم  شهر ن من سقوط المدينة الطي كان  متقل "دا  ". واد   اسنطها ا 

 المطادة لطاجيم دور "الاشد" في التم يةة بما في ذلك الطهديد بساب الد م الجوب.
ولم طادث الجهود ا مر كية ط  يرا  يذكر فمس او "الاشد" لم ينسابواة وشارك بتضها في جراتم سا ب 

 ا  ضد الطنظيم.ونهب  ناك و م اآلن يطادون أب جهد أمر كي ل اد من دور م في التم ي
شخصاا    اى ا يال وانطهكا  اقاوق ماا س يقال  ان  66وكان  ناك إجماع   ى أن المي يشيا  يط ا  

شخصااا  ماان  20أ نااا  فاارار م ماان الط وجااةة   ااى مااا ورد فااي لقااا ا  مااع أ  اار ماان  فااي آخاار ن 1,500
اط ين مان الاشاد أع قاوا الناجين وشيوخ التشاتر والسياسيين والديب وماسيين الغربيين. أ د  ؤس  أن مقا

النار   ى رجاي وصبية وضاربوا آخار ن بال وذبااوا الابتض. واططقا   اذه الرواياا  ماع نطااتج طاقياة 
 أجرطه الس عا  الترايية الما ية وشهادا  مسج ة بالطيديو وصور فوطوغرافية الطقع .

ؤولي اقدارة ا مر كياة و  ير  جز واشنعن  ن السيعرة   ى التنف العاتطي ي قا  كبيرا  اآلن لدو مسا
في وي  طمضي يواطها يدما  في خعا  مساا دة القاوا  الترايياة   اى اساطتادة الموصال ا  بار اجماا  
بك ياااارة والمتقاااال الرتيسااااي لااااا"دا  ". فالتم يااااا  الطمهيديااااة لطعهياااار المناااااعة الوايتااااة خااااارج المدينااااة 

ديب وماساايون غربيااون أن طرط ااب اسسااطراطيجية مسااطمرة منااذ أشااهر. و خشااى ز مااا  ساانة فااي التااراق و 
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 / ناصر الاشد طجاوزا  أسوأ في  اني مدن التراق. وكان الطنظيم اقر ابي سيعر   يها في از ران
 .2014يونيو 

ويقوي مسؤولون أمر كياون أنهام يخشاون أن طقضاي انطها اا  الاشادة إذا ط ارر  فاي الموصالة   اى 
وي بارز في إدارة الرتيس باراك أوباماا: "فاي كال فرا المصالاة بين سنة التراق وشيتطه. وياي مسؤ 

ااااديث دار بينناااا  ااان الطخعاااي  ل موصااال وفاااي كااال ااااديث أجر نااااه ماااع التاااراييين... كاااان  اااذا فتااال  
 موضو ا  ماور ا ".

ومع طوارد روايا  الناجين والمسؤولين التراييين وجما ا  اقوق اقنسان  ن انطها ا  الط وجةة ي ل 
ن فااااي البدايااااة ماااان شاااا ن المشااااك ة ولاااام يكشااااطوا فشاااال المسااااا ي لطاجاااايم ط ااااك المسااااؤولون فااااي واشاااانع

الطصاااتل. وفااي إفااادة صاااافية ل بياا  ا باايض فااي التاشاار ماان از ااران أباادو المبتااوث الخاااا بر اا  
ماااا غيرك ي قاااه مماااا وصاااطه ب ناااه "طقاااار ر  ااان أ مااااي واشاااية منطاااردة". ويبااال اقفاااادة ب ل اااة أياااام أب اااغ 

نبااار السااطير ا مر كااي أن  ناااك متااا  ماان الط وجااة فقاادوا بتاادما ااطجاازطهم صااهيب الااراوبة ماااافظ ا 
فصاااتل شاايتية. وبا ااوي مو ااد اقفااادة فااي البياا  ا باايض كااان مسااؤولون  راييااون وماققااون متنيااون 
باقوق اقنسان وا مم المطادة جمتوا أدلة   ى إ دام التشرا  وطتذيب المتا  مان الباالغين والقصار 

آخر ن. وبتد ناو  ل ة أسابيع ياي ما غيرك خلي شهادة أمام لجنة التليا   700 واخططا  أ  ر من
الخارجيااة فااي مج ااس الشاايوخ: "طاام ط قااي طقااار ر  اان ااادوث انطها ااا  فااي ا يااام ا ولااى ماان التم يااة 
وطبااين أن ك ياارا  منهااا لاام ط اان جااديرة بالطصاادية ل اان بتضااها باادا جااديرا  فااي النظاار إليااه". ورفااض ع بااا  

را  لقا  مته. وياي مارك طونرة ناتب الناعة باسم الخارجياة إن المساؤولين ا مار كيين أبادوا "ي قاا  قج
فااي الساار والت اان" إزا  الطقااار ر الطااي طاااد    اان أ ماااي واشااية. وأضااا : "ناارو أن أب انطهاااك غياار 

دنيين مقباااوي   اااى اقعااالق". أماااا ز ماااا  الاشاااد الشاااتبي فينطاااون أن فصاااات هم أساااا   متام اااة المااا
 ويقولون إن المطقودين إر ابيون من "دا  " يط وا أ نا  المتركة.

ورفض مسؤولون فاي الاكوماة الترايياة ا نباا  الطاي طااد    ان طتارض المادنيين ل تناف   اى نعااق 
واسع. وياي صطا  الشيخة ناتب مسطشار ا من الوعني إن  ناك بتض الاوادث و" ناك ال  يار مان 

 ر ر ليس لها أب أساس من الصاة".المبالغا  وبتض الطقا
وكاناااا  كباااارو الطصاااااتل الشاااايتية المساااا اة الطااااي دربطهااااا عهااااران وساااا اطها ظهاااار  خاااالي اساااااطلي 

وازداد  يااوة ونطااوذا . وبتااد أن سااا د  الاكومااة فااي الاادفاع  اان بغااداد  ناادما  2003ا مر كااي  ااام 
ذبح إر اابيو "دا ا " آس  أصبا   ذه الطصاتل ذرا ها. و  2014سيعر "دا  "   ى الموصل  ام 

جما اة شايتية يط قاى أ ضااؤ ا رواطاب مان  30التراييين من مخط ف العواتاف. و نااك اآلن أ  ار مان 
 الاكومة. وطشغل الجما ا  الرتيسية مناصب في الاكومة ومقا د في البرلمان.
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ياا  المطاادة وازداد   ذه الجما ا  يوة باصولها   ى جز  من المتدا  التسكر ة الطي با طهاا الوس
ب ياااون دوسر. ويشاااير مساااؤولون أمر كياااون  20وطز اااد ييمطهاااا   اااى  2005أو أ عطهاااا ل تاااراق مناااذ  اااام 

وخبرا  مسطق ونة وصور وطسجيل  فيديو نشر ا أ ضا  في الطصاتل الشيتية   ى اقنطرن  إلى أن 
 دبابا . ذه ا س اة طشمل اامل  جند مدر ة وشاانا  و ربا  " امطي" ومدفتية واطى 

"الاشد الشتبي" مسؤوي أمام رتيس الوزرا  ايدر التبادب رسميا . أما من النااية الطت ية فالن فصاات ه 
 الرتيسية س طس ي إس أمام نطسها وطرفع أ لمها وشتاراطها وطط قى الد م من في ة القدس.

ين أنهام لام ط ان لاديهم وياي ديب وماسي غربي طابع الام ة   ى الط وجاة إن ماا ااد مان طا  ير ا مار كي
 يوا  في المدينة ولم يطمكنوا من رصد اسنطها ا .

مايو ناشد المرجع الشيتي ا   ى آية هللا   ي السيسطاني المقاط ين  /وفي السادس والتشر ن من أيار
شاايخا   اماياة الماادنيين. وياااي السيسااطاني مقطبسااا  يااوس  ل رساوي: "س طغ ااوا وس طم  ااوا وس طغاادروا وس طقط ااوا

فانياااا  وس صااابيا  وس امااارأة وس طقعتاااوا شاااجرا  إس أن طضاااعروا إليهاااا". ل ااان ك ماطاااه وطهديااادا  الوسياااا  
 المطادة لم طجد آذانا  صاغية.

مااايو وكااان ذلااك فااي الشااماي  /وويتاا  أوي انطها ااا  الاشااد المنهجيااة فااي السااابع والتشاار ن ماان أيااار
ة اااين أويطاا   ناصااره أو يااوا  ا ماان مجمو ااة ماان الشااريي ماان المدينااة فااي منعقااة سااجار الزرا ياا

 اما  ف   ر وايطادو م بتيدا ة   اى ماا  15من الذكور الذين طب غ أ مار م  95و 73الطار ن وفص وا بين 
أفاد ماافظ ا نبار والديب وماسي الغربي الاذب يااي: "ماا زلناا   اى اطصااي بالنساا  وا عطااي الاذين طام 

ة... وما زالوا س يترفون مكان الذكور". وأضا  أنه في الطاساع والتشار ن طس يمهم إلى مم  ي الاكوم
ماان الااذكور و"باادأوا  20ماان أيااار وفااي غاارب مناااعة سااجار الزرا يااة فصاال  ناصاار الاشااد الشااتبي 

يقط ونهم. ووص   الشرعة  ندما لم يتد  ناك سوو  ل ة أايا . أخذطهم وألقطهم في مخيم ل نازاين". 
كااانوا مر ااوبين لااذا رطبااوا شااكل  ماان أشااكاي الامايااة  نطسااهم فااي بغااداد. وأ ااد الااراوب  وطااابع إن ال ل ااة

 الاادث.
شخصااا  يخطبتااون فااي مناازي  50اااو نوأب ااغ الناااجون ال ل ااة أاااد ا  اااديميين ويااالوا إنهاام كااانوا ضاامن 

بايض اين رأوا الشرعة طرفع   م التراق   ى مدرساة ير باة. ولواا  المجمو اة بقعاع مان القماا  ا 
فع ب  منهم الشرعة طرك المنزي. واين خرجوا فصل الذكور  ن بايي أفراد أسر م. ونقال ا  ااديمي 

وألقاي القابض   اى الضااب . ويااي ا ميار ز اد بان  17 ن الناجين يولهم إن ضابعا  فاطح الناار ويطال 
 اماا   69ماره ر د الاسينة مطوض ا مم المطادة السامي لاقوق اقنساان ومساؤوسن  رايياان ونااج  

إن ط ك التناصر كان  من كطاتب "ازب هللا" و ي واادة من أيوو الطصاتل الشيتية المس اة وطرطب  
ارطباعااا  و يقااا  بطي ااة القاادس اقيرانااي. وطتطباار الوسيااا  المطااادة الجمااا طين ماان الجما ااا  اقر ابيااة. 
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ها جتطر الاسيني إنهم "يسطندون في ونط  ال طاتب اشطرا ها في انطها ا  الط وجة. وياي الناعة باسم
ط ااك الماازا م إلااى اطهامااا  يردد ااا سياساايون فااي إعااار مااولااة قبتاااد ال طاتااب  اان  م يااا  ا نصااار 

 والموصل".
ووصف الناجون كيف ط دساوا فاي غار  صاغيرة ويا اا  ضايقة وارماوا مان العتاام والشاراب وكياف 

ناصر "الاشد" بالضرب   اى الماطجاز ن بالتصاي كابدوا سلطقاط ا نطاس في أجوا  خانقة. وانهاي  
والقضاابان والخااراعيم وأ  نااوا أنهاام ي اا رون لماان يط ااوا فااي "مذباااة ساابايكر" الطااي ارط بهااا "دا اا " فااي 

 من علب القوة الجوية. 1700اين يطل  2014از ران 
رو  امااا  و ااو وااااد ماان سااطة ناااجين إنااه اشاار فااي غرفااة داخ هااا  شاارا  ا ساا 32وياااي رجاال  مااره 

اآلخر ن و داه مقيدطان ورا  ظهره. وأضا : "بدأوا يضربوننا با يدب والسكا ين وال ابل . واين فقد 
 أناس الو ي صرخنا فيهم: سيموطون. فقالوا:  ذا ما نر ده".

وفي طسجيل فيديو صاوره مساؤولون ما ياون ياا نااج آخار كياف أ عا  التناصار المسا اة ا سارو 
لقعرة مياه زجاجا  كي يطبولوا فيها  م أمرو م أن يشربوا منهاا. ووصاف  التعشى الذين كانوا يطويون 

 اماااا  مااارارا  وط ااارارا   17 اماااا  كياااف شاااا د مقااااط ين يضاااربون ابناااه الباااالغ مااان التمااار  47رجااال  ماااره 
شخصا  أوستو م ضربا . وكان الرجل واادا  من السطمتة وخمسة ناجين الذين أفرج  15ويام ون ج ث 
 ر د أن نتر  مصير أبناتنا. نتطبر ا مر كيين مسؤولين  ن كل ما ادث". نهم. وزاد: "ن

أسايرا  ممان ااطجازطهم فاي الصاقلويةة  49ياي ا ميار ز اد إن التناصار الشايتية يط ا  ماا س يقال  ان 
مان  643أسير بتاد ياومين. ل ان ماا زاي مصاير  800أربتة منهم ذباا . وطويط  ا  ماي الواشية مع 

 س . وسج   أسماؤ م في ياتمة يدمها المسؤولون الما يون إلى ا مم المطادة.الصقلوية مجهو 
وفاااي الساااابع مااان از اااران وصاااف الشااايخ   اااي امااادة و اااو أااااد شااايوخ  شااايرة الماامااادة فاااي ااااديث 
ط طز وني ما أع ة   يه "جر مة إبادة" ويطل "التشرا  من أبناتنا". وفي اليوم ذاطه أب اغ مااافظ ا نباار 

ر كااي باخططااا  متااا  ماان الساانة. وأصاادر ا مياار ز ااد بيانااا  يسطشااهد فيااه "بطقااار ر مطجتااة السااطير ا م
ل غاية وجديرة بال قة"  ن ادوث انطها ا  طضمن  إ دام رجاي وصبية. وفي الطاسع من از رانة أب 
يبل يوم وااد من اقفادة الصاافية الطي يدمها ماا غيركة أصادر  " ياومن راياطس ووطا " طقر ارا   ان 

   ماي الواشية المز ومة في سجار والصقلوية.ا
وأخياارا أنشااا   يااوا  ا مااان الترايياااة بمااا فيهاااا جهااااز مكافاااة اقر ااااب الاااذب دربطااه الوسياااا  المطاااادة 

ألااف ماادني ماان  100اااو نمماارا  آمنااة ووجهاا  الماادنيين ل يطيااة الخااروج ماان المدينااة. وماان  اام طمكاان 
 الطرار منها. 

  25/08/2016 ،الحياة، لندن
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 رفع الحصار إذا فازت فتح؟هل سيُ  .47
 د.فايز أبو شمالة
من اة المرشح للنطخابا  أن ير  الورد   ى عريا  الناخبينة ول ن من واجب الناخب أن 
يسطتمل  ق هة ويس ي المرشح: كيف سطعور الب دة وطغير الوايعة وطتمر ما خربطه  لث اروب؟ ما 

 من طرأسوا المج س من يبل؟ الجديد الذب سطقوم بهة و جز  ن القيام به
غزة طا  الاصار اقسراتي ية و ؤكد وز ر الارب الصهيوني ليبرمان: إن غزة سطظل طا  
الاصار اطى يطم نزع سل  المقاومةة فهل متنى ذلك أن المرشاين الذين سيطوزون برتاسة 

النية ل سر إرادة  المجالس الما ية في غزة يادرون   ى كسر يرار وز ر الارب الصهيونية أم لديهم
 المقاومةة ونزع سلاهاة وطاقية شرط ليبرمان لطتمير يعاع غزة؟

في كل الاالطين لن ينجح الطاتز برتاسة المج س الب دب في غزة وخان يونس ورفح وبايي مدن يعاع 
  غزة في الط  ير   ى برنامج المقاومة الطي ططصدو ل تدوانة وكذلك لن ينجح الطاتزون في اسنطخابا

الما ية بالضغ    ى إسراتيل كي طرفع الاصار  ن غزةة والشروع في الطتميرة وسيبقى الوضع 
  ى ما  و   يه اطى ولو صب  الس عة الط سعينية الماي في بنوك غزة صبا ة وذلك  ن الطتمير 
ة مقطرن برفع الاصارة ورفع الاصار مقطرن بنزع سل  المقاومةة ونزع سل  المقاومة يتني طتر 

 نسا  غزة وصبايا ا من الشر  الذب يج  هن بالبها  والصطا .
 فهل سينجح الطاتزون في ز ادة المنح والمسا دا  المقدمة من الدوي الماناة؟

من المؤكد أن ا مواي الطي طقدمها الدوي الماناة لطعو ر  مل الب ديا  س طقدم من أجل  يون 
نما  ي مقدمة وفة خعة  مل سياسية واستة المدوة وأز م أن  بتض الشخصيا  أو السياسا ة وا 

كل المنظما  الماناة لم طويف مسا داطها ل مجالس الب دية عواي السنوا  التشر الماضيةة وبغض 
النظر  ن شخا رتيس الب ديةة و ل  و ينطمي لاركة اماس م ل المهندس يايى ا سعل من 

السيد مامد النجار من المغازبة فكل ما  خان يونسة أو كان رتيس الب دية ينطمي لاركة فطح م ل
يهم الماناون  و طسيير المناة ل مؤسسة الممنواة بنجا ة وبغض النظر  ن رتيس المؤسسةة و ذا 
ما طؤكده مص اة مياه الساالة ومؤسسة أنيراة والمؤسسة ا لمانية ل طنميةة واقغا ة اقسلميةة 

 UNDBضية ا وروبية ل مسا دا ة ومؤسسة وجمتية المسا دا  الشتبية النرو جيةة والمطو 
 وغير ا.  USAIDوفي الططرة ا خيرة مؤسسة  CHFومؤسسة 

بقى أن أشير في إعار الطتمير إلى المواعن الط سعيني نطسهة والذب س يم ك فرصة  ملة وس يم ك 
ورةة وس يو  يومهة ويضرب   يه الاصار التام اصارا  خاصا ة  ذا المواعن وس يمكنه دفع الطاط

يمكنه القيام بواجبه في الطتميرة  ذا المواعن التاعل  ن التملة والذب ينطظر المسا دا  الغذاتيةة 
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لن يطارر من  ذه الاالة إس مع انكسار الاصارة فهل سينجح رتيس ب دية منطخب أن يكسر 
الصهاينة في نزع اصارا  سياسيا  وايطصاديا  واياطيا    ى يعاع غزة دون أن يسهم في ط بية شروط 

 سل  المقاومة؟ و ل يقدر   ى ذلك؟ و ل يجرؤ؟
 و ل يقبل أب ف سعيني أن يغمس رغيف خبزه في دم المقاومة الناز ؟

 24/8/2016فلسطين أون الين، 
 
 قتل األطفال في األيديولوجيا الصهيونية .48

 د. فايز رشيد
ي ناب س في الضطة الغربيةة يطل العطل الرضيع   ي دوابشةة اسطشهد اريا    ى أيدب مسطوعنين ف

سنة بدم  بارد وبصورة غير مشرو ة. ال ل ة لم يمّ  وا  17سنةة ونديم نوارة  16مامد أبو ظا ر 
خعرا    ى يوا  اساطلية كان ا خيران منهم يمشيان يرب اات  خارج سجن  وفر بالقرب من رام 

 اقيبطه المدرسية   ى ظهره. هللا. وكانا في عر قهما إلى بيطيهماة يامل كٌل منهما
العطل مامد الدّرة اغطالوه في اضن والدهة وغير م ك يرونة إذ يسطشهد كل بضتة أيام عطل 

عطل   560ف سعينية جرا  طترضه قعلق نار في الضطة الغربية أو غزةة كما اسطشهد أ  ر من 
شؤون ا سرو والمارر ن . لقد أشار  بيانا   يتة 2015خلي التدوان الصهيوني   ى غزة  ام 

 2015واطى منطصف أبر ل  1967الط سعينيينة إلى أن يوا  اساطلي اقسراتي ي ا طق   منذ  ام 
ة وااليا يب غ 2000ألف االة ا طقاي منذ بداية انططاضة ا يصى  ام  95ناو م يون ف سعينية منهم 

 عطل. 450أسيرة منهم يرابة  7000 دد المتطق ين في السجون ومرا ز الطوييف اقسراتي ية اوالي 
عطل . كما  266ة 1ة منهم 2014أسيرا  خلي  ام  059ة 6لقد أ د  الهيتة   ى أن إسراتيل ا طق   

أسيرا  226ا طق   أ  ر من ألف ف سعيني منذ بداية التام الاالي. لقد ب غ  دد الشهدا  من ا سرو 
 د اس طقاي أو اق ماي العبي باقهم.بسبب الطتذيب أو القطل التمد بت 1967منذ  ام 

يمكن اسسطخلا مما سبة أن يطل ا عطاي الط سعينيين والترب  طذكروا مجزرطي يانا ا ولى 
وال انية في لبنانة ومجزرة مدرسة بار البقر في مصرة وكل المجازر اقسراتي ية ضد شتبناة منذ ما 

 "طوراة الم ك"قيدة الصهيونية. خذوا م ل كطاب يبل إنشا  ال يان واطى ال اظة!ى يدخل في ص ب الت
ة لقد ا طمد فيه مؤلطاهة   ى ما 2009ل ااخامين يطسااق شبيرا و وسي اي يطسور الصادر في  ام 

ورد في الطوراة  الُماّرفة بالعبعى من طعرق إلى يطل ا عطاي واطى الرّضع منهم. الططوو سُبق  
يسطن دون فيها إلى أاكام الطوراةة في إيناع شار هم  بطصر اا  لااخاما  مجمع الهيكلة الطي

بادة ل ط سعينيين. فقد أصدر الااخاما   وجنود م ومسطوعنيهمة بشر يَّة ما يقدمون   يه من يطل وا 
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يسطن دون فيها إلى شر يَّة القطل واقبادة وارط اب المجازر بنا    ى ما  " آرطس"فطوو نشرطها صايطة 
في يوم  ملق. فم ل أصدر الااخام مردخاب إليا و فطوو في طبر ره ل مجازر نصَّ    يه الطَّوراة 

لى سطر المزامير:  سو  أواصل "اقسراتي يةة يسطند فيها إلى اكم الطَّوراة في شكيم بن امورة وا 
 ."معاردة أ داتي والقبض   ْيهم

لطنطقل إلى ا دب  الرواية  طجاوز  الد وة إلى يطل ا عطاي الط سعينيين والترب التقيدة الصهيونيةة
كما الشترىة فم ل   ى سبيل الم اي وليس الاصرة فالن الشا ر الصهيوني رافي دانة يكطب 

يطادث فيها  ن عطل يهودب يطجسد في أب  صر وأب مكانة يقوي رافي:  "اكاية"يصيدة بتنوان 
آس  السنين. و طابع: زتيفة  ل طترفون زتيف؟ س ليس ايا اآلنة أجلة عطل صغير لم يكبرة منذ 

زتيف عطل لم يكبر بتدة واين ااصر الغزاة  ذه المدينةة ما . ول ن  ل طر دون أن طموطوا م ل 
 زتيف؟ سة إذن صوبوا بنادي م ناو الشرق.

ذا ما طرسّخ  في ا طناق أيديولوجي لطتة دينية متينةة فهي سل  ذو ادينة ا عطاي قيدة يطل  ة وا 
 19 الجمتة  " آرطس"أعطاي الطتة الدينية ذاطها. لقد نشر  صايطة  يتني أن طصبح نهجا ضد

. ومنذ ط ك ا ويا  ا ولىاخططوا في سنوا  الدولة  أشكناز ةأن أبنا   اتل   ىةأغسعس الاالي
اطى اآلنة س يمر يوم من دون أن يطوجه شخا إلى داترة متنية باخططا  ا عطاي في إسراتيلة 

أخطي لم طتد من "ة "أخي اخططى"إلى اد كبير يصا من سبقوه. لياكي يصة مؤلمة طشبه 
. و ناك من "لوالدطي كان  أخ  طوأم ولم نر ا"ة "أخة ولم نترفه أيضاكان لوالدب "ة "المسطشطى

 يسطصتبون إخطا  مشا ر م. فيقومون بالبكا  والصراخ وع ب المسا دة.
 اجر  إلى ف سعين  اتل  من بولندا  ا صل في اخططا  ا عطاية أنه ومع إنشا  دولة ال يانة

وطشيكوس وفا يا والنمسا وألمانيا و نغار ا وغير اة يبل إنشا  الدولة وبتده. سكن  في ديمونة وكطار 
وايطا. ُرزيوا ب وسدة ل ن المسطشطى أو التيادة أو يسم الوسدةة  أبيبسابا وبيطح ط طا والقدس وطل 

. وبتد يوم أو يومينة أسبوع "الر اية"مرضى أو ياطاجون إلى  باجة أنهم ا وسدكان  ط خذ  ؤس  
أو أسبو ينة يقاي لهم أن الولد يد ما . س يوجد يبر ل دفنة ولم يتعوا شهادة وفاة. إذ بوا إلى 
بيوط م وسيولد ل م أوسد غيره.  ذا ما ييل لهم. كل يصة  ي  الم باد ذاطها. لقد اع ع الشارع 

ة كهذهة س سيما اوي القادمين من اليمن. كما  اتل  جا   من الصهيوني   ى يصا ك ير 
. إلى من يجب الطوجه؟ س ي ال  يرون منهم. والبتض اآلخر باث فق   ن أاد ليسمته. أن أوروبا
 غربيينى اخططوا في الططرة نطسها الطي اخططى فيها أعطاي من اليمنة ومن دوي الشرق أشكناز أعطاي

م  ذه الظا رة في ال يان  امشيا. يطضح اآلن أن الظا رة كان  اقيقية ودوي الب قان. ا ُطبر اج
وواستة. ط طي يرا ة المتعيا  الطالية لمترفة يوة  ذا اس طشا : لجنة الطاقية الرسمية الطي اقق  
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لتاتل  من  أعطاياالة اخطعا   30في اخططا  أبنا  اليمن   ى مدو بضع سنينة يام  بطو ية 
   المطادة.والوسيا أوروبا

 متدودة فق . أيام ذا التدد خلي  أضتا يام  بطو ية سبتة  " آرطس"
 ناك شي  آخر جديد و و أن بتض التاتل  طقوي أن أبنا  ا اخططوا في فطرة اسنطداب البر عانية  

في متسكرا  اس طقاي في  –ة يبل إنشا  ال يان وخارج ادوده وا ربتينيا أب في ال ل ينيا  
 يتة  26باخطصارة  ذه  ي الصهيونيةة الطي ا طبرطها الجمتية التامة لألمم المطادةة كما يبرا. 

 ."شكل من أشكاي التنصر ةة والطمييز التنصرب "ومنظمة اقويية دولية 
أجمل ا مها  الطي انطظر  ابنهاة و اد مسطشهدا. فبك  دمتطين "  ى الجانب الط سعينية فالن 
فما بال م بقطل … "الاداد. لم طنطه الاربة ل نه  ادة  اد مسطشهداوورداة ولم طنعو في  ياب 

ا عطاي؟ ليطصور كل مّنا لدييقةة أن أعطاله أو أاطاده ا عطاي كانوا في مال ا عطاي الط سعينيين؟ 
و م ُمترضون ل قطل من التدو في كل لاظة؟. لقد أصدر  داترة إ لم العطل في وزارة اق لم 

نا أوضا  فيهة أنه اسطشهد منذ بداية انططاضة ا يصى واطى نهاية شهر مارس الط سعينيةة بيا
وأضا ة أن يوا  اساطلي  عطل. 13000عطلة وجر  أ  ر من  2070ناو  2016 الماضيى 

عطل؛ طترض  480ة وما زاي في سجون اساطلي 2000عطل منذ  ام  12000ا طق   أ  ر من 
ي امل  اس طقاي والطاقية وانطزاع اس طرافا  باق راهة في منهم ل طتذيب واس طدا  خل 95%

غياب ماامين أ نا  اسسطجواب. واسطترض البيان انطها ا  يوا  اساطلي ويعتان المسطوعنين 
ة وياي: إن اساطلي 2000سبطمبر  ام  28باة العطولة الط سعينيةة منذ بداية انططاضة ا يصى في 

ة بذر تة إلقا  الاجارة   ى يوا  اساطلي والمسطوعنينة فيما يطترض عطل 700يتطقل سنويا ناو 
 ع بة المدارس إلى انطها ا    ى الاواجز التسكر ة المقامة   ى مداخل المدن والقرو والمخيما .

ططضمن اقاصاتية أرياما أوسعة غير أن ما أوردناه ي قي صورة واضاة   ى اقيقة أوضاع أعطالنا 
 منها مدينطنا الخالدة القدسة بطتل فاشية اساطلي الصهيونية وساديطه المع قةةوبض 67في مناعة 

الطي س م يل لها في الطار خ. فاشية جديدة معّورة!  ذه الطي طتطنقها إسراتيل وفاشّيو ا المسطوعنونة 
 الذين يعبقون أساليبها في الططنن بقطل الط سعينيين واطى ا عطاي.

. لقد سن  "يجوز يطل العطل الرضيع التربي" ااخاما  في المدارس الدينية: ذه  ي نطاتج طتاليم ال
 اماة  14ال نيس  يراراة ُيطيح ل ماا م اقسراتي ية إصدار أاكام باة ا عطاي الط سعينيين دون سن 

ومشروع يرار يطيح لس عا  اساطلي إبتاد  اتل  المقاومين إلى الخارجة و ال ا يطيح ساب 
 أو يقوموا بز ارة  اتلطهم. "المخربين"س  من النواب التربة ممن ُيظهرون طتاعطا مع  ضوية ال ني
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س نسطغرب الجراتم النكرا  من جي  طربّى   ى طتاليم الاايد ماتير كاااا اانا والقااادة بن غور ون 
وغولدا ماتير ونطنيا و ورابين وبير ز وغير م. ومن يبل   ى يدب وطتاليم كل من  رطزي 

 ابوطينسكي.وج
س نسطغرب  ذا اقجرام الذب ُيمارس إسراتي يا  اكومة  وشار ا  ومسطوعنين وجيشا وااخاما . س 
نسطغرب ذلك من شارع يطاوي بطسارع  ااد إلى الطعر  والاقد   ى كل التربة و  ى رأسهم 

لوجية القطل والتنفة الط سعينيون بالعبع. س نسطغرب ذلك من دولة ُطرّبي أجيالها المطتايبة   ى أيديو 
 و قافة ال را ية ل ط سعينيين والترب.  ذه  ي اقيقة إسراتيلة الطتبير المادب  ن الصهيونية.

 25/8/2016القدس العربي، لندن، 
 
سرائيل.. تغيرات في األحالف واألدوار .49  إيران وتركيا وا 

 ماجد كيالي
ي يميين في الشرق ا وس : إيران وطركيا من المبكر الط هن بالطغيرا  الماطم ة في أدوار الطا  ين اق

سراتيلة وما يطت ة بمكانة كل وااد منهم في المنعقة ونو ية  لياطهة الصرا ية أو الطنافسيةة  وا 
 بالدولطين ا خيرطين.

فنان إزا  وايع مطاركة س أاد يتر  مطى وكيف سيسطقرة باكم الططا ل  والط يطا  ال بيرة 
أوس. و انياة  ن الصراع   ى سور ا لم ياسم بتدة ولم ططضح أبتاده وط  يراطهة والسر تة الجار ة؛  ذا 

مكانة الدوي اقي يمية المتنية وكيطية  -  ى ا غ ب-إذ مآس   ذا الصراع  ي الطي سطادد 
 طموضتها في الوضع الجديد. 

ن وجود اة أو  يمنطهاة و ال اة با طبار أن الوسيا  المطادة لم طوضح مدو "انساابها"ة أو طخططها م
في  ذه المنعقة. رابتاة  ناك أيضا دخوي روسيا بقوة   ى مسر  الصراع في المنعقة من البوابة 
السور ةة و ي في  ذه الاالة طنازع إيران   ى النطوذة وطنسة مع إسراتيلة و مة طتاون بينها وبين 

 طركيا مرشح للزديادة سياسيا وايطصاديا وربما أمنيا. 
 

 رات جديدةتطو 
ة وبرضى -مع روسيا- مة ما يرجح أننا إزا  طار خ جديد ل شرق ا وس  ط تب فيه القوو اقي يمية 

أميركية الدور ا  بر في طشكيل النظام اقي يمي الجديدة إذ شهدنا مؤخرا عي الخل  الطركي 
عوي يعيتة  والروسية و قد الرتيسين بوطين وأردوغان اجطماع يمة بينهما في بعرسبرغة بتد
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وطصارع   ى ا جندة اقي يميةة ويد بدا أنهما طوافقا   ى طنسية سياساطهما اقي يميةة فضل  ن 
 اسيطصادية. 

بديهي أن  مة دوافع  ج   ذلك؛ منها مااولة اسنقلب الطركية مع ظهور شبها    ى رضى 
روسيا أن التلية مع طركيا أميركية  م بروز القوة ال ردية  ب ب دى في المسر  السوربة وشتور 

يمكن أن طق ل من  وايب طورعها في سور اة مقابل شتور طركيا ب ن روسيا أضا   امل مقررا في 
سور ا   ى اساب إيران. و ذه التوامل ك ها دفت  طركيا لمراجتة سياسطها إزا  الصراع السوربة 

 دا  ىة واث الجهود ناو إيجاد واسنخراط في الجهد الجارب لمااربة طنظيم الدولة اقسلمية 
يجاد اكم يم ل كل السور ين  باسب طصر اا  لبن  مخارج سياسية ط طل وادة الطراب السورب وا 

   ي ي در م رتيس الوزرا  الطركيى.
وطرو طركيا أن  ذا يطيد ا بصد عمواا  ازب اسطااد الديمقراعي ال ردب اسنطصاليةة و و الازب 

يجاد اكم يشمل كل السور ينة ما يتني اسنطها  من الشقية لازب التماي ال ر  دسطاني  الطركيىة وا 
 ات ة ا سدة مع الاطاظ   ى الدولة السور ة؛ و ي اسنتعافة الطي ططقاعع مع الا يف الروسي. 
ونقعة يوة طركياة بالقياس قيرانة جاذبيطها أو يوطها اسيطصادية ومويتها الجغرافي و ليا  

 طربعها بروسيا في البني الطاطية والطجارة واسسط مار.اس طمادية الطي 
مقابل  ذا الطعور وجد  إيران نطسها مضعرة ل دخوي في لتبة مزدوجة يوامها طتز ز  ليطها مع 
طركيا وا  عا  طسهيل  لروسيا في أراضيها ويبوي مكانطها في الصراع السورب. والمتنى أنها لم طقف 

ن منافسطها طركيا وا يططها روسيا؛ ايث ططخو  أن يكون   ى مططرجة   ى طتمة التليا  بي
اساب الطنسية بين عهران وموسكو ودمشةة والذب طقرر في اسجطماع الذب  قده وزرا  دفاع  ذه 

 الدوي في عهران يونيو/از ران الماضي.
و جل ذلك سار   لوضع يا دة  مدان التسكر ة طا  طصر  سل  الجو الروسية الذب يام 

 تا  جوية منها لضرب أ دافه في سور اة و و طعور بالغ ا  مية في  ليا  إيران بروسياة بع
وذ ب  ببرغماطيطها اد طعو ر  لياطها مع طركياة أيضاة ولهذا جا   ز ارة مامد جواد ظر ف وز ر 

 خارجيطها إلى أنقرةة و مة ز ارة مقب ة ل رتيس الطركي إلى عهران. 
يران وطركياة يكون   كذا فالن  ذه الطعورا  روج  قمكان ييام ططا م أو ا ف  ل ي بين روسيا وا 

من مهامهة أيضاة إيجاد مخارج سياسية مناسبة ل صراع في سور اة بما ياافظ   ى مصالح كل 
يران وطركياىة مع اقيرار ب ن اليد العو  ة باط  لروسيا في  ذا المجاي.  ا عرا   روسيا وا 

لططا ل  الجار ة ططم في ظل اسفطقاد لدور  ربي فا لة فالدوي الطي كان  الجدير بالملاظة أن ا
فا  ة في المشرق التربي  سور ا والتراقى باط  بم ابة سااة ل صراع الدولي واقي يمية أما مصر 
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فل يبدو لها أجندة واضاةة في اين أن الدوي الخ يجية غير يادرة بمطرد ا   ى سد  ذه ال غرةة 
لفا  بتضها مع طركيا بسبب طوجسها من د مها ل طيار اقسلمية ما يجت ها غير نا يك  ن خ

 يادرة   ى اسط مار الدور الطركي في الشرق ا وس . 
 

 نظرة إلى األطراف المعنية
أوسة إيران: منذ ييامها انشغ   إيران بطتز ز نطوذ ا في المشرق التربي من مداخل القضية 

ية المذ بية  الشيتيةى في المجطمتا  التربيةة مع طخ ية يوو ازبية الط سعينيةة وطنمية التصب
ومي شيا   سكر ة وشبكا  خدمية موالية لهاة بمتنى أنها أدار  سياساطها   ى أساس المزج بين 
النطوذ المالي والنطوذ التسكرب والنطوذ ا يديولوجي الديني والعاتطية ووفة سياسة طدخ ية مكشوفة في 

 لتربية. شؤون الدوي ا
مع كل ذلك فالن السياسا  الطي انطهجطها أسهم  في طقويض صورطها واناسار نطوذ ا في 
المجطمتا  التربية أوسة سنكشافها كدولة دينية وايدة في المنعقة طاط م لنظام "الولي الطقيه". و انياة 

ذ بيةة و و وباكم عابتها العاتطي و م ها   ى شة وادة مجطمتا  المشرق التربي   ى أسس م
ا مر الذب أخطق  فيه إسراتيل. و ال اة لويوفها مع نظام ا سدة ومقاط طها مع المي شيا  الترايية 
وال بنانية السور ين دفا ا  نه. ورابتاة باكم  يمنطها   ى التراقة وطد يمها مكانة القوو العاتطية 

 و يين"   ى أجزا  كبيرة من  ذا الب د. الموالية لها. وخامساة لد مها اسنقلب في اليمن وسيعرة "الا
فضل  ن ذلك فقد ظ   إيران موضع شك وشبهةة فهي لم طقدم النموذج لدولة منططاةة س با طبار ا 
دولة إسلميةة وس با طباره دولة ديمقراعية. فنسبة ل ونها دولة إسلمية اطسم خعابها الديني بالطشددة 

ة وطبني نهج "الولي الطقيه"ة فضل  ن العابع المذ بي وبهيمنة "الارس ال ورب"   ى الس عة
 المكشو ؛ ما اد من إمكانية طوسيع نطوذ ا في اقعارا  الشتبية في الب دان ذا  ا غ بية "السنية".
أما بالنسبة س طبار ا دولة ديمقراعيةة فبديهي أن اس طبارا  السابقة ططيد بالضتا  مبنا ا باخطزاي 

مع طاكم رجاي الدين بالطشر ع والقضا  وب جهزة الدولة  -  ى أ ميطها-بة انطخابية الديمقراعية إلى لت
وموارد ا. أيضاة وفي وايع اليوم طجد إيران أنها في اليمن طقف في وجهها الستودية وبايي دوي 

 الخ يجة وفي التراق  مة الوسيا  المطادة ويعاع مهم من ا  رادة وفي سور ا  مة روسيا وطركيا. 
لاديث اآلن يدور  ن مس لطينة أوس ماة طراجع مكانة إيران في سور ا لصالح النطوذ الروسي. ا

و انيطهماة طراجع ااطماي ييام نوع من الطاالف الروسي اقيراني السوربة لصالح ماور  ل ي آخر 
يران وطركيا.   يضم روسيا وا 
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طركيا   ى شتبية كبيرة في الب دان ى ااز  2002 انياة طركيا: منذ صتود ازب التدالة والطنمية  
التربية مع نجاااطها اسيطصاديةة ومساندطها ل ترب في يضية ف سعينة سيما أن ليس  لها مي شيا  
كما إيرانة وس طشطغل   ى إذكا  الطوطرا  في المجطمتا  التربية. ل ن مع اندسع ال ورا  التربيةة 

مشهد بموايطها السياسية واسطضافطها ل سور ين خاصة في سور اة دخ   طركيا بشكل يوب   ى ال
 اللجتين وااطضانها ل متارضة السور ة السياسية والمس اة.

ل ن الد م الذب يدمطه طركيا ل  ورة السور ة لم يرق إلى د م إيران ل نظام السوربة نا يك  ن 
راد والعاتطة المطا ب الداخ ية الذب اص   لها جرا  ذلكة   ى الصتيد الداخ ي من جهة ا  

الت ويةة والمتارضة الت مانيةة  م   ى الصتيد الخارجي من جهة روسيا وبتض الدوي التربية   ى 
خ طية د مها الطيارا  اقسلميةة  ذا إضافة إلى القيود ا ميركية واقسراتي يةة   ى دور ا اقي يمية 

 و دم طتاون أوروبا متها.
يرانة لم يمنع  ذه الدوي اللف  أن  ذا الطنافسة أو الطصارع  المضمر بين طركيا وكل من روسيا وا 

من اسطمرار  لياطها ال ناتيةة و ليا  الطتاون اسيطصادبة رغم أن كل منها يطمسك ب جنداطه في 
 مواجهة العر  اآلخر خاصة في سور اة ما يطسر الاديث  ن ا ف  ل ي طركي إيراني روسي. 

يرانة إذ يب غ الناطج السنوب قيران اوالي  نا طجدر ملاظة ادود القوة و  ميزاطها بالنسبة لطركيا وا 
آس  دوسرة بينما الناطج السنوب الطركي يب غ اوالي  10ب يون دوسرة مع دخل ل طرد يقدر با  800

 ألف دوسر كدخل ل طرد. 13ألف ب يون دوسرة مع 
س تا صنا يةة طب غ ييمة  %15اة ب يون دوسر سنوي 38وبينما طصدر إيران بضاتع ونط  بقيمة 

منها س تا صنا يةة   ما أن إيران طم ك  روة نطعية  %87ب يون دوسر سنوياة  114صادرا  طركيا 
 ات ةة ومسااطها ضتف مسااة طركيا. وبينما طتوي إيران   ى الد م الروسي فالن طركيا طرطب  

غم أن ذلك لم يطد طركيا في متادسطها بتليا  و يقة مع الوسيا  المطادةة وبتضوية "الناطو"ة ر 
 اقي يمية  م يا. 

ذا كان  إيران طسطنز  جز ا كبيرا من إمكانياطها في التراق ولبنان وسور ا فالن طركيا طتاني بدور ا  وا 
من مشكل  داخ ية  ا  رادة الت و ونة الطوجس الت ماني اقسلميىة ما ياد من يدرطها   ى 

 ارجية؛ بالقياس قيران.الطتاعي مع الم طا  الخ
يران   ى مكانطيهما اقي يميةة سيما في سور ا والتراقة طقف   ال اة إسراتيل: بينما ططصارع طركيا وا 
إسراتيل مططرجة طقر باة ومسططيدة من الصرا ا  التربيةة ومن الطنازع بين إيران وطركيا  والستوديةىة 

ية وعاتطية وأ نيةة ما جت ها في ظل  ذه ومن طصدع مجطمتا  المشرق التربية   ى أسس مذ ب
 ا وضاع الدولة ا   ر اسطقرارا وطعورا ويوة في المنعقة.
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ومن ططاا موايف إسراتيل يمكن ملاظة أنها طهطم ل ل ة جوانب إسطراطيجيةة أولهاة أمنها الذاطي. 
الشرق ا وس ة و طت ة و انيهاة أمنها اقي يمي. و ال هاة مكانة الوسيا  المطادة في التالمة وفي 

 ب منها المط طي من  ليطها مع واشنعن.
واضح أن إسراتيل طرايب الطعورا  الجار ةة ما يطسر كمون دور ا ربما بانطظار ما سطنج ي   يه 
الصرا ا  الداخ ية واقي يميةة سسيما مآس  وضع سور ا والتراق والطنافس الطركي اقيراني. مع ذلك 

طرو في  ذه الطاوس  فرصة لها لطرض إمل اطها   ى الط سعينيينة وع ب  فهذا س ينطي أنها
اس طرا  بها كدولة يهوديةة وربما فرض نوع من ال أاادب   يهمة كما مااولطها اسط مار الطنازع 
الروسي ا ميركية لطتز ز  لياطها ا منية واسيطصادية والسياسية مع روسياة والطنسية متها في 

رب. و جدر الطنويهة أيضاة إلى الطراجع في مكانة يضية ف سعين في ا جندة التربية الش ن السو 
 واقي يميةة باكم ما يجرب في التراق وسور ا وليبيا واليمنة و و بالط  يد ما يناسب إسراتيل. 

 
 مالحظات ختامية

المتنيةة والطس يم يصارو القوي من الصتب الطس يم بالمكان طذو ب الطنايضا  بين ا عرا  اقي يمية 
بالمكان نشو  ا ف  ل ي روسي إيراني طركية أو اطى  ناتي طركي إيراني أو طركي روسية 
فالخلفا  بين ا عرا  المذكورة جد كبيرةة واطى أن الا ف الروسي اقيراني س يبدو مطيناة أو يبدو 

أنا نشهد طباينا  بين أنه يطركز   ى طقاعتا  متينة في الدفاع  ن النظام السوربة في اين بد
المويطين الروسي واقيرانية بخصوا ا طبار روسيا لذاطها وصية   ى سور اة ودفتها ناو 
مطاوضا  سياسيةة قيجاد مخارج مقبولةة في اين طصر إيران   ى أنها  ي صاابة النطوذ في 

تا ة إس أن  ذا س بديهي أننا اسطبتدنا إسراتيل من  ذه الطوي ور ا وأن س ال سوو الال ا مني.س
يجت نا نطجا ل  ليا  الطنسية التالية والمسطدامة الطي طربعها مع روسيا ومع طركيا كل   ى ادةة 
في أ  ر من مجاية بمتنى أن إسراتيل  ي الااضر ال الث أو الرابعة ولو مواربةة في أب طشكيل 

 كيا أو الوسيا  المطادة.سياسي ي خذ   ى  اطقه طقر ر مسطقبل سور اة سوا  مع روسيا أو طر 
يرانة   ى خ طية طنافسهما  جانب آخر يمكن ملاظطه  نا؛ و و إمكان ز ادة الطباين بين روسيا وا 
  ى سور اة ما يشكل ربما  غرة يمكن أن طسط مر ا طركياة في إيجاد ا وي أ  ر يربا من مصالح 

من نظام بشار ا سد. مع ذلك فالن الشتب السوربة مع ط  يد يادطها أن س طغيير بخصوا اسنطها  
طعورا  ا مور مر ونة باسطمرار الصراع أو بويطه في سور اة كما  ي مر ونة بالرادة الوسيا  المطادة 

 ونو ية وشكل الال الذب يمكن أن طاسم بهما وضع سور ا.
 24/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 "بيبي"السيسي في خدمة الـ .51
 سهيل كيوان

م إسراتي ية  ن وساتل إ لم روسية يوم ال ل ا  ب ن بيبي نطنيا و أجرو مكالمة ذكر  وساتل إ ل
 اططية مع بوطين مع ع  ذا ا سبوعة وطزامن   ذه المااد ة بين بيبي وبوطين مع إ لن الجنراي  بد 

شك  ف سعينية إسراتي يةة  ذا يتني بل "يمة"الططا  السيسي أن بوطين أخبره  ن اسطتداده سسطقباي 
 وأمور أخرو م ل الطنسية   ى السااة السور ة. "القمة"أن المااد ة دار  اوي  ذه 

ف سعيني  "يمة"يطهم من  ذا أن الجنراي  بد الططا  السيسي يبذي جهدا كبيرا  جل  قد لقا  
ة والجهد المصرب في  ذه الاالة يتني الضغ    ى "صديقة العرفين"إسراتي ي يد يكون في موسكو 

لجان "مامود  باس لقبوي م ل  ذا ال قا ة الذب يع ب السيد  باس ب ن يكون مشروعا با السيد
طسبة القمة طمهد ل قا ة و و ما يرفضه بيبي. ويطسر الجنراي  بد الططا  السيسي اماسه لهذا  " مل

 ."يد يبتث بصيصا من النور ل شتبين في  ذا النطة المظ م"ال قا  ب نه 
ي ب قا  كهذا ليس ل اوارة بل  جل ال اميرا  واقيهام بوجود اسطتدادا  بل شك أن نطنيا و متن

الطي طادث  نها إسااق شامير رتيس اكومة  "إبر ة الز  "ونوايا عيبة ل بد  من جديد باكاية 
ة أس و ي المطاوضا  الطي س نهاية لها وفق   جل 1991إسراتيل ا سبةة منذ مؤطمر مدر د  ام 

 المطاوضا .
يف الماايد الذب طااوي طصو ره القيادة المصر ة من الصراع الط سعيني اقسراتي ي  و في المو 

وبهذا  "د هم يطااورون "الوايع ليس ماايداة  نه يساوب بين الماطل والوايع طا  اساطلية ويقوي 
لى يخدم العر  ا يووة   ما ب ن مصر لم طقف مويطا ماايدا منذ صتود التسكر بقيادة السيسي إ

ة اسطرضا  لبيبي "اقر اب"سدة الاكمة بل اطخذ  مويف التدا  من يعاع غزةة باجة مااربة 
نطنيا و ذب الط  ير ال بير   ى ال وبي الصهيوني في أمر كاة الذب له بدوره ط  ير كبير   ى طاديد 

 اطلي.القوو الا يطة الطي طسطاة الد م ا مر كي والطي يططرض أن ط ون ُمعّبتة مع دولة اس
بيبي سيكون ممنونا لصديقه بوطين   ى  ذه ال ططة الدا مة لغعرسطهة وسينظر إلى السيسي كا يف 
يقّدم خدما  ج ي ة أ  ر من طويتا  بيبي نطسهة و ذا ما يعمح إليه السيسية نتم عمواه  و رضى 

 نطنيا و من خلي خدمطه.
اصاراة ولن طويف مصادرة مز د من  كهذه لن طويف اسطيعاناة ولن طرفع "يمة"كل عطل يتر  أن 

ا راضي الط سعينيةة ولن طويف طشر د أسرةة ولن طويف عرد ف سعيني من القدسة ولن طاد من 
دخوي اليهود إلى المسجد ا يصى في طاد واسططزاز ل مس مين م  ما لم طاد من دخولهم واسططزازاطهم 

 كاميرا  المرايبة ا ردنية.
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الاقيقية لبيبي والطي ير د من  باس طنطيذ اة فهي ضرب فكرة المقاعتة  أما خدمة السيسي الج ي ة
الطي طق ة اساطلية لقا  يمة كهذا يهد  إلى خ   ا وراق وا  ارة الب ب ة لدو المطامسين لطكرة 
الطتامل مع دولة اساطلي ككيان  نصرب م  ما  وم   جنوب أفر قيا التنصر ة يبل طارر اة 

ل تالم أن دولة اساطلي ليس   نصر ة وس ينعبة   يها ما ُعبة   ى جنوب  السيسي ير د القوي
أفر قيا. كل عطل يتر  أن بيبي لن يويف اسسطيعانة ولن يتد بويطهة  ن اسسطيعان  نده 
أيديولوجيا واسطراطيجية وليس مويطا ط طيكياة و ن ُمرّكبا  اكومطه أ  ر طعرفا من السما  له اطى لو 

 رب بويف اسسطيعان.بو د طظا 
القمة الطي يسطمي  السيسي لتقد ا بين بيبي و باس في ااي اصولها سطقدم طجميل لما يجرب   ى 
مكانية لقيام دولة ف سعينيةة وطو م التالم بوجود  أرض الوايع من ارب شام ة   ى كل مقوما  وا 

يادة أ  ر اكوماطها طعرفاة  م ية سياسيةة كذلك فهي طشر ن الطعبيع التربي مع دولة اساطلي بق
و ي في الوايع عتنة لدوي ومنظما  من كل أناا  التالم طد و لمقاعتة دولة اساطلية ولمن يرون 
في بيبي نطنيا و  قبة أمام أب انطراج اطى من داخل المجطمع اقسراتي ية و ي  م يا بعاية اسن 

 اطلي التنصرب.س وك من بيبي يعمح لها السيسية   ى اساب د اة مقاعتة اس
وفي  لية بالموضوعة فطي الوي  الذب طتطبر فيه إسراتيل كل عطل ف سعيني ي قي اجرا في وجه 
آلطها التسكر ة الهات ة إر ابياة وطا ل لنطسها يطل من يامل مسعرة خشبية ماددة الرأسة يمناها 

سعينية باقر ابة وز ر خارجية مصر سامح شكرب صك برا ة من وصف جراتمها باة العطولة الط 
عطل ف سعيني  500ويمسك القانون الدولي من ذي ه في طتر ف اقر ابة  ذا يتني أن يطل أ  ر من 

خلي  دوان  الجر  الصامدى ليس إر اباة إذن  ذا ينعبة أيضا   ى ما طقوم به روسيا والنظام 
ة كل " ف القانون الدولياسب طتر "السوربة فقطل أعطاي سور ا وطدمير م جسديا ونطسيا ليس إر ابا 

 ذه الجراتم باة العطولة واقنسانية من يطل وطر يب وطشر د يد ط ون أخعا   م ياطيةة بل ويد ُطاّمل 
 الضاية مسؤوليطها.

من  ذه المنع قا  الطجمي ية السيسوية للاطلي نسطعيع فهم االة الذ وي الطي أصاب  اقدارة 
الشهابي مصافاة خصمه اقسراتي ي ساسون   ى ا بة المصر ة بتد رفض س ب الجودو إسلم 

الجودو في ر وة خلي ا لتاب ا ولمبيةة فهم يتطقدون أن خعوة الر اضي المصرب أضّر  
بالمسا ي الرسمية ل اصوي   ى بعاية اسن الس وك المرجوة من ال وبيا  الصهيونية ومن 

أن س يلاة  ذا الر اضي المصرب  وجه مصرة ولهذا ن مل "سّود "المسط مر ن  بر التالمة و
الغاضب   نا أو سرا بطهمة طنطير المسط مر ن والساتاين واقضرار بايطصاد مصر وطتر ض أمنها 
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ل خعر والطسبب بانخطاض ييمة الجنيه أمام الدوسر وبارططاع أستار ال امة والخضارة وسرية فراة 
 التيد من الغلبى والمسا ين.

 25/8/2016القدس العربي، لندن، 
 
 مازن يلعب بالنار.. فجأة يريد ديمقراطية أبو .51

 روني شكيد
اماس سطنطصر في المتركة. في ييادة فطحة الطي طخا   أن المضمون: كل المؤشرا  طدي   ى 

 المصدرى. –من اسنطخابا ة يطهمون الرتيس بانه يقدم الضطة لاماس   ى عبة من فضة 
الطي كان   ا ياماطخذه في  أويطشر ن  8الضطة وفي غزة في  يرار أبو مازن  قد انطخابا  ب دية في

الدرك وفي فطرة يتي  فيها المجطمع الط سعيني االة طمز ةة  أسطلفيها شتبيطه في المناعة في 
وانقسام وي س. واسن بالذا  يصر   ى أن يكون اامي امى الديمقراعية الط سعينية وان يطنافس 

ممن طدي كل المؤشرا    ى أنهم سينطصرون في المتركة. في  خصومه المكرو ين من اماس أمام
ييادة فطحة الطي طخا  من اسنطخابا ة يطهمون الرتيس بانه يقدم الضطة لاماس   ى عبة من 

 فضة.
 –ة اين اضعر طا  ضغ  المسطشار ن المغرضين من واشنعن 2006مازن خع ه في  أبويكرر 

اسنطصار السااة لاماس  وأدو قد انطخابا  ديمقراعية.  إلى –الرتيس بو  ووز رة الخارجية رايس 
عرده من غزة وطدمير المجطمع الط سعينية نا يك  ن الجمود السياسي. اما ال من البا ض  إلى

 فيدفته الط سعينيون اطى اليوم.
في  ذا  أيضاغير انه في اسنطخابا  الااليةة س طنب  الوسيا  المطادةة الغرب والدوي التربية 

مازن  أبوالقدر.  ذا يراره الشخصية والذب اطى رفايه في القيادة يجدون صتوبة في فهم دوافته. 
يصر   ى أن الشتب الط سعيني ياطاج ل ديمقراعيةة ول نه   ى ما يبدو نسي بان الديمقراعية 

 س يتيشان طا  سقف وااد. ا صولي واقسلم
تود في يوة اماس في الضطةة ومع انه   ى   م الص إلىرغم اسسطعل ا  والطقار ر الطي طشير 

مازن مصمما   ى يراره. واطى اسنطصار السااة لاماس يبل  أبويبقى  –بان اركطهة فطحة ططاعم 
لم ي طقعه  –متقل الطقدميين الط سعينيين  –شهر ن في اسنطخابا  لمج س الع بة في جامتة بيرز   

ون  داما ل مجطمع الط سعيني ب سرهة ال طيل بان يك أنطاذير. من ش ن انطصار اماس  كالشارة
يخسروا  أنصرا ا  داخ ية وططكك المنا ة والط افل الداخ ي. من ش ن الط سعينيين  إلىينجر  
مازنة  أبوة مصر واطى الستوديةة الذين يؤ دون ا ردننقاعا في الد م والمسا دة الدولية.  أيضا
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وليس بينهم اا م م ل  – إسراتيلالمسيرة السياسية مع سيطنكرون ل د م الجار  ل ط سعينيين في 
 من النطاتج الخعيرة للنطخابا  الديمقراعية. 2006مبارك الذب اذره في 

مازن يطتامل مع  ف بوالمصالاة بين فطح واماس.  إلىة فان اسنطخابا  لن طؤدب لألو امودر  
في الضطة بل انه ا طقل مندوب في ا طقاي نشعا  اماس السياسيين  س يطردداماس كتدو و و 

لجنة اسنطخابا  المركز ة. كما أن اماس س ططتاعى مته بشكل مخط ف: فهو كر ه  إلىاماس 
ينك ون برجاي فطح في القعاع. في  ذا الخصام طجرب لتبة مب غها الصطر. وفي  أيضارواهمة و م 

  ذه ال تبة ططجه اماس ناو اساطلي السياسي ل ضطة.
ياطط ون بانطصار ا  م نطنيا وة ليبرمانة بيني   أنطسهمالذا  انطصار اماس وسيجدون من ير دون ب
مازن فرصة لمواص ة ام ة الطخو ف  أبواليمين. من ناايطهم سط ون  ز مة  أازابورفايهم في 
. وسيكون اسنطصار مبررا "ذاطه ا مراماس ودا    ما "ة   ى ا طبار أن اقسراتي يل جمهور 
 طهديد الطسوية السياسية. ا  مايوسيسطخدموه سببا آخر سن يبتدوا  ن جدوي  "شر كس "لشتار 

ان  ا فضلكان ير د الخير لشتبهة فمن  إذاس طزاي ل رتيس الط سعيني فرصة ل نزوي  ن الشجرة. 
 إلىيؤج ها  أن ا يلالمهددة من اماس و  غي اسنطخابا ة و  ى  "الديمقراعية"يجد سببا ل تمل ضد 

الذر تة: فانطصار اماس سيمس بالق يل من التليا  مع  إيجادآخر. لن يكون صتبا   يه  أشتار
بالسمتة الطي ياظى بها  أيضاوبالتليا  مع الدوي المتطدلة في التالم التربي م  ما سيمس  إسراتيل

صر ن  ن ااي في نهاية المعا  سن يبتد المنط أبالط سعينيون كضاايا ل نزاعة مما سيجبره   ى 
 .ا نله أن يمنع  ذه الورعة منذ  ا فضلالاكم الب دب.  من 

 24/8/2016، رأي اليوم، لندن
 

 نهاية غير سارة لمشروع النهوض الشيعي!
 د. بشير موسى نافع
ليس  مة شك أن المشرق التربي ا اقسلمي يشهدة منذ ال مانينيا ة ارا ا  شيتيا  واسع النعاق. في 

ما  سياسة مطخصصونة م ل يطسااق نقا  وولي نصرة  ذا الاراك أ  ر من كطابة وصف   
مطتدد ا وجه بالنهوض الشيتي. خ ف  ذا الاراكة أو النهوضة كان الطقا   دد من التوامل 
والقوو؛ أ مهاة بالعبعة انطصار ال ورة اقسلمية في إيرانة بقيادة آية هللا الخمينية رجل الدين 

ة الطي ام طها وأع قطها ال ورة في إيران. ياد الخميني الشتب اقيرانية الشيتية ويوة الدين الطارر 
بخعاب ديني واضح وصر حة ضد اسطبداد  مية الجذورة يتود في أصولهة ربماة إلى لاظة 
الط سيس ا ولى ل يان الدولة اقيرانية في مع ع التهد الصطوب. وبالططا  الشتب اقيرانية عواي 
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ة دينيةة لم يتد ممكنا ة س في الشرق وس في الغربة الاديث  ن الدين شهور ال ورةة خ ف يياد
ك فيون ل شتوبة أو با طباره مسوغا  ماافظا   نظمة اسسطبداد والقهر. طرك  ال ورة أ را  واسع النعاق 
  ى السااة اقسلمية برمطهاة و  ى السااة الشيتية بوجه خاا. وخلي التقود الطاليةة أصبا  

ا  والطنظيما  اقسلمية الشيتيةة الطي كان  طارا من يبل   ى طقديم صورة إسلمية الجما 
 جامتةة أ  ر شيتية. 

و طت ة التامل ال اني بالصتود غير المسبوق في المشرقة كما في أناا  أخرو من التالمة لسياسا  
القرن الطاسع  شرة أوس ة  الهوية. والاقيقةة أن مظا ر ي ق ة لهوية شيتية بدأ  في البروز منذ نهاية

بطتل طرسيخ مؤسسة المرجتية أيدامهاة والططا  نسبي لتامة الشيتة اوي الطقها . و انيا ة لردود الطتل 
الشيتية الدينية   ى طيارا  الطاديث القاجار ة والت مانيةة وما وا بها من مؤ را  غربية  قافية 

طقدم الهاتل في وساتل اسطصاية المعبو ة وايطصادية   ى اياة المس مين ومتاشهم. ول ن ال
والمسمو ة والمرتيةة في الربع ا خير ل قرن التشر ن وفرة بل شكة مجاس  أوسع لطتبيرا  الهوية 

 الشيتية. 
أما التامل ال الثة فيطصل بمجمل المطغيرا  السياسية ال برو الطي شهد ا المشرق منذ ما يبل نهاية 

بتد ا. كان سندسع الارب ا الترايية اقيرانية أ را  بالغا    ى ال امة يصيرة  الارب الباردة بق يلة وما
التمر ل وعنية الترايية؛ ولم ط بث نطاتج ارب الخ يج ا ولىة والتقوبا  الطي فرض    ى التراقة 
 أن أويت  ضررا  بالغا  بالدولة الوعنية الترايية ويدرطها   ى ااطضان شتبها وطم ي ه. وا ب  ذه
الطاوس  في التراق ااطلي سوفياطي في أفغانسطان وااطلي إسراتي ي في لبنانة دفتا بقوطهما الذاطيةة 
من جهةة ونظرا  لمااولة إيران طتز ز نطوذ ا اقي يمية من جهة أخروة إلى بروز مقاوما  ذا  

في غير ا من ب دان صطة شيتية. في متظم الااس  طقر با ة سوا  في التراق ولبنان وأفغانسطانة أو 
المشرقة ام   الايوية الشيتية طوجها  طارر ا  متارضا  للسطبداد واساطلي ا جنبي. خلي الططرة 

ة لم يكن   ى القوو الشيتية السياسية بذي ك ير من الجهد لطمسك بمقاليد الاكم والدولة 1002بتد 
الوسيا  المطادة   ى طمهيد العر ة  في  دد من الب دانة بتد أن  م   سياسة الارب الطي اطبتطها

يقاع خ ل إي يمي كبير في ميزان  لصتود شيتي سياسي غير مسبوق في التراق ولبنان وأفغانسطانة وا 
 القوو لصالح إيران. 

ول ن نطاتج  ذا الصتود كان  بالغة الضرر   ى الطشيع وآماي الطارر الطي ام ها الاراك الشيتي 
 السياسي.

سا د  الطهديدا  الطي م  طها الارب مع التراقة والمتارضة الداخ ية المس اة في في إيران نطسهاة 
ال مانينا ة   ى بروز ا يث ل جو ر اسسطبدادبة الذب اسطبعنطه النظر ة الشيتية السياسية   ى 
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 اساب آماي التدي والار ة الطي ام طها ال ورة في نهاية السبتينا . وربما كان طز يف نطاتج انطخابا 
ة مجرد طوكيد لعبيتة 1002الرتاسةة والقمع الذب واجه  به الدولة المظا را  اساطجاجيةة في 

يكن خافيا  أن سيعرة ازب هللا المس اة الطاوي الذب شهدطه الجمهور ة منذ ال مانينا . في لبنانة لم 
أشر  إلى أن الازب في عر قه إلى طقديم ا ولوية ل عاتطي  1002  ى التاصمة بيرو  في ربيع 

  ى الوعني ال بنانية و  ى اقسلمية متا . ول ن كابوس الصتود الشيتي لم يطجل في مكان كما 
 طج ى في التراق وسور ا.

 1002القوا  ا نك و ا أمر كية الغاز ةة س م  مقاليد التراق فت يا  منذ   ى خ طية من طاالطها مع 
 اما  من الطاكم في مصادر الس عة وال روةة ليس  مة ما  22ل قوو السياسية الشيتية. اليومة بتد 

يد و لل طزاز في ميراث السيعرة الشيتية السياسية. طاول  الدولة التراييةة الطي ارص  كل 
بقة   ى عابتها الوعنية إلى مؤسسة فطك عاتطيةة طمييز ة  ات ة؛ وطاول  العبقة ا نظمة السا

الشيتية الاا مةة الطي يدم أغ ب  ناصر ا من المنطىة إلى  صابة من ال صواة لم ير التراق لها 
م يل  اطى في أ  ر لاظا  طار خه سوادا .  شرا  م يارا  الدوسرا  من المسا دا  ا جنبيةة ومن 

 ة ال روة النطعية التراييةة انطه  إلى اسابا  اكام التراق الجدد ا جنبية. ولم طارم مناعة اصي
ا غ بية السنيةة واسبة من أب جهد طنموب م موسة بل اطى أوضاع مناعة ا غ بية الشيتية طبدو 

ا  1000اليوم أسوأ مما كان    يه يبل الغزو وصتود العبقة الشيتية السياسية إلى الاكم. في 
ة شهد التراق اربا  أ  ية ا عاتطيةة أشر    ى اشطتالها وزرا  ومسؤولون ازبيون كبار في 1002

القوو الشيتية الاا مة. ولم ط د نيران الارب أن طخمدة اطى أشتل رتيس الاكومة المال ي اربا  
 ةة وطتز ز عاتطية من نوع آخرة ستى من خللها   ى طدمير كل الشخصيا  السنية السياسية الطا 

ة دفع التراق إلى ارب أ  ية جديدةة أداطها الرتيسة 1021سيعرطه   ى الاكم والدولة. ومنذ 
 مي يشيا  عاتطيةة منا ة بدون أب مسوغ يانوني أو دسطوربة شر ية الدولة.

ولم يكن دور إيران والقوو الشيتية السياسية في سور ا أيل سو ا . فمنذ انعلق ال ورة الشتبية في 
ور اة وفر  إيران والقوو الشيتية الرتيسة الغعا  لسياسة القمع الدموية الطي طتهد ا نظام ا سد س

ة واطى يبل أن طدخل النصرة ودا   سااة الصراعة كان  يوا  ازب هللا 1021لشتبه. ومنذ 
طخوض متارك رتيسة ضد ال وار السور ين المس اينة طا  شتار مااربة اقر اب أو اماية 

مقدسة شيتية. خلي السنوا  الطاليةة اشد  المي يشيا  الشيتية من كافة أناا  التالمة إلى أضراة 
جانب يوا  ازب هللا والارس والجي  اقيرانيينة لاماية النظام الطاشي في دمشةة مرط بة كل 

 الموبقا  الممكنة ضد أبنا  الشتب السورب.
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ما  سنية بالط  يدة طنظيما  س طقل عاتطية  ن  مة إر اب ويطل بل طمييز و نف أ وج طمارسه طنظي
م ي طها الشيتية. ول ن الطارق بين ما طشهده السااة الشيتية وما طشهده السااة السنية كبير. طتي  
الطنظيما  السنية العاتطية والمطعرفة ما يشبه التزلة ال ام ة  ن مايعها الشتبية ويد رفع كبار 

مية السنية  نها الغعا ة بل وشجتوا   ى مقاومطها واربها. في الت ما  والشخصيا  التامة اقسل
المقابلة وعواي سنوا  من الطا ل واسنادار في س وك وخعاب القوو الشيتية السياسيةة ط اد 
ا صوا  النايدة لس وك وخعاب الطشيع السياسي طغيب ك ية. وليس ذلك بمسطغرب؛ فالسياسا  

دولة في إيران والقوو الشيتية السياسية خارجها مؤ دة من يبل العاتطية الطي ططتهد ا مؤسسا  ال
أ  ى المرجتيا  الدينية والسياسية الشيتية مرطبة.  مة أدلة مصورة بالغة البشا ة   ى ممارسا  
الاشد الشتبي في التراقة وممارسا  المي يشيا  الشيتية في سور اة س يجب أن يقر ا أب ضمير 

سمع من المرجتية الشيتية في التراقة الطي شكل الاشد الشتبي بد وة منهاة إنساني. ول ن أادا  لم ي
أو المرجتية الشيتية في إيرانة الطي طوفر الغعا  الديني لنشاعا  المي يشيا  العاتطية في سور اة 

 أب شجب أو نقد أو مراجتة. 
بالهام ة واسبة بل  و ذه  ي الم ساة في  ذا ك ه. فا ست ة اوي نهج العاتطة ومصير ا س ططت ة

والرؤوس والسراةة كذلك. و ذاة أيضا ة ما يعر  أست ة  قي ة الوع ة اوي مسطقبل الجما ا  الوعنية 
 و ليا  العواتف في المشرق.
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