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 القدس في قلب هوائيقطار االحتالل يخطط إلقامة  .1

أفادت وسائل إعالم إسرائيلية بأن بلدية االحتالل في القدس تخطط إلقامة تلفريك فوق األحياء 
 العربية في القدس، مرورا بجوار المسجد األقصى.

ونقل المركز اإلعالمي لشؤون القدس والمسجد األقصى )كيوبرس( عن رئيس بلدية االحتالل في 
سيشهد تغييرات، أهمها أنه سيمّر  (التلفريكالقطار الهوائي )القدس نير بركات قوله إن مخطط مسار 

 في قلب بلدة سلوان، وليس فقط في طرفها العلوي.
خالل -وفي تأكيد على الهدف السياسي للمشروع، واستهداف الهوية المقدسية، أضاف بركات 

خصية فقراته على الصفحة الش شرت بعض  اجتماع داخلي لنشطاء حزب الليكود في القدس، ن  
الخاصة به على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك وتفاصيل أخرى نشرتها صحيفة هآرتس صباح 

 "لنؤكد للجميع من هو صاحب السيادة في القدس ومن هو صاحب البيت". -اليوم
وقال بركات إنه يخطط لجلب عشرة ماليين زائر سنويا للمشاركة في هذا المسار الذي يسميه 

 قدس".االحتالل "الحوض الم
ووفق المركز اإلعالمي، فإن مسار التلفريك سيكون حول المسجد األقصى من جهتيه الجنوبية 
والشرقية، وسيصل إلى قلب بلدة سلوان، وتحديدا عند عين سلوان وسط البلدة، حيث ستكون هناك 

 أربع محطات رئيسية لمساره.
ي مدخل وادي حلوة على بعد وأضاف أن أقرب المحطات ستكون بجانب باب المغاربة الخارجي، ف

عشرين مترا من سور القدس التاريخي ونحو مئة متر عن جنوبي المسجد األقصى، بينما ستكون 
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المحطة الثانية عند الكنيسة الجثمانية شرق باب األسباط، أحد أبواب القدس القديمة، وعلى بعد 
 عشرات األمتار عن شرقي المسجد األقصى ومقبرة باب الرحمة.

للجزيرة نت أن هذا ، خبير شؤون االستيطان في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجيوأوضح 
المشروع يأتي ضمن مخطط دمج القدس الغربية والشرقية التي أعلن عنه رئيس بلدية االحتالل قبل 

م، إذ يعتزم االحتالل توسيع محطات 2020ما يقارب ثالثة أعوام، الذي من المفترض أن ينتهي عام 
طار الخفيف، وربط القدس بمستوطنات غوش عتصيون جنوب القدس، وكذلك ربط القدس الق

بالساحل عن طريق فتح سكك حديدية جديدة للقطار، وكل ذلك بذريعة زيادة الحركة السياحية في 
 المدينة، حيث ينوي االحتالل أن يزور القدس عشرة ماليين سائح سنويا.

ع ألنها تعزز سيادة االحتالل على شقي المدينة الشرقي ويحذر التفكجي من خطورة هذه المشاري
والغربي، تنفيذا لمقولة رئيس بلدية االحتالل في القدس "نحن أسياد الدار"، وبهذا يلغى أي احتمال 

 لسيطرة الفلسطينيين على جزء من القدس. 
اليونيسكو، ويضيف أن خطورة التلفريك في تغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وهو ما تحظره 

حيث إن شرقي القدس وفق مواثيق األمم المتحدة منطقة محتلة وال يجوز تغيير مالمح المدينة 
 المحتلة. 

وأشار إلى أن جزءا من المحطات الخمس التي سيمر منها التلفريك هو بيد جمعية إلعاد االستيطانية 
 "مما يدلل على نية االحتالل لتهويد المدينة بشكل كبير".

 25/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 

 ي مرسي والسيسي في مجال االقتصاددراسة تقارن بين عهد  مركز الزيتونة يصدر  .2
قارنت دراسة صادرة عن مركز "الزيتونة" للدراسات في بيروت الحالة االقتصادية ما بين عهدي 

 الرئيس المصري محمد مرسي وزعيم االنقالب عبد الفتاح السيسي.
، ضمن عدة دراسات مقارنة في مختلف 25/5/2016 شرها المركز، الخميسوفي الدراسة التي ن

المجاالت السياسية واألمنية واالقتصادية واإلعالمية، قال المركز إن "المشكالت االقتصادية الكبيرة 
التي واجهها الرئيس المصري محمد مرسي في بداية عهده كانت نتيجة للسياسات االقتصادية التي 

ل الفترة التي حكم فيها الرئيس المخلوع مبارك"، مشيرة إلى أنها "كانت أفضل في كانت سائدة خال
 زمن مرسي".

وأشارت الدراسة إلى أنه منذ اليوم األول لرئاسته، شن خصوم مرسي ومعارضوه حملة إعالمية 
منظمة ضد سياسته االقتصادية، مضيفة أنهم "وظفوا ماليين الدوالرات إلنجاح هذه الحملة 
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مية، التي كان أهم مظاهرها؛ التقليل من إنجازاته االقتصادية، واستغالل التعثر أو البطء الذي اإلعال
 واكب تحقيق بعض األهداف االقتصادية التي وعد بها".

وأشارت الدراسة إلى أن نظام السيسي حاول الترويج إلنجازات اقتصادية من خالل افتتاح بعض 
خالل عهد مرسي، غير أن "تراجع قيمة العملة المصرية، المشاريع، عدد منها ب دئ في إنشائه 

وازدياد معدالت التضخم والدين العام، وانتشار البطالة والفقر، عرى تلك المشاريع من إنجازاتها، 
 وكشف حقيقة الوضع االقتصادي للبالد"، بحسب الدراسة.

قتصادي خالل وبعد عهد وأشارت الدراسة إلى أن القوات المسلحة كانت متحكمة تماما بالوضع اال
مرسي، موضحة أن الجيش المصري اكتسب نفوذا غير مسبوق منذ أن أشرف على االنقالب، كما 
أن حجم أعمال المؤسسة العسكرية في المشروعات االقتصادية زاد بشكل كبير، كما دخلت المؤسسة 

 العسكرية شريكة في عدد من المشروعات االقتصادية الكبرى في البالد.
مت الدراسة بالقول إن االنقالب في مصر، مع حلول الذكرى السنوية الثالثة على تنفيذه، "لم واختت

يؤد إلى انتشال مصر من أزمتها االقتصادية، بل على العكس، عمق أزمتها أكثر فأكثر، بحسب ما 
نية البالد من إمكا 2012أكدت المعطيات االقتصادية، كما حرم االنقالب على نتائج انتخابات سنة 

النهوض من خالل آلية ديموقراطية، تضمن تداول السلطة، وترسخ مبدأ المحاسبة والمساءلة؛ فباتت 
البالد مرتهنة لفئة معينة ت سّير مقدرات الدولة االقتصادية وثرواتها القومية وفق مصالحها"، بحسب 

 تعبيرها.
 26/8/2016، 21عربيموقع 

 
 لالنتخابات المحلية في جميع المحافاات طلب ترشح 860: لجنة االنتخابات المركزية .3

والتي بدأت  2016أعلنت لجنة االنتخابات المركزية انتهاء مرحلة الترشح لالنتخابات المحلية : رام هللا
آب، حيث واصلت مكاتب اللجنة في محافظات الضفة والقطاع استقبال طلبات  16صباح يوم 

 الترشح حتى منتصف ليل الخميس.
 860اإلحصائيات األولية تشير إلى استالم اللجنة ما يزيد عن  إن بيان رسمي وقالت اللجنة في

طواقم اللجنة تعمل حاليا على النظر في الطلبات  أن إلىطلب ترشح في جميع المحافظات، مشيرة 
دارة بيانات المرشحين تمهيدا  المقدمة وتدقيق بيانات المرشحين وطلبات الترشح، كما تقوم بإدخال وا 

 على لجنة االنتخابات للبت فيها طبقا للقانون.لعرضها 
  26/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 أحداث نابلسقادة المؤسسة األمنية على مجريات التحقيق بخصوص ي طلع الحمد هللا  .4
ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد هللا اجتماع قادة المؤسسة األمنية، يوم الخميس، بوزارة : رام هللا
 ة في رام هللا، حيث بحث آخر التطورات األمنية في محافظة نابلس.الداخلي

وأطلع الحمد هللا قادة المؤسسة األمنية على مجريات عمل لجنة التحقيق بخصوص كافة األحداث 
التي وقعت في نابلس، والتي يترأسها وزير العدل وفي عضويتها النيابة العسكرية، والنيابة العامة، 

سبة المسؤولين عن االعتداء على حياة وأمن المواطنين، وبما يشمل أفراد مؤكدا أنه سيتم محا
 المؤسسة األمنية.

 25/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 ةيداخلية غزة تعلن جاهزيتها لتأمين االنتخابات المحل .5
ة ، االنتهاء من كاف2016-8-25أعلنت وزارة الداخلية واألمن الوطني في غزة، يوم الخميس : غزة

االستعدادات لتأمين إجراء االنتخابات المحلية )البلديات( المزمع إجراؤها في الثامن من تشرين 
كد وكيل وزارة الداخلية، كامل أبو ماضي خالل مؤتمر صحفي عقده بمدينة أو  أول/أكتوبر المقبل.

كل ما يلزم غزة، حرص وزارته على إجراء االنتخابات المحلية في موعدها، بكل سهولة ويسر وتقديم 
سّهلت عمل لجنة االنتخابات خالل المرحلة  الوزارةوأشار إلى أن  إلنجاح العملية الديمقراطية.

 الماضية بما انعكس على إنجاز مرحلتي تسجيل الناخبين وعملية الترشح بنجاح تام.
 25/8/2016، فلسطين أون الين

 

 محاوالت ترهيب المرشحيننائب عن حماس في المجلس التشريعي يستنكر الضفة الغربية:  .6
استنكر النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في محافظة طولكرم عبد الرحمن : رام هللا

زيدان، محاوالت الترهيب والمضايقة التي تعرض لها عدد من الشخصيات المهنية والمستقلة على 
وقال زيدان في تصريح  خلفية إعالنهم المشاركة في االنتخابات البلدية ضمن قوائم للكفاءات.

صحفي الخميس، إن آخر تلك التهديدات كانت عبر اتصاالت هاتفية من أرقام إسرائيلية مجهولة 
المصدر تحوي صيغة موحدة؛ بتهديد األشخاص إذا تحركوا خطوة واحدة باتجاه الترشح لالنتخابات 

 فيالجهات الرسمية  وأكد النائب على مسؤولية فإن خطر القتل سيمس حياتهم وحياة عائالتهم.
 السلطة ولجنة االنتخابات عن متابعة الشكاوى التي قدمت بهذا الشأن.

 25/8/2016، فلسطين أون الين
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 في مجاالت عديدة الزيارة المنتارة لعباس إلى موريتانيا ستوسع آفاق التعاون: وزير الزراعة .7
زراعة في الحكومة الفلسطينية أن أعلن الدكتور سفيان سلطان وزير ال: عبد هللا مولود –نواكشوط 

التعاون الموريتاني الفلسطيني سيتوسع لمجاالت عديدة خالل زيارة سيقوم بها الرئيس الفلسطيني 
 موريتانيا. إلىمحمود عباس قريبًا 

وأدلى سفيان سلطان الذي يزور موريتانيا حاليًا، بهذه التصريحات أثناء توقيعه أمس مع وزيرة 
على مذكرة تفاهم مخصصة لتفعيل التعاون بين  أممية األمينة بنت القطب ولد الزراعة الموريتان

وأكد "أن زيارة الرئيس الفلسطيني القريبة  الحكومتين الفلسطينية والموريتانية في المجال الزراعي.
 لموريتانيا ستتمخض عن توقيع اتفاقيات متعددة في مجالي الصيد والتنمية الحيوانية".
  26/8/2016لندن، القدس العربي، 

 

 بالل كايداألسير في إنقاذ  رئيسياً  قراقع: القيادة الفلسطينية لعبت دوراً  .8
رام هللا: قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين إن القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس 

ذ األسير بالل كايد محمود عباس والحكومة وقادة األجهزة األمنية لعبت دورا محوريا وأساسيا في إنقا
يوما عقب التوصل إلى اتفاق بعدم  70الذي علق إضرابه المفتوح عن الطعام أول من أمس بعد 

تجديد اعتقاله واإلفراج عنه. وكشف أن اتصاالت مكثفة أجرتها القيادة الفلسطينية مع الجهات 
الصحية في األسابيع اإلسرائيلية والدولية لوضع حّد لمأساة األسير كايد، في ظل تدهور حالته 

 األخيرة من اإلضراب.
 26/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 األربعة مطالب مصرية من حماس مقابل المختطفين خمسة"الرسالة":  .9

ألربعطة المختطفطين لطدى السطلطات الفلسططينيين اثبتت رؤية هالل الشبان : محمود هنية - الرسالة نت
أظهططرت اثنططين مططنهم فططي معتقططل مصططري سططري، وهمططا فططي المصططرية، مططن خططالل الصططورة المسططربة التططي 

 حالة احتجاز سيئة.
علططى طاولططة الحططوار، كططان الوسططيط المصططري أكثططر تشططدًدا وصططراحة مططع وفططد حمططاس فططي آخططر جولططة، 
رافًضا نقاش أي حل قبل اإلجابة على تساؤالت طرحتها مصر على حماس، حول قضايا تفترض أن 

 وفقا ألوساط سياسية تتبعت مسار النقاش في القاهرة.حركة حماس معنية باإلجابة عليها، 
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" فلططم تجططب األربعططةكططان مططن بططين القضططايا المعقططدة، التططي أرجططأت مصططر الحططديث فيططه، قضططية الشططبان 
"، ووضطعت المخطابرات فرضطية " أن الشطبان مطذنبون"، كمطا يقطول أمواتطا أممصر حطول إن كطانوا أحيطاء 

 ة حماس.الدكتور صالح البردويل القيادي في حرك
وقال البردويل، إن السلطات المصرية، اشترطت على حركته، ما وصفها بط "مطالب صطعبة، ال تملطك 

 حماس أو أي فصيل وغيور تنفيذها أو الضلوع بها من أجل اإلفراج عن المختطفين األربعة".
د المطالب المصرية كشف النقاب عن بعضها خالل زيارة حماس األخيرة لمصر، والتي ضمت محمو 

مططرزوق ونططزار عططوض هللا، طرحططت فيططه مصططر خمسططة مطالططب، وهططي مططا رأت فيططه  أبططوالزهططار وموسططى 
 عن الشبان األربعة. اإلفراجحماس "ابتزاز ضمني" من الجانب المصري مقابل 

وتمثل المطلب األول الذي أصرت عليه السطلطات المصطرية بتطدخل حمطاس فطي النشطاط األمنطي داخطل 
أمنيططة تفضططي فططي نهايططة المطططاف بوجططود  إجططراءاتتنظططيم الدولططة مططن خططالل سططيناء، وتحديططًدا مواجهططة 

 اشتباك مباشر مع عناصر داعش.
أّمططا الثططاني، فكططان طلططب السططلطات المصططرية بتشططديد األمططن علططى الحططدود بططين رفططح ومصططر، مططن خططالل 
نشطر قططوات إضططافية، وهططو مططا تططم فعططال بحضطور ممثلططين عططن جميططع الفصططائل الفلسطططينية، رغططم تعططرض 

 مراًرا إلطالق نار من جانب القوات المصرية المتواجدة على الشريط الحدودي. األمن
وطلبططت مصططر مططن حركططة حمططاس تسططليمها أشخاًصططا تتحططدث عططن تططورطهم فططي عمليططات عنططف بسططيناء، 

تبططّين عططدم وجططودهم فططي السططجل المططدني، فكططان علططى  أسططمائهم إلططىمططن الجنسططية الفلسطططينية، وبططالعودة 
كطططط "محمططد علطططي"  دون أي توضططيحات تتعلطططق  أشخاصططاوب مطططن حمططاس أن تعتقطططل سططبيل المثطططال مطلطط

 بالسجل المدني الكامل للمطلوبين.
وتمثططططل المطلططططب الرابططططع، فططططي أن تسططططلم حمططططاس سططططجاًل آخططططر مططططن المطلططططوبين مططططن أصططططحاب الجنسططططية 
المصططرية، وتبططّين أن هططؤالء غيططر متواجططدين فططي غططزة أصططال، بططل إن بعضططهم وفططق مصططادر قبليططة فططي 

 ناء، قد قتل في أحداث داخل شبه الجزيرة قبل عدة سنوات.سي
وبقيت القاهرة مصرة علطى شطروط أخطرى تتعلطق بتسطليم عوائطل فلسططينية أصطال، تقطول إنهطا هربطت مطن 
سيناء لغزة، وهو ما تنفيه األجهزة األمنيطة فطي غطزة مطن األصطل، وتؤكطد أن القططاع متطابع بشطكل دقيطق 

مطالططب األمنيططة المحضططة التططي ثبططت عططدم مصططداقيتها بشططهادة الفصططائل وأمططام ال مططن الناحيططة األمنيططة.
كبطرى، مطن بينهطا فطتح معبطر رفطح أو  إنسطانيةعلطى أسطئلة  اإلجابطةالفلسطينية، كانت القطاهرة تتطردد عطن 

 عن الشبان األربعة. اإلفراجحتى 
 25/8/2016الرسالة، فلسطين، 
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 يتعلم أال يضع شروًطا ال أمل في تحقيقها  حتىويحتاج قرصة أذن  الخبرة عديمليبرمان الزهار:  .11
أكططد عضططو المكتططب السياسططي لحركططة حمططاس، محمططود الزهططار، أن عالقططتهم مططع الجمهوريططة اإلسططالمية 
اإليرانيططة، اليططوم أفضططل ممططا كانططت عليططه فططي السططابق، معرًبططا فططي سططياقح آخططر عططن أسططفه الشططديد لحالططة 

 يلي.التطبيع العربي غير المسبوقة مع العدو اإلسرائ
وعلّططق الزهططار فططي مقابلططةح مططع مراسططل وكالططة أنبططاء فططارس، علططى قضططايا ومواضططيع مختلفططة لعططل أبرزهططا: 
معادلططة وزيططر الحططرب اإلسططرائيلي افيغططدور ليبرمططان، الجديططدة فططي التعامططل مططع غططزة، والتططي تمثلططت برهنططه 

 ابات المحلية."إعادة بناء وترميم القطاع مقابل نزع السالح"، ومشاركة حركة حماس في االنتخ
وربط الزهار اقتحامات العصابات الصهيونية المتكررة للمسجد األقصطى المبطارك، فطي اةونطة األخيطرة، 

 بالواقع المؤسف الذي وصل إليه العالم العربي، واصًفا المرحلة الحالية بأنها شاذة واستثنائية.
لعربيططة لهططا عططدًوا وهمًيططا أسططمته وقططال: "نحططن فططي مرحلططة اسططتثنائية مططن التططاريخ، صططنعت فيهططا األنظمططة ا

إيران، وحتى تحتمي من هذا العدو الوهمي، لجأت تلك األنظمة إلى صديقح وهمي أسطمته "إسطرائيل""، 
 مضيًفا أن "حالة الخوف التي أوقعوا أنفسهم فيها، هي التي أوقعتهم في هذا التخبط".

يحتاج قرصطة أذن، حتطى يطتعلم في موضوعح آخر، وصف الزهار، ليبرمان بأنه شخص عديم الخبرة، و 
 أال يضع شروًطا، ال أمل في تحقيقها على أرض الواقع.

 "نزع سالح مين؟ ، هذا الهامل بدو ينزع سالحنا  ". وقال متهكًما على ليبرمان باللهجة العامية:
ة وأشار الزهار إلى أن "ليبرمان جاء ليقول: أنا غير الذي قبلي، أنا أخّوف، أنا عنطدي سياسطة عسطكري

 .جديدة، كل هذا الكالم في الحقيقة على أرض الواقع ليس له مستند
وفططي موضططوع االنتخابططات المحليططة الفلسطططينية، وتططداول وسططائل إعططالم متعططددة بططأن حركططة حمططاس لططن 
تشططارك فيهططا بمحافظططة جنططين شططمال الضططفة المحتلططة، قططال الزهططار:" شططرط المشططاركة فططي االنتخابططات أن 

، متسططططائاًل: "مططططا معنططططى المشططططاركة فططططي االنتخابططططات تحططططت االعتقططططاالت أو تتططططوفر الظططططروف المالئمططططة"
"ابحطططث عطططن جنطططين لمطططاذا ال يريطططدون أن يطططدخلوا فيهطططا؟  .. إذا : وأضطططاف التهديطططدات أو التزويطططرات؟  ".

كانططت هططذه األمططور هكططذا، فهططي تهططدد العمليططة االنتخابيططة كلهططا، لططيس معقططواًل أن تجططري انتخابططات تحططت 
سرائيلي، وفي نفطس الوقطت الممارسطات السطيئة لةجهطزة األمطن )الفلسططينية("، مشطيًرا سوط االحتالل اإل

 الرصاص باألمس، والتي نتج عنها قتل أحد المعتقلين في سجون السلطة. إطالقإلى حادثة 
وفي سؤاله عّما إذا كانت حركة حماس ستتبع تكتيًكا جديًدا في االنتخابات المرتقبة، بطّين الزهطار أنهطم 

ذا أحسسططنا أن فيهططا "سططين تظرون حتططى إعططالن كافططة القططوائم، ويقومططون بططالنظر فططي أسططماء المرشططحين، وا 
 عناصر تستطيع أن تقلع بالبلدية سندعمها".
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وعطططرج القيطططادي البطططارز فطططي حركطططة حمطططاس علطططى موضطططوع المفقطططودين األربعطططة مطططن غطططزة فطططي األراضطططي 
ء األخيطر، الطذي تطم بيننطا وبطين المصطريين فطي المصرية، قائاًل:" بذلنا جهًدا في هذا الموضوع فطي اللقطا

 مارس الماضي، والحقيقة لم نستطع أن نحقق أي اختراق في هذا الموضوع".
وشدد الزهار على أن "السلطات المصرية تتحمل المسؤولية عطن اعتقطالهم أو اختططافهم، كطون العمليطة 

منيطططة المصطططرية، الخاضطططعة تمطططت بعطططد كيلطططو متطططر واحطططد مطططن اجتيطططازهم المعبطططر فطططي داخطططل المنطقطططة األ
وكشف عن طلب حركة حماس، من السلطات المصرية، معلومات عطن الشطبان األربعطة  لمسؤوليتهم".

لكنهم رفضوا، وطلبوا الحصول على بعض معلومات مقابل أي معلومات عطنهم، متابًعطا القطول: "نحطن 
هططذه اللحظططة لةسططف  ال نعلططب هططذه اللعبططة، ووقفططت األمططور عنططد هططذا الحططد، ومنططذ ذلططك الوقططت وحتططى

 الشديد لم تحصل أي اتصاالت".
 24/8/2016، فارس، طهران أنباءوكالة 

 
 جنود إسرائيليين ثمانيةتل فيها لعملية ق   جديدةالقسام تكشف تفاصيل  .11

كشفت كتائب الشهيد عز الطدين القسطام الجنطاح العسطكري لحركطة حمطاس، تفاصطيل جديطدة لعمليطة : غزة
ذتها وحدة النخبطة، شطرق مدينطة غطزة خطالل معركطة العصطف المطأكول قبطل تسلل خلف خطوط العدو، نف

واحتططوى الفطططيلم الططذي حمطططل اسططم "الضطططباب" وعرضططته الكتائطططب مسططاء الخمطططيس، علططى مشطططاهد  عططامين.
حقيقيطططة عرضطططت ألول مطططرة لعمليطططة أسطططر الجنطططدي الصطططهيوني "شطططاؤول أرون"، وعمليطططة التسطططلل خلطططف 

 .25/7/2014ة األسر بتاريخ الخطوط الذي نفذتها النخبة بعد عملي
بعد رصد القسام تجمع لقوات العدو يتكون من ناقالت جند وعدد من جنود المشاة شطرق كتيبطة التفطاح 
والدرج، تم وضع خطة محكمة وتجهيز المجاهدين بالعتاد العسكري المطلوب، بعد قضائهم أسطبوعين 

 كاملين داخل أحد أنفاق القسامية، بانتظار أوامر القيادة.
صطباحًا جططاء القطرار مططن  6رمضططان، وفطي تمطام السططاعة 25، 24/7/2015فجطر يطوم الخمططيس الموافطق 

القيططادة بالتنفيططذ، حينهططا بططدأ التحططرك للهططدف بأربعططة مجاهططدين مططن وحططدة النخبططة يحملططون كافططة صططنوف 
 متر للوصول إلى الهدف. 1400األسلحة الخفيفة، وقطعوا مسافة 

الذي عّم المنطقة خلف خطوط قوات العدو المتجمعة في محطيط  تسللت المجموعة في وجود الضباب
مسجد خديجة شرق كتيبة التفاح والدرج، حيطث المكطان الطذي أسطر مطن الجنطدي "شطاؤول أرون"، وفجطأة 

جنطططود فطططي حالطططة سطططبات ونطططوم عميطططق، فبطططادرهم الشطططهيد أحمطططد الجماصطططي واخوانطططه  8وجطططد المجاهطططدون 
 جهزوا عليهم جميعًا.بإطالق النار صوبهم من مسافة صفر وأ
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وكشفت الكتائب أن الشهيد أحمد الجماصي هو قائد العملية والطذي استشطهد خاللهطا، فيمطا كطان برفقتطه 
 الشهيد ثابت الريفي والذي استشهد في ميدان اإلعداد والتجهيز.

م وبعطططد تنفيطططذ العميلطططة وأثنطططاء انسطططحاب المجاهطططدين تقطططدمت آليتطططان صطططهيونيتان مطططن نطططوع "ميركافطططا"، فقطططا
لتطأمين انسطحاب المجموعطة مطن مكطان العمليطة، مطا  RBGالشهيد الجماصي باستهداف إحطداها بقذيفطة 

صابة آخر، وأثناء ذلك أصيب الشهيد برصاص العدو بعد إطالق النطار  أدى لتدميرها ومقتل جندي وا 
 بشكل عشوائي عقب استهداف اةلية ما أدى الستشهاده.

ثططر علططى بقايط عيططار  Fn- Magا الدبابططة المسططتهدفة ورشطاش متوسططط مططن نطوع وفطور انتهططاء المعركطة ع 
7.62×51 mm ( وذلك دليل على تدمير الدبابة المستهدفة بشكل كامل. 3يحمل رقم ،) 

يذكر أن كتائب القسام نفذت عمليات نوعيطة خلطف خططوط العطدو وعشطرات الكمطائن القاتلطة ضطد جنطود 
عركططة العصططف المططأكول قبططل عططامين، وأوقططوا فططي العططدو الططذي تواجططدوا علططى أعتططاب قطططاع غططزة خططالل م

 صفوف الجنود عشرات القتلى والجرحى.
 25/8/2016، فلسطين أون الين

 
 في بحر غزة عن صيادين االحتالل دفاعاً  لبحريةالمقاومة الفلسطينية تتصدى  .12

تصطططدى رجطططال المقاومطططة الفلسططططينية، صطططباح يطططوم الخمطططيس، لقطططوات البحريطططة : إيهطططاب العيسطططى -غطططزة 
 سرائيلية في عرض بحر شمال قطاع غزة خالل محاولتها اعتقال أحد الصيادين الفلسطينيين.اإل

وقالططت مصططادر فلسططططينية لططط "قططدس بطططرس" إن زوارق حربيططة إسططرائيلية الحقطططت صططباح الخمططيس قطططارب 
صططيد فلسطططيني مططن نططوع "حسططكة" فططي عططرض بحططر بلططدة بيططت الهيططا شططمال قطططاع غططزة كططان علططى متنططه 

ادين الفلسطططينيين حيططث تمكططن أحططدهما مططن النططزول مططن القططارب والهططرب سططباحة فيمططا اثنططين مططن الصططي
 اإلسرائيلي. أسدودأصيب اةخر وتم اعتقاله، ونقله إلى ميناء 

وأضافت أنه خالل مالحقة أحد الزوارق اإلسرائيلية للصياد الذي تمكن من الفرار باتجطاه الشطاطف فطي 
نططار مططن قبططل مقططاومين فلسطططينيين كططانوا يتمركططزون علططى محاولططة العتقالططه، تعططرض الططزورق إلطططالق 

وقططد تططم إجبططار  الشطاطف حيططث دار اشططتباك لمطدة خمططس دقططائق علطى بعططد كيلططو متطر واحططد مططن الشطاطف،
 الزورق اإلسرائيلي على االنسحاب من المكان دون تنفيذ عملية االعتقال.

شطارة إلطى تعطرض قواتهطا البحريطة واعترف مصادر إسرائيلية بوقطوع االشطتباك فطي عطرض البحطر دون اإل
  إلطالق نار مباشرة.

 25/8/2016قدس برس، 
 



 
 

 
 

 

 13 ص             4032 العدد:        26/8/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 فتح تدخل الملك األردني والرئيس المصري في شؤون حركة ينفي جمال محسين .13
نفطى جمطال محيسطن عضططو اللجنطة المركزيطة لحركطة فطتح، مططزاعم ادعطت أنطه تنطاول موقطف العاهططل  :غطزة

يس المصري عبد الفتاح السيسي مطن الوحطدة الوطنيطة الفلسططينية، األردني الملك عبد هللا الثاني، والرئ
بعططد تصططريحات نشططرت علططى لسططانه تفيططد بعططدم وجططود أي قططرار داخططل الحركططة لعقططد صططلح مططع أي مططن 

وأكد في بيان صحافي احترامه لموقطف الملطك عبطد هللا الثطاني والطرئيس السيسطي  األعضاء المفصولين.
، وعلطى وحططدة الشطعب والشططرعية الفلسططينية. وقططال إننطا فططي خنططدق وحرصطهما علططى القضطية الفلسطططينية

وعاصطططمتها القطططدس  1967واحطططد لتحقيطططق أهطططداف شطططعبنا فطططي إقامطططة دولتطططه المسطططتقلة علطططى حطططدود عطططام 
ونفى ما أوردته وكالة وطن لةنباء، على لسانه، وقال إنه ال أساس له من الصطحة.. ال مطن  الشرقية.

 عم ملفقة هدفها مشبوه.قريب وال بعيد، وهو مجرد مزا 
 26/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 قوائم مرشحي كفاءات.. وحماس تدعم قوائم مرشحيها إلى لجنة االنتخابات في غزة تقدمفتح  .14

انتهت منتصف ليلة أمس عملية تسجيل القوائم االنتخابية لالنتخابات البلدية المزمطع عقطدها فطي  :غزة
المقبططل، وظلططت لجططان االنتخابططات تسططتقبل طلبططات المرشططحين حتططى  الثططامن مططن أكتططوبر/ تشططرين األول

منتصف ليل الخميس الجمعطة، بعطد عمليطة دامطت عشطرة أيطام، بانتظطار اإلعطالن النهطائي عطن األسطماء 
 التي وردت في قوائم األحزاب المتنافسة.

ي قطططاع هيئططة محليطة فطط 25وأعلنطت حركططة فططتح فطي مططؤتمر صططحافي، تسطليم قوائمهططا التططي تنطافس علططى 
]مرشطحي  غزة يوم أمس بشكل رسمي إلى لجنة االنتخابات المركزية. وعلمطت القطدس العربطي أن قطوائم

مدعومططة مططن حركططة حمططاس، سططلمت طلبططات ترشططحها خططالل اليططومين الماضططيين، وأن العمليططة  كفططاءات 
قائمططة  32وتلقططت لجنططة االنتخابططات قبطل اليططوم األخيططر إلغطالق بططاب الترشططح  اسطتمرت حتططى يططوم أمطس.

 انتخابية على مستوى قطاع غزة، من بينها قوائم لحركة حماس.
وقال فايز أبو عيطة المتحدث باسم فطتح فطي مطؤتمر صطحافي، إن حركتطه سطلمت قوائمهطا التطي شطملت 
المجططالس المحليططة فططي مدينططة غططزة، كافططة، باسططم قائمططة التحططرر الططوطني والبنططاء. وأكططد أن حركتططه تريططد 

والمنافسططة مططن بططاب تكططريس مبططدأ الديمقراطيططة، بعيططدا عططن االقتتططال الططداخلي، الططدخول فططي االنتخابططات 
 مشيرا إلى أن االنتخابات فرصة لط تحقيق الشراكة والخدمة األفضل للفلسطينيين.

وأوضططح حركططة فططتح جططاهزة اليططوم لتحمططل مسططؤولياتها الوطنيططة والخدماتيططة، للتخفيططف مططن معانططاة سططكان 
 ، مشددا على تمسكها بإجراء االنتخابات كطحق قانوني ودستوري.غزة، المستمرة منذ عشر سنوات

 26/8/2016القدس العربي، لندن، 
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 بسبب اروف االحتالل وتّتهم السلطة بمطاردة كوادرها االنتخابات في جنين حماس تقاطع  .15
لططن  أنهططا أمططسحركططة حمططاس أعلنططت  ، أن)ا ف ب(وعططن غططزة ، مططن 26/8/2016نشططرت الغططد، عمططان، 

وائم باسطمها فطي الضطفة الغربيطة وقططاع غطزة لالنتخابطات المحليطة والبلديطة المقطررة فطي الثطامن تقدم أي ق
وقطال سطامي أبطو زهطري النطاطق الرسطمي  ، وستدعم قطوائم مرشطحي "كفطاءات".أكتوبر /األولمن تشرين 

 لضفة".باسم الحركة إن "حماس ستدعم قوائم الكفاءات في االنتخابات المحلية والبلدية في القطاع وا
في قطاع غزة "ستحدد القطوائم  إجراءهومنعت  2012حركته التي قاطعت االقتراع المحلي في  أنوتابع 

 قوائم المرشحين من لجنة االنتخابات المركزية". إعالنالتي ستدعمها بعد 
وشدد أبو زهري على حرص حركته لط"إعطاء الفرصة للكفاءات من أبنطاء شطعبنا الفلسططيني فطي خدمطة 

"حمطاس تؤكطد  وأضاف من خالل المجالس البلدية ودور الحركة سيكون داعما لهذه الكفاءات". شعبهم
 العملية االنتخابية واستمرار الترتيبات في موعدها المقرر". إنجاححرصها على 

حركة حمطاس ، أن كاالت، من رام هللا، نقاًل عن الو 26/8/2016المستقبل، بيروت، وأضافت صحيفة 
بسططبب ظططروف االحططتالل  البلديططة فططي محافظططة جنططين فططي الضططفة الغربيططة نتخابططاتسططتقاطع اال أعلنططت

 واتهام السلطة الفلسطينية بمطاردة واعتقال كوادرها. اإلسرائيلي
قوائم باسمها في الضفة الغربية وقطاع غزة لالنتخابات المحلية  أيلن تقدم  أنهاحركة ال وأعلنت

 ول المقبل، وستدعم قوائم مرشحي كفاءات.والبلدية المقررة في الثامن من تشرين األ
حماس ستدعم قوائم  إنزهري لوكالة فرانس برس  أبووقال الناطق باسم الحركة الرسمي سامي 

 الكفاءات في االنتخابات المحلية والبلدية في القطاع والضفة.
 
 لعدم الرضوخ للتهديداتبالضفة القوائم  ومرشحيحماس تدعو رؤساء  .16

حركططة حمططاس حسططام بططدران، رؤسططاء قططوائم المسططتقلين بالضططفة الغربيططة ومرشططحيها، دعططا النططاطق باسططم 
والذين أعلنوا نيتهم المشاركة في االنتخابات البلدية خالل األيام الماضية، إلى الصمود أمام الضغوط 

لطى البقطاء ثطابتين ع لطى األمنية الكبيطرة التطي تمطارس بحقهطم مطن قبطل األجهطزة األمنيطة التابعطة للسطلطة، وا 
 حقهم في الترشح والمشاركة في العملية الديمقراطية.

وأكططد بططدران، أن الكفططاءات المهنيططة البططارزة فططي عططدد مططن مططدن الضططفة الغربيططة وقراهططا يتعرضططون لحملططة 
ضغط أمنيطة واسطعة ومركطزة خاصطة خطالل السطاعات األخيطرة مطن مرحلطة الترشطح لالنتخابطات، للحيلولطة 

 لديمقراطي على قيادة البلديات في الضفة.  دون تقدمهم في سباق المنافسة ا
وطالططب الكفطططاءات المهنيططة والمسطططتقلين إلططى عطططدم الرضططوو لضطططغوطات السططلطة وتهديطططداتها، مؤكطططًدا أن 
األجهزة األمنيطة ومهمطا هطددت وتوعطدت، فإنهطا لطن تسطتطيع منطع أي مطواطن مطن حقطه بالترشطح وخدمطة 
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منططع الجهططات األمنيططة مططن التططدخل بقيططام بططدورها للات كمططا دعططا اللجنططة المركزيططة لالنتخابطط أبنططاء شططعبه.
 توثيق تلك االنتهاكات ومواجهة األجهزة األمنية بها.بالمؤسسات الحقوقية  امسار االنتخابات، مطالبب

 25/8/2016موقع حركة حماس، غزة، 
 
نهاء االنقسام المحليةفتح: االنتخابات  .17  فرصة لتحقيق الشراكة الوطنية وا 

اعتبرت حركطة "فطتح" المشطاركة فطي االنتخابطات المحليطة فرصطة لتحقيطق الشطراكة : ومخلدون مظل -غزة 
 الوطنية، ومقدمة إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية )العامة(، وخطوة مهمة إلنهاء االنقسام.

 وقال الناطق الرسمي باسم الحركة ولجنتها االنتخابية، فطايز أبطو عيططة، إن مشطاركة فطتح باالنتخابطات
المحليطططة تعبيطططر عطططن إيمانهطططا العميطططق بطططدورها الريطططادي فطططي قيطططادة المشطططروع الطططوطني، وتكطططريس مبطططادئ 

 الديمقراطية والعدالة والحرية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق االقتراع.
تصططريحات أبططو عيطططة جططاءت خططالل مططؤتمر صططحفي عقططده يططوم الخمططيس فططي غططزة، بحضططور عططدد مططن 

 ائم الحركة لالنتخابات المحلية.قادة حركة فتح، لعرض قو 
وأفطططاد النطططاطق باسطططم فطططتح، أنهطططا تتمسطططك بطططإجراء االنتخابطططات البلديطططة كحطططق قطططانوني ودسطططتوري للمطططواطن 
وملتزمططة بميثططاق الشططرف الططذي وقعتططه كافططة الفصططائل لضططمان انتخابططات نزيهططة وشططفافة تعبططر عططن إرادة 

"متماسطكة وموحطدة بكافطة قياداتهطا وعناصطرها  وشطدد علطى أن حركتطه الناخب الفلسططيني تعبيطًرا حقيقًيطا.
 ومناصريها في هذه المعركة االنتخابية، إلنجاح قوائم الحركة وتحقيق نتائج مشرفة تليق بمكانتها".

 25/8/2016قدس برس، 
 
 فلسطيني الخروج بقوائم انتخابية جيدة سيؤسس إلى توافقبقيادي فتحاوي: نجاح الفصائل  .18

يادي في حركة فطتح، أشطرف جمعطة، إن "إنجطاز االنتخابطات المحليطة بشطكل قال الق: أحمد صقر –غزة 
وطني وشفاف سيؤسس لمرحلة جديدة تشترك فيها جميع الفصائل الفلسطينية لخدمة الوطن والمواطن 

"، أن "نجطططاح الفصطططائل الفلسططططينية فطططي الخطططروج 21وأوضطططح فطططي تصطططريح خطططاص لطططط"عربي الفلسططططيني".
إلططى نتططائج تمططنح الشططعب الفلسطططيني توافقططا فلسطططينيا رغططم أنططف الجميططع"،  بقططوائم انتخابيططة جيططدة سططيؤدي

مؤكططدا أن "هططذا التوافططق الططوطني المبنططي علططى القططوائم الجيططدة، بكططل تأكيططد، سططيقدم خدمططة متميططزة لصططالح 
 المواطن الفلسطيني".

لططى بططر وقططال: "يجططب أن نكططون موحططدين فططي اتجططاه إنجططاح االنتخابططات إذا أردنططا أن تصططل بنططا جميعططا إ
األمان، وذلك من أجل التأسيس لشراكة وطنية مستقبلية حقيقية"، مطالبا الجميطع بطط"البعد عطن التراشطق 
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والتحريض اإلعالمي، واستخدام لغة تجمع وال تفرق، وواضحة وصريحة بأن تكون االنتخابات مدخال 
 لحل الكثير من المشكالت".

 25/8/2016"، 21موقع "عربي 
 
 نابلس عدم تسجيل قوائمهم بسبب أوضاع المدينةفي مثلي القوائم االنتخابية ميطالب  فتحب قيادي .19

طالب عضو المجلس الثوري لحركة فطتح اللطواء سطرحان دويكطات ممثلطي وأعضطاء : ووكاالت –رام هللا 
القوائم االنتخابية المتنافسة في انتخابات بلدية نابلس بعدم تسجيل قوائمهم، بسبب األوضاع التي تمر 

 لمدينة.بها ا
ودعا دويكات في تصريح ممثلي القوائم بدال من ذلك لالعتصام في مقر لجنة االنتخابات تعبيطرا عطن 

 الرفض الشعبي واالحتجاج على ما آلت إليه أوضاع المحافظة مؤخرا.
وثمن دويكات موقف الفصائل والمؤسسات والشخصيات االعتبارية في المدينة، عبر مطالبة الحكومة 

تخابطات البلديطة إلطى موعططد الحطق، حتطى يتسطنى تجنيطد كططل الطاقطات، واسطتثمار كطل الجهططود بتأجيطل االن
 للخروج من األزمة المجتمعية التي تعصف بالسلم األهلي والنسيج المجتمعي في المدينة.

امطططن السطططلطة الفلسططططينية  أجهطططزةذلطططك شطططهدت المدينطططة لليطططوم الثالطططث علطططى التطططوالي مواجهطططات بطططين  إلطططى
 منهم. 25الشرطة الفلسطينية اعتقلت  أنمدينة، وقالت مصادر محلية والشبان في ال

 26/8/2016المستقبل، بيروت، 
 
 حماس تبارك انتصار األسير بالل كايد على جالديه .21

باركت حركة حماس لجماهير الشعب الفلسططيني والرفطاق فطي الجبهطة الشطعبية لتحريطر فلسططين، : غزة
إضططرابه علطى الجططالد "اإلسططرائيلي"، مطن خططالل اتفططاق مشططرف  انتصطار األسططير المناضططل بطالل كايططد فططي

سططامي أبططو زهططري، فططي بيططان وصططل "المركططز  ،حركططةالوقططال النططاطق باسططم  يضططمن اإلفططراج عنططه قريبططًا.
الفلسطيني لإلعالم" نسخة عنه، يطوم الخمطيس، إن انتصطار بطالل كايطد يمثطل انتصطارًا ألسطرانا األبططال 

 ى أن إرادة شعبنا أقوى من االحتالل "اإلسرائيلي" مهما بلغ طغيانه.ولشعبنا الفلسطيني، ودليال عل
يوًمططا مططن اإلضططراب عططن الطعططام، وجعططل  71وكططان األسططير بططالل كايططد، سططّطر ملحمططة بطوليططة خططالل 

 مخططات االحتالل في تمرير قرار االعتقال اإلداري، تتهاوى أمام جبروت أمعائه الخاوية.
 25/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 : العدوان األخير على غزة رسالة إلى حماس"معاريف" .21
غادي اْيِزْنكوت إن الرّد الصطارم  اإلسرائيليأكد رئيس أركان جيش االحتالل : احمد رمضان -رام هللا 

والقوي على إطالق الصاروو من قطاع غزة بداية األسبوع جاء للدفاع عن مطواطني إسطرائيل، وإليجطاد 
  واقع أمني أفضل.

رفيعطة المسططتوى أّن رّد الجطيش اإلسطرائيلّي علطى إطططالق  إسطرائيليةمطن جهطة ثانيطة، قالطت مصططادر أمنّيطة 
، االحططد الماضططي كططان مختلفًططا هططذه المططرة، إسططرائيلصططاروو مططن قطططاع غططزة تجططاه بلططدة سططديروت جنططوب 

داف م ّعطد مسطبًقا الفتًة إلى أّن عدد األهطداف وطبيعتهطا التطي قصطفت، تشطير إلطى أّن الطرد واختيطار األهط
بعططد نقاشططات أجراهططا الجططيش اإلسططرائيلّي، وزارة الططدفاع، والمجلططس الططوزاري األمنططّي ط السياسططّي الم صططّغر 

عن هذه المصادر قولها: إّن الرد جاء بعد إططالق  أمسونقلت صحيفة معاريف الصادرة  )الكابينت(.
رواح، وسطقط بأعجوبطة بطين منطزلين صاروو واحد تجاه سديروت، القصد منه اإلضرار بالممتلكطات واأل

 طفيفة. بأضراروتسبب 
وبحسب هذه المصادر، فان الطرد اإلسطرائيلي كطان هدفطه نقطل رسطالة واضطحة لططحماس، أواًل: النهطا القطوة 
المسيطرة في قطاع غزة، وبالتالي عليها السيطرة على التنظيمات المتمردة، ومنع إطالق نار من هطذا 

ئيل لططيس لططديها نيططة لكسططر القواعططد وتصططعيد الموقططف، لططذلك كططان الهجططوم مؤقتططًا، النططوع. وثانًيططا: إن إسططرا
 وعدد اإلصابات في الجانب اةخر كان قلياًل.

ورأت المصادر أّن الرّد اإلسطرائيلّي كطان أيًضطا رسطالة مهمطة لططحزب هللا وللنظطام اللبنطاني، بمعنطى انهمطا 
نشطاط عسطكري  أي أنفيطذها مطن لبنطان، مضطيفة سيكونان مسؤولين عن أّي نشاطات إرهابية قد يطتم تن

وتابعططت  لطططحزب هللا سططترد عليططه إسططرائيل بالحططاق أضططرار جسططيمة بأهططداف فططي البنططى التحتيططة فططي لبنططان.
المصططادر: إن علططى تططل أبيططب أْن ت واصططل بشططكل ثابططت، خططط واضططح وصططارم تططرد بططه علططى أي نشططاط 

ذا طلبت حماس صالحيات ا لسطيادة، فعليهطا أْن تعلطم أّن هطذه الصطالحيات إرهابي يتم تنفيذه ضّدها، وا 
تططرتبط بمسططؤولية منططع أي نشططاط ضططد مططواطني إسططرائيل مططن منططاطق القطططاع، ومططن المططرجح أّن رًدا مططن 

 هذا النوع، سيحدد قواعد اللعبة أمام كل الدول التي لديها حدوًدا مشتركة مع إسرائيل.
 26/8/2016المستقبل، بيروت، 

 
 بينهم شاب بزعم نيته تنفيذ عمليةبالضفة  سطينياً فل 15االحتالل يعتقل  .22

فلسطططينيًا مططن  15اعتقططل جططيش االحططتالل اإلسططرائيلي، فجططر يططوم الخمططيس، : إيهططاب العيسططى - الخليططل
 مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
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فلسططينيًا  13أن قواتطه أقطدمت الليلطة الماضطية، علطى اعتقطال وذكر تقرير صادر عن جطيش االحطتالل، 
مططططنهم متهمططططين بممارسططططة أنشطططططة تتعلّططططق بالمقاومططططة ضططططد الجنططططود  12مّمططططن وصططططفتهم بططططط "المطلططططوبين"، 

وبّين التقرير أن االعتقطاالت طالطت مواطنطًا مطن "قباطيطة" قضطاء جنطين وسطتة شطبان مطن  والمستوطنين.
واعتقطططل جطططيش  شطططابين مطططن بلطططدة "عطططين يبطططرود" وآخطططر مطططن مدينطططة رام هللا.بلطططدة "سطططلواد" قضطططاء رام هللا و 

شابًا من بلدة "أبو ديس" قضاء القدس وشابين من بيت لحم وآخر من "يطا"  -وفقًا للبيان –االحتالل 
وأعلطططن االحطططتالل، اعتقطططال شطططاب مطططن يططططا، بطططدعوى محاولتطططه تنفيطططذ عمليطططة فطططي داخطططل  قضطططاء الخليطططل.

عن استنفار كبير لجيش وشطرطة االحطتالل الليلطة الماضطية فطي منطقطة  إلعالناالمحتلة بعد  األراضي
(، بسطططبب ورود معلومطططات عطططن فلسططططيني وصطططل 1948النقطططب )جنطططوبي أراضطططي فلسططططين المحتلطططة عطططام 

 .إسرائيلية أهدافللمنطقة من أجل تنفيذ عملية ضد 
 25/8/2016قدس برس، 

 
 عالقاتيقيمون ال  الذينقادة العرب الن مباشرة" مع عدد م شخصيةأقيم "عالقات نتنياهو:  .23

  نادبلوماسية مع
في ما اعتبره دليال آخر على التحول الكبير في العالقات بين إسطرائيل والعطالم : صالح النعامي - غزة

العربططي، تبططاهى رئططيس الططوزراء اإلسططرائيلي بنيططامين نتنيططاهو، بططأن الدعايططة اإلسططرائيلية تلقططى قبططوال لططدى 
 تحظى بقبول في الواليات المتحدة وأوروبا.العرب أكثر مما 

ونقل الصحافي بن كاسبيت عن نتنياهو، قوله في لقاء مطع مجموعطة مطن الصطحافيين اليهطود الحريطديم 
قوله: "إنني أقوم بنشر الكثير من المواد البصرية والمكتوبة على اليوتيوب والفيسبوك، وأفاجأ بأن هذه 

نسططبة كبيططرة مططنهم فططي العططالم العربططي، وهططذا إنجططاز دعططائي  مليططون شططخص، 40المططواد تحظططى بمتابعططة 
وفططططي تحليططططل نشططططره اليططططوم موقططططع "يسططططرائيل بططططالس"، أوضططططح كاسططططبيت أن نتنيططططاهو كشططططف أمططططام  كبيططططر".

الصحافيين الحريديم، النقاب عن أنه يقيم "عالقات شخصية مباشرة" مع عدد من قادة الدول العربيطة، 
 إسرائيل. التي ال تقيم عالقات دبلوماسية مع

ونقل كاسبيت عن نتنياهو قوله: "نحن نحمي الشرق األوسط ونطدافع عطن أوروبطا فطي مواجهطة اإلسطالم 
 الجهادي المتطرف، والكل بات يعرف دورنا ويقدره ويحترمه".

وأوضح كاسبيت أن نتنياهو حرص خالل العدد الكبير من مقابالت "الخلفية" التي يجريها مطع وسطائل 
لي، علطى التشطديد علطى أنطه نجططح فطي تحسطين مكانطة إسطرائيل الدوليطة واإلقليميطة بشططكل اإلعطالم اإلسطرائي

 كبير.
 25/8/2016، "21موقع "عربي 
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 باإلفراج عن أحد موافيها المتحدةترفض طلبًا لألمم  "إسرائيل" .24
رفضطططت إسطططرائيل طلبطططًا مطططن األمطططم المتحطططدة بطططاإلفراج عطططن موظطططف فلسططططيني فطططي  :أ ف ب -نيويطططورك

دولية متهم بالعمل لصالح حركة حماس، بحسطب مطا أعلنطت الخمطيس البعثطة اإلسطرائيلية فطي المنظمة ال
 األمم المتحدة.

ووفقًا للبعثة، فقد وّجطه الجهطاز القضطائي فطي األمطم المتحطدة رسطالة إلطى السطفير اإلسطرائيلي دانطي دانطون 
 في هذا الخصوص.

األمم المتحدة اإلنمائي في قطاع غزة،  وأكدت الرسالة أن وحيد البرش، وهو مهندس يعمل في برنامج
تحميطططه مطططن أي اعتقطططال أو مالحقطططة قضطططائية فطططي إططططار مهمتطططه كموظطططف فطططي األمطططم ” يتمتطططع بحصطططانة“

 المتحدة.
 كما تطالب الرسالة السماح لمسؤولين من األمم المتحدة بزيارته في السجن.

، ”بيين يحطاولون إيطذاء مواطنينطانحطن ال نعططي حصطانة إلرهطا“من جهته، رد دانون على الرسالة قائاًل 
 ”.إسرائيل تمتثل للقانون، وسنواصل القيام بذلك في هذه الحالة“مشيرًا إلى أن 
يجب مراقبة كل دوالر ينفق وكل عملية توظيطف محليطة مطن قبطل منظمطة دوليطة للتأكطد “وأكد دانون أنه 

 ”.من أنها تساهم في مساعدة شعب غزة وليس تمويل أنشطة إرهابية
 26/8/2016، س العربي، لندنالقد

 
 انتصار لألقصى التركييؤكد أن إفشال االنقالب  رائد صالح .25

أكد األسير الشيخ رائد صالح، رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل الفلسطيني : أحمد صقر – غزة
المحتل، أن إفشال محاولة االنقالب التي وقعت في تركيا مؤخرا، على يد القيادة التركية، وعلى 

أسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو "انتصار للمسجد األقصى ومدينة القدس المحتلة"، ر 
 وذلك وفق ما نلقه المحامي المختص في قضايا القدس، خالد زبارقة.

"، فور عودته من زيارة الشيخ رائد صالح في سجنه: 21وقال المحامي في تصريح خاص لط"عربي
لكانت  -هللا قدَّرال –ب الفاشل الذي حدث في تركيا؛ لو نجح "يعتبر الشيخ صالح؛ أن االنقال

 الخطوة التي تليه هو االعتداء على المسجد األقصى المبارك".
ورأى الشيخ صالح أن فشل االنقالب التركي "أفشل العديد من المخططات الكثيرة لالعتداء على 

على وجه الخصوص"، وفق ما قطاع غزة المحاصر ومدينة القدس المحتلة وعلى المسجد األقصى 
 نقله المحامي.

 25/8/2016 ،21عربي موقع
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 مستشفى "آساف هيروفيه "   إلىومالك القاضي  البلبولن محمد ينقل األسير   .26
أفادت هيئة شؤون األسرى والمحررين ظهر اليوم الخميس، انه تم نقل األسيرين محمد : رام هللا

مستشفى آساف  إلىاإلداري،  اعتقالهماعلى  احتجاجا البلبول ومالك القاضي، المضربان عن الطعام
 هيروفيه اإلسرائيلي، حيث تراجعت أوضاعهما الصحية بشكل كبير.

مستشفى آساف هيروفيه، يصبح كافة األسرى المضربين  إلىوأوضحت الهيئة أنه بنقل محمد ومالك 
لخطورة والصعوبة، حاليا يرقدون في ذات المكان، وأن وضعهم الصحي جميعا متشابه من حيث ا

السياسة العنصرية  إلىكونهم يتعرضون لذات السياسة من الالمباالة والتجاهل المتعمد، باإلضافة 
خضاعهم لسلسلة من العقوبات منذ اليوم األول لإلضراب. واالنتقامية  التي فرضت عليهم، وا 

الشعب الفلسطيني  المحلية والدولية وجماهير واألهليةوطالب الهيئة كافة المؤسسات الرسمية 
في الفعالية التضامنية والتواجد المستمر في  باالستمراروفصائل العمل الوطني وكافة شرفاء العالم، 

 .كايد حتى يحقق هؤالء األسرى ما حققه األسير بالل االعتصامخيم 
 25/8/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 #انتخب_فتح_بالكندرة.. سخرية فلسطينية بتويتر .27

ل مغردون فلسطينيون مقطعا مصورا في أحد المهرجانات االنتخابية يتضمن تحذيرا أطلقه قيادي تداو 
بحركة فتح للموظفين الذين يتقاضون رواتب من الحركة من عدم انتخابها، قائال "الموظف اللي 

 بقبض من فتح بدو ينتخب فتح بالكندرة ".
رواد مواقع التواصل االجتماعي أطلق المغردون وعقب انتشار المقطع الذي أثار انتقادات واسعة بين 

الفلسطينيون وسم #انتخب_فتح_بالكندرة للتنديد بتصريح القيادي الفتحاوي، وحذروا من "الشد 
 العصبي والحزبي" الذي يطغى على الشارع الفلسطيني قبيل االنتخابات البلدية.

عددهم نحو ثالثمئة ألف  وتساءل آخرون عن األشخاص الذين يتقاضون رواتب من فتح ويبلغ
 شخص وفقا لتصريح القيادي فيها، إضافة إلى تشكيكهم بمصدر هذه األموال وكيفية توزيعها.

كما انتشرت على منصات التواصل المختلفة العديد من الصور الكاريكاتورية التي رسمها فنانون 
 ريحات، وفقا لتعبيرهم.فلسطينيون للتعبير بطريقتهم الخاصة عن سخطهم من هذا المستوى من التص

 25/8/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
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 معاقون أكثر بين الجرحى ..االحتالل في مواجهة راشقي الحجارةتقرير:  .28
صيبوا مؤخرا بنيران ط تقرير الضوء على أعداد كبيرة من الشبان الفلسطينيين الذين أ  سلَّ : هاشم حمدان

ة. وتبين أن جنود االحتالل تعمدوا إطالق الرصاص جيش االحتالل في عدة مواقع في الضفة الغربي
 الحي على منطقة الركبة، ما يعني جعل الشبان معاقين طوال حياتهم.

وتناول تقرير أعدته الصحافية عميرا هس، في صحيفة 'هآرتس'، اليوم الجمعة، مجموعة من الفتيان 
ركون على عكاكيز بسبب إصاباتهم والشبان في مخيم الدهيشة لالجئين وفي تقوع والفوار، والذين يتح

 بنيران جيش االحتالل في الشهور األخيرة.
ويتضح أن كال منهم خضع لعدة عمليات جراحية طويلة، ومن المتوقع أن تجرى لهم عمليات 
جراحية أخرى. كما أن كال منهم بحاجة إلى مراقبة طبية دائمة، وتنظيف متكرر للجروح وانتزاع 

تهاب، واستبدال قطع البالتين التي زرعت في أجسادهم. علما أن أحد الشظايا، وحبوب ضد االل
 الفتية قد تم بتر ساقه.

وبحسب التقرير فإنه في عمليات المداهمة الثالث األخيرة لجيش االحتالل للمخيم، الذي يقع جنوب 
بيت لحم، في نهاية تموز/ يوليو وحتى مطلع آب/ أغسطس، تم اعتقال عدة أشخاص، ولكن أصيب 

آخرون بالرصاص، ووضعهم صعب. وتبين أن جنود االحتالل أطلقوا النار على منطقة الركبة،  15
 ما يعني أنهم سيعيشون معاقين طوال حياتهم. 

وضمن المصابين، هناك من اعتقل فور إجراء عملية جراحية له أو قبل العملية الجراحية الثانية، 
إضافة إلى فرض غرامات مالية، وذلك بسبب وصدرت أحكام بالسجن الفعلي ضدهم لعدة شهور، 

 تصديهم لمداهمات جيش االحتالل بالحجارة.
وبحسب التقرير، فإن كثيرين من سكان مخيم الدهيشة على قناعة بأن مركز الشاباك، كابتن نضال، 

ت هو اليد الموجهة، ويقوم بالتنكيل بالمخيم بذريعة أن أحدهم قام بالتقاط صورة له في إحدى المداهما
ونشرها على موقع التواصل االجتماعي. وكان قد ظهر في المخيم قبل نحو سنتين، وهناك شكاوى 
 في مؤسسات دولية ضده. وقد اختفى لعدة شهور من المخيم، إال أنه عاود الظهور مرة أخرى هناك.

ويضيف التقرير أنه يتضح أن جيش االحتالل يستخدم الرصاص الحي بكثرة، حتى في المواجهات 
ع راشقي الحجارة غير المسلحين، وأن اإلصابات خطيرة ومتعمدة. وتشير التقديرات إلى أن هناك م

أكثر من مائة إصابة في الضفة الغربية، غالبيتهم قاصرون، قد حولهم جيش االحتالل إلى معاقين 
 في السنة األخيرة.

 26/8/2016، 48عرب 
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 ي غزة فلسطينيًا في الضفة وصيادًا ف 13االحتالل يعتقل  .29
حمالت المداهمة واالعتقال، أمس، واعتقلت  "اإلسرائيلي"واصلت قوات االحتالل : وكاالت -"الخليج"

فلسطينيا من مدن رام هللا والبيرة وبيت لحم وجنين والخليل في الضفة الغربية، بينما اعتقلت  13
غزة، حسبما أعلنت نقابة بحرية االحتالل صيادًا فلسطينيًا بعد إصابته بجروح قبالة ساحل بحر قطاع 

 .الصيادين
 26/8/2016الخليج، الشارقة، 

 
 ملف قصف مدرسة لألمم المتحدة في عدوانه األخير على القطاع اإلسرائيلي يغلقجيش ال .31

غلق جيش االحتالل ملف القصف الدموي على مدرسة تابعة لةمم المتحدة في قطاع غزة خالل أ 
عن عشرة شهداء وأثار تنديدًا دوليًا واسعًا لكن ال يزال يجري  أسفر، والذي 2014حربه العدوانية عام 

لكنه قال ، الجيش تفاصيل عن التحقيقات التي ال تزال مستمرة التحقيق في قضايا أخرى. ولم يعطِ 
صفحة ادعى جيش  21انه وجه التهم إلى ثالثة جنود بالنهب وجنح مماثلة. وفي تقرير يقع في 

أ خالل قصف تلك المدرسة التابعة لةمم المتحدة في رفح بجنوب غزة، خط أياالحتالل انه لم يجد 
والذي ندد به األمين العام لةمم المتحدة بان كي مون والواليات المتحدة بشدة آنذاك. وزعم الجيش 
في بيانه انه تم وقتذاك رصد ثالثة مقاتلين فلسطينيين كانوا على دراجة نارية قبل حصول القصف. 

بعد ذلك اتخاذ قرار بشن ضربة الستهدافهم بصاروو ضعيف القوة من اجل الحد من  وأضاف انه تم
القصف لن يؤذي المدنيين. وتابع انه بعد  أنالجانبية المحتملة وبعدما اظهر مسح للمنطقة  األضرار
التقرير إلى انه  وأشارالصاروو، توجه الرجال الثالثة بشكل غير متوقع نحو بوابة المدرسة.  إطالق

. وتابع "باتجاه الدراجة النارية إطالقهلم يكن ممكنا في تلك اللحظة تحويل مسار المقذوف الذي تم "
ثالثة  أن، مدعيًا "الضربة على الدراجة النارية حصلت فورا بعد مرورها بمحاذاة بوابة المدرسة" أن

 نشطاء فلسطينيين كانوا في عداد الضحايا.
 26/8/2016الخليج، الشارقة، 

 
 %41والفلسطينية انخفضت بـ  %17كات االحتالل للحريات اإلعالمية ارتفعت بنسبة انتها .31

فادي أبو سعدى: كشف موسى الريماوي مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات  –رام هللا 
عدد االنتهاكات اإلسرائيلية والفلسطينية التي سجلت ضد الحريات اإلعالمية  إجمالي"أن  "مدى"

 198إلى  2015انتهاكا خالل النصف األول من عام  224حيث تراجعت من  %12سبة انخفض بن
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. جاء ذلك إثر إصدار المركز تقريره للنصف "2016انتهاكا خالل النصف األول من العام الجاري 
 في فلسطين. اإلعالميةحول االنتهاكات ضد الحريات  2016من العام الجاري  األول

، إلى االنخفاض 2016نتهاكات المسجلة خالل النصف األول من وأرجع تراجع إجمالي عدد اال
، 2015عما كانت عليه في النصف األول من عام  %41الكبير في عدد االنتهاكات الفلسطينية 

 .%17موضحا أن االنتهاكات اإلسرائيلية وعلى النقيض من ذلك ارتفعت بنسبة 
بلغ عدد االنتهاكات الفلسطينية التي سجلت  اعتداء في حين 133وبلغ عدد االنتهاكات اإلسرائيلية 

 انتهاكا في قطاع غزة. 22انتهاكا منها سجلت في الضفة و 43انتهاكا  65في الضفة وقطاع غزة 
كانت وما تزال تعتبر األشد عنفا وخطورة على  أنهااالعتداءات اإلسرائيلية إلى جانب "وقال الريماوي 

ومن حيث عددها تشكل النسبة األكبر من مجمل االنتهاكات  أيضاالحريات اإلعالمية فإنها ال تزال 
 %33من مجمل االنتهاكات التي تم رصدها وتوثيقها مقابل  %67المسجلة حيث شكلت حوالي 

 ."ارتكبتها جهات فلسطينية
 26/8/2016، لندن، القدس العربي

 
 تحرم األسرى الفلسطينيين من الهواء "إسرائيل"مركز عدالة:  .32

سلطات السجون اإلسرائيلية  48: يطالب مركز حقوقي داخل أراضي "لقدس العربيا" –الناصرة 
بالعمل فوًرا على تركيب المكّيفات الهوائّية أو أجهزة التبريد في غرف األسرى الفلسطينيين المحرومين 

اإلسرائيلية عوفرة  "مصلحة السجون"في حيفا أمس إلى رئيسة  "عدالة"من التهوئة. وتوّجه مركز 
نغر، ومسؤول سجن الجلبوع، باسل قشقوش، مطالًبا إياهما بالعمل على تركيب مكّيفات هوائّية أو كلي

أسرى في غرفة ليس فيها إال نافذةح صغيرة كثيفة  8أجهزة تبريد في غرف األسرى. ويعيش بالمعّدل 
 القضبان، وهو ما يحّول ظروف العيش في هذه الغرف إلى ظروفح غير معقولةح أو محتملة.

أن ظروف العيش الحالّية في غرف السجن تشّكل انتهاًكا للقانون اإلسرائيلي كما للقانون  "عدالة"ونبه 
 الدولّي مثلما تشّكل مًسا بالحقوق األساسّية للكرامة، والحق بالحد األدنى من ظروف السجن والعيش. 

 26/8/2016، لندن، القدس العربي
 
 فلسطينياً  14لدى االحتالل إلى  الشهداء المحتجزة جثامينهم عددارتفاع  .33

ارتفع عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى : محمود قديح، سبيتان فاطمة أبو -القدس المحتلة 
، أمس جثمان الشهيد ساري اإلسرائيليفلسطينيًا، بعدما احتجز الجيش  14سلطات االحتالل، إلى 

 عامًا(. 24أبو غراب )
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االحتالل تحتجز في ثالجات معهد التشريح "أبو كبير" في وذكرت مراسلة "قدس برس" أن سلطات 
، ي ضاف لها 2015جثمانًا، منذ بداية انتفاضة القدس في شهر تشرين أول/ أكتوبر  13تل أبيب 

تجز أمس، ورفضت القوات اإلسرائيلية تسليمه لذويه لدفنه.  جثمان الشهيد أبو غراب الذي اح 
 25/8/2016، قدس برس

 
 

 %4.9 بنسبة يتراجع "إسرائيل"فلسطينية مع عجز التجارة ال .34
مليون  938بلغ عجز التجارة الفلسطينية مع إسرائيل في النصف األول من العام الجاري : األناضول

مليون دوالر، 985.5 عن النصف األول من العام الماضي حين بلغ  %4.9دوالر، بانخفاض نسبته 
 .بحسب تقرير للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

وجاء هذا التحسن في التجارة الفلسطينية مع إسرائيل مع تصاعد حمالت مقاطعة المنتجات 
اإلسرائيلية، ضمن الهبة الشعبية التي بدأت نهاية العام الماضي. وشهدت السوق الفلسطينية مطلع 

 العام الجاري حملة لمقاطعة ست عالمات تجارية إسرائيلية معروفة.
 1.335فلسطينية من إسرائيل في النصف األول من العام الجاري إلى وانخفضت قيمة الواردات ال

مليار دوالر في الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت الصادرات  1.384 مليار دوالر، مقارنة مع
 398.5مليون دوالر، بعد أن كانت  397الفلسطينية إلى إسرائيل تراجعا طفيفا لتصل قيمتها إلى 

 مليون دوالر.
 86الميزان التجاري الفلسطيني مع الخارج عموما، فقد زادت الواردات الفلسطينية بمقدار  أما في

مليار دوالر. وتراجعت قيمة الصادرات الفلسطينية بمقدار تسعة ماليين  2.486 مليون دوالر إلى 
 مليون دوالر. 449.5 دوالر إلى 

 25/8/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 
 "إسرائيلـ"لعالقات "حميمية" ب كاتب إسرائيلي: مصر تتطلع .35

اعتبطططر الكاتطططب اإلسطططرائيلي هيطططرف كينطططون الزيطططارة األخيطططرة التطططي قطططام بهطططا وزيطططر  :الصطططحافة اإلسطططرائيلية
أغسططططس الجطططاري، "الحطططدث الدبلوماسطططي  /أوائطططل آب "إسطططرائيل"الخارجيطططة المصطططري سطططامح شطططكري إلطططى 

حيفة "جيروزاليم بوسطت"، ونقلتطه صطحيفة في تقرير مطول لص ،وقال كينون األكثر إثارة في المنطقة".
"إن وصول شخصية سياسية مصرية بهذا الحجم الكبير إلى إسرائيل يعني أن مصر  ،"معاريف" اليوم
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تريد نقل عالقاتها السياسية مع اإلسرائيليين إلى مرحلة أكثر سخونة ودفئا، كما تشير لتغييرات عميقة 
 قاهرة وتل أبيب خلف الكواليس".في االتصاالت الدبلوماسية الجارية بين ال

إلططى المحططامي اإلسططرائيلي  "إسططرائيل"وأرجططع الكاتططب الفضططل فططي التقططدم الحاصططل فططي عالقططات مصططر و
 وقطططال إن مولخطططو "بطططذل جهطططوداً  إسطططحق مولخطططو، المبعطططوث الشخصطططي لطططرئيس الطططوزراء بنيطططامين نتنيطططاهو.

خطططوة النوعيططة فططي عالقططات مضططنية إلتمططام زيططارة شططكري، وكانططت بصططماته واضططحة فططي تحقططق هططذه ال
 الجانبين، وهو ما لم يستطع نتنياهو إخفاءه، ووجه شكرا شخصيا إليه".

 25/8/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة
 
 " األردنياالستراتيجيدعوة إسرائيلية للحفاا على "الكنز  .36

بططين  نططداف شططرغاي مططن "التططوتر" الططذي نشططب مططؤخراً  يانطلططق الكاتططب اإلسططرائيل :الصططحافة اإلسططرائيلية
السياسطة اإلسطرائيلية فطي  على خلفية تصطريحات الملطك األردنطي عبطد هللا الثطاني ضطدّ  "إسرائيل"األردن و

إلى المحافظة عليها "أكثر من  الحرم القدسي، ليؤكد على أهمية العالقات بين تل أبيب وعّمان، داعياً 
العالقطططات مطططع "تطططرى فطططي  "وفطططي مقطططال لطططه بصطططحيفة "إسطططرائيل اليططوم" قطططال إن "إسطططرائيل أي شططيء آخطططر".

قليميطططاً  اسطططتراتيجياً  المملكطططة الهاشطططمية كنطططزاً  ، وقطططد سطططاعد اتفطططاق السطططالم مطططع األردن علطططى إراحطططة وأمنيطططاً  وا 
مططن بططذل الجهططود األمنيططة لتقويططة الخططط الحططدودي مططع المملكططة، والططذي يعططد األطططول واألكثططر  "إسططرائيل"

فقطال  "إسرائيلط"بالنسطبة لط االسطتراتيجيةامطات ومضى الكاتب في ذكر جوانب أخرى لهذا االهتم تعقيدا".
 والسعودية". ةإن األردن "يعتبر دولة عازلة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، مثل العراق وسوري

اف أن األردن "يسمح إلسرائيل بمرور بضائعها إلى دول أخرى عبر أراضيه ويشترك معهطا ومطع ضوأ
كما أن إسرائيل توفر لةردن الغاز الطبيعي بكميات كبيرة، مما السلطة الفلسطينية في مشاريع مائية، 

ونبطططه الكاتطططب إلطططى أن السطططلوك اإلسطططرائيلي إزاء  يعطططود عليهطططا بأربطططاح ماليطططة تقطططدر بمليطططارات الشطططيكالت".
األردن "يأخططذ بعططين االعتبططار مسططتقبل النظططام الهاشططمي فططي المملكططة، فإسططرائيل والواليططات المتحططدة علططى 

قلقططا بشططأن مططدى اسططتقرار المملكططة، خاصططة فططي ضططوء الخريطططة السططكانية الديمغرافيططة  حططد سططواء تبططديان
ويططرى الكاتططب اإلسططرائيلي أن "العشططائر والقبائططل البدويططة المخلصططة جططدا للنظططام األردنططي  القائمططة هنططاك".

 فقط من سكان المملكة، لكنها تحتل المواقع المتقدمة في المؤسستين العسطكرية واألمنيطة، %30تشكل 
 في حين أن الفلسطينيين الذين يعتبرون أغلبية في األردن يشكلون خطرا على االستقرار القائم هناك".
وختم بأن "الفرضية اإلسرائيلية ببقاء األردن يشرف على األماكن المقدسة للمسطلمين فطي القطدس تعمطل 

 على حفظ استقرار نظام الملك عبد هللا".
 25/8/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة
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 للتيسير على الحجاج الفلسطينيين جهداً  : لن نألو  األردني ر الداخليةوزي .37
فططي سططبيل التيسططير علططى  الططوزارة لططن تططألو جهططداً  أنسططالمة حمططاد  األردنططي كططد وزيططر الداخليططةأ :عّمططان

وحتى  األردنية، األراضيومرورهم عبر  ،وتبسيط اإلجراءات الالزمة الستقبالهم الفلسطينيين،الحجاج 
 ديارهم. ىإلعودتهم 

والشؤون الدينيطة الفلسططيني يوسطف ادعطيس فطي  األوقافوزير  24/8الخميس  جاء ذلك لدى لقائه يوم
 .في عّمانمبنى الوزارة 

 25/8/2016 ،موقع صحيفة الرأي، عّمان
 
 لوقف خرقها في شبعا "إسرائيل"دعو ت يونيفيلال .38

الجنطططرال مايكطططل بيطططري، وحضطططور  "نيفيطططليو "النطططاقش االجتمطططاع الثالثطططي فطططي النطططاقورة برئاسطططة قائطططد قطططوات 
الجانبين اللبناني واإلسرائيلي، أمس، الخروق اإلسرائيلية األخيرة في مزارع شبعا، وذّكطر الجنطرال بيطري 

يلزم إسرائيل باالنسطحاب  1701"بأن القرار  الذي ترأس االجتماع للمرة األولى منذ تسلمه مهامه رسمياً 
عططات الجويططة فططوق لبنططان"، وركططز علططى "ضططرورة اسططتخدام آليططة الفططوري مططن شططمال الغجططر وبوقططف الطل

التنسيق واالرتباط مع القوات الدولية"، وطلب من الجانب اإلسرائيلي "وقف األعمال الجاريطة اةن فطي 
 مزارع شبعا المحتلة".

 26/8/2016 ،السفير، بيروت
 
 ة والموريتانيةمذكرة تفاهم لتفعيل التعاون الزراعي بين الحكومتين الفلسطينيتوقيع  .39

عبططد هللا مولططود: أكططدت وزيططرة الزراعططة الموريتانيططة األمينططة بنططت القطططب ولططد امططم "أن مططذكرة  -نواكشططوط 
التفطططاهم التطططي وقعطططت بطططين الحكطططومتين الموريتانيطططة والفلسططططينية سطططتدفع نحطططو التكامطططل بطططين البلطططدين فطططي 

 مجاالت الزراعة وفي مجال األمن الغذائي".
سطفيان د.  يتانية بهذه التصريحات أثنطاء توقيعطه أمطس مطع وزيطرة الزراعطة الفلسططينيةالمور ت الوزيرة وأدل

الططذي يططزور موريتانيططا حاليططًا، علططى مططذكرة تفططاهم مخصصططة لتفعيططل التعططاون بططين الحكططومتين  ،سططلطان
  الفلسطينية والموريتانية في المجال الزراعي.

ية والفلسطينية على تشجيع وتسهيل االسطتثمار ونصت مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين الموريتان
قامة المشاريع المشتركة عبر دعطم الشطراكة العموميطة والخصوصطية، وعبطر الحشطد  الزراعي المتبادل، وا 
المشططترك للمططوارد الماليططة لتنفيططذ البططرامج والمشططاريع المشططتركة لمططا يخططدم تطططوير العالقططات الثنائيططة فطططي 
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تشططكيل لجنططة زراعيططة عليططا موريتانيططة فلسطططينية مشططتركة تجتمططع  ونصططت المططذكرة علططى مجططال الزراعططة.
 بالتناوب مرة في العام وكلما دعت الضرورة.

 26/8/2016 ،القدس العربي، لندن
 
 "إسرائيل"ضيفًا في يحلُّ وفد اقتصادي تركي : "يديعوت أحرونوت" .41

عمال األتراك، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، عن أن وفدًا من رجال األ كشفت: يحيى دبوق
مقدمهم االقتصادي التركي أحمد زورلو، صاحب شركة "زورلو هولدينغ" المقطرب مطن الطرئيس التركطي، 

رادة شراكة من أنقرة".أرجب طيب   ردوغان، حّل ضيفًا في تل أبيب، حاماًل إليها "رسالة تعاون وا 
ت"، وبحثطا إمكانطات التعطاون وذكرت "يديعوت" أن الوفد التركي التقى مسؤولي شركة خطط "أنبطوب إيطال

 المشترك في مشاريع جديدة ذات صلة باقتصاد الطاقة اإلسرائيلي.
األتراك، كما تكشف الصحيفة، مهتمطون بالمشطاركة فطي مشطاريع تطرتبط بتسطويق الغطاز اإلسطرائيلي، مطن 

 ي المتوسط،بينها إنشاء أنبوب يربط تركيا بحقل لفيتان، أكبر الحقول الغازية المكتشفة إسرائيليًا ف
شركة تعنى بالطاقة، من بينها شركة زورلو، لجمطع التمويطل  15"لهذه الغاية تشكل في تركيا تكتل من 

 الالزم لالستثمار في مشروع الربط الغازي، بين إسرائيل وتركيا"، تضيف "يديعوت".
ر شططركة كطذلك شططارك الوفطد التركططي فطي حفططل تدشطين محطتططي طاقطة إسططرائيليتين، همطا مططن ثمطار اسططتثما

، كمططا شططارك فططي الحفططل وزيططر الطاقططة اإلسططرائيلي، يوفططال شطططاينتس، الططذي التقططى "إسططرائيل"زورلططو فططي 
الوفططد التركططي الحقططًا، واتفططق مططع زورلططو علططى ضططرورة تعزيططز العالقططات االقتصططادية بططين الجططانبين، بمططا 

 يشمل قطاع الطاقة وضرورة االستثمار التركي فيه.
لططه، إن "مجتمططع رجططال األعمططال" فططي تركيططا ومسططتثمرين أتططراك، ينقلططون ونقلططت الصططحيفة عططن زورلططو قو 

 رسالة إيجابية إلى إسرائيل، بأنهم معنيون بتعزيز العالقات االقتصادية ودفعها قدمًا.
شطططاينتس أكططد أهميططة الططدور الكبيططر الططذي تضطططلع بططه شططركة زورلططو، التططي تسططتثمر فططي مجططالي الطاقططة 

مططل أن يمّكططن التطبيطططع مططع تركيططا تعزيططز العالقططات االقتصططادية عمومطططًا، والغططاز اإلسططرائيليين، وقططال: "آ
 وتصدير الغاز اإلسرائيلي إلى السوق التركية بوجهح خاص، خالل السنوات المقبلة".

 "إسطرائيل"في سياق التقريطر، كشطفت الصطحيفة عطن أن مسطؤواًل تركيطًا رفيعطًا، زار فطي األسطبوع الماضطي 
ركات إسطرائيلية مختصطة فطي مجطال الطاقطة والغطاز، باحثطًا إمكانيطة شطراء سرًا، واجتمع بمسؤولين عن شط

 الغاز اإلسرائيلي ونقله إلى تركيا. 
 26/8/2016 ،، بيروتاألخبار
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 وموافقة على التقاط صورة مع جندي إسرائيلي "إسرائيل"فنانة تونسية: ال مانع لدي من الغناء في  .41
ور بططن محمططد إنططه "لططو طلططب منططي جنططدي إسططرائيلي التقططاط قالططت الفنانططة والممثلططة التونسططية أسططا :تططونس

ويأتي تصريح الممثلة التونسية علطى خلفيطة سطؤالها مطن قبطل إذاعطة  صورة معي لفعلت دون أن تتردد".
"كططاب اف ام" المحليططة عططن موقفهططا مططن صططورة الفنططان صططابر الربططاعي مططع الجنططدي اإلسططرائيلي والتطططي 

قة للفنان بالصراعات السياسطية ومطن الطبيعطي أن يلطتقط صطور اعتبرتها شيء عادي مؤكدة أنه ال عال
مثلمططا يغنططي فططي تططونس أو فططي  "إسططرائيل"مططع اإلسططرائيليين مثلمططا يفعططل مططع الفلسطططينيين وأن يغنططي فططي 

 العراق أو في أي بلد آخر من العالم. وفق قولها.
ل ما فعلطه اإلسطرائيليون بحطق الذي تساءل، "ه "وفاجف تصريح الفنانة التونسية مقّدم برنامج "ال تيراس

 الفلسطينيين قليل من قتل واحتالل وتشريد؟". 
 26/8/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 طالبية مناصرة لفلسطين مجموعةجامعة كاليفورنيا تعاقب  .42

عاقبططت جامعططة كاليفورنيططا، ايططريفين، مجموعططة طالبيططة مناصططرة لفلسطططين؛ وذلططك بسططبب عرقلتهططا  :لنططدن
فقد تعرض فطرع  ، على حد قول إدارة الجامعة.يهوداً  موعة يهودية، ولترهيبها طالباً برنامجا نظمته مج

مجموعة "طالب من أجل العدالة في فلسطين" لتحذير خططي مطن إدارة الجامعطة سطاري المفعطول حتطى 
لمجموعطة يهوديطة يتضطمن عطرض  شهر آذار/ مارس القادم، وذلك على خلفية إعاقة المجموعة نشاطاً 

وحسطب إدارة الجامعطة، فطإن "ططالب مطن أجطل العدالطة فطي  ي إسرائيلي بعنوان "تحت الخوذة".فيلم وثائق
فلسطين"، التطي نظمطت وقطادت المظطاهرة، خالفطت سياسطات سطلوك الططالب بالنسطبة للتخريطب: "تخريطب 

 أو عرقلة التعليم، البحث، اإلدارة، اإلجراءات العقابية، أو نشاطات جامعية أخرى".
لى شهر أيطار/ مطايو الماضطي، حيطث اضططرت شطرطة الحطرم الجطامعي لمواكبطة ططالب والقضية تعود إ

يهود كانوا يشاهدون عرض فطيلم وثطائقي إسطرائيلي نظمطه فطرع "هيلطل" المحلطي )مجموعطة يهوديطة(، بعطد 
 فيها الحادث، وهتافهم شعارات تهديدية.  خارج غرفة في الجامعة تمّ  متظاهراً  50حو نتجمع 

 26/8/2016 ،"21موقع "عربي 
 
 بإطالق سراح أحد موافيها "إسرائيل"األمم المتحدة تطالب  .43

وحيطططد البطططرش، العامطططل فطططي  .بطططإطالق سطططراح م "إسطططرائيل"األمطططم المتحطططدة  تطالبططط: تحريطططر بطططالل ضطططاهر
( فططي غططزة، والططذي اعتقلططه االحططتالل اإلسططرائيلي قبططل أسططابيع UNDPبرنططامج األمططم المتحططدة اإلنمططائي )

 ت إلى كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.بزعيم تقديم مساعدا
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القناة الثانية للتلفزيون اإلسرائيلي، يطوم الخمطيس، أنطه فطي أعقطاب البطرش أرسطلت األمطم المتحطدة  توذكر 
، أكططدت فيهططا علططى أن "السططيد البططرش يتمتططع بحصططانة مططن االعتقططال "إسططرائيل"رسططالة شططديدة اللهجططة إلططى 

جراءات قضائية في سياق أعما وأضطافت األمطم المتحطدة فطي الرسطالة أنطه  ل نفذها أثناء تأديته عمله".وا 
يقطاف أي إجطراء قضطائي ضطده، إلطى  "نطالب بإطالق سراح السيد البرش وتسليمه إلى األمطم المتحطدة وا 
حين يحصل األمين العام لةمم المتحدة على فرصطة للتطيقن مطن أنطه يسطتحق الحصطانة" وشطددت علطى 

 ".نطالب بأن يلتقي مندوبونا معه فوراً أنه "في هذه األثناء 
 25/8/2016 ،48عرب 

 
 لم تثبت مزاعم بتمويل حماس "إسرائيل""هآرتس" عن دبلوماسيين غربيين:  .44

لطططدى وزارة خارجيطططة  "إسرائيلط"احتجطططت دول غربيطططة مطططن الحليفطططات المركزيطططات لططط: تحريطططر بطططالل ضطططاهر
ن أيطة معلومطات اسطتخبارية أو أدلطة علطى اتهامطات األخيرة، في األيام األخيرة، بأنهطا لطم تتلقطى حتطى اة

بأن أحد المسؤولين في منظمة المساعدات اإلنسطانية األمريكيطة "وورلطد فطيجن" سطرب  "إسرائيل"وجهتها 
 ماليين الدوالرات من المنظمة إلى حركة حماس في قطاع غزة.

غطربيين مطلعطين علطى  ، عن دبلوماسيين25/8 ، يوم الخميساإللكترونيونقل موقع صحيفة "هآرتس" 
هطططو "القيطططام  "إسطططرائيل"فطططي هطططذه القضطططية يطططوحي بطططأن مطططا يهطططم حكومطططة  "إسطططرائيل"القضطططية قطططولهم إن أداء 

ووفقططا لططط"هآرتس"، فططإن الشططاباك ادعططى أمططام صططحافيين إسططرائيليين  بدعايططة" ولططيس حططل القضططية فعليططا.
يجن" اسطتخدمته حمطاس مطن أجطل ألف دوالر تبرعت به بريطانيا لمنظمة "وورلد فط 80وأجانب أن مبلغ 

 تمويل بناء موقع لها في بيت حانون في شمال قطاع غزة.
وقال الدبلوماسيون الغربيون للصطحيفة اإلسطرائيلية إنطه فطي إططار هطذه التحقيقطات، توجطه سطفراء أسطتراليا 

اضطية وطلبطوا وبريطانيا والواليات المتحدة إلى وزارة الخارجية اإلسرائيلية عدة مرات خالل األسابيع الم
لكطططن  الحصطططول علطططى معلومطططات مفصطططلة حطططول الشطططبهات ضطططد نشطططاط "وورلطططد فطططيجن" فطططي قططططاع غطططزة.

، لم تسلم الخارجية اإلسرائيلية أو / أغسطسآب 25الدبلوماسيين الغربيين أكدوا أنه حتى يوم الخميس 
بشطكل مباشطر  أية جهة إسرائيلية رسمية أخرى أية معلومات حول القضية إلى أية دولة غربيطة ضطالعة

كطذلك طالطب سطفراء أسطتراليا وبريطانيطا والواليطات المتحطدة  أو غير مباشر في التبرع إلى "وورلد فيجن".
بإيضاحات من وزارة الخارجية اإلسرائيلية حول التأخير في تسليم المعلومات وعبروا عن استيائهم من 

 نائبه جيرمي يسسخاروف.ذلك أمام مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية، دوري غولد، و 
 25/8/2016 ،48عرب 
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 1973بالتنبؤ بحرب األمريكية  الواليات المتحدةوثائق تكشف إخفاق مخابرات  .45
نشططرت وكالططة االسططتخبارات المركزيططة األمريكيططة )سططي آي أي( وثططائق رئاسططية : وجططد وقفططي -واشططنطن 

الرئيسطططين األمطططريكيين السطططابقين سطططرية، تشطططمل محتطططوى التقطططارير اليوميطططة التطططي قطططدمتها المخطططابرات إلطططى 
 .1977و 1969ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد بين عامي 

علططى حططديث عططن إخفططاق "سططي آي أي" فططي  ،ألفططاً  28التططي يصططل عططددها إلططى  ،واحتططوت إحططدى الوثططائق
 .1973أكتطططوبر  /تقطططديراتها التطططي قطططدمتها للطططرئيس نيكسطططون بشطططأن احتمطططال نشطططوب حطططرب تشطططرين األول

فإن "سي آي أي" أخفقت في تقطديراتها الحتمطاالت نشطوب الحطرب العربيطة اإلسطرائيلية  وبحسب الوثائق
وقبططل بططدئها بيططوم واحططد، قططال مسططؤولو االسططتخبارات للططرئيس نيكسططون إن "نطططاق المنططاورات  .1973عططام 

العسكرية المصرية اتسع، إذ أصبحت أكثر واقعيطة مطن سطابقاتها، لكنهطا ال تبطدو علطى أنهطا اسطتعدادات 
 ن هجوم على إسرائيل". وقد أقر كالبر بذلك اإلخفاق.لش

 25/8/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة
 

 مليار دوالر 500"فورين بوليسي": السعودّية اشترت في العقدين األخيرين أسلحة أمريكّية بـ  .46
في الماضي، شكلت عمليات نقل األسلحة األمريكّيطة لطدول الخلطيج مصطدر  زهير أندراوس: –الناصرة 

كبير للكونجرس األمريكّي وللحكومة اإلسرائيلية، خوفًا من أْن تفقد تفوقها العسكرّي علطى جيرانهطا  قلق
العرب، ولكن يبدو أّن األمور هذه المرة أصبحت مختلفة، ووفقطًا لمسطؤول فطي "أيبطاك"، فطإّن المجموعطة 

ت الحكومططة ال تحططاول الضططغط علططى الكططونجرس لوقططف صططفقات األسططلحة مططع دول الخلططيج، كمططا امتنعطط
اإلسطرائيلية أيضطًا عططن وضطع وزنهطا فططي هطذا الموضطوع، كمططا أفطاد مسطؤولون مططن الكطونجرس األمريكططي، 

 والذين يحتفظون باتصاالت روتينية مع اإلسرائيليين.
وبحسب التقرير الذي نشرته مجّلة "فورين بوليسي" فإّن أحد األسباب الكامنة خلطف هطذه السياسطة وفقطًا 

مريكية ومصادر داخطل الكطونجرس، هطو أّن إدارة أوبامطا تقطّيم بعنايطة نوعيطة األسطلحة لوزارة الخارجية األ
التططي تمططد بهططا حلفائهططا فططي الخلططيج لططردع التهديططد اإليرانططّي، بحيططث ال تخططل بططالتفوق النططوعّي العسططكرّي 
اإلسططططرائيلّي، وهططططذا النططططوع مططططن الحسططططابات يجططططب أْن تأخططططذه السططططلطة التنفيذيططططة بعططططين االعتبططططار بموجططططب 

 نصوص القانون عند منحها لتراخيص نقل األسلحة إلى حكومات الشرق األوسط.
والسبب اةخر، أضاف التقرير، الكامن خلف االسطترخاء اإلسطرائيلي، هطو تقطارب وجهطات النظطر الطذي 

إزاء صططعود الهيمنططة  "إسططرائيل"تططّم كشططفه مططؤخرًا مططع الططدول العربيططة، حيططث تتشططاطر األخيططرة القلططق مططع 
ي المنطقططة، "لططم ي بططِد اإلسططرائيليون اهتمامططًا يططذكر بالصططفقات التططي تحططدث، ألّنططه يوجططد شططعور اإليرانيططة فطط
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داخطل إسطرائيل بطأّن لطديهم اةن حليطف غيطر معلططن فطي دول مجلطس التعطاون الخليجطي ضطّد إيطران"، قططال 
 ديفيد أوتاواي، وهو خبير في الشؤون الخليجّية في مركز ويلسون.

نطن، قالت الصحيفة، فإّن إرضاء جميع األططراف علطى قطدم المسطاواة ولكن، بحسب المصادر في واش
هو أمر يصعب القيام به عمليًا، فمن المتوقع أْن يّتم رفض تزويد دول الخليج ببعض أنظمة األسلحة 

 F-35 Lightningالتي طلبتها نظرًا العتبارات التفوق العسكرّي اإلسرائيلّي النوعّي، بما في ذلك طائرة 

II المقاتلطططة والمصطططممة لتكطططون شطططبه غيطططر مرئيطططة لطططرادار  16الجيطططل الخطططامس مطططن ططططائرات اإلف ، وهطططو
الخارقة للتحصينات، والتطي قطدمتها واشطنطن إلسطرائيل حصطرًا، وبطداًل مطن ذلطك،  BU-28العدو، وقنابل 

من المرجح أْن تقتصر عمليطة نقطل األسطلحة إلطى دول الخلطيج علطى تسطريع عمليطات نقطل الطذخائر التطي 
إلى تصريح نائطب مستشطار  النظر ولفتت الصحيفة انتظارها، وتزويد هذه الدول بمعدات للرادار. طال

األمطططن القطططومّي بطططن رودس، الطططذي قطططال إّن معاهطططدة الطططدفاع الرسطططمية ليسطططت مطططا نبحطططث عنطططه اةن، فلقطططد 
دم اسططططتغرق األمططططر عقططططودًا لبنططططاء حلططططف شططططمال األطلسططططّي والحلفططططاء اةسططططيويين، ولكنّنططططا نسططططتطيع أن نقطططط

 ضمانات واضحة بأنّنا سنكون موجودين للدفاع عنهم، بحسب تعبيره.
وأشططارت المصططادر إلططى أّنططه فططي العططام الماضططي، تجططاوزت السططعودية الهنططد، وأصططبحت أول مسططتورد فططي 

حطططول التجطططارة  IHSالعطططالم لةسطططلحة والططططائرات وغيرهطططا مطططن المعطططدات العسطططكرية، ووفقطططًا لتقريطططر شطططركة 
، 2014و  2013بطططين عطططامي  %54المعطططدات الدفاعيطططة، قفطططزت واردات الريطططاض العالميطططة السطططنوية فطططي 

هذا العام، ووفقًا لجان فرانسوا سيزنيك من جامعة جونز  %52حدوث زيادة أخرى بنسبة  IHSوتتوقع 
مليار دوالر في جيشطها، وثالثطة  500الماضية، استثمرت السعودية حوالي  20هوبكنز، في السنوات الط

وال ذهبطططت إلطططى واشطططنطن؛ لطططذا مطططن غيطططر المسطططتغرب أْن تكطططون الريطططاض هطططي أحطططد أهطططم أربطططاع هطططذه األمططط
إلطططى أّن  IHSمصططادر الطططدخل التطططي تططدر أرباحطططًا طائلطططة علططى شطططركات األسطططلحة األمريكّيططة. كمطططا تقريطططر 

، وهذا المبلغ يفوق 2014مليار دوالر على واردات الدفاع في عام  8.6حو نالسعودية واإلمارات أنفقتا 
ته دول أوروبا الغربية مجتمعة في مجال الطدفاع، كمطا تعمطل دول اإلمطارات والكويطت والسطعودية ما أنفق

حاليًا على تطوير أنظمة "باتريوت" للدفاع الصاروخي التي تمتلكها أصاًل، بغيطة االسطتفادة مطن الجيطل 
ء نظططام ، فضططاًل عططن أّن اإلمططارات تسططعى حاليططًا لشططراPAC-3الجديططد مططن هططذه الصططواريخ الططذي يططدعى 

دفططاع صططاروخي جططوي آخططر مططن شططركة لوكهيططد مططارتن يسططمى بنظططام ثططاد، وتشططير بعططض المصططادر أّنططه 
مليططار دوالر لشططراء نظططام ثططاد، ويمكططن أْن  6.5بحلططول العططام القططادم، يمكططن أْن تعقططد قطططر صططفقة بمبلططغ 

جيططة، إلططى أّن يتبعهططا شططراء منظومططة مماثلططة مططن ِقبططل السططعودية. يشططير أوتططاواي، الخبيططر بالشططؤون الخلي
األمططور تغيططرت لدرجططة كبيططرة منططذ صططفقة طططائرات األواكططس، التططي باعتهططا أمريكططا بالثمانينيططات للسططعودية 
وألغتها بسبب الم عارضة اإلسرائيلّية، حيث يقول إّن أغلب صطفقات األسطلحة األمريكّيطة المتوجهطة نحطو 
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ذا لطم تعجطب ال صطفقة أيبطاك، فك طْن علطى يقطين بطأاّل أحطد الخليج يّتم التفاوض فيها مسبقًا مع إسطرائيل، وا 
 سيفكر جديًا في تنفيذ هذه الصفقة.

مططن جانبهططا، قالططت الصططحيفة فططي تقريرهططا، تصططر وزارة الخارجيططة األمريكيططة علططى أّنهططا قططادرة علططى إدارة 
مصطططالح واهتمامطططات جميطططع األططططراف المعنيطططة، وقططططال المتحطططّدث بلسطططان الخارجّيطططة تعقيبطططًا علطططى تقريططططر 

انخراطنا الوثيق مطع دول مجلطس التعطاون الخليجطي ال يتعطارض مطع التزامنطا الثابطت بطالتفوق الصحيفة: 
النططوعّي العسططكرّي اإلسططرائيلي، كمططا يتضططح مططن التعططاون العسططكري الوثيططق بيننططا وبططين كططل مططن إسططرائيل 

 ودول مجلس التعاون الخليجّي، على حّد تعبيره. 
 25/8/2016 ،رأي اليوم، لندن

 
 امب وهيالري!فلسطين بين تر  .47

 اسعد عبد الرحمن
ضمن ثوابت السياسة الخارجية للواليات المتحدة األميركية، ال يختلف اثنان على أهمية حماية الدولة 
الصهيونية والحفاظ عليها، وهو حال ثابت ال عالقة له بمن يتسلم الرئاسة في البيت األبيض. 

ها مع كل انتخابات رئاسية أميركية، التوقعات بالمقابل، لطالما أظهرت الدولة الصهيونية، في تعامل
والتخوفات من المرشحين الديموقراطي والجمهوري على حد سواء، ففي انتخابات الرئاسة األميركية 

، أظهر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو تعاطفًا علنيًا مع المرشح الجمهوري 2012عام 
اراك أوباما. واليوم، يجد المزاج العام اإلسرائيلي )في الذي نافس الرئيس ب "ميت رومني"حينها 

األغلب األعم( في المرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب ممثاًل حقيقيًا له أكثر مما يجد في 
ذي أميركان "المرشحة الديموقراطية هيالري كلينتون. وعلى نحو متمم، رصدت أسبوعية 

الواليات المتحدة منذ بداية حملة االنتخابات التمهيدية، المحافظة، بوصلة توجه يهود  "كونسيرفاتيف
انخراط اليهود في مجمل العملية االنتخابية هو في تراجع.. بل إن الموقف من "فأوضحت أن 

في نتائج  "اللجنة األميركية لليهود"، فيما أفادت "إسرائيل أضحى أقل أهمية لمعظم اليهود األميركيين
أضعاف على إسرائيل، إلى  5القلق من حالة االقتصاد تقّدم بط"د أن استطالعاتها لتوجهات اليهو 

 ."فقط أعربوا عن اعتقادهم بأولوية إسرائيل لديهم %15المرتبة األولى، مقابل 
قالها صراحة في مقابلة له مع صحيفة  "رودي جولياني"رئيس بلدية نيويورك األسبق الجمهوري 

أعلى المستويات في الحكومة اإلسرائيلية، يعلم أنهم "مع ، مؤكدًا أنه في حواراته "واشنطن بوست"
 ."يفضلون ترامب على هيالري
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محرر األخبار الخارجية في القناة - "نداف إيل"وفي ذات السياق، وفي تقييم الفت ومعبر، يرى 
 أن اإلسرائيليين جاهزون لترامب ألنهم يرون أنه على شاكلتهم." -التلفزيونية اإلسرائيلية العاشرة

اإلسرائيليون يفهمون ترامب أفضل ما يكون. وهم يفهمونه أكثر، وذلك بسبب طبيعة السياسة التي 
من السهل ". وأضاف: "إنها سياستنا منذ عشرات السنين -وهي سياسة جارفة واستفزازية-يدعو لها 

لك يسهل على لإلسرائيليين فهم ترامب، فعندنا ال يقاس السياسيون بالحقائق وال يمسك بهم لكذبهم، فذ
اإلسرائيليين فهمهم. فاألكاذيب ليست قصة كبيرة في سياستنا، خالفًا للسياسة األميركية قبل ترامب. 
عندما تنكث الوعود صراحة، نهز أكتافنا بيأس، فكل رؤساء الحكومات عندنا من اليمين واليسار، 

 ."عرفوا كيف يفعلون عكس ما وعدوا به
في البداية المبكرة لحملته  "حيادياً "لفلسطينية، وبعد موقف بدا وبالنسبة للموقف تجاه القضية ا

االنتخابية، عمل ترامب حثيثًا على استرضاء إسرائيل من أجل ضمان إقناع يهود الواليات المتحدة 
بالتصويت لصالحه. وقد افتتح رسميًا حملته الدعائية لكسب أصوات اإلسرائيليين من حملة الجنسية 

ه يأمل عن طريق كسب أصوات يهودية مؤثرة في إسرائيل في تعديل الميل المعهود األميركية، كما أن
لليهود األميركيين نحو التصويت لصالح الحزب الديموقراطي. وفي موقف مغاير لجل اإلدارات 
األميركية السابقة التي لطالما اعتبرت المستوطنات غير قانونية ورفضت مواصلة البناء فيها، حتى 

، أعلن ترامب دعمه إلسرائيل في مواصلة االستيطان. وحسب صحيفة "ع الطبيعيالتوس"لغرض 
أنا أعارض الدعوة إلى تجميد "، فقد بعث ترامب رسالة إلى نتنياهو قال فيها: "يديعوت أحرونوت"

إسرائيل ". وأضاف: "البناء بالمستوطنات كشرط مسبق إلتاحة المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين
ًا بمعاملة مالئمة من جانب دولتنا، وهذا وضع محزن جدًا.. كان سيسرني رؤية محادثات لم تحظ أبد

من أجل السالم، أنا أقصد السالم المتواصل وليس سالمًا ألسبوعين، يواصلون بعده إطالق 
 ."الصواريخ

لى البريطانية، وجهت رسالة إ "ذا غارديان"من جهتها، لم تكن هيالري أحسن حااًل. فبحسب صحيفة 
إن إسرائيل لم تلقن حماس درسًا كافيًا في "قالت فيها:  "حاييم صابان"الملياردير اليهودي األميركي 

. وفي حال توليت الرئاسة، سأمنح إسرائيل كل الدعم العسكري والدبلوماسي واالقتصادي الالزم 2014
. وتابعت: "ألف قتيل في غزة، فليكن 200من أجل القضاء على حماس، وفي حال كان الثمن 

صحيح أنني أم وجدة، لكن حقوق األطفال لن تجعلني أتردد للحظة في السماح إلسرائيل بقصف "
المدارس التي تطلق منها الصواريخ في غزة، ألن هؤالء يستعملون األطفال كدروع بشرية، ويستحق 

نتقادات . وبعد عاصفة اال"اإلرهابيون أن يروا جثث أطفالهم تحترق بسبب القنابل والصواريخ
والغضب الشديد الذي القته حملة هيالري من منظمات حقوق اإلنسان والديموقراطيين عقب هذه 
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ألفًا وليس  20الرسالة، قال المسؤولون عن حملتها االنتخابية إنها قصدت )ويا للعجب ( أن تكتب 
 ألف  200

مات قليلة قيلت )خاصة في في مسيرة االنتخابات األميركية الراهنة، يالحظ المراقب المدقق أنها كل
عن رادار االنتخابات،  "القضية"البداية( بخصوص قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، ثم غابت 

اللهم باستثناء حاالت نادرة متباعدة تأتي جوابًا عن سؤال مباشر من صحفي هنا أو هناك. وفيما 
طقة الشرق األوسط، تبدو سياسة في شؤون من "تدخالً "تبدو سياسة هيالري متوجهة نحو نهج أكثر 

ترامب أميل إلى االنعزالية، رغبًة في التركيز على الداخل األميركي ومصالحه. وفي المحصلة، 
 يتصارع الطرفان على كسب ود إسرائيل من أجل الحصول على دعمها ودعم يهودها وصهيونييها.

 26/8/2016، االتحاد، أبو ابي
 
 رب في قطاع غزة؟صاروخ سيدروت هل سيشعل فتيل الح .48

 صابر عارف
على غزة، وبهجوم  األخير اإلسرائيليهناك مفارقات غريبه وعجيبة تحيط بالتصعيد  أنمن الواضح 

 اإلسرائيليةوالقدرات  واإلمكانياتمازن وسلطته، فميزان القوى  أبووزير الخارجية الصهيوني على 
طيات الدولية وخاصة التهافت العربي تجاه الغزاوية، وكافة المع اإلمكانياتعلى  ال يقاستتفوق بما 

 واألشهر األسابيعمختلفة خالل  بإشكالالذي عبرت عنه دول الخليج العربي  اإلسرائيليالعدو 
السلطوي، وبفعل ما تعانيه الساحة  الماضية، عالوة على انهيار الوضع الفلسطيني وخاصة

على  إسرائيللمفترض ان يغري ويشجع عميقة ومن انقسام حاد. كل ذلك من ا أزمةالفلسطينية من 
 أوسلووالحصار لسلطة  األذاللشن حرب حقيقية وقوية على قطاع غزة ، وعلى المزيد من 

 األمنيةتفصيل مقاسات السلطة وفق المصالح  أعادالذي  األمريكيالداتونية، نسبة لدايتون المبعوث 
ورج بوش االبن  البار للصهيونية زمن ج األمريكيةكما نصت عليها خارطة الطريق  اإلسرائيلية

يشجع ويغري قادة العدو  أنالوضع من الطبيعي  هذا …األمريكيةالعالمية وللمسيحية الصهيونية 
وخاصة ان على رأس وزارة الحرب الصهيونية شخص متطرف ومتشدد كافيغدور ليبرمان، وعلى 

ك فانهم ال يريدون فعل ذلك رأس الحكومة شخص آخر ال يقل عنه تطرفا اال وهو نتنياهو، ومع ذل
؟ وما هو السر؟ وماذا يريدون من تصعيدهم العسكري االستعراضي األخير األسباب. فما هي األن

على غزة؟ الذي استغربه نفس رئيس وزرائهم نتنياهو. عندما اتصل بالثاني مستغربا وتيرة الرد على 
 .اإلسرائيليةشيء ال يستحق كما ذكرت المصادر 
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 إنهااحدى المنظمات الصغيرة التي يبدو ” الصحابة أحفاد” التنظيم السلفي المسمى فما ان اطلقت
رادة حركة حماس صاروخا سقط في مستوطنة سديروت وتسبب بأضرار  غير منصاعة لتعليمات وا 

بإطالق عدة قذائف من مدافع  اإلسرائيلي، حتى سارع  الجيش األرواحفي  إصاباتدون  مادية فقط،
قصفت طائرة دون طيار هدفا لحماس في منطقة بيت حانون، وحتى تلك اللحظة فان  الدبابات، فيما

، األوضاعالسائدة في مثل هذه  اإلسرائيليةهذه الردود لم تخرج عما هو مألوف وعن سياق الردود 
تابعة لحماس قريبة من خط الحدود، دون ان توقع  أهدافحيث تم توجيه القذائف والصواريخ نحو 

نفذها سالح الجو بحجم ونطاق اكبر  إضافيةن فيما بعد تبع الرد التقليدي هجمات ، ولكإصابات
هدفا لحركة حماس شمالي القطاع في ليلة  50وأوسع من التقليدي المعتاد، حيث استهدفت الغارات 

من المعتاد وسمع صداها في محيط  أكبرمادية  أضراراواحدة. وألحقت وفقا للتقارير الواردة 
في غالف قطاع  اإلسرائيليينالمجاورة. ولقي الرد استحسانا واسعا من قبل  اإلسرائيليةالمستوطنات 

غزة، وصدرت عدة تصريحات من رؤساء مجالس محلية في غالف غزة تؤيد وتبارك هذا الرد 
 .اإلسرائيليالسريع والواسع من قبل الجيش 

ذكرنا وغيرها الكثير، وخاصة ما يتعلق التساؤالت التي  أثارلهذا المستوى  اإلسرائيليرفع وتيرة الرد 
عليها، وسياسي واسع من ليبرمان  إعالميمازن حيث رافق تصعيد غزة العسكري هجوم  أبوبسلطة 
من ذي  أكثرعبر خاللها عن استخفافه بالسلطة ورئيسها وبانه سيعمل على تهميشها وتجاوزها  والتي
، الجزرةبشكل مباشر وفق سياسة العصا و  ستتعامل مع السكان الفلسطينيين إسرائيلوبان  قبل،

والبلدات وتعتمد على معاقبة القرى  الفلسطيني.سياسة تعتمد على فتح خطوط مباشره مع المجتمع 
التي تمارس العمل ضد االحتالل وفي المقابل تقديم التسهيالت للمواطنين في المناطق  والمناطق

سة سلفه موشيه ديان أخطر واهم وزير حرب التي تحافظ على الهدوء   . مستحضرا ومذكرا بسيا
 .وقياداتهاصهيوني سابق. وهذه الحملة أثارت حفيظة السلطة الفلسطينية 

، اإلسرائيليينمادة سخرية من جانب الصحفيين  إلىليبرمان تحّول في الشهرين الماضيين  أنصحيح 
ل فيها انه سيحل مشكلة خطة ليبرمان التي قا أينمن صحفي عن سخريته وتساؤله:  أكثرفقد أعرب 

هنية ويهدم حماس ويطرد محمود عباس؟ وصحيح ان  إسماعيلويتخلص من  أيامقطاع غزة خالل 
من  أبيبستفعل؟ وكيف ستحمي تل  له ماذا وأسئلة الصحافيين، أبيبعملية شباب يطا في تل 

حراجه أزمتهويحاول ان يخرج من  كثيرا، أحرجتهالعمليات؟ قد  يؤكد مصداقيته  هذا بعمل عسكري وا 
ال تخضع لمزاج ونزوات  اإلسرائيليةومصداقية حليفه رئيس الوزراء ولكن المصالح والسياسات العليا 

 األفراد.
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المتفاهم عليها  أساسا،الحمساوية  اإلسرائيليةتغيير قواعد اللعبة  إلىال اعتقد ان ما حصل سيؤدي 
فالعديد من المصادر  م، 2014ام ضمنيا برعاية مصرية بعد انتهاء الحرب على غزة صيف ع

تصعيد الوضع مع القطاع،  رغبة فيعلى ان ليس لديها  أكدتالعسكرية والسياسية الصهيونية 
في تصعيد الوضع مع قطاع غزة. وبان هذا الرد الواسع من  إلسرائيلمشددين بأنه ال يوجد مصلحة 

ام بعمليات من نوع اخر في حال وليؤكد على جاهزية جيشهم للقي استثناء،هو  اإلسرائيليالجيش 
تغيير جوهري سيطرأ على صالحيات ودور السلطة  أي.  كما ال اعتقد بان “الغزاوياستمر التصعيد 

 أساسا.الخانع 
وال  ال يحددها اإلسرائيليةالن السياسة  الراهنة،لن يحصل ال هذا وال ذاك في اللحظة  األرجح،على 

بل المؤسسات  القيادية،حنهم مهما بلغت درجات مواقعهم وال نزواتهم وتج األفرادال  يرسمها،
وعلى رأسها المؤسسة  وخبراتها، بإمكانياتهاالجذور القوية المنيعة  العميقة، ضاربةالصهيونية 
قد يضر ويخرب على  أوواعتقد بانها ال تفكر في القيام بما يعكر  أرىالتي كما  األمنية.العسكرية 
في الساحة والميدان العربي ، سلما كان كما هو الحال مع  إسرائيلقها الكبيرة التي تحق اإلنجازات

حربا كما هو الحال في سوريا واليمن وليبيا ، ومن يعتقد بان الدور  أودول الخليج ومصر ، 
بعيد  األردنالمنسق مع الحلف السعودي والمقيم في غرفة عمليات الموك في  اإلسرائيليالعسكري 

ال تفارق السماء  اإلسرائيليةا فهو واهم وغافل، وللعلم فان الطائرات الحربية وغائب عن اليمن وليبي
 مقابلة له مع فضائية الميادين. إثناءالسفير الروسي في لبنان  أيامالسورية كما اكد قبل 

األكبر وال تغلب الصغائر كما يفعل العرب. وال تتحكم فيها  لإلنجازاتسياسة العدو العليا تتطلع 
 .دتهم كما عند قادة العربنزوات قا

 25/8/2016، رأي اليوم، لندن
 
 ، توزيع نسب الحّل(والتطبيع)التوطين،  .49

 أ.د. يوسف رزقة
منذ نشأت دولة العدو على أرض فلسطين المحتلة وهي ترفض فكرة إشراك المجتمع الدولي في حّل 

قسيم، ويؤمن بقيام دولة الصراع مع الفلسطينيين والعرب، ألنها تؤمن أن المجتمع الدولي أيد الت
م. وألنها تعلم موقف ٧٦٩١فلسطينية كاملة الصالحيات على األقل في األراضي المحتلة في عام 

المجتمع الدولي بدوله المؤثرة مسبقا، فهي ترفض فكرة المؤتمر الدولي من أصوله وجذوره، فهي لم 
المتأخر، ولن تقبل بها من غير تقبل بفكرته قبل اتفاق أوسلو، ولن تقبل بها في الطرح الفرنسي 

 فرنسا، ويبدو أن هناك إجماعا بين األحزاب العبرية على هذا الرفض، ومن ثمة فهي تطرح البديل. 
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كان البديل عند دولة العدو في الفترة الماضية منذ النشأة المفاوضات المباشرة مع العرب، الذين 
م، ومنذ عقد ونصف ٧٦٩١ذي انتهى بهزيمة كانوا يرفضون هذا الطرح في زمن القومية العربية ال

تقريبا تعاملت قيادات العدو مع فكرة حّل الدولتين لشعبين تكتيكا، وكانت في الميدان تعمل على 
إجهاض هذا الحّل، ولكنها كانت تستثمره وتستثمر الوقت في الميدان لخلق وقائع جديدة من 

ي عاشت لعقدين من الزمن تقريبا وهي تحلم االستيطان، وتسويق األحالم للسلطة الفلسطينية، الت
بالدولة الفلسطينية عن طريق المفاوضات، وفشلت في حلمها فشال ذريعا حتى أنها لم تستطع تحقيق 

 مبدأ ترسيم الحدود بين الدولتين حتى تاريخه وانتهت إلى سراب بقيعة . 
في الضفة والقدس، بات في نظر اليوم نتنياهو ال يتعامل مع حّل الدولتين، حتى أن الواقع الجديد 

اإلسرائيليين يرفضه، وال يسمح بفرصة لتطبيقه، وبدا نتنياهو يتعاون مع مصر في عهد الرئيس 
السيسي على ما يمكن تسميته الحل اإلقليمي، وال مانع لديه من تسميته بالمؤتمر اإلقليمي الذي 

رات والكويت ، من أجل بحث يحضره قادة عرب من مصر واألردن، وفلسطين والسعودية واإلما
 الحلول الممكنة للقضية الفلسطينية بحضور أميركا أو بعدم حضورها. 

هذا الحل اإلقليمي يتجه نحو) التوطين، والتطبيع، وتوزيع نسب حل مشكلة الالجئين على الدول 
حياء للبديل األردني والعربي، بحيث  المشاركة في المؤتمر( ، وفي هذا نسيان للضفة الغربية، وا 

 تشارك إسرائيل في الحل من خالل المال ال األرض، وال قيام الدولة الفلسطينية في الضفة والقدس. 
في دولة العدو يدركون الصعوبات التي تقف أمام رؤيتهم هذه للحّل، ولكنهم يتخيلون أن األمر 

في تسويقه، لذا هم ممكن، وأن قيادات عربية وازنة يمكن أن يكون لها دور في هذا الحّل والمساعدة 
يرتبون أوضاعهم مع مصر على وجه الخصوص، ويتخذون منها طريقا إلى اإلمارات والمملكة ، 
ويشعرون اةن أنهم يسيرون بنجاح في هذا االتجاه، وال يقف عقبة أمامهم غير حماس وحركات 

نجاح الحّل  المقاومة، وتعاطي أميركا ودول أوربا كفرنسا مع حل الدولتين لقناعتهم باستحالة
اإلقليمي. وظني أن الوقت يعمل لصالح المقاومة وال يعمل لصالح دولة العدو رغم حالة التمزق 
الحاصلة اةن في البالد العربية، ألن التمزق سينتهي بشكل أو آخر على مواجهة مع االحتالل رغم 

 أنف دولة العدو.
 25/8/2016، فلسطين أون الين
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 أيضاً  أردنيةالقدس  .51
 ل الشواهينجما

من الواجبات المقدسة،  األمرمليون جمعية خيرية من اجل الدفاع عن القدس؛ ألن  األردنليت في 
مع  اإلداري، ومن بعده فك االرتباط اإلسرائيليومن صميم مسؤولية كل المسلمين، ولوال االحتالل 

، لةردنة الروحية عمان العاصم إلى األطالقعلى  األقربالضفة الغربية، لكانت القدس التي هي 
من ذلك الحث عليه، وتشجيعه  وأكثر، أجلهاشعبي من  أووالحال يعني تسهيل أي عمل رسمي 

 ودعمه بكافة الوسائل.
ال كيف يمكن تفسير  غير أن الذي يحصل هو العكس تماما، رغم وصاية الملك على المقدسات، وا 

ئة الشعبة لدعم القدس، تقدم به رئيس رفض وزارة التنمية االجتماعية طلب تأسيس جمعية باسم الهي
جانب مؤسسين آخرين، إال أن تكون الوزارة ال ترى واجب  إلىطاهر المصري  األسبقالوزراء 
 تجاه القدس، وتعتبرها فلسطينية وخارج منطقة االختصاص. واألردنيين األردن

لحل الشك بوجود ، األردنولو لم يكن المصري رئيسا اسبق للوزراء، ومن المصنفين كحكماء في 
ال يجوز فإنه  أوعدم جوازه، لكنه وبما لديه من علم وخبرة فيما يجوز  أوخطأ ما في تقديم الطلب 

بيقين مستوف في طلب تأسيس الجمعية لكل الشروط، ليبقى السؤال معلقا حول سبب الرفض، وفيما 
 عروف عن الحكومات.المنع والتغول على الناس الم أعمالمن  أوسياسي  أوهو رفض قانوني  إذا

في المجمل، فإن القدس قضية كل المسلمين، وتحريرها فرض عين، والتخلي عنها تفريط وطني 
تبقى القدس عنوانا للقضية الفلسطينية برمتها، بعد التردي في حركة الكفاح  أن واألصلوديني، 

 الفلسطيني.
 أردنيةالقدس كقضية  إلىنظر ال األولى، فإن اإلسرائيليالتطبيع مع العدو  أعمالوبدل تشجيع 

 ، وليست فلسطينية فقط.أيضا
 24/8/2016، السبيل، عّمان

 
 "أقلية"ليسوا  .51

 من يريدون دولة يهودية يجب عليهم أن ينسحبوا من المناطق الفلسطينية المحتلة
 جدعون ليفي

لوطة، الكذب الشخصي الذي يعيش فيه معظم اإلسرائيليون يسمح لهم باختراع ادعاءات فارغة ومغ
 بناء على الواقع الوهمي الذي بنوه ألنفسهم.
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هو يهود  أغلبيتهموحسب هذا الكذب فإن دولة إسرائيل تسيطر فقط على مواطنيها، الذين في 
اةخرين الذين يعيشون تحت سيطرتها، على األقل مثل  األشخاصبالطبع. أما عن ماليين 

 مواطنيها، بل ويخضعون لسيطرة أكبر، ال يتحدث أحد.
 ، هكذا فقط يمكن الجدل براحة حول ما إذا كانت إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية. هذا نقاش واعح
لكنه يعاني من مشكلة واحدة وهي أنه لم يعد ذا صلة منذ زمن. الدولة التي نصف سكانها ليسوا 

ذايهودا ال يمكنها أن تكون يهودية.   مقراطية.صممت، بالقوة، على أن تكون يهودية فهي ليست دي وا 
الدولة التي يفقد نصف سكانها حقوقهم ال يمكنها أن تكون ديمقراطية. الدولة التي ال تنوي تغيير 
حدود سيطرتها أو طبيعة نظامها، هذا النقاش هو جزء من الخداع الكبير، حيث يمكن السير فيه 

 والشعور بدونه.
ماليين  6.3ماليين يهودي و 6.3تحت سيطرة إسرائيل يعيش شعبان بنفس الحجم تقريبا، حوالي 

 عربي.
هذه هي نتيجة خمسين سنة لدولة ثنائية القومية، ليست يهودية وال ديمقراطية. ويجب علينا أن 

مليون فلسطيني يعيشون تحت سيطرتها المباشرة  2.7مليون من مواطنيها العرب، و 1.8نضيف إلى 
سيطرتها غير المباشرة في غزة، منذ  مليون فلسطيني يعيشون تحت 1.8في الضفة الغربية، وحوالي 

 والدتهم وحتى موتهم ليست لهم حقوق وهم يخضعون لسيطرة إسرائيل، هم جزء من الدولة.
تحاول إسرائيل التنصل من الفلسطينيين. ولكن عندما يكون مريحا لها: تقوم باقتحام منازلهم في الليل 

بهذه العصا من الطرفين. ال يمكن  إلمساكاوفي النهار تزعم أنهم ال يخضعون لسيطرتها. ال يمكن 
االدعاء بأن الفلسطينيين ليسوا جزءا ال يتجزأ من إسرائيل الكبيرة. فهم واقعون تحت االحتالل 

 ويتعرضون للقمع، لكنهم غير منفصلين.
الحقيقة هي أن هذا الواقع قد فرض عليهم بقوة السالح، وهم ليسوا جزءا من الديمقراطية الجزئية 

يل. هذا ال يجعلهم غير تابعين. المستوطنون اليهود في المناطق هم جزء من دولة إسرائيل، إلسرائ
 أما جيرانهم الفلسطينيون فليسوا كذلك.

 ال يوجد شيء كهذا. ألن إسرائيل أرادت ذلك، وهذا ما أرادته كل حكوماتها وأغلبية سكانها اليهود.
( فهو يستند في ادعائه 24/8، "هآرتس"يمقراطية )عندما يتفاخر غادي طاوب بإسرائيل اليهودية والد

، وأن دولة إسرائيل المتنورة تتعامل معهم حسب ميثاق الدفاع عن األقليات "أقلية"إلى أن العرب هم 
 . يبدو هذا شيئا ممتازا، لكنه مقطوع تماما عن الواقع.األوروبيلالتحاد 
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في المئة من المسلمين يوجدون في  10 في المئة من السويديين يوجدون في فنلندة، 5.5أقليات؟ 
ط هؤالء هم أقليات. لكن نصف السكان ال يعتبر  أسترالياألف أبورجيني يوجدون في  450فرنسا، 

 ."أقلية"
العرب هم أقلية فقط من خالل تجاهل معظمهم. كما يتم قياس مشاهدة التلفاز في إسرائيل، فقط في 

 .األقلياتقوم طاوب بتعداد جزء صغير فقط من البيوت اليهودية ألن ذلك مريح لليهود، ي
 الفلسطينيون ليسوا أقلية بل هم يشكلون نصف السكان، وليسوا مهاجرين، بل هم من أبناء البالد.

تسفيا غرينفيلد تنظر إلى الفلسطينيين مثلما ينظر اليهم طاوب، وهكذا يمكنها الغناء والتهليل 
حيث أن روني شوكان يتحدث عن مواصفات الدولة كما (، 12/8، "هآرتس"للديمقراطية اليهودية )

 (.19/8، "هآرتس"هي، ليست يهودية وال ديمقراطية )
مع انتهاء حقبة حل الدولتين، وعشية حرف النقاش إلى المسألة الحقيقية ط الحقوق في الدولة ثنائية 

 القومية القائمة منذ زمن ط يجب عدم الحديث عن الفلسطينيين كأقلية.
دهم أقلية كان يجب عليه االنسحاب من المناطق منذ زمن. ومن يريد المناطق يجب عليه ومن أرا

اليهودية. هذه الدائرة ال يمكن تربيعها، حتى من خالل ألف مقال  األغلبيةالتراجع عن الحديث عن 
 عن هذه الديمقراطية اليهودية الكاذبة.

 25/8/2016هآرتس                                                             
 26/8/2016، القدس العربي، لندن
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