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 موقع إسرائيلي: ليبرمان يبدأ خطته إلقصاء عباس .1

قال موقع إسرائيلي إن الخطة األخيرة التي أعلنها وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان ضدد رئديس 
د قيددادة سياسددية فلسددطينية بديلددة عنددإ قددد تدد دي إلدد  السددلطة السلسددطينية م مددود عبدداس تمهيدددا إليجددا

صدددعود  رادددة المااومدددة اإلسددد مية  مددداس فدددي الضدددسة الغربيدددة رطددد  أن موقسدددإ ال ابدددت هدددو اإلطا دددة 
 بال راة والاضاء عليها.

وأوضح الخبير اإلسرائيلي في الش ون السلسطينية شلومي ألدار في ماال ت ليلي لإ بدالموقع أن خطدة 
اليا  ج  التنسيق األمني الو يق السعدال بدين األجهدزة األمنيدة اإلسدرائيلية والسلسدطينية ليبرمان تتجاهل 

فددي الضددسة الغربيددة الددإي سدداه  إلدد   ددد ابيددر فددي ال ددد مددن العمليددات السلسددطينية ضددد اإلسددرائيليين  
 ومنع بصورة فعالة انتشار االنتساضة إل  أماان ومدن فلسطينية أخرى.

إي يطالب ليبرمان باإلطا ة بإ وااللتساف عليإ وصف التنسيق األمني مع ووفق ألدار  فإن عباس ال
إسدرائيل بنندإ ماددس  لادن ليبرمدان ي داول إطسدال هددإ  الماولدة  تد  يادول لنسدرائيليين إندإ لديس هنددا  

 من يمان ال ديث معإ في الجانب السلسطيني.
يجداد قيدادة فلسدطينية بديلدة للايدادة وأشار إل  أن ليبرمان ليس الدزعي  اإلسدرائيلي األول الدإي يسدع  إل

الاائمة فاد سباإ في إل  رئيس الدوزراء اإلسدرائيلي الرا دل إسد اق شدامير لددى انطد ق مد تمر مدريدد 



 
 
 
 

 

 4 ص             4033 العدد:        27/8/2016 سبتال التاريخ: 

                                    

  وناددل الااتددب اإلسددرائيلي عددن قيددادي ابيددر فددي  راددة الت ريددر الددوطني السلسددطيني 1991للسدد   عددا  
أن يجدري اتصداال مباشدرا مدع ليبرمدان  ومدن سدياو  )فتح( ل  يإار اسمإ أنإ ال يوجد فلسدطيني يمادن 

 بإل  سيوصف بالخيانة.
وأوضح ألدار أن ليبرمان ينطلق مدن خطتدإ ال اليدة مدن فرضدية مسادهدا أن الايدادة السلسدطينية ال اليدة 
ال تم ل الجمهور السلسطيني  بل تعمل لتلبية مصال ها الشخصية فاط في ظل استط عات رأي بين 

تي تشير في معظمها إل  أن عباس وقادة فتح ال ي ظون بتنييد واسع في أوساط الرأي السلسطينيين ال
العددا  السلسددطيني  بددل إن هنددا  دعددوات تددزداد فددي انونددة األخيددرة بددين السلسددطينيين تطالددب باسدددتاالة 

 عباس.
وخدددت  الخبيدددر اإلسدددرائيلي ماالدددإ بدددنن أ دددد أسدددباب إ بددداط الجمهدددور السلسدددطيني مدددن قيدددادة  رادددة فدددتح 
والسلطة السلسطينية هو أنها ت ولت إل  أدوات بنيدي إسرائيل  مما يعني أن أي قيادة فلسطينية بديلة 
ي ب أن تتعامل باسدوة مدع إسدرائيل  سدواء ااندت  مداس أو قيدادة بديلدة لمدا وصدسها بال رادة الوطنيدة 

لغربيددة أو قدددو  التاليديددة السلسددطينية  واددل إلدد  سددي دي فددي النهايددة إمددا لسدديطرة  مدداس علدد  الضددسة ا
 مجموعات "أا ر تطرفا" منها لل لول م ل السلطة السلسطينية.

 25/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 " بالقيام بدورها بالنظر في الجرائم اإلسرائيلية بحق شعبناالدوليةعريقات يطالب "الجنايات  .2
ة صائب عرياات يو  الجمعة  شدد أمين سر اللجنة التنسيإية لمنظمة الت رير السلسطينيوفا: -هللارا  

 عل  ضرورة قيا  م امة الجنايات الدولية بدورها بالنظر في الجرائ  اإلسرائيلية.
وقال عرياات في بيان ص سي: ل  نان نتوقع أقل من قيا  اال ت ل اإلسرائيلي بتبرير جرائمإ 

ير عل  قطاع طزة وممارساتإ العدوانية التي ارتابها ب ق الشعب السلسطيني خ ل عدوانإ األخ
 ول جرائ  وانتهااات ارتابها  اإلسرائيليةفي الت ايق الإي أجرتإ م خرا السلطات  2014صيف العا  

 جنودها خ ل العدوان.
وقال: اما أنإ عل  المجتمع الدولي ت مل مس ولياتإ تجا  الشعب السلسطيني و مايتإ من ممارسات 

نهاء سياسة إف ت دو  لة اال ت ل من العااب عل  انتهاااتها ب ق الشعب اال ت ل العدوانية وا 
 السلسطيني وأرضإ.

 26/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 كبار المطلوبين في نابلس  أحدعتقل ت يةألمناألجهزة ا .3
را  هللا: أعلن اللواء عدنان الضميري المت دث الرسمي باس  الم سسة األمنية أن قوات األمن 

جر أمس من ضبط ص ح الاردي السار من العدالة والمطلوب األخير عل  السلسطيني تمانت ف
خلسية قضية اطتيال ضابطي أمن في ال   ين من شهر يونيو/  زيران الماضي في مدينة نابلس 

 شمال الضسة الغربية.
إن قوات األمن السلسطينية اعتالت « الادس العربي»وقال اللواء في تصري ات ص افية وصلت 

لمته  الرئيسي باتل الضابطين عدي الصيسي وعنان الطبوق. وأضاف أن قوات األمن اانت الاردي ا
قد اعتالت ساباا صبري الاردي وسامح الاردي وصالح الاردي وجاد هللا جاد هللا  المشاراين في 

دي جريمة الاتل وأنه  يم لون أما  الاضاء بعد اعترافه  وتم يله  للجريمة. واعتبر أنإ باعتاال الار 
 ااتملت ال أراان الجريمة  والمتهمون جميعا أصب وا في قبضة العدالة. 

  27/8/2016القدس العربي، لندن، 

 

 الخاوية لألسير كايد هزمت االحتالل األمعاءوزارة اإلعالم الفلسطينية:  .4
وال  را  هللا: رأت وزارة اإلع   السلسطينية في انتصار األسير اايد عل  السّجان هزيمة ل  ت ل

أساليبإ وفتح طاقة أمل أول  إلسااط االعتاال اإلداري. وأادت أن انتزاع اايد ل ريتإ بس ح األمعاء 
من الصمود يوجإ رسالة  رية إل  العال  اي يتدخل ويغلق  يوما   71الخاوية واإلرادة السوالإية بعد 

 ملف االعتاال اإلداري  المخالف لال الاوانين واالتساقات.
اانون األول/ ديسمبر المابل بداية  12وزارة انتصار األسير ب ل وقرار اإلفراج عنإ في واعتبرت ال

عاما   14النهاية لشطب ملف اإلداري خاصة أن اال ت ل  ولإ إل  االعتاال اإلداري يو   ريتإ بعد 
 ونصف من الصمود في مدافن األ ياء.

 27/8/2016القدس العربي، لندن، 

 

 االستخبارات في األمن الوطني الفلسطيني بلبنان جهازسؤولية بهاء شاتيال تسّلم م .5
عرب  عل  عملية أبو الوطني السلسطيني في مخيمات لبنان صب ي  األمنأشرف مس ول : صيدا

الوطني السلسطيني  بين بهاء شاتي  وم مد  األمنتسل  وتسلي  مس ولية جهاز االستخبارات في 
 .إيهاب أبو إسماعيلفي سسارة فلسطيني في لبنان  سعيد اعوش  وب ضور مس ول المخابرات

 26/8/2016موقع صحيفة النهار، بيروت، 
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 للقوى الوطنية واإلسالمية بسلفيت موحدةقائمة االنتخابات البلدية:  .6
ّصرح عبد الستار عواد أمين سر  راة "فتح" في سلسيت  ومنسق الاوى  سعادة:عماد  -سلسيت 

ى توافق وطني بين الاوى الوطنية واإلس مية لخوض انتخابات بلدية الوطنية في الم افظة  أنإ جر 
 سلسيت البلدي باائمة وا دة باس  "اتلة سلسيت مو دة".

وااد عواد أن "سلسيت مو دة" شملت ال أطياف فصائل العمل الوطني والعائ ت والشخصيات 
وطني متاامل  وبرنامج تنموي  االعتبارية في المدينة سلسيت  وان هإ  الاائمة تسع  لت ايق برنامج

مجتمعي يعزز الصمود الوطني ويعزز دور م سسات ال ا  الم لي في التنمية المستدامة بساعلية 
 واقتدار ن و بناء م سسات الدولة السلسطينية بمهنية عالية وأداء متميز.

ياسية من اجل وشدد عل  أن  راة "فتح" رفعت شعار سلسيت مو دة باافة ماوناتها االجتماعية والس
و دة سلسيت  وانط قا  من الرطبة في خدمإ المواطن في مختلف الجوانب ال ياتية  ون و بناء 

 استراتيجيات وسياسات ت اياا  لمصالح شعبنا العليا في ال ا  الم لي.
 26/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 في االنتخابات المحلية مشاركةألوسع  تدعو فتح .7
دعا المت دث باس   راة فتح أسامإ الاواسمي  يو  الجمعة  أبناء شعبنا السلسطيني  :وفا–را  هللا 

 إل  أوسع مشاراة في العرس الديماراطي  المتم ل في انتخابات البلديات والمجالس الم لية.
وأن  االقتراع وأاد الاواسمي في بيان ص سي  رص فتح عل  تجسيد تداول السلطات عبر صناديق 

 ن مطلق ب ق المواطن الاانوني باختيار مرش يإ ب رية ونزاهة.لديها إيما
وأوضح أن ال راة  رصت عل  الدفع باتجا  الاساءات والخبرات في تشايل قوائمها والتي ت  

  تسجيلها لدى لجنة االنتخابات المرازية في ال من الضسة الغربية وقطاع طزة.
 26/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 حركة فتح  بضغط منتحسم بالتزكية انتخابيًا في جنين موقعًا  27 ات البلدية:االنتخاب .8

موقعا  انتخابيا  في م افظة جنين شمال الضسة الغربية  من  27لن تجري االنتخابات في : جنين
 موقعا  في الم افظة؛ وإل  بسبب تشايل اتلة وا دة فاط في تل  المواقع فازت بالتزاية. 63أصل 

ر في لجنة االنتخابات المرازية ت د ت لمراسل "المراز السلسطيني لنع  "  فإن وب سب مصاد
التي سجلت قائمة وا دة تض  في ا ير منها مواقع جغرافية ابيرة في جنين م ل اليامون  27الدالمواقع 
 وجبع.
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جة إجماع بدورها أشارت مصادر م لية لمراسلنا إل  أن عملية "التزاية" في هإ  المواقع ل  تان نتي
نما نتيجة سطوة وهيمنة وترهيب  راة فتح في تل  المواقع في تخويف ومضاياة المستالين  وطني وا 

 ومن سع  
لتشايل اتل ب يث اضطروا إللغاء ت رااته  االنتخابية فهيمن " التنظي " عل  تشايل اتلة وا دة 

 فاط في تل  المواقع.
ق باب الترشح شهدا ضغوطا  طير عادية عل  وب سب المصادر فإن اليومين األخيرين قبل إط 

 الاتل المنافسة لستح في ا ير من المواقع لس ب ترش ها.
 27/8/2016المركز الفلسطيني لإلعالم،  

 
 بينيت: ال أساس التهامات باراك لنتنياهو .9

يدافع  انبرى رئيس  زب 'البيت اليهودي' ووزير التربية والتعلي  اإلسرائيلي نستالي بينيت: ب ل ضاهر
بدارا   لخخيدر  إيهدودعن رئيس ال اومة بنيامين نتنيداهو  فيمدا يتعلدق باتهامدات وزيدر األمدن األسدبق 

 تتعلق ب'قضية أمنية' أخسق فيها نتنياهو.
وقالدت صدد يسة 'مددااور ريشدون' اليمينيددة المتطرفددة  يدو  الجمعددة  إن بينيددت أجدرى تدددقياا فددي اتهامددات 

 لص ة.بارا  ووجد أن ال أساس لها من ا
ونالدددت الصددد يسة عدددن بينيدددت قولدددإ فدددي 'م اد دددات مغلادددة' إندددإ 'اعتاددددت أن واجبدددي أن أتعمدددق باددددر 

 استطاعتي واستيضاح عن أية قضية أمنية يت دث بارا '.
ووفاا للص يسة فإن بينيت ت دث مع عدد من األشخاص واستوضدح األمدور مدع يخدرين وتوصدل إلد  

نا  شديئا' وأن 'بدارا  اختدرع هدإ  األمدور. ال توجدد أي قصدة االستنتاج بننإ 'ال يوجد شيء ول  يان ه
 أمنية'.

واقترح بينيت دعوة بارا  إل  لجنة الخارجية واألمن التابعة للانيست مدن أجدل أن يوضدح أقوالدإ  وأن 
 'في اللجنة  وبعد أن يدلي بارا  بنقوالإ  سيتضح للجميع بننإ بال بساطة ال يوجد شيء'.

 26/8/2016، 48عرب 
 

 يلسوف إسرائيلي: دولة اليهود ليست دولة يهوديةف .11
نس  أستاإ السلسسة والسلسدسة اليهوديدة فدي الجامعدة العبريدة فدي الاددس وجامعدة نيويدور   : ب ل ضاهر

البروفيسور موشيإ هيلبرطال  أن ياون صد ي ا وصدف رئديس ال اومدة اإلسدرائيلية بنيدامين نتنيداهو  
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واصل طريق م سس الصهيونية التناي ية  زئيف جابوتينساي   لنسسإ بننإ يواصل طريق والد   الإي
 والإي اان بدور  مام  لطريق م سس الصهيونية   يودور هرتسل.

وأوضح هيلبرطال  في ماابلة معإ نشرتها ص يسة 'يديعوت أ رونوت' يدو  الجمعدة  قدائ  إن 'الشدرق 
نتنيددداهو إندددإ ينبغدددي التمسددد   األوسدددط يتساددد  مدددن  ولندددا. السوضددد  رهيبدددة. وفدددي هدددإا الوضدددع  يادددول

بالسدددتاتياو )الوضدددع الادددائ (. لادددن اسدددتمرار السدددتاتياو ياودندددا إلددد   الدددة دائمدددة للدولدددة الوا ددددة   نائيدددة 
الاومية  بين النهر والب ر. ويوجد هنا تناقض  وهو أن الدول المتعددة الاوميات واألعراق هي الددول 

يضددا. والمسددار الددإي نسددير فيددإ ياودنددا إلدد  السوضدد  التددي تتسادد   م ددل سددورية والعددراق وربمددا لبنددان أ
 نسسها'.  

و ول مصطلح 'الدولة اليهودية'  لست هيلبرطال إل  أن 'هرتسل ت دث عدن دولدة اليهدود  ولديس عدن 
 دولة يهودية. والدولة ال يمانها أن تاون في الوقت نسسإ دولة اليهود ودولة يهودية'.

مدن هدو اليهدودي  توجدد يراء ا يدرة ومختلسدة. وال يوجدد اتسداق وأوضح أنإ 'في ما يتعلدق بالسد ال  دول 
 ول هإا األمر. وألسسي  نتنياهو مستعد ألن يدفع أ مانا تاريخية في هإا الموضدوع مدن أجدل اإلباداء 
علدددد  ائت فددددإ فاددددط. وم ددددال علدددد  إلدددد  قددددانون المغدددداطس  الددددإي ال يسددددمح ل اخامددددات مددددن التيددددارين 

غاطس في إسرائيل. وهدإا الادانون  م دل قدوانين أخدرى  تادول عمليدا اإلص  ي والم افظ باستخدا  الم
ليهود الشدتات إن إسدرائيل ليسدت بيدتا . ويوجدد اليدو   ريدة دينيدة أابدر فدي ادوينس )تجمدع اليهدود فدي 
نيويدددور ( ممدددا فدددي الاددددس. واسدددتخدا  جهددداز اإلادددرا  السدددلطوي مدددن أجدددل ال سددد  فدددي الهويدددة اليهوديدددة 

 ارة الصهيونية'.   يتناقض بشال عميق مع الس
 26/8/2016، 48عرب 

 
 حملة على اإلنترنت الستعادة الجنود اإلسرائيليين المفقودين في غزة"معاريف":  .11

   ملددة علدد  أمددسالمساددودين فددي قطدداع طددزة   اإلسددرائيليينالادددس د وادداالت: بدددأت عائلتددا الجنددديين 
 عبرية.الستعادتهما وفاا لما نشر  موقع ص يسة "معاريف" ال اإلنترنت

  ب ملددددة علدددد  أمددددسوأشددددار الموقددددع إلدددد  أن عددددائلتي الجنددددديين هدددددار جولدددددن وشددددا ول ارون باشددددرتا 
 770بددنن ال ددرب لدد  تنتددإ بعددد   يددث سددياتبون عبددارة "اليددو  هددو اليددو   اإلسددرائيليينلتددإاير  اإلنترنددت

 بيوته ". إل يعودون  األبناءللاتال في ال رب التي ل  تنتإ بعْد  ت  
 اإلسرائيلية  إنإ يتوجب عل  ال اومة األع  الجنديين عشية البدء بهإ  ال ملة لوسائل  وقالت عائلتا

عمليددة "الرصداص المصدبوب"  مضدديسإ "بنندإ المدا باددي هددار وشددا ول  إلنهداءبدإل المزيدد مددن الم دابرة 
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بعددد   أبنددائهتنتهدد  التزامهددا أمددا  العددائ ت بعددودة  اإلسدرائيليةبدين يدددي  مدداس فددي طددزة  فددإن ال اومددة 
 الاتال". إل  إرساله 

 27/8/2016، األيام، رام هللا
 

 الشيخ عكرمة صبري: "القطار الهوائي" حول القدس تشويه للمسجد األقصى والمقدسات .12

 إرت الهيئة اإلس مية العليا في الادس من خطورة خطة رئيس بلدية  :ابو خضير م مد-الادس 
المبار  والعمل عل  تهويد المنطاة  األقص لمسجد المس بالوضع الاائ  في ا إل الادس الرامية 

إلقامة قواعد الاطار الهوائي  األسباطومابرة باب  األوقاف وأراضي األمويةالجنوبية للاصور 
 خ ل العامين المابلين. أقامتإالتهويدي المنوي 

 إل ية هإا المشروع من الخطط الرام أنوقال رئيس الهيئة الشيخ د. عارمة صبري لد "الادس"  
وقسية تعرف بد  أراض الصسة اليهودية عل  مدينة الادس وطمس معالمها  ويم ل اعتداء عل  إضساء

وانتها  ل رمة الماابر اإلس مية  واعتداء عل   األسباط)السلود ة(  وهو اعتداء عل  مابرة باب 
طاة الجنوبية إس مية  وأن الهدف منإ تغيير معال  المن أراض أيضاالتي هي  األمويةالاصور 
 بالاامل. األقص للمسجد 
ي اد لمن السيادة في المدينة ويت دث عن  أنتصريح رئيس البلدية واضح  فهو يريد  أن" وأضاف:
اإلس مية  ومعلو  للجميع انإ وفق الاانون الدولي الادس مدينة م تلة  وليس من  واألوقافالمسجد 

المشروع طير قانوني ويجب وقسة  أنساتها  م ادا  يغير معال  المدينة ويمس بماد أن ق اال ت ل 
 تاو  بإ سلطات اال ت ل في مدينة الادس". أجراءوال نار باي تغيير وأي 

 27/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 بالقرب من سلواد شرق رام هللا االحتاللاستشهاد شاب برصاص  .13

جنود اال ت ل المتمرازين داخل  إط قبعد استشهد ظهر يو  الجمعة  الشاب زاريا  امد  :را  هللا
 البرج العساري الماا  عل  مدخل قرية سلواد شمال مدينة را  هللا  النار عليإ وفق مصادر أمنية.

وإارت مصادر م لية في الارية  إن جنود اال ت ل منعوا الطواق  الطبية وطواق  اإلسعاف من 
ب متزوج وأب ل   ة أطسال  وهو من إوي وأوض ت المصادر أن الشا الوصول إل  الشهيد.
 اال تياجات الخاصة.

 



 
 
 
 

 

 10 ص             4033 العدد:        27/8/2016 سبتال التاريخ: 

                                    

واستدعت قوات اال ت ل تعزيزات عسارية إضافية إل  الماان  عاب استشهاد الشاب  امد  ومنعت 
 أ دا من المواطنين من االقتراب.

 26/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 مناهضة االستيطان بالضفة.. االحتالل يقمع مسيرات بالغازعشرات اإلصابات  .14

أصيب  أمس  العشرات ب االت اختناق  جراء إط ق قوات اال ت ل قنابل  وفا": - مندوبو "األيا "
الغاز المسيل للدموع لامع المشاراين في المسيرات األسبوعية السلمية المناهضة ل ستيطان وجدار 

 السصل العنصري.
سرية األسبوعية التي خرجت نصرة للادس في الإارى فسي بلعين  قمعت قوات اال ت ل مسيرة ال

السنوية إل راق المسجد األقص    يث دهمت قوات اال ت ل الارية من جهتها الغربية     منعت 
 المتظاهرين من التاد  ن و األراضي الم ررة قرب الجدار  مستخدمة الاوة.
نشطاء الس   اإلسرائيليين وفي نعلين  أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين األجانب ومن 

ب االت اختناق بالغاز السا  والمسيل للدموع  جراء قمع قوات اال ت ل لمسيرة بلدة الارية 
 األسبوعية.

اما أصيب  أمس  عشرات المواطنين ب االت اختناق  بينه  أطسال ونساء  في قرية اسر قدو   
لمسيل للدموع؛ لامع المشاراين في مسيرة شرق قلايلية  جراء إط ق قوات اال ت ل قنابل الغاز ا

الارية األسبوعية السلمية  المناهضة ل ستيطان  والمطالبة بستح شارع الارية المغلق منإ أا ر من 
 عاما  لصالح مستوطني "قدومي " الماامة عنوة عل  أراضي الارية.  31

وب نابلس  خ ل تصدي شابا من قرية عوريف جن أمس  اإلسرائيلياما اعتالت قوات اال ت ل 
 لهجو  شنإ مستوطنون عل  الارية. األهالي

اما أصيب    ة شبان بالرصاص  وعدد يخر ب االت اختناق  في تجدد للمواجهات األسبوعية في 
 عدة م اور متسرقة شرق الاطاع  مساء أمس. 

ر عن إصابة واندلعت مواجهات مشابهة شرق مخي  البريج قرب خط الت ديد  وسط الاطاع  ما أسس
 شاب ب الة اختناق.

 
 27/8/2016، األيام، رام هللا
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 الشبان الفلسطينيين لشلهم الركب من أرجليستهدف  "الشاباك": "هآرتس" .15

اشف تارير إسرائيلي نشرتإ ص يسة "هآرتس"  أن جيش اال ت ل  : برهو  جرايسي -الناصرة 
الشبان السلسطينيين خ ل المواجهات  في  وبإيعاز من جهاز المخابرات العامة "الشابا "  يستهدف

الراب من أرجله   بهدف شّله   وأن ضباط مخابرات يهددون الشبان مباشرة  بننه  سيضطرونه  
 لاضاء  ياته  بالسير بمساعدة العااايز.

ورصدت الص سية التادمية عميرة هس  شهادات عدد من المصابين  بشال خاص في مخي  
الاريبة  في منطاة بيت ل   الابرى  وقالت إنها صادفت عددا من الشبان   الدهيشة وفي قرية تاوع

عاما  وشبان ا ر أبناء دون سن العشرين  يتجولون في المخي  بمساعدة  16و 15من أبناء 
العااايز. بعد أن أصيبوا خ ل المواجهات  وال وا د منه  مّر بعدة عمليات جرا ية مطولة  

ل  إعادة تنظيف الجرح  إل ات. ال وا د منه  ب اجة وينتظر  المزيد من العملي رعاية دائمة وا 
خراج الشظايا وال  أدوية مضادة ل لتهابات واستبدال قطعة الب تين التي زرعت. لاد بترت قد   وا 

 أ د الستية.
 27/8/2016، عّمانالغد، 

 
 عائلة بأكملها في مخيم الدهيشةالجيش اإلسرائيلي يعتقل  .16

بان بالرصاص ال ي في مخي  الدهيشة ل جئين  عندما اندلعت مواجهات بين أصيب فجر أمس شا
الشبان وقوات اال ت ل أ ناء اقت امها المخي  جنوب بيت ل    وأطلق الجنود اإلسرائيليون خ لها 
الرصاص ال ي  وقنابل الغاز والصوت بشال عشوائي  ما أدى إل  إصابة شابين بعيارات نارية في 

 إ ر إل  إل  أ د مستشسيات بيت ل   لتلاي الع ج. الاد   نا  
وفي السياق إاتإ  اعتالت قوات اال ت ل  فجر أمس عائلة بناملها في مخي  الدهيشة جنوب بيت 

عاما(  قبل أن  19ل    خ ل اقت ا  و دات خاصة منزله   بهدف اعتاال نجل العائلة نبن الصيسي )
 يسرج عنإ في وقت ال ق. 

اال ت ل من عائلة الشاب الصيسي االتصال بإ لل ضور فورا  وتسلي  نسسإ  إال أنإ وطلب ضابط 
رفض إل   فاعتال العائلة جميعها  وه : الوالد عمر والوالدة نوال وشاياإ معاإ وشاياتإ  بعد تدمير 

 م تويات المنزل بشال انتاامي.
 27/8/2016، االتحاد، أبو ظبي
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 وتتهمها بالتحريض على العنف رة فلسطينية بسبب قصيدةتعتقل شاع يةسرائيلالشرطة اإل .17
وديع عواودة: يااد ال يمر يو  دون أن تتجل  مظاهر العنصرية وال ض عل  العنف  –الناصرة 

بدعوات المعابين في اإلنترنت وفتاوى  اخامات ع وة عل  اإلع   دون م اامة المتورطين بإل . 
 الخط األخضر لنشر خبر ما عل  السيسبو  أو قصيدة. في الماابل يعتال فلسطينيون عل  طرفي

اعتالتها إسرائيل  48وأ د ه الء دارين طاطور شاعرة من بلدة الرينة قضاء الناصرة داخل أراضي 
في شهر » انتسضوا.انتسضوا أبناء شعبي »بسبب قصيدة شاراتها عبر الشباات االجتماعية عنوانها 

ت الشرطة بيت الشاعرة في منتصف الليل  ابلت يديها / تشرين األول الماضي  اقت مأاتوبر
   قال لها أ د الم ااين.«منظر  يو ي بنن  استشهادية»واقتادتها. 

اتهمت  اومة إسرائيل طاطور بالت ريض عل  العنف  من خ ل قصائد ومنشورات عل  
اادمة في السادس السيسبو . وما زالت الم اامة مستمرة. ومن المارر أن تعاد الم امة جلستها ال»

إا ما أدينت بالته  الموجهة إليها  فاد تواِجإ  اما  بالسجن السعلي لعدة  من سبتمبر/ أيلول المابل. وا 
 سنوات.

 27/8/2016القدس العربي، لندن، 
 

 وفاة محمد سعيد ملحس.. شيخ قراء فلسطين ورائد علم التجويد .18
لسطين ورائد عل  التجويد فيها  وم سس توفي الجمعة الشيخ م مد سعيد مل س شيخ قراء ف: لندن

درس الشيخ عل  التجويد في المسجد الص  ي في مدينة  إإاعة الارين الاري  في مدينة نابلس.
واان الشيخ يدّرس عل  التجويد في المسجد ال نبلي بمدينة  نابلس وارتاد أيضا طير  من المساجد.

س مي أيضا     درس أ اا  التجويد في باقة نابلس  يث اان يعمل إماما  وفي المعهد الديني اإل
 الغربية إ دى مدن فلسطين  اما درس في الية الشريعة بمدينة قلايلية. 

  ألف اتابا بعنوان "أ اا  تجويد الارين عل  رواية  سص بن سليمان" الإي اعتمد 1950وفي العا  
رط  أن طبعات الاتاب وصلت في ا ير من المدارس المعاهد والجامعات داخل فلسطين وخارجها  و 

شغل منصب مدير عا  لاراء شمال  طبعة  إال أنإ رفض الماابل المادي من بيعها. 18إل  
إإاعة الارين الاري  الو يدة في فلسطين  واان يغطي ب ها  1998فلسطين  ومن    أسس في العا  

زاء من األردن وسوريا مدينة نابلس والارى الم يطة ومع مرور الوقت أصب ت تبث في فلسطين وأج
أصب ت تُبث عل  شباة اإلنترنت  واان الشيخ يديرها بنسسإ ونجلإ األابر  2003ولبنان  وفي العا  

 اان رئيس قس  البرامج فيها.” أسامة“
 27/8/2016، "21موقع "عربي 



 
 
 
 

 

 13 ص             4033 العدد:        27/8/2016 سبتال التاريخ: 

                                    

 
 الهالل األحمر الفلسطيني يشيد بنظيره القطري .19

ادرات التابعة لجمعية اله ل األ مر السلسطيني  أشادت الية تنمية ال: مصعب اإلفرنجي -طزة 
بالدور الريادي لدولة قطر في دع  ومساندة الشعب السلسطيني  وخصوصا  أهالي قطاع طزة. و من 
عميد الالية جين االدر  بالجهود الابيرة لله ل األ مر الاطري في تمويل مجموعة من المشاريع 

 ليمي واإلطا ي واإلنشائي.النوعية التي تخد  الاطاع الص ي والتع
 27/8/2016، الشرق، الدوحة

 
 أّدوا صالة الجمعة في المسجد األقصى فلسطينيألف  40أكثر من  .21

ص ة في الجمعة أّدى عشرات يالف المصلين السلسطينيين  يو   : مظلو  خلدون-الادس الم تلة 
 المسجد األقص  المبار  في مدينة الادس الم تلة.

ألف مصّل أدوا ص ة الجمعة في المسجد األقص    40برس"  أن أا ر من  وإارت مراسلة "قدس
  يث توافدوا منإ الصباح الباار من قرى وبلدات الادس وضوا يها والضسة الغربية الم تلة.

إيرز" )شمال  -مصّل وصلوا للادس عبر معبر "بيت  انون 250وأضافت أن من بين المصّلين ن و 
 عام ا. 50عن الد قطاع طزة(  أعماره  تزيد 

 26/8/2016قدس برس، 
 

 ليسوا ملفًا أمنياً  الفلسطينيونقائد األمن اللبناني:  .21

قال مدير عا  األمن العا  اللبناني اللواء عباس إبراهي  إن السلسطينيين ليسوا ملسا  أمنيا    وفا:-بيروت
عامل عل  أنإ بل شعب ُهّجر من أرضإ وتمت استضافتإ من قبل الشعب اللبناني  ويجب أن ي

 شعب صا ب  ق.
واعتبر إبراهي  في  ديث تلسزيوني اليو  الجمعة  أن "الخطن المميت الإي ناع فيإ أننا نتعامل مع 

 السلسطينيين عل  أنه  ملف أمني".
ولست إل  أن الموضوع ليس بهإا الشال ويتخط  هإ  األبعاد  ويجب مااربة هإا الملف من زاوية 

  ياتنع الا يرون بهإا الا    أعتاد أن الموضوع السلسطيني والمخيمات مختلسة  "فمن انن و ت
السلسطينية ت ت السيطرة  واألخوة السلسطينيون له  دور أساسي  ولوال التنسيق معه  في هإ  

 المواضيع لما رأينا تسليما لمطلوبين لخجهزة األمنية اللبنانية والاضاء اللبناني".
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ب في وجود مشالة بيننا وبين األخوة السلسطينيين  فالتنسيق قائ  معه  وخت  بالاول: "ن ن ال نرط
 وسيستمر إل   ين فاساة جميع األلغا  الموجودة داخل المخيمات".

 26/8/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "عين الحلوة" مناستسالم مطلوبين  .22
ال لوة  سّل  أمس ال من السلسطينيين: م مد  في إطار عمليات االستس   الجارية في مخي  عين

  إبراهي   م مد رمزي الزبيدات  سلي  عبد الر من الموعد  سعيد جمال شريسي  وعمر زهير إبراهي 
 إل  مخابرات الجيش اللبناني في صيدا. أنسسه 

 27/8/2016، السفير، بيروت
 

 يةالفلسطينيين في الجامعات الترك بالطلبةإعالن ترتيبات خاصة  .23
"األيا ": قال وزير التربية والتعلي  العالي د. صبري صيد   أمس  إن الوزارة تتابع أوضاع  -را  هللا 

 الطلبة السلسطينيين الإين أطلات جامعاته  نتيجة األ داث األخيرة في ترايا.
 وبيَّن صيد  أنَّ سسير فلسطين لدى ترايا د. فائد مصطس   التا  مع المجلس األعل  للجامعات
التراي لوضع الترتيبات ال زمة ل ل مشالة الطلبة وتتلخص بت ديد جامعات مناظرة لتل  الجامعات 
المغلاة وسيت  نال الط ب إليها  وأنإ لن تتغير الرسو  الدراسية  فالطالب ال اصل عل  إعساء من 

 الرسو  ااملة أو جزء منها ستبا  اما هي.
 26/8/2016، األيام، رام هللا

 
 اإلمارات توظف برنامج تجسس إسرائيلي لمراقبة الحقوقيين: بوليسي""فورين  .24

قالت مجلة "فورين بوليسي" األمرياية إن دولة اإلمارات العربية المت دة : وّناس بن نّية -21عربي
قامت بعمليات تجسس سرية ضد مواطنيها من المعارضين السياسيين وال اوقيين واإلنسانيين  

 إسرائيلي نادر.باستعمال برنامج تجسس 
"  إن اإلمارات العربية المت دة قامت بتوظيف برنامج 21وقالت المجلة في تارير ترجمتإ "عربي

 ل التجسس النادر الإي يسمح لها باستغ ل ال غرات في األجهزة اإللاترونية لشخصيات معروفة  م
الناشط اإلنساني أ مد منصور من أجل ت ويلها إل  يالت قوية للتجسس  ول ال ت راات 

 المعارضين للسلطة  أو الإين يشالون أي نوع من أنواع الخطر الم تمل عليها.
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وأضافت المجلة أن البرنامج الإي وظستإ ال اومة اإلماراتية يدع  "بيجاسوس"  ويسمح لها هإا 
ماالمات الهاتسية وتسجيل الرسائل الهاتسية   ت  تل  التي ياو  بها الشخص البرنامج باعتراض ال

من خ ل تطبياات مشسرة  م ل "واتس يب" و"فايبر"  أو قراءة رسائل البريد اإللاتروني أو تعاب 
 ت راات الشخص المستهدف  باإلضافة إل  قدرتإ عل  الت ا  في الااميرا أو مضخ  الصوت.

موعة شراات "أن أس أو" األمنية اإلسرائيلية التي قامت بتصمي  برنامج وإارت المجلة أن مج
التجسس واالختراق "بيجاسوس"  إارت في تصريح لها أن "مهمتها الرئيسية تتم ل في جعل العال  
ماانا أا ر أمنا من خ ل توفير تانولوجيا متطورة لل اومات الشرعية من أجل م اربة اإلرهاب 

أن "الشراة ليس لديها أي عل   ول االستعماالت السردية للتانولوجيا التي تاو  والجريمة". وأضافت 
 بتصنيعها"  وأن "منتجاتها يجب أن تستعمل فاط لمنع الجرائ  والت ايق فيها".

وإارت المجلة أن تساصيل الصساة بين اإلمارات العربية المت دة ومجموعة شراات "أن أس أو" ال 
ارجتزا   المس ول في مراز "سيتزين الب" وأ د اتاب التارير  ول زالت مجهولة  لان مار  م

مليون دوالر. وعموما  يختلف  15و 10قضية أ مد منصور  أاد أن الصساة يمان أن تتراوح بين 
 ج  الصساة  سب عدد األطراف أو األشخاص الإين ترطب اإلمارات العربية المت دة في 

 استهدافه .
 26/8/2016، "21موقع "عربي 

 
 الجزيرةقناة النابض في ذاكرة  القلب"فلسطين تحت المجهر"..  .25

عام ا  واله  السلسطيني يسيطر عل  برنامج "فلسطين ت ت المجهر"   11أا ر من : طإ عبدالر من
والإي تب إ قناة الجزيرة  وإل  بشال أا ر عما ا وترايز ا في إطار اهتما  الاناة األشهر بالاضية 

ا بالغ ا منإ نشنتها قبل السلسطينية  والتي  عام ا تاريب ا  من خ ل نالها لما يدور  20توليها اهتمام 
 بالواقع السلسطيني  وما ياتنسإ من ت ديات  بعيد ا عن الباائيات.

البرنامج الإي تبلغ شهرتإ انفاق اإلع مية  ع وة عل  السياسية  يعد الو يد الإي يت  ب إ عل  
لعالمية الإي يتناول الشنن السلسطيني  بال ما يشهد  من واقع مرير  وما شاشات اإلع   العربية وا

ا بننها "مع اإلنسان"  لينتي هإا  ياتنسإ من مآالت  انط ق ا من الشعار الإي ترفعإ الجزيرة دائم 
 البرنامج تنايد ا وتعزيز ا الن ياز الاناة لننسان السلسطيني  وما يعيشإ من جور ت ت نير اال ت ل.

  بالتزامن مع يو  2014دعم ا لهإا البرنامج  فاد أطلات الجزيرة موقع ريماس فلسطين في نوفمبر و 
األم  المت دة العالمي للتضامن مع الشعب السلسطيني  وهو الموقع الإي يشهد من وقتها تساع   
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ية والبوسنية الفت ا من قبل مستخدميإ  الإين تتنوع لغاته  بين أربع لغات  هي: العربية واإلنجليز 
 والتراية  وهي إاتها اللغات  التي ت  بث الموقع بها.

ويسمح الموقع لمستخدميإ  ول العال  بدمج مااطع يختارونها من أف   الجزيرة عن فلسطين بطرياة 
بسيطة  بهدف وضع مضمون شباة الجزيرة عن الاضية السلسطينية بنعل  قدر من التساعلية 

ما يمانه  من سرد الاصص بطرياة خاصة  إإ يعرض الموقع أا ر من  لمستخدمي "اإلنترنت"  وهو
ساعة و ائاية من  لاات برنامج "فلسطين ت ت المجهر" التي عرضت عل  قناة الجزيرة  وجرى  20

 ترجمتها عل  قناتي الجزيرة الدولية والبلاان وموقع الجزيرة ُتر .
للغات األربع  واالنتاال إل  موقع م دد من اما يسمح الموقع للمتصسح بمشاهدة األف   ااملة با

األف   بالضغط عل  الالمة في النص  والعاس  ومشاهدة مااطع مختارة من األف    إضافة إل  
الب ث في مختلف األف   عن جميع الشخصيات واألماان والسنوات والمصطل ات المإاورة فيها 

معلومة التي يريدها بالصوت والصورة من بطرياة م ر  الب ث الم الي  ليصل المتصسح إل  ال
خ ل نارة وا دة فاط  ويشار  بها أصدقاء . اما يعرض التطهير العرقي ألرض فلسطين التاريخية 

 عبر خرائط تساعلية.
 27/8/2016، الشرق، الدوحة

 
في العدوان األخير  في اعتداء جيش االحتالل على منشآتها بالتحقيق تجدد مطالبتها"األونروا"  .26

 على غزة
قالت واالة "األونروا" إنها مصممة عل  ضمان الت ايق في اعتداء قوات اال ت ل  وفا"-الادس

 .2014اإلسرائيلي عل  منشآت تابعة لها خ ل ال رب التي شنتها عل  قطاع طزة صيف العا  
 2014يب  3وأوض ت "األونروا" في بيان لها  اليو  الجمعة  ردا عل  إط ق قوات اال ت ل في 

بإط ق الت ايق في الاصف الإي استهدف مدرسة لد"األونروا" في رفح جنوب قطاع طزة  أنإ "ل  يت  
للنائب  اإللاترونيإعطاء األونروا السرصة لمراجعة األدلة  إال أنها تابعت التسسيرات عل  الموقع 

تعلياات م ددة  ول  العا  العساري اإلسرائيلي. وفي هإ  الظروف فإنإ من المست يل أن ندلي بنية
 الطرياة التي ت  بها تناول الاضية".

وأضافت "األونروا" استنادا إل  لجنة تاصي ال اائق التي شالها األمين العا  لخم  المت دة  فاد 
وقعت ال اد ة في مدرسة تابعة لها  ت  تخصيصها لتاون ملجن طوارئ في ال امن عشر من تموز. 

شخص. وأطلق جيش اال ت ل صاروخا  2,900إل   2,700بين  واان ياي  في تل  المدرسة ما
شخصا  15موجها بدقة لاصف الشارع الواقع خارج المدرسة التي اانت قد فت ت أبوابها. وقد قتل 
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في م يط االنسجار  بمن في إل   ارس اان قد ت  تعيينإ من قبل األونروا؛ وأصيب ما ال يال عن 
مين العا  لتاصي ال اائق بنن الصارو  اان يستهدف أناسا شخصا بجراح. وقد وجدت لجنة األ 30

 اانوا يعبرون عل  متن دراجة نارية".
مناسبة منسصلة بنن هإ  المدرسة في  33"األونروا" أعلمت جيش اال ت ل في " أنوأضاف البيان 

وع رفح اانت تستخد  إليواء الناز ين  واانت يخر تل  المناسبات قبل ساعة وا دة فاط من وق
 الهجو ".

وقالت "األونروا" إن "هإا ي ير تسا ال خطيرا  يال إجراء العمليات العسارية فيما يتعلق بااللتزامات 
المنصوص عليها بموجب أ اا  الاانون اإلنساني الدولي وبا ترا   رمة المنشآت التابعة لخم  

 المت دة بموجب الاانون الدولي".
ر  إليااع المساءلة عل  المتسببين بهإا الهجو . وقالت إن واانت "األونروا" دعت  وبشال مستم

"الت اياات بشنن م ل هإ  ال وادث  اسمة  وقد قدمت األونروا األدلة في هإ  العملية؛ ون ن ال نزال 
 مصممين عل  ضمان أن تل  ال وادث يت  الت ايق فيها بشال شامل".

نية مس ولية جنائية عن أية  الة تتعلق بمنشآت وبينت "األونروا" "إننا ن  ظ أنإ ل  يت  الابول ب
ن هإا  من  األونروا. إن العائ ت التي قد تضررت ل  يان لديها أية يلية لت ايق إنصاف فعال  وا 

 وجهة نظرها  سيعني بال تنايد المزيد من اإلناار ل اوقه ".
ت اياات الجنائية   ال تزال ال2014وختمت بيانها بالاول: "وبعد عامين من انتهاء  رب عا  

 24اإلسرائيلية جارية فيما يتعلق بالغارات عل  م جئ األونروا الطارئة في بيت  انون )بتاريخ 
صابة  29تموز( والتي نج  عنها جميعها ماتل  والي  30تموز( وفي جباليا )بتاريخ  مدني وا 

رط  من المتابعة  فإن العشرات بجراح. لاد تعاونت األونروا مع الت اياات اإلسرائيلية. وعل  ال
 األونروا ل  تتلا  أية أنباء عن التاد  الإي ت  إ راز  في هإين الت اياين و ت  تاريخإ".
 26/8/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 مع األسرى المضربين عن الطعام تضامنية: وقفة جنوب إفريقيا .27

دينة ايب تاون بدولة جنوب وفا: نظمت لجان التضامن مع الشعب السلسطيني في م -بريتوريا 
  وقسة تضامنية مع األسرى المضربين عن الطعا  في سجون اال ت ل اإلسرائيلي  إفريايا أمس

 السلسطينيين. األسرىطالبت خ لها بإط ق سراح 
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 أسرىالامعية ضد  اإلسرائيليالتعبير عن رفض ممارسات اال ت ل  إطاروتنت  هإ  الوقسة في 
مجتمع الدولي للتدخل السوري إلط ق سراح األسرى والمعتالين اإلداريين ال رية  ومطالبة ال

 والسياسيين وخصوصا النساء واألطسال.
 27/8/2016، األيام، رام هللا

 
 

 األربعة والفلسطينيونمصر  .28
 معن البياري

أبو لبدة  قبل الايل والاال بشنن األربعة  ياسر زّنون و سين الزبدة وعبدهللا أبو الجبين وعبد الداي  
والمرّجح إل   د التنايد أن سلطات العسف المصرية ت تجزه  منإ عا   إنه  عناصر في  راة 
 ماس  ومن اتائب عز الدين الاسا  ربما  قبل إل   ه  مواطنون فلسطينيون  يل ق العار الساطع 

ئه   لّما اانوا في جدا  بالسلطة الوطنية  رئاستها و اومتها وال مس ول فيها  إإ تتجاهل مسنلة اختسا
 افلٍة مصريٍة تعبر أرضا  مصرية  من رفح إل  مطار الااهرة. يزيد من فضائ ية هإا العار أن 
" ماس" و دها التي تدّب الصوت عاليا  بشننه   وتب ث في أمره  في اجتماعاٍت مع مس ولين في 

المجتمع الم لي في  المخابرات المصرية   يث تصّر  ومعها إوو الشبان األربعة وقطاعاٌت في
طزة  أن قوة  مصرية  اختطسته  من ال افلة  واقتادته  إل  مااٍن مجهول  وتتعمد الااهرة إخساء 
مصيره . وفيما تنسي ال اومة المصرية إل   فإن الارائن عل  أرج ية عملية الخطف وفيرٌة  جديُدها 

إنإ لخمن الوطني المصري في  أخيرا  نشر صورٍة يظهر فيها ا نان من األربعة في مبن    قيل
الظوطلي في الااهرة. وأيا  يان ال س  في هإا األمر  فإن مس ولية مصر في شننه  م ّادة  طالما 
أن أربعته  اانوا يمّرون في األراضي المصرية في ال افلة  بعد خت  معبر رفح المصري أوراقه  

 وجوازات سسره .  
ا  هللا معنية  به الء الشبان  واإا السلطة ال اامة في الااهرة  ليست السلطة الوطنية السلسطينية في ر 

فه  ليسوا أميراان أو روسا  أو فرنسيين   ت  ُياَترث باصته   وتتشّال لجان ت ايق عليا ومشتراة 
في خصوصه . وفيما ُياّدر للهيئة المستالة ل اوق المواطن )في فلسطين( تنايدها المس ولية األمنية 

صرية عن مصيره   وقولها إن عملية اختطافه  من ال افلة قد تصل إل  اعتبارها للسلطات الم
"اختساء  قسريا  بالمعن  الاانوني المتاامل"  فإن المتابع لاضيته  يل ظ صمت التشاي ت ال اوقية 
المصرية المدنية بشننه   وهإا عادي  عندما ُيعَرف أن أطلب هإ  الهيئات خرساُء بشنن ماتل أزيد 

   مئة مصري في سجون عبد الستاح السيسي في ن و    ة أعوا . و ت  لو صّدقنا  إجرائيا   من
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وبدافع  سن الظن م قتا   عد  إقدا  األمن المصري عل  خطف الشبان األربعة  فإن هإا األمن  
 ومعإ الجيش المصري  هما المطاَلبان بالب ث الجّدي عنه   وا ع ن ال اياة بشننه . 

ل  البديهيات أع    إإا صّح ما نشرتإ  أخيرا   ص يسة الرسالة )التابعة ل راة  ماس( عن عطسا  ع
خمسة مطالب طر تها المخابرات المصرية عل  وفٍد من ال راة  في اجتماع في الااهرة  قبل 

أما  أسابيع  ال بد من تلبيتها قبل تادي  أي معلوماٍت عن الشبان األربعة  إإا صّح إل   فإننا نصير 
عصابٍة تمارس ابتزازا  مرإوال   وليس جهازا  أمنيا  مهنيا  يتبع دولة   اياية  )قال السيسي إن مصر شبإ 
دولة!(. ويرمي صا ب هإ  الالمات عباراِتإ هإ   هنا  وهو في أسٍف شديد  والمشته  أن ال يصّح 

ل راة النافإة في قطاع طزة ما نسبتإ الص يسة ال مساوية إل  مصادرها المسّماة  ومنإ أن تسّل  ا
الااهرة أشخاصا  تت ّدث األخيرة عن توّرطه  في عمليات عنف في سيناء  تاول المصادر إنإ  بت 
عد  وجوده  في السجل المدني السلسطيني  وأن تسّل  أيضا  مصريين تبّين أنه  طير موجودين في 

وبال  إٍر الز   ومع تمّني عد   طزة  وأن تشار   ماس في النشاط األمني ضد "داعش" في سيناء.
صدق هإا الإ  فإن الرهان ما زال باقيا  عل  بعض ال امة والعال لدى األجهزة األمنية المصرية 
المختصة  فتبادر إل  ج ء  اائق هإا الموضوع بالشسافية الواجبة  فالشبان األربعة ط ب 

 صر لش ون عائليٍة وخاصة. وموظسون وعاملون  وله  أسره   واانوا مسافرين إل  خارج م
معيٌب أن يتبرع زم ء إع ميون مصريون  بايسيٍة ااريااتيرية  للدفاع المجاني والمرتجل عن أجهزة 
المخابرات في بلده   بشنن هإ  الاضية اإلنسانية الخالصة  والتي تجرح الدولة المصرية في 

طينية عريضة هإ  الاضية ال ّساسة  اعتبارّيتها. ومعيٌب أا ر إهمال تاوينات مدنية وأهلية فلس
 والجسيمة في ال تساصيلها  المصرية المخابراتية ال طير.

 27/8/2016، العربي الجديد، لندن
 

 إسرائيل!"الدافئة" مع  والعالقاتمرسي والسيسي  .29
 جمال سلطان

ألول في فترة رئاستإ الاصيرة عاد الرئيس األسبق م مد مرسي لااءين موسعين مع اإلع ميين   ا
اان  اشدا بعد توليإ السلطة بوقت قصير  و ضر  عدد ابير من الص سيين واإلع ميين   واان 
لااءا للتعارف وتادي  نسسإ لنع     وانت من المدعوين للااء   واان لااءا صاخبا با ترا    فيإ 

ن بعض صرا ة وسعة صدر ابيرة للغاية من مرسي وفيإ جرأة تصل إل   د االستعراض المايت م
اإلع ميين   وأإار أن مرسي قال يومها أنإ ال ي ب أن ياون د ارئيس جمهورية د مخيسا ألي 
إع مي فرد عليإ أ ده  بننه  ال يخافون منإ بل هو الإي ينبغي أن يخاف منه  !   اان لااءا يعبر 
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 ضر  عدد أقل  عن أجواء ديماراطية بنوسع داللتها ور ابتها      عاد لااءا  انيا بعد عدة أشهر
نسبيا من العدد الضخ  السابق من الص سيين واإلع ميين   وقد دعيت ل ضور هإا اللااء أيضا في 
قصر االت ادية   وجرى فيإ  ديث اان معظمإ عن ال الة االقتصادية وعن أراضي الدولة المنهوبة 

تز عبد الستاح الإي اان وعن جهود الرئاسة في استردادها   واان  اضرا في هإا اللااء الداتور مع
يت ر  داخل الااعة وخارجها ان د ابار رجال الاصر الماربين من مرسي وو ياي الصداقة مع 
رجاالت الرئاسة وقتها . في هإا اللااء ت دث مرسي عن البرقية الشهيرة التي أرسلت إل  "صدياي 

راق اعتماد لها   ودافع مرسي عن بيريز" والتي أ ارت ضجة ابيرة   واعتبرت تزلسا إلسرائيل وتادي  أو 
نما تعدها جهات السارتارية للمناسبات العامة بين   البرقية باعتبار أنها صيغة نمطية ال ياتبها وا 

الدول وهو يوقع عليها فاط   طير أن ما لست انتباهي أا ر في إل  اللااء  ديث مرسي لنع ميين 
يان يتصورها من قبل   قال أن العشرات من عن  الة طريبة أدهشتإ وترات لديإ انطباعات ل  

ر ساء الدول والملو  ور ساء الوزارات في عواص  طربية ابيرة اتصلوا بإ بعد تنصيبإ من أجل 
تهنئتإ بالمنصب الجديد      أضاف : اانت االتصاالت تبدأ بالتهنئة    ياون الموضوع التالي 

ا   وما هو التزا   اومت  باالتساقات الموقعة معها مباشرة للتهنئة هو "إسرائيل"   ما هو موقسا  منه
سرائيل     وما هو تصورا  لمستابل الع قة   وما هو تادير  ل ماية ال دود المشتراة بين مصر وا 
سرائيل في عهدا    وعلق مرسي لل اضرين : ااتشست  وما هي يفاق التعاون المنتظرة بين مصر وا 

واص  الغربية عن مصر وش ونها هو ع قتها بإسرائيل أن أول شيء وربما يخر شيء يعني الع
ومدى قدرة النظا  عل   ماية مصالح إسرائيل وأمنها . تإارت هإ  الواقعة وأنا أتابع ردود السعل 
الغاضبة هإا األسبوع عل  تصري ات وزير الخارجية سامح شاري والتي قال فيها أنإ ال يمان أن 

نيين ألن هإا ي تاج إل  توافق دولي عل  تعريف اإلرهاب   وهو نته  إسرائيل باإلرهاب ضد السلسطي
التصريح الإي ا تسلت بإ الص افة اإلسرائيلية ا تساال ابيرا   بادر ما أ ار طضبا واسعا في مصر 
والعال  العربي   واعتبر إهانة للد  العربي والسلسطيني وتزلسا طير الئق للايان الم تل   ولاني د 

ن متساجئا بإل  التصريح   بل وال ما هو أسوأ منإ   وتاديري أن "األسوأ" هإا لن يغيب لخمانة د ل  أا
طوي    خاصة الما ارتبات الخطوات في الداخل   وتصاعد الغضب من السياسات االقتصادية 
وطيرها   وتالصت مسا ات الابول للنظا  والرئيس نسسإ   باختصار   الما تصاعد الضغط في 

اانت ال اجة أابر لتسه  الخارج ومساعدتإ   والخارج لإ معايير وشروط ومطالب  ابتة الداخل الما 
وجوهرية   وفي مادمتها مدى مو وقية الع قة مع إسرائيل . إل  أي مدى ستصل تل  الع قات التي 

ل  أي مدى ستاد  مصر تنازالت في هإا  إسرائيل وصستها الخارجية المصرية "بالدافئة" مع  وا 
وهو أمر مرتهن بتطورات  اجة  م الة هإا ما سوف تاشسإ األيا  المابلة وهي قادمة ال   الملف
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فمصر لن تاون و دها في هإا  ولخمانة  وضماناتإ النظا  السياسي إل  مساعدات الخارج ودعمإ 
بانتظار ل ظة إع ن  سرا ف مة عواص  عربية أخرى تمضي في نسس الطريق انن  السياق 

 رسميا.لدافئة" "الع قات ا
 25/8/2016، المصريون، القاهرة

 
 انتخاب حركة فتح بالترهيب!! .31

 ياسر الزعاترة
انتشر في مواقع التواصل االجتماعي فيديو أل د قادة  راة فتح  يت دث في جمع من أبناء ال راة 

ة وترهيبية.. ترطيبي“عن االنتخابات البلدية الاادمة  ول  يتردد صا بنا في مطالبة الايادة بإجراءات 
ألف مواطن يابضون رواتب من ال راة لصال ها  300  من أجل التناد من تصويت ”سّموها ما شئت 

   اما قال بالنص.”طصبا عنه  وبالاندرة“
  ”الاندرة“الم ير في الاصة التي ن ن بصددها ابتداء  هو تصسيق ال ضور لإل  الايادي  ين إار 

هجة السلسطينية الدارجة  وهو أمر مستغرب بطبيعة ال ال  ليس وهي ال إاء لمن يارأ وال يعرف الل
فاط ألن الا   ينطوي عل  سوء أدب مع اوادر ال راة وم يديها من موظسي السلطة  بل أيضا 

جبار ال ينسج  البتة مع رو ية عملية تسم  انتخابات.  ألنإ ينطوي عل  قهر وا 
من أجل ” ترطيبة وترهيبية“ت اوي يطالب بإجراءات ايف يمان ال ديث عن انتخابات  ّرة  والاائد الس

دفع موظسي السلطة  ول  أن تضيف إويه  بطبيعة ال ال  للتصويت لصالح  راة فتح في 
االنتخابات  وماإا لو طالب قيادي  مساوي م   بإجراء من هإا النوع  فيما يتعلق بموظسي الاطاع 

 العمومي في قطاع طزة؟!
ات  وأي انتخابات برلمانية أو رئاسية ال يمان أن تاون  رة  وهي تجرى وال ال أن هإ  االنتخاب

ال فننت تختار ال صار؟!  والمسدس مصّوب ن و رأس الشعب  وُياال لإ: إما أن تنتخب فتح  وا 
لسنا مع هإ  االنتخابات ابتداء   وقد قلنا إنها م ض لعبة إللهاء الشعب السلسطيني عن المسار 

أن يختطإ لمواجهة اال ت ل  والإي يتم ل في التو د في الميدان عل  برنامج الطبيعي الإي ينبغي 
للمااومة  وليس التشتت في منافسة عل  انتخابات تارس سلطة في خدمة اال ت ل  وتادس التعاون 

هو أن تاون هنا   2006األمني معإ. ورأينا الإي اررنا  مرارا طوال سنوات  و ت  قبل انتخابات 
ة توافاية للسلطة في الضسة والاطاع  بينما يتو د الجميع في ميدان المااومة التي تتر  إدارة مدني

ألهل السياسة. وفي  ال ت  االتساق عل  انتخابات إلعادة تشايل قيادة منظمة الت رير بمشاراة 
 الجميع  ف  بنس في إل  من أجل تو يد الايادة  ولان قيادة لمنظمة ت رير )نارر ت رير(  وليس
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لسلطة تعمل في خدمة الم تل وأمنإ   ت  لو قامت بجهد إلدارة الناس  وهو الجهد الإي اان يتاسل 
 بإ الم تلون قبل أوسلو بموجب الاوانين الدولية.

ألف مواطن يابضون من  راة فتح  300عل  أن األه  في هإ  الاصة هي األرقا   فنن ياون هنا  
مليون في الضسة الغربية وقطاع طزة  فهإا رق  مهول وال  4,5أو السلطة بتعبير أدق من بين  والي 

  ال سيما إإا علمنا أن منتسبي الجهاز العمومي في قطاع طزة ل  يعودوا ياون عسويايمان أن 
 .2007ينتمون في طالبيته  ل راة فتح اما اانت ال ال قبل ال س  العساري منتصف 

  ”االختراع العباري المسم  سلطة فلسطينية“م  أ د الاتاب الصهاينة اان يطلق عل  السلطة مس
وهي بالسعل اختراع عباري جعل الشعب السلسطيني أسيرا لمتطلباتها  بدل أن ياّرس جهد  لمواجهة 

لتاّرس هإا المسار  وتورطت  راة  ماس بالمشاراة فيها  2006اال ت ل  وجاءت االنتخابات في 
أن الال صار أسيرا للسلطة ومتطلباتها  مع العل  أن    والنتيجة هي1996بعد أن رفضتها في عا  

إا تمانت  ماس من إل  بادر ما )الرد عل  الغزاة   الجمع بين السلطة والمااومة هو وهٌ  ابير  وا 
 وليس مهاجمته (  فما إل  إال لخصوصية الاطاع الإي خرج منإ جيش اال ت ل بالاامل.

ماال األسبوع الماضي  لانها وقسة مع منطق طريب   لن نعيد ما إارنا  هنا عن االنتخابات في
واشف ل اائق بائسة ت اد ما قلنا  عما وراء هإ  االنتخابات من مساعي لتاريس الوضع الراهن  
والإي يخد  برنامج ال ل االنتاالي بعيد المدى الإي اخترعإ شارون  ويسميإ نتنياهو الس   

تجا  تاريسإ عبر لعبة مساوضات جديدة  ستضيف إل  االقتصادي  وها إن جهودا عربية تدفع في 
تاريس الب س الراهن  موجة تطبيع عربية ربما تتسوق با ير عل  الموجة التي أعابت اتساق أوسلو 

 .93عا  
 27/8/2016، الدستور، عّمان

 
 ليلة القصف على غزة .31

 عوني صادق
  وساط في «اد الص ابةأ س»ردا  عل  صارو  انطلق من طزة  وتبنتإ جماعة مجهولة تسم  

ما اعتبر أوسع « اإلسرائيلية»مستعمرة سديروت وهي من مستعمرات ط ف طزة  شنت الطائرات 
. 2014العا  « الجرف الصامد»وأعنف هجو  منإ سنتين  بعد توقف ال رب ال ال ة التي عرفت باس  

ل راات  ماس والجهاد  موقعا  عساريا  تابعا   50صاروخا  إل   50وخ ل دقائق معدودة ت  توجيإ 
اإلس مي والجبهة الشعبية  وترافق إل  مع قصف مدفعي استهدف الشريط ال دودي الشمالي 

  وأراضي زراعية فارطة. واانت ال صيلة في الجانبين مادية  48الم صق لخراضي الم تلة عا  
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صابة شاب ) في الجانب عاما ( بجروح  ومادية طسيسة  17ابيرة في الجانب السلسطيني وا 
 «.اإلسرائيلي»

امتد « اإلسرائيلي»جاء في سياق تصعيد ا مي بين  راة  ماس والجيش « اإلسرائيلي»الهجو  
عدة أشهر  واشتد في األسابيع األخيرة مع تعيين أفيغدور ليبرمان وزيرا  لل رب في  اومة بنيامين 

 ات متشددة طالب فيها بضرورة نتنياهو الرابعة. واان قد سبق لليبرمان قبل إل  أن أطلق تصري
مع  راة  ماس  وصل فيها إل  ضرورة إسااطها إإا ما تدهور الوضع « الابضة الاوية»استعمال 

عن تل  « تراجعا»إل  مواجهة عسارية  لانإ عاد بعد دخولإ ال اومة وأطلق تصري ات اعتبرت 
الهجو  األخير  علما بنن التصري ات. في هإا السياق فهمت دوائر المراقبة في طزة وتل أبيب 

 الطرفين أوض ا بعد  أنهما ليسا معنيين بالتصعيد.
  وأنإ  مل رسائل من «لتغيير قواعد اللعبة»فمن جهة  رأت  راة  ماس أن الهجو  جاء م اولة 

ليبرمان إّارت بموقسإ الإي سبق أن عبر عنإ في تصري اتإ قبل تعيينإ وزيرا   وات إير بنن الرد 
مما اان ي دث في السابق. وفي « أقوى وأشد وأعنف»خ التي تنطلق من طزة سياون عل  الصواري

خلط األوراق في »تصري ات للايادي في ال راة  إسماعيل رضوان  إار أن الهجو  استهدف 
في ضوء الت ضيرات ل نتخابات البلدية. اإل  قال رضوان  إن الهجو   اول « السا ة السلسطينية

  م ادا أنإ سيسشل في «الجرف الصامد»التي فادها الجيش في  رب « ة الردعجزء من قو »استرداد 
أي وقت ي اول إل   وأن المااومة في طزة جاهزة للتصدي ألي عدوان يمان أن ياد  عليإ الجيش 

 «.اإلسرائيلي»
ليست معنية بالتصعيد  لانها لن « إسرائيل»من جهة أخرى  صرح وزير في  اومة نتنياهو أن 

ستمرار انط ق الصواريخ  وهي مستعدة للدخول في عملية عسارية واسعة إإا استلز  األمر! تت مل ا
 «  عاموس هرئيل  رأى أن الهجو «اإلسرائيلية»وفي ت ليل للمراسل العساري لص يسة )هآرتس( 

الإي يرى  راة  ماس جهة مس ولة عن « إسرائيل»استهدف ت ايق هدف مزدوج: توضيح موقف 
ل  ال دود بصستها من ي ا  طزة  وضرب وسائل جمع معلومات تزود الجناح  سظ الهدوء ع

 «.عل  ال دود« اإلسرائيلي»العساري لل راة عن نشاط الجيش 
من جهة  ال ة  جاء الهجو  عل  طزة  بعد إع ن ليبرمان لما سما  خطتإ للتعامل التي يريد تطبياها 

  وقس  فيها المدن والبلدات والارى «عصا والجزرةسياسة ال»في الضسة الغربية  والتي أطلق عليها 
لمن يتعاون   «تسهي ت»فت دث عن يتعاون!السلسطينية  وصبغها باأللوان وفاا لمن يتعاون ومن ال 

ويبدو أنإ في تطبياإ هإ  السياسة عل  طزة  يريد أن  يتعاون!جماعية لمن ال « عاوبات»وعن 
« اإلسرائيلية»تخس  التدخ ت التي تاو  بها بعض الدوائر يخيره  بين ال صار والعدوان!! اإل  ال 
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في موضوع االنتخابات البلدية  وهو ما يستهدف تاريس وتعميق االناسا  ال اصل في السا ة 
ستاو  باالستيضاح عن الجهة التي  « ماس»أن« اإلسرائيلية»السلسطينية. وقد إارت اإلإاعة 

 مح أل د بخرق الهدوء أو التصرف عل  هوا . أطلات الصارو  عل  سديروت  وأنها لن تس
لاد اان دائما  هنا  تصعيد ا مي عل  جبهة طزة  واانت هنا  خروق أمنية  واان إط ق 

فل  تتوقف يوما   وهي مستمرة بين ال  رب و رب. لان « اإلسرائيلية»صواريخ  وأما االعتداءات 
يرد عليها موضعيا وفي مناطق ال دود. وما « اإلسرائيلي»الم  ظ أن تل  الخروقات  اان الجيش 

جرى األسبوع الماضي ل  يخرج عن ما اان ي دث دائما  لانإ اان أعنف وأشد. وفي الوقت الإي ال 
يبدو أن  راة  ماس معنية بالسعل بالتصعيد العساري  إال أنإ ال يمان االعتماد عل  تصري ات 

في وجود رجل أ مق م ل ليبرمان. وفي ماالإ   في هإا الصدد  خصوصا« اإلسرائيليين»المس ولين 
رأى عاموس هرئيل أن األيا  المابلة ستظهر إل  أين تتجإ األمور  مشيرا إل  أن إل  يعتمد عل  

ورئيس األراان. ومن المستبعد أن ياون ليبرمان دفع الجيش « مستوى التوافق بين ليبرمان ونتنياهو»
 ن أن ياون لدى نتنياهو فارة جيدة عنإ.إل  الهجو  عل  طزة بدو « اإلسرائيلي»

 27/8/2016، الخليج، الشارقة
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 عاموس هرئيل
أصب ت ال رب ضد األسل ة النارية في "يهودا" و"السامرة" في انونة األخيرة هدفا  عساريا  رئيسا  

"المناطق". ولتسسير هإا المن   ال ُبد من أن إلسرائيل في إطار مااف ة "اإلرهاب" السلسطيني في 
نشير إل  أن الاوات اإلسرائيلية تمانت من أن تابح بشال تدريجي االرتساع ال اّد في أعمال العنف 
الإي ُسّجل منإ تشرين األول السائت  وفي النهاية تضاءلت أعمال العنف أيضا  خ ل األشهر 

ح  عل  رأسها ت ّسن المراقبة اإلسرائيلية لمواقع التواصل األخيرة. وساهمت عدة أسباب في هإا النجا
االجتماعي السلسطينية )بشال سمح باالعتاال المسبق لد"الإئاب المنسردة" قبل خروجها لتنسيإ 
العمليات(  وتو يق التنسيق األمني مع السلطة السلسطينية  وشعور الجمهور السلسطيني أن ال من 

 ي دفع فيها خيرة الشبان  ياته  ل  ي ت أي  مار سياسية أو أخرى.الباهظ ألعمال العنف هإ  الت
لان في الوقت الإي انخسضت عمليات الطعن ازداد اهتما  "اإلرهابيين" األفراد والخ يا الصغيرة 
العاملة من دون أي انتماء تنظيمي بال صول عل  أسل ة نارية  انط قا  من إدرااه  بنن ا تمال 

 فيها أابر با ير ماارنة بالساااين والزجاجات ال ارقة. إل اق الضرر الاامن
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" أو رشاش "ا شيناوف"( في 16 ت  انن اان استخدا  األسل ة المعيارية )م ل بندقية "إ  
العمليات "اإلرهابية" م دودا  جدا . ومن المعروف أن عناصر األجهزة األمنية التابعة للسلطة 

معيارية في الضسة  وفيما عدا  وادث قليلة جدا  ل  تشار  هإ  السلسطينية ت تسظ بمعظ  األسل ة ال
 العناصر في األعمال "اإلرهابية". 

ومن المعروف أيضا  أن الإين ياومون بتصنيع األسل ة الم لية البدائية يستغّلون واقع أن األسل ة 
 المعيارية الموجودة في السوق السوداء ش ي ة وأن سعرها باهظ جدا .

ا إل  ت سين عمليات اإلنتاج. وأدى الطلب   المتزايد أيض 
ويت دث المس ولون في قيادة الجيش اإلسرائيلي عن مخارط ت  ت ويلها إل  مصانع  اياية تنتج 

 عشرات البنادق والمسّدسات ال شهر. 
اما أن هإ  األسل ة الجديدة أا ر دقة وفتاا   وتعاني من التوقف أ ناء تشغيلها بشال أقل ماارنة 

 سل ة الم لية التي اانت ُتستخد  في "المناطق" في الماضي. باأل
اإل  فإّن بعض الخ يا المستالة ما زالت قادرة عل  اقتناء هإ  األسل ة   يث يتراوح سعر بندقية 

إل   10,000  وسعر مسدس ما بين شيال 5,000إل   2,000من طراز "اارل طوستاف" ما بين 
األسل ة إل  خ يا "إرهابية"  ويباع بعضها انخر إل  مجرمين شيال. ويت  بيع بعض هإ   20,000

ل  مواطنين ياومون بشرائها ألطراض الدفاع عن النسس في المجتمع الإي ازداد فيإ  فلسطينيين وا 
 العنف الداخلي مجددا .

ة ت  ااتشاف هإا االتجا  ]ن و استخدا  األسل ة النارية[ في أروقة االستخبارات اإلسرائيلية بصور 
متنخرة. واانت الشرطة اإلسرائيلية  إرت منإ عدة سنوات من مغبة وجود ظاهرة أسل ة بدائية يت  
إنتاجها في "المناطق" وتُباع لمجرمين في إسرائيل. لان فاط بعد أن تزايدت العمليات التي ت  فيها 

 -ية اهإ  عمل 30منإ بدء السنة ال الية ت  إ صاء أا ر من  -استخدا  س ح ناري في الضسة 
تاّرر ترايز جهود الجيش اإلسرائيلي وجهاز األمن العا  ]"الشابا "[ عل  ابح صناعة الس ح طير 

 الاانوني.
بعد منتصف الليلة قبل الماضية قا  الجيش اإلسرائيلي بشّن عملية واسعة النطاق استهدفت ضبط 

 أسل ة وتدمير مخارط. 
ن  ودهمت الاوى األمنية خ لها سبعة مصانع في واانت هإ  العملية األابر من نوعها  ت  ان

 منطاة بيت ل   والخليل واعتالت بعض المشتبإ به  بتصنيع األسل ة واإلتجار بها. 
والهدف منها هو ضرب ال سلسلة التصنيع بصورة تدريجية بدءا  بنص اب المصانع  مرورا  بالتجار 

 والسماسرة  وصوال  إل  ال من يشتري الس ح. 
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  في أن هإ  الخطوة ضرورية للغاية في ضوء خطورة التهديد  لان ال ينبغي أن نتوقع الاضاء وال ش
قطعة س ح في الضسة هإ  السنة. وفي  400عل  هإ  الظاهرة تماما .  ت  انن ت  ضبط ن و 

الماان الإي يسود فيإ طلب واسع وا تمال ربح ابير  من المرّجح أن تاا  خطوط إنتاج إضافية 
ح الم لي الصنع  ت  في  ال قيا  إسرائيل بزيادة الضغوط التي تمارسها عل  من يشتغلون للس 
 بإل .

 "هآرتس"
 26/8/2016، األيام، رام هللا
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