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طالق الدفعة مصادر: عباس يضع شروطًا للقاء نتنياهو..  .1 من أسرى ما األخيرة وقف االستيطان وا 
 قبل أوسلو

مصادر فلسطينية ، أن رام هللا من كفاح زبون ، عن 30/8/2016الشرق األوسط، لندن، ذكرت 
رق األوسط"، إن ثمة جهودا دولية وعربية كبيرة تبذل لعقد قمة بين الرئيس مطلعة قالت لـ"الش

اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو، في العاصمة الروسية موسكو،  الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء
 برعاية الرئيس الروسي فالديمير بوتين، لكن الرئيس عباس لم يعط ردا نهائيا.

شترط أوال تنفيذ إسرائيل التزاماتها القديمة، بما في ذلك اإلفراج عن وبحسب المصادر، فإن عباس ي
 الدفعة الرابعة األخيرة من األسرى الفلسطينيين القدامى قبل عقد اللقاء.

ويريد تركيز كل الجهود الروسية والمصرية واألردنية، وأي جهود أخرى، ضمن المبادرة الفرنسية التي 
 دولي نهاية العام. يفترض أن تتوج بعقد مؤتمر سالم

سرائيلية أشارت إلى جهود عقد لقاء القمة. وعقب رئيس الوزراء اإلسرائيلي  وكانت تقارير روسية وا 
على ذلك أمس بقوله إنه مستعد لالجتماع مع عباس للشروع في مفاوضات مباشرة في أي وقت من 

 دون شروط مسبقة.
تفيا، مساء الثالثاء الماضي، وتباحثا في وتحدث نتنياهو مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين ها

 الفلسطينية. مسائل إقليمية وعملية السالم اإلسرائيلية 
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تبادل الرئيسان األفكار حول مسائل تخص التسوية في الشرق »ووفقا لموقع الكرملين الرئاسي، فقد 
رار في التواصل على االستم األوسط والجوانب الحالية لألوضاع العامة في المنطقة. وجرى االتفاق

 «.اإلسرائيلي المكثف في مستويات عدة الروسي 
مباشرة في ّكل مكٍان  مستعّدة دائما إلجراء مفاوضات   وأبلغ ديوان نتنياهو مواقع إسرائيلية بأن إسرائيل  

 مسبقة. وزمان ومن دَون ّأي شروط  
ريرا حول ترتيب اإلسرائيلّية، تق« يديعوت أحرونوت»التابع لصحيفة « واي نت»ونشر موقع 

محمود عّباس، برعاية  اتصاالت بين رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني
الرئيس الروسي فالديمير بوتين في موسكو. وحَسب التقرير، ما زالت طلبا ت أبو مازن إلطالق 

 «.إنهاء االحتالل»ن أجل وَبَحث موعد م عملّية السالم تتضمن تجميَد عمليِات بناء المستوطنات،
اإلسرائيلي، « المصدر»ولم يِنف المسؤولون في مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي التقرير، وقالوا لموقع 

 وزمان ولكن من دون ّأي شروط   ّإن إسرائيل دوما جاهزة إلجراء مفاوضات مباشرة في أي مكان
 مسبقة.

قرب « لقاء كهذا، وذلك بسبب حساسّية التوقيت، لكن مسؤولين إسرائيليين ّشككوا في إمكانّية إقامة
وأفادت الجهات «. الفلسطينّية انتخابات الرئاسة األميركّية، وموعد االنتخابات المحّلّية في السلطة

اإلسرائيلّية أيضا بّأن الفجوة بين الجانبين كبيرة للغاية، وذلك في ضوء طبيعة الشروط ال مسبقة التي 
عمليات بناء المستوطنات، في حين ّأن الجانب  رير أسرى، وتجميديضعها الفلسطينّيون: تح

 مسبقة مهما كانت. اإلسرائيلي ليس جاهزا أّلي شروط  
لـ  قالوا نين فلسطينييمسؤول من رام هللا، أن محمد يونس، عن 30/8/2016الحياة، لندن، وأضافت 

بعد دعوة وجهها إليه  "الحياة" إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب موسكو بتوضيحات،
الرئيس الروسي فالديمير بوتين للقاء رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في تشرين األول 

 )أكتوبر( المقبل. ورأى مسؤولون أن "إسرائيل لجأت إلى روسيا لعرقلة المسار الفرنسي".
الروسي بأنه "يرحب بجهد وأوضح المسؤولون الذين تحدثت إليهم "الحياة" أن عباس أبلغ الجانب 

الرئيس بوتين الرامي إلى إعادة إحياء العملية السياسية بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، لكنه يشدد 
على متطلبات دولية الستئناف اللقاءات والمفاوضات مع الجانب اإلسرائيلي، وفي مقدمها وقف 

طالق سراح الدفعة الرابعة واألخيرة من أسرى م  ا قبل اتفاق أوسلو".االستيطان وا 
وعلمت "الحياة" بأن عباس وجه أسئلًة إلى الجانب الروسي عن اللقاء المزمع عقده، خصوصًا عن 
جدول أعماله والنتائج المرجوة منه قبل أن يرد عليهم. وترى السلطة الفلسطينية أن نتانياهو "يحاول 
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ل للمبادرة الفرنسية، لكن الرئيس لخلق مسار سياسي بدي الفلسطينييناستغالل النفوذ الروسي على 
 عباس يدرك ذلك ويحاول معالجة الموقف بديبلوماسية عالية"، وفق وصف أحد المسؤولين.

 
 حل شامل وعادلللوصول لكل مبادرة إقليمية أو دولية بمستعدون للمشاركة الرئاسة الفلسطينية:  .2

ء فيه: "مستعدون للمشاركة في كل أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا أمس جارام هللا، كفاح زبون: 
الرئاسة،  مبادرة إقليمية أو دولية هدفها الوصول إلى حل شامل وعادل". وقال الناطق الرسمي باسم

نبيل أبو ردينة إن "الجهود العربية والدولية، وكذلك المبادرة الفرنسية، كلها تسير باتجاه تعزيز فرص 
إلى قيام دولة فلسطين مستقلة  ستؤدي في نهاياتها حل الدولتين، وااللتزام بالمرجعيات، التي

وعاصمتها القدس الشرقية". وأشار أبو ردينة إلى أن الرئيس سيقوم بإلقاء خطاب أمام دول "عدم 
المتحدة، ليؤكد، مرة أخرى، االستعداد الفلسطيني للسير مع  االنحياز"، وكذلك الجمعية العامة لألمم

 ات والشرعية الدولية وقرارات المجالس الوطنية.كل األطراف، حفاظا على المرجعي
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن الحركة السياسية المقبلة تشكل فرصة مهمة لعقد مؤتمر دولي 

الفلسطينية، بالتنسيق  وفق المبادرة الفرنسية قبل نهاية العام، مضيًفا أن جهود الرئيس والقيادة
والدولية، تسير باالتجاه الذي يعزز الحقوق والمطالب الفلسطينية  والتشاور مع كل األطراف العربية

 وفق الثوابت الوطنية.
 30/8/2016، الشرق األوسط، لندن

 
 بعد يوم القدس تتصاعد يوماً على الهجمة االستيطانية التهويدية الخارجية الفلسطينية:  .3

تيطانية التهويدية على الوجود رام هللا: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن شراسة الهجمة االس
الفلسطيني في القدس المحتلة التي تشنها حكومة اليمين في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو تتصاعد 
يوما بعد يوم في إطار محاوالتها أحادية الجانب لفرض حقائق جديدة على األرض بقوة االحتالل 

يق على أية حلول سياسية توافقية لرسم ومضاعفة أعداد اليهود في المدينة المحتلة لقطع الطر 
مستقبلها. وفي الوقت ذاته تواصل محاصرة وخنق أية فرصة أمام الفلسطينيين في المدينة للتوسع 

 على أراضيهم استجابة للزيادة الطبيعية في عدد السكان.
التي تجرف وأكدت الخارجية الفلسطينية أن أصوات جنازير الجرافات والمعدات الهندسية اإلسرائيلية 

األرض الفلسطينية وتكرس االستيطان والتهويد فيها وتعمل على تغيير معالمها باتت أعلى من أية 
أصوات أخرى تنادي باستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي، فاألصوات المنادية 

فات اإلسرائيلية التي بإعادة إطالق المفاوضات ال يمكن أن تسمع قبل أن يصمت نهائيا ضجيج الجرا
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تتغول يوميا في األرض الفلسطينية، وتشوش على الجهود المشكورة التي تبذل إلعادة إطالق 
 مفاوضات جادة إلنهاء الصراع.

  30/8/2016القدس العربي، لندن، 

 
 االستيطانال جدوى من أي عملية سياسية مع استمرار أحمد مجدالني:  .4

للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدالني إن "خريطة قال عضو ا: محمد يونس -رام هللا 
الطريق نصت على وقف االستيطان من أجل إعادة إحياء العملية السياسية، فالعالم يعرف تمامًا أن 

، ألن االستيطان يهّود األرض الجاري االستيطانال جدوى من أي عملية سياسية مع استمرار 
إلقامة دولة فلسطينية". وأضاف أن "هناك اتفاقًا رسميًا بين وزير  التفاوض عليها، وال يبقي أي مجال

الخارجية األميركي جون كيري ورئيس الوزراء اإلسرائيلي يقضي بإطالق سراح جميع األسرى 
المعتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو على أربع دفعات، وجرى إطالق سراح ثالث دفعات وبقيت دفعة 

قبل الشروع في أي لقاءات  االستيطانسراح هذه الدفعة إلى جانب وقف واحدة، لذلك نطالب بإطالق 
 أو مفاوضات".

ورأى مجدالني أن "نتانياهو يعلم بأنه ال يمكنه مقاطعة المؤتمر الدولي الذي دعت إليه فرنسا في 
تشرين األول )أكتوبر( المقبل، ألن مقاطعته سيكون لها ثمن كبير يتمثل في إقدام فرنسا على 

راف بالدولة الفلسطينية، لذلك فإنه يحاول إفشال هذا المؤتمر من الخارج عبر خلق مبادرات االعت
 بديلة له".

  30/8/2016الحياة، لندن، 
 

 غزةب 87الضفة وبقائمة  787تنشر الكشف األولي ألسماء القوائم ومرشحيها: لجنة االنتخابات  .5
شف األولي ألسماء القوائم ومرشحيها، في غزة: نشرت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية، الك

مكاتب المناطق االنتخابية التابعة للجنة في كافة المناطق الفلسطينية، وفي مقار مجالس الهيئات 
المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وجرى نشر أيضا القائمة األولية على الموقع اإللكتروني 

 ه مسبقًا.للجنة، وذلك طبقا للجدول الزمني المعلن عن
وأوضحت اللجنة في بيان لها آخر معطيات عملية االنتخابات المحلية، التي انتهت فيها المرحلة 
الثانية، وهي مرحلة الترشح منتصف ليل الخميس الماضي، أن نشر الكشف األولي للمرشحين 

حة يستمر ثالثة أيام، وذلك حتى مساء غد "بهدف تمكين القوائم والمرشحين من التحقق من ص
على أسماء القوائم، ومرشحيها، وممارسة حقهم في  لالطالعبياناتهم، وإلتاحة المجال أمام المواطنين 
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تقديم االعتراضات إلى لجنة االنتخابات، في حال تبين لهم عدم قانونية ترشح أي من القوائم أو 
 المرشحين."

في الضفة  787قائمة منها  874وأظهر الكشف األولي الذي نشرته لجنة االنتخابات، أنها تلقت 
قائمة مستوفية للشروط، في حين  867في القطاع. وأشارت إلى أنها قبلت ترشح  87الغربية و

رفضت سبع قوائم لعدم استيفائها الشروط القانونية الخاصة بالترشح، منها ست قوائم في الضفة 
 وقائمة واحدة في القطاع.

  30/8/2016القدس العربي، لندن، 
 

 معتقلون بسجون السلطة يضربون عن الطعامغربية: الضفة ال .6
أعلن ستة معتقلين سياسيين لدى األجهزة األمنية الفلسطينية في رام هللا اإلضراب المفتوح : رام هللا

 عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم منذ أبريل/نيسان الماضي، وللمطالبة باإلفراج عنهم.
األعرج ومحمد حرب وهيثم سياج ومحمد السالمين وسيف اإلدريسي وتلقت عائالت المعتقلين )باسل 

 وعلي دار الشيخ( اتصاالت تبلغهم البدء في إضراب مفتوح عن الطعام حتى اإلفراج عنهم.
وقال محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة للجزيرة نت إن إضراب المعتقلين جاء بعد رفض السلطة 

 مالية باعتبارهم معتقلين على خلفية سياسية.الفلسطينية طلب اإلفراج عنهم بكفالة 
 29/8/2016الجزيرة.نت، 

 

 لجنة التحقيق تواصل تحقيقاتها في أحداث نابلس .7
واصلت لجنة التحقيق في أحداث نابلس عملها بمقر محافظة نابلس، حيث التقت : وفا -نابلس

ن عن عائلتي حالوة المحافظ اللواء أكرم الرجوب، ونائبه عنان األتيري، واستمعت إلى ممثلي
 واألغبر، في مقر المحافظة.

وقال وزير العدل علي أبو دياك، اليوم االثنين، إن اللجنة تجري التحقيقات مع كافة ذوي العالقة 
وتستمع لشهادات وأقوال الجهات الرسمية واألمنية وفعاليات المدينة، وفي الوقت ذاته تجري النيابة 

حالة أي مخالف للقانون إلى المحكمة العسكرية تحقيقاتها الجنائية لل وصول إلى الحقائق، وا 
وأكد أبو دياك مسؤولية الجهات الرسمية في فرض القانون والنظام، وتوفير األمن وحماية  المختصة.

المجتمع، وصون كرامة المواطنين وحقوق األفراد وحرياتهم األساسية، وضمان المحاكمة العادلة 
 للجميع دون استثناء.

 29/8/2016الجديدة، رام هللا،  الحياة
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 أولويتناس أ: غزة على ر الفلسطينية التربيةوزارة  .8
أكدت وزارة التربية والتعليم العالي أن التعليم في قطاع غزة على سلم أولوياتها إيمانًا بالنهج : رام هللا

 الوحدوي وتأكيدًا على دعم التعليم في كافة محافظات الوطن.
، وفي بداية العام الدراسي الجديد، على مواصلة مسيرة البناء واستثمار وجددت الوزارة إصرارها

وأكدت الوزارة في بيان وصل  الجهود والطاقات من أجل تقديم خدمات نوعية في شقي الوطن.
"القدس" دوت كوم نسخة منه، قيامها بتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التعليمية في قطاع غزة، 

 الرامية إلى تنشئة األجيال الصاعدة وتدعيم ركائز النظام التربوي الفلسطيني. تجسيدًا لتوجهاتها
 29/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 الجزائرية توافق على إعادة فتح مكتب لحماس  السلطات: أبو مرزوق  .9

 أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن الحكومة: وكاالتال - الجزائر
 الجزائرية وافقت رسميا على فتح مكتب للحركة بالجزائر.

أنه لـم يكـن  من رغمبال 2011مكتب في الجزائر قبل أن يتم غلقه بطلب منها في  حماسوكان لحركة 
 مكتبا معلنا.

ويـزور موسـى أبــو مـرزوق الجزائـر علــى رأس وفـد يمثـل حمــاس، حيـث يجـري عــددا مـن اللقـاءات مــع 
لمعارضــة والمــواالة ومــع المجتمــع المــدني، كمــا يســعى أصــحاب الــدعوة وهــي الفعاليــات الحزبيــة فــي ا

 رسميين في الدولة. مسؤولينجبهة التغيير إلى تنظيم لقاءات للوفد مع 
 29/8/2016"، 21موقع "عربي 

 
 لشراكة طوعية أو قسرية ستفضيالحية: االنتخابات  .11

حركــة حمـاس، علـى أن حركتـه تريــد أكـد خليــل الحيـة، عضـو المكتـب السياسـي ل نبيـل سـنونو: - غـزة
"انتخابات تفضي إلى تحقيق الشراكة السياسية وعمل مهني وخدمات، مشددًا على رغبة "حمـاس" فـي 

 تحقيق هذه المعادلة.
"نريــد انتخابــات بلديــة  2016-8-29الفضــائية، مســاء االثنــين  وقــال فــي لقــاء متلفــز مــع قنــاة األقصــى
ــ ي وتشــريعي تفضــي إلــى تحقيــق الشــراكة، حتــى ننتقــل لواحــة وطالبيــة ونقابيــة ورئاســية ومجلــس وطن

 جديدة من العمل الوطني المشترك، هذا ما تؤمن به حماس وتريد تعزيزه في هذه االنتخابات وغيرها".
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ــذين  وأضــاف الحيــة: "االنتخابــات المحليــة ستفضــي إلــى شــراكة، طواعيــة أو قســرا، لكــل المشــاركين ال
أمــام حالــة مــن الشــراكة فــي المجــالس المحليــة تشــترك فيهــا القــوائم ســيفوزون فــي االنتخابــات، سنصــبح 

وأشـــار إلـــى أن "حمـــاس" دعـــت إلـــى تشـــكيل قـــوائم مـــن الكـــل الـــوطني وعرضـــت علـــى  التـــي ســـتفوز".
الفصــائل الشــراكة بمــا فيهــا حركــة فــتح واليســار والجهــاد اإلســالمي "للخــروج بمجــالس تعتقنــا مــن حالــة 

التوافق"، مشيرًا إلى رفض "فتح المنقسمة على ذاتها للفكرة ما دفـع الخصومة السياسية لحالة من روح 
 حماس للمنافسة بدعم القوائم المهنية التي يتم تشكيلها".

انعقادهــا فــي  المنــوي وعبــر الحيــة عــن ثقــة الحركــة فــي تبــوء مراكــز متقدمــة فــي االنتخابــات المحليــة 
ســيكون فــي مواقــع متقدمــة فــي كــل بلديــة أكتــوبر/ تشــرين األول المقبــل قــائاًل "كــل مــن تدعمــه حمــاس 

 ومجلس محلي"، موضحًا أن الحركة "ستتفحص القوائم بعد إعالنها وستحدد أيا منها ستدعم".
سـيكون  النتخابـهوقال: "في هذه االنتخابـات سـنؤكد للنـاس أن كـل مـن تدعمـه حمـاس أو تـدفع النـاس 

 في مواقع متقدمة، وسنثبت هذه النتيجة بعد شهر ونصف".
ن الحيـــة، أن "حمـــاس" ســـتدعم قـــوائم ربمـــا يكـــون فيهـــا كـــوادر مقربـــة مـــن الحركـــة فـــي غـــزة أو فـــي وبـــيّ 

 الضفة، وقوائم مهنية، "وبالتالي سندعم القوائم األقرب للمهنية األكثر فاعلية".
زاء حمــالت التهديــد التــي تعــرض لهــا مرشــحو المجــالس البلــديات المقــربين مــن "حمــاس" فــي الضــفة  وا 

لـــة، أبـــدى الحيــة اســـتغرابه مـــن ســلوك "فـــتح" التـــي دعــت لالنتخابـــات "ونجـــد أن األجهـــزة الغربيــة المحت
 األمنية في الضفة الغربية هي من يمارس اإلقصاء والتهديد والوعيد".

حالـة باالســم  60وشـدد علـى أن لـدى "حمـاس" تقــارير كبيـرة ومفصـلة بشـأن ذلـك "إذ رصــدنا أكثـر مـن 
ل واالسـتدعاء والمالحقـة والتهديـد مـن أرقـام جـواالت مجهولـة في مدن وقرى الضفة، تعرضـت لالعتقـا
 المصدر والتهديد من االحتالل نفسه".

وذّكــر الحيــة بــأن ممثــل "حمــاس" لــدى لجنــة االنتخابــات فــي الضــفة حســين أبــو كويــك لــم يمــض علــى 
 إعالنه ممثال للحركة، حتى تم اعتقاله من قبل االحتالل.

ؤلم والهزلي يكمن في أن حركة فتح مارست التهديد علـى النـاس فـي وأشار الحية، إلى أن "المشهد الم
وأفـاد الحيـة، بـأن "تهديـد األجهـزة األمنيـة فـي الضـفة طـال كثيـرا مـن النـاس  غزة هنا كمـا فـي الضـفة".

جن بعضهم واستدعي آخرين لمقرات األمنية، وعندما لم يستجيبوا للتهديد،  العاملين على التوافقات، س 
 وا لهم الشراكة".شاركوهم وتسول

ورأى القيادي في "حماس" أن التلويح باسـتدامة حصـار قطـاع غـزة فـي حـال فـوز حركـة "حمـاس" أمـر 
مجـــاف للحقيقـــة، قـــائاًل "هـــذه دعـــوى باطلـــة مـــن أساســـه، ألن هنـــاك مجـــالس بلديـــة ومحليـــة فـــي غـــزة 

الــت تعمــل محســوبة علــى حمــاس وعينــت مــن الحكومــة الفلســطينية قبــل حكومــة الوفــاق الــوطني، وماز 
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وتلقـــت الـــدعم مـــن المجتمـــع األوروبـــي والمحلـــي والـــدولي ومازالـــت المشـــاريع علـــى قـــدم وســـاق، تقـــدر 
وحث الحيـة الخصـوم السياسـية التـي تسـتخدم هـذا الخطـاب إلـى  بعشرات بل مئات ماليين الدوالرات".

ذي فرضـوه علينـا الترفع عن ذلك، وقال "قبل أن يقولوا بـأن العـالم سيحاصـرنا، ليرفعـوا هـم الحصـار الـ
 كفلسطينيين وكحماس وكقوى فلسطينية وازنة".

 29/8/2016فلسطين أون الين، 
 
 االعتداءات والتهديدات بحق قياداتها في غزة مسؤوليةفتح تحمل حماس  .11

البلطجيــة التــي طالــت  منســق الحملــة  واألعمــالأدانــت حركــة فــتح االعتــداءات ا ثمــة  :وفــا - رام هللا
تح فــي منطقــة بنـي ســهيال، المناضــل رمضـان بركــة، واعتــدال الشـامي، واللــذين تــم االنتخابيـة لحركــة فـ

ـــ"حماس"، حيــث قامــت باختطــافهم تحــت تهديــد الســالح، وتــم  اختطافهمــا  مــن قبــل  مجموعــه تابعــة ل
 االعتداء عليهم بالضرب المبرح ورميهم على قارعة الطريق.

علــى االنتخابــات لحركــة فــتح  اإلشــرافجنــة كمــا وأدانــت الحركــة التهديــد المباشــر الــذي طــال عضــو ل 
جمعـــــة النجـــــار، حيــــث تـــــم تهديـــــده بتكســـــير األطــــراف والضـــــرب المبـــــرح لنشـــــاطه  اإلعـــــالمومفــــوض 

القواسـمي فـي تصـريح صـحفي، حمـاس المسـؤولية  أسـامهاالنتخابي. وحمل المتحدث باسم حركة فتح 
بات، والتي تدلل بشـكل واضـح علـى تعطيل االنتخا إلىالكاملة عن هذه األفعال المشينة، التي تهدف 
التصعيد ضد قيادات وكوادر حركة فتح، والى وجـود  إلىوجود قرار من قيادة حماس في غزة، يهدف 

 توتير األجواء الداخلية وا عادة عقارب الساعة للوراء. إلىنية مبيته تسعى حماس من خاللها 
مـــال بأشـــد العبـــارات، إال أننـــا ســـنبقى فـــي حركـــة فـــتح إذ نـــدين هـــذه األع إننـــاوخـــتم القواســـمي بـــالقول: 

األحرص دائما على وحدة أرضـنا وشـعبنا، وحمايـة السـلم األهلـي الـذي نعتبـره خطـا أحمـر، وسـنتعامل 
بكــل حكمــة وطنيــة مطلوبــة، حرصــا منــا علــى إنجــاح االنتخابــات المحليــة، والتأســيس لمرحلــة جديــدة 

الوقـــوف عنـــد مســـؤولياتها  إلـــىعيـــا حمـــاس عنوانهـــا الوحـــدة والمصـــالحة وتصـــليب الجبهـــة الداخليـــة، دا 
 الوطنية اتجاه هذه التصرفات الرعناء التي تخدم االحتالل وتعزز االنقسام.

 29/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 
 مطمئنة لوضعها في االنتخابات المحلية األحمد: فتح .12

يـــة للمجـــالس المحلّيـــة قائمـــة غمـــار المعركـــة االنتخاب 867تخـــّوض نحـــو : ناديـــة ســـعد الـــدين - انعّمـــ
الفلســــطينية، المقــــّررة فــــي الثــــامن مــــن شــــهر تشــــرين األول )أكتــــوبر( القــــادم، بمشــــاركة أغلبيــــة القــــوى 

 والفصائل الوطنية، ما عدا حركة "الجهاد اإلسالمي"، التي أعلنت نفسها خارج نطاق المنافسة.
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عها فــي االنتخابــات المحليــة، وقــال األحمــد، لـــ"الغد" مــن فلســطين المحتلــة، إن "الحركــة مطمئنــة لوضــ
 التي ستفرز نتائجها تأكيدًا لمكانة "فتح" الوازنة وحضورها المجتمعّي الراسخ".

سـمت سـلفًا  وأضاف أن "فتح" أنهت قوائمها االنتخابية في الضفة الغربية وغزة، مبينًا أن "النتائج قـد ح 
المهمــة بالضـفة، مثـل جنـين وســلفيت بالتزكيـة، حيـث ال قـوائم أخـرى، فــي عـدد مـن المواقـع االنتخابيـة 

 وغيرهما، لصالح الحركة والمتحالف معها".
أما في غزة "فالوضع مختلف؛ حيث لم يحسم أي موقع بالتزكيـة لصـالح "فـتح"، نظيـر ترشـح "حمـاس" 

 أيضًا لكل المواقع االنتخابية في القطاع".
ــديها القناعــة بفوزهــا إذا وأوضــح أن "لفــتح ثقــة كبيــرة بــالقوائم التــي جــرى ترشــيحها فــي قطــاع غــ زة، ول

وأشار إلى أن "هناك مشكلة قائمة في  سارت األمور بشكل سليم وبشفافية عالية وبدون أي تدخالت".
قطاع غزة حول اإلشـراف علـى االنتخابـات، حيـث رفعـت مجموعـة مـن المحـامين قضـية منظـورة أمـام 

المة" االســــتعانة برجــــال شــــرطة محكمــــة العــــدل العليــــا، التــــي ستصــــدر قرارهــــا اليــــوم، حــــول مــــدى "ســــ
وبـّين األحمـد أن  وموظفين غير شرعيين، بما يجعل اإلشكالية تخص االعتراف بسلطة غير شرعية".

"سير العملية االنتخابية بشفافية وبـدون إشـكاليات سـيمهد إلجـراء انتخابـات رئاسـية وتشـريعية فـي ظـل 
ونـوه إلـى أنـه "لـم تجـر أي اتصـاالت  ام".عدم االتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنيـة إلنهـاء االنقسـ

 بين حركتي "فتح" و"حماس" لترتيب لقاء قادم، والذي يعد مؤجاًل لما بعد االنتخابات المحلية".
 30/8/2016الغد، عمان، 

 
 مؤخرًا من صياغة "الوثيقة السياسية" انتهتحماس "قدس برس":  .13

س انتهــت مــؤخرًا مــن صــياغة مــا كشــفت مصــادر مطلعــة لوكالــة "قــدس بــرس" أن حركــة حمــا: لنــدن
 أسمته "الوثيقة السياسية".

وأوضحت المصادر أن الحديث يدور حول وثيقة مفصلة تتضّمن مواقف الحركة من مجمـل الجوانـب 
والعالقة مع منظمة التحرير الفلسطينية  اإلسرائيليالمتعلقة بالقضية الفلسطينية والصراع مع االحتالل 

 افة إلى طبيعة العالقة مع الدول العربية واإلسالمية واألجنبية.وبقية الفصائل الوطنية، إض
الجمــاهير عليهــا خــالل  بــاطالعوقالــت: "هــذه الوثيقــة التــي ستنشــرها الحركــة بنصــها الحرفــي وســتقوم 

 المرحلة المقبلة، تشمل مواقف متقدمة ومتطورة للحركة".
ـــ  "قــدس بــرس"؛ فــإن نخبــة مــن وبحســب المصــادر، والتــي رفضــت الكشــف عــن هويتهــا، فــي حــديثها ل

الخبــــراء والبــــاحثين واألكــــاديميين الفلســــطينيين والعــــرب، إلــــى جانــــب مجموعــــة مــــن قيــــادات "حمــــاس" 
 ومؤسسيها، ساهمت بإعداد هذه الوثيقة.
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وفي الوقت ذاته، لم تـذكر المصـادر مـا إذا كانـت هـذه الوثيقـة تشـكل بـدياًل عـن ميثـاق "حمـاس" الـذي 
 ، أم أنها مكملة له.1987انطالقتها نهاية العام  صاغته الحركة بعد أشهر من

، بـالتوازي مـع انطالقـة االنتفاضـة 1988وي عد ميثاق "حماس" الـذي ن شـر ألول مـرة فـي آب/ أغسـطس 
 الفلسطينية األولى، وثيقة تاريخية هامة شكلت اإلطار المرجعي لمنطلقات الحركة وتوجهاتها.

ي الوقــت الــذي تســتعد فيــه الحركــة إلجــراء انتخابــات مكتبهــا ويــأتي االنتهــاء مــن إعــداد هــذه الوثيقــة فــ
 السياسي نهاية العام الجاري، وسط غياب رئيس المكتب خالد مشعل الذي لن يترشح للعهدة المقبلة.

 29/8/2016، قدس برس
 
 بتحرك أممي إلنهاء معاناة األسرى  تطالب "الجهاد اإلسالمي" .14

األمــم المتحــدة إلنهــاء معانــاة األســرى الفلســطينيين، وال  بتحــّرك اإلســالميطالبــت حركــة الجهــاد : غــزة
ســـيما األســـرى المضـــربين عـــن الطعـــام داخـــل الســـجون اإلســـرائيلية، ضـــمن احتجـــاجهم علـــى مواصـــلة 

 االحتالل لسياسة االعتقال اإلداري.
خضر حبيب، خالل كلمته في وقفة نفذتها لجنـة األسـرى للقـوى الوطنيـة  ،حركةالوتساءل القيادي في 

اإلســالمية، أمــس االثنــين، أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصــليب األحمــر بمدينــة غــزة، عــن دور األمــم و 
المتحـــدة، ومســـؤولياتها تجـــاه األســـرى المضـــربين عـــن الطعـــام، وقـــال "متـــى ســـتتحركون، هـــل سنشـــهد 

 حراككم عندما يستشهد أسرانا وهم جوعى؟".
اإلســـالمي بالقيـــام بـــدورها، الفتـــًا إلـــى أّن  كمـــا طالـــب حبيـــب جامعـــة الـــدول العربيـــة ومنظمـــة التعـــاون 

"األســرى دافعــوا عــن القضـــية الفلســطينية، والتــي تعتبــر قضـــية العــرب والمســلمين، وحيــاتهم ا ن فـــي 
خطــر"، داعيــًا مؤسســات حقــوق اإلنســان إلــى رفــع صــوتها فــي وجــه الممارســات العنصــرية اإلســرائيلية 

 بحق األسرى، ونصرتهم حتى تنتهي معاناتهم.
 29/8/2016بيل، عمان، الس

 
 المسؤولية عن حياة األسرى المضربين عن الطعامالدولي يتحمالن  والمجتمع: االحتالل آمال حمد .15

َحّملت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، آمال حمد، االحتالل اإلسرائيلي المسؤولية كاملة عن : غزة
دولي مسـؤولية مـا يجـري بحـق األسـرى حياة األسرى الفلسطينيين المضربين عـن الطعـام، والمجتمـع الـ

 داخل السجون، بسبب صمته حيال ما يجري.
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إلنهـاء معانـاة األسـرى الفلسـطينيين، وال سـيما  بغزة األمم المتحدة كالم حمد جاء خالل وقفة أمام مقر
األسرى المضربين عن الطعـام داخـل السـجون اإلسـرائيلية، ضـمن احتجـاجهم علـى مواصـلة االحـتالل 

 عتقال اإلداري.لسياسة اال
وقالــت حمــد، خــالل الوقفــة، إّن "الشــعب الفلســطيني يصــطف خلــف األســرى المضــربين عــن الطعــام، 
خوانـه األسـرى"،  الذين سينتصرون على السجان كمـا انتصـر بـالل كايـد بأمعائـه الخاويـة، مـع رفاقـه وا 

ســيران الشــقيقان مشــيرة إلــى أّن معركــة اإلضــراب عــن الطعــام مــا زالــت مســتمرة، بعــد أن تصــدرها األ
 محمد ومحمود البهلول.

 29/8/2016السبيل، عمان، 
 
 مسلحون يعتدون على منسق الحملة االنتخابية لفتح في خان يونس  .16

اختطفـت مجموعـة مسـلحة، ظهـر يـوم االثنـين، منسـق الحملـة االنتخابيـة لحركـة فـتح بلـدة  :وفا - غزة
الرســمية، أن  األنبــاءوأفــادت وكالــة  .بنــي ســهيال شــرق خــان يــونس جنــوب قطــاع غــزة، رمضــان بركــة

 أفراد المجموعة اعتدوا على بركة بالضرب وألقوا به بعد فترة من االختطاف على قارعة الطريق.
 29/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 على عدم إشهار قائمتها تردحركة فتح في طولكرم  .17

شعبان، إن الحركـة تفاجـأت يـوم االثنـين،  قال أمين سر حركة فتح إقليم طولكرم مؤيد :وفا - طولكرم
بعــدم إشــهار قائمــة التحــرر والبنــاء، إلــى جانــب القــوائم األخــرى التــي نشــرت، ليوضــع مكانهــا قــرار مــن 

 لجنة االنتخابات المركزية برفض القائمة.
وأضــاف فــي تصــريح صــحفي لــه، أن قــرار الــرفض جــاء اســتنادا إلــى األخــت ســندس علــي التــي تمثــل 

القائمـة ألنهـا مسـجلة فـي هيئـة انتخابيــة غيـر الهيئـة االنتخابيـة المرشـحة لهـا، وأنـه علــى  فـي 15الـرقم 
الفـــور تـــم القيـــام بـــاإلجراءات القانونيـــة الالزمـــة وا عـــالم اللجنـــة القانونيـــة باالنتخابـــات الخاصـــة بقائمـــة 

شــحة ســندس التحــرر والبنــاء، وعلــى ضــوء ذلــك قــدمنا اعتراضــنا للجنــة االنتخابــات المركزيــة، وأن المر 
تسكن وتقيم في طولكرم ومتزوجة من أحد سكان طولكرم، وبالتالي هي سجلت في السـجل االنتخـابي 

 في نقاط التسجيل التي كانت منتشرة في مناطق طولكرم.
ونوه أن الخطأ اإلجرائي كان مـن قبـل موظفـة التسـجيل فـي لجنـة االنتخابـات المركزيـة فـي حينـه التـي 

 ندس علي وهو قرية سفارين وبالتالي نقل سجلها إلى هناك.اعتمدت على مكان والدة س
 29/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 مطلقي النار في الخليل وسلواد  الجنديين دافع عنيليبرمان  .18

دافـع وزيـر األمـن اإلسـرائيلي أفيجـدور ليبرمـان عـن الجنـديين مطلقـي النـار فـي : كفاح زبون  - رام هللا
و"إن المحكمــة هــي الجهــة الوحيــدة التــي  ،"إنهمــا بريئــان حتــى تثبــت إدانتهمــا" ل:الخليــل وســلواد. وقــا

يسيروا  تصدر عنها اإلدانة". وأضاف ليبرمان: "إنه ال يمكن للجنود الذي يتصدون يوميا لإلرهاب أن
 طوال الوقت إلى جانب محامين للدفاع عنهم".

 30/8/2016الشرق األوسط، لندن، 
 
 ولدين وشاؤولجتي الجنديين ليبرمان: لن نستعيد جث .19

قــال وزيــر األمــن اإلســرائيلي أفيجــدور ليبرمــان، فــي محادثــات مغلقــة أجراهــا مــؤخرا إنــه : هاشــم حمــدان
 يعتقد أن جثتي الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول لن تعادا من قطاع غزة إلى إسرائيل.

برمان قد قال إنه ال ينوي عقد صـفقة تبـادل وبحسب تقرير للقناة التلفزيونية اإٍلسرائيلية العاشرة، فإن لي
 مع حركة حماس التي تحتجز جثتي الجنديين.

ورفض مكتب وزير األمن التعقيب على مضمون هذه التصريحات، بل وادعى المكتب أن ليبرمان لم 
  يتحدث عن هذا الشأن في األيام األخيرة.

ض صـفقات تبـادل األسـرى، وأنـه لهـذا وأكد مكتب وزير األمن في الوقـت نفسـه علـى أن ليبرمـان يعـار 
، والتي أطلق فيهـا سـراح الجنـدي اإلسـرائيلي 2011السبب عارض الصفقة مع حركة حماس من العام 

 لعاد شاليط.ج
 29/8/2016، 48عرب 

 
 تهويد جبل الزيتون على سلم أولويات نتنياهو: اإلسرائيلي وزير شؤون القدس .21

وزيــر ، ادر إســرائيلية تصــريحا علــى لســان زئيــف إلكــايننقلــت مصــإبــراهيم: كامــل  -القــدس المحتلــة 
أن االهتمـــام بجبـــل الزيتـــون يتربـــع علـــى ســـلم أولويـــات رئـــيس حكومـــة االحـــتالل بيبـــي  ،شـــؤون القـــدس

نتنيــاهو، بمــا يعنــي تكــريس تهويــد موقــع الوقــف اإلســالمي علــى جبــل الطــور/ الزيتــون، الــذي يســيطر 
 بيرة جدا قبالة المسجد األقصى.مقبرة يهودية ك إلىعليه االحتالل ويحوله 

وجاءت أقوال إلكاين في حفل استقبال أعّد له من قبل ما يسمى "اللجنة العالمية لحماية جبل الزيتون" 
في والية نيويورك األمريكية بحضور القنصل اإلسرائيلي دانـي دّيـان، وأضـاف: "بـأن الحكومـة الحاليـة 



 
 
 
 

 

 16 ص             4036 العدد:        30/8/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

عبر تركيب عشرات كاميرات المراقبة، وتكثيف الوجود  ل لتأمين الزوار للموقع،كرصدت ماليين الشوا
 لتكثيف المشاريع في الجبل/المقبرة". 2020الشرطي، فيما أعدت خطة خماسية حتى عام 

 30/8/2016، الرأي، عّمان
 

 باالحتالل الغاشم وبالُمقابل يزداد التنسيق األمنّي  "إسرائيل"قائد المنطقة الوسطى: عّباس يصف  .21
كشف قائد المنطقة الوسطى في جيش االحتالل اإلسرائيلّي، الجنرال روني  ر أندراوس:زهي –الناصرة 

بالمائـة  85نومه، المسؤول عن الضّفة الغربّية الم حتّلة، كشف النقاب، أّن إسرائيل كانت مسؤولة عن 
ــة الفلســطينّية كانــت تــؤدي دور  ــة، فيمــا األجهــزة األمنّي ًا بنســبة مــن مكافحــة اإلرهــاب فــي الضــّفة الغربّي

15%. 
أمـــا ا ن، أضـــاف الجنـــرال نومـــه، كمـــا أفـــادت صـــحيفة )هـــارتس( العبرّيـــة، فتغّيـــرت المعادلـــة: تقـــوم 

سـرائيل  40السلطة، شّدّد الجنرال اإلسرائيلّي، بما ي وازي  بالمائـة.  60بالمائة مـن النشـاطات األمنّيـة، وا 
إّنه كلّما عمل الفلسطينيون أكثر، تراجـع  وتابع قائد المنطقة الوسطى قائاًل، بحسب الصحيفة العبرّية،

دور الجيش اإلسرائيلّي، األمر الـذي يـؤّدي أيضـًا إلـى تراجـع الخطـورة علـى حيـاة الجنـود، وفـي الوقـت 
 نفسه تكون النتائج األمنية متشابهة، على حّد تعبير الجنرال نومه.
طة الفلسـطينّية أوضـحوا أّن الـدخول ولفت الجنرال نوه أيضًا، إلى أّن رؤساء أجهزة األمـن التابعـة للسـل

المتواصل للجيش اإلسرائيلّي إلى قلب المدن الفلسطينّية يمّس الرأي العام الفلسطينّي، وي صّعب عليهم 
 العمل، لذلك طلبوا التوقف عن ذلك، على حّد قوله.

صـــــفت بأّنهـــــا مرموقــــة جـــــدًا، قالـــــت ل موقـــــع إلــــى ذلـــــك، قالـــــت مصــــادر عســـــكرّية وأمنّيـــــة إســــرائيلّية، و 
"WALLA ّالعبرّي، إّن السلطة الفلسطينّية زادت في األسـابيع األخيـرة مـن تنسـيقها األمنـّي -" اإلخباري

مـــع األجهــــزة العســــكرّية واألمنّيـــة اإلســــرائيلّية، وأضــــاف الموقــــع أّن التنســـيق يتــــزامن مــــع التصــــريحات 
ــــة  العدائيــــة لــــرئيس الســــلطة محمــــود عبــــاس. وزعــــم الموقــــع اإلســــرائيلّي فــــي تقريــــره أّن األجهــــزة األمنّي

ــــام بعمليــــات المداهمــــة وحركــــة  الفلســــطينّية اقترحــــت علــــى الجــــيش اإلســــرائيلّي وجهــــاز الشــــرطة، القي
ـــ"إرهابّية" النائمــة التابعــة لحركــة الم قاومــة اإلســالمّية )حمــاس(،  االعتقــاالت بــداًل مــنهم ضــّد الخاليــا ال

 الفلسطينّي والعناصر األمنية اإلسرائيلّية. وذلك من أجل عدم السماح لوجود أّي احتكاك بين الشباب
ولفت الموقع إلى تزايد التصريحات العدائّية مـن قبـل محمـود عّبـاس ضـّد إسـرائيل واتهامـه بقتـل مئـات 
ا الف مـن الفلسـطينيين، ملمحـًا بقولـه إّنـه فـي الوقـت الـذي يصـف محمـود عبـاس إسـرائيل بـاالحتالل 

مســـتويات بـــين الفلســـطينيين واإلســـرائيليين. كمـــا أشـــار إلـــى تلّقـــي الغاشـــم، يتزايـــد التنســـيق إلـــى أرفـــع ال
مسـؤول إســرائيل رفيــع المســتوى داخـل جهــاز الشــرطة دعــوة مـن نظيــره الفلســطيني لحضــور حفــل والدة 



 
 
 
 

 

 17 ص             4036 العدد:        30/8/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

حفيــده. وعــزا الموقــع، نقــاًل عــن المصــادر عينهــا، تلــك الزيــادة فــي التنســيق إلــى الخــوف والقلــق الــذي 
ّيال زيادة نفوذ حركة حماس في الضّفة الغربّية من خالل انتشار خالياهـا يشمل السلطة الفلسطينّية ح

 الـ"إرهابّية" النائمة، كما أّكدت المصادر اإلسرائيلّية الرفيعة.
 29/8/2016، رأي اليوم، لندن

 
 الجمعةيوم الشرطة العسكرية اإلسرائيلية تخلي سبيل جندي أعدم فلسطينيًا في رام هللا  .22

أخلت الشرطة العسكرية اإلسرائيلية سراح جندي إسـرائيلي مـتهم بقتـل فلسـطيني : زبون كفاح  - رام هللا
حـول  بدم بـارد قـرب رام هللا الجمعـة الماضـي وسـمحت لـه بـالعودة إلـى وحدتـه العسـكرية بعـد تحقيقـات

"تهمة القتل غير العمد لشـاب فلسـطيني أعـزل بـالقرب مـن بلـدة سـلواد". فيمـا تواصـلت محاكمـة جنـدي 
 تل فلسطينيا جريحا في الخليل في مارس )آذار( الماضي.آخر ق

وقــال محـــامي الـــدفاع الــذي يترافـــع عـــن الجنــدي إنـــه "قـــام بمــا مطلـــوب منـــه وتصــرف وفقـــا للتعليمـــات 
واألخطار التي نجمت عن تلك  العسكرية وذلك في ضوء تصرفات الشاب الفلسطيني المثيرة للشبهات

 تقدير ويعود إلى مزاولته خدمته في وحدته العسكرية".التصرفات. إن الجندي ذو خبرة ويحظى ب
 30/8/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 منظمة إسرائيلية: تل أبيب تفرض على أهالي غزة العيش تحت خط الفقر أربع عشرة .23

وديــــع عــــواودة: تؤكــــد منظمــــات حقوقيــــة إســــرائيلية أن إســــرائيل تفــــرض علــــى ســــكان غــــزة  –الناصــــرة 
ن إنســان( العــيش تحــت خــط الفقــر مــن خــالل حصــار بــدأ قبــل عشــر ســنوات. مليــو  1.8) الفلســطينيين

وتحذر من التحريض على منظمات اإلغاثة لهم. وفـي بيـان مشـترك توضـح هـذه المنظمـات الحقوقيـة 
أنه بعد نحو عشر سـنوات مـن الحصـار والجـوالت المتكـررة مـن الحـرب، فـإّن الوضـع االقتصـادي فـي 

جل أعلى معدالت البطالة في العالم، وبنيته التحتيـة مـدمرة، ومياهـه قطاع غزة على شفا االنهيار ويس
 ملوثة باإلضافة النتشار الفقر.

وتـــذكر أنـــه فـــي ظـــّل هـــذا الواقـــع تعمـــل لســـنوات عـــدة وفـــي ظـــروف صـــعبة للغايـــة وبتفـــان اســـتثنائّي، 
فقـر منظمات اإلغاثة الدوليـة. وتوضـح أنـه فيمـا تفـرض إسـرائيل علـى سـكان غـزة العـيش تحـت خـط ال

مـن سـكان غـزة يعتمـدون علـى  %70والعزلة، فإن عمل المنظمات اإلنسـانية مسـألة ضـرورّية: حـوالي 
المســاعدات اإلنســانية. وتنبــه هــذه المنظمــات اإلســرائيلية أن الســلطات اإلســرائيلية قــّدمت مــؤخرا لــوائح 

رفـة، بعيـدة المـدى اتهام ضد اثنين من عمال اإلغاثة الدوليين في قطاع غزة، مؤكدة أنهـا اتهامـات جا
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وغيـر مسـؤولة، وكــأّن كاّفـة األنشـطة اإلنســانية فـي غـزة مرتبطــة مـع حمـاس أو ذراعهــا العسـكرية وفــي 
 خدمتها.

ـــة حقـــوق المـــواطن فـــي إســـرائيل، ومنظمـــة  ـــالي: جمعي ـــة الت ـــان المشـــترك المنظمـــات الحقوقي ووقـــع البي
 -التخطــيط، وبتســيلم، وجيشــاه مخّططــون مــن أجــل حقــوق  –فــرع إســرائيل وِبمكــوم  –أمنســتي الدولّيــة 

المركـز  –متطّوعـون مـن أجـل حقـوق اإلنسـان، وعدالـة  -مسلك، ومركز الدفاع عـن الفـرد، ويـش ديـن
معهد دراسات الصراع اإلسرائيلّي الفلسـطينّي،  -القانوني لحقوق األقلّية العربّية في إسرائيل، وعكيفوت

اإلنســان، وأطبــاء مــن أجــل حقــوق اإلنســان وتحــالف الّنســاء للســالم، وصــندوق المــدافعين عــن حقــوق 
 حاخامات من أجل حقوق اإلنسان. -وكاسرو الّصمت، وحّراس القانون 

 30/8/2016القدس العربي، لندن، 
 
 قلقة لعدم استقرارها باألمم المتحدة "إسرائيل": "معاريف" .24

ة األمــم قــال الكاتــب اإلســرائيلي فــي صــحيفة معــاريف، شــلومو شــامير، إن وضــع إســرائيل فــي منظمــ
المتحـدة لـيس جيـدا وال يوجـد فـي األفـق مـا يشـير إلـى أنـه قـد يتحسـن، بـالرغم مـن الحـديث عـن تقـارب 

 بينها وبين دول عربية وأفريقية.
ـــى عـــدد مـــن دول  ـــة اإلســـرائيلية عـــن انفتاحهـــا عل واعتبـــر شـــامير أن مـــا تشـــيعه أوســـاط وزارة الخارجي

تها السياسـية، ليسـت دقيقـة إلـى هـذا الحـد، ألن مـا المنطقة، وما توزعه من بشائر إيجابية عن اتصاال
يتحـدث بـه دبلوماســيون وسـفراء إســرائيليون كبـار فــي نيويـورك يقــدم صـورة أخــرى أقـل ورديــة عمـا تبثــه 

 ا لة الدعائية اإلسرائيلية.
 ويرى الكاتب اإلسرائيلي أن تقارب إسرائيل مع عدد من الدول األفريقية ما زال في بداياته، ولن يترجم
 إلى خطابات مؤيدة لتل أبيب على منصة األمم المتحدة، وال في جلسات التصويت واتخاذ القرارات.

خـالل لقائهـا عـددا مـن -ونقل شامير عن السفيرة األميركية في األمم المتحـدة سـامنثا بـاور، مطالبتهـا 
ارير التي تتحدث عـن بأال يجري التعامل بجدية كبيرة مع التق -المسؤولين اليهود في الواليات المتحدة

 تقارب إسرائيلي مع عدد من دول الشرق األوسط، ومنها الدول العربية.
وأضافت أنها لم تلمس أي تغير إيجابي مـن تلـك الـدول تجـاه إسـرائيل فـي المنظمـة الدوليـة، مـع العلـم 

المحافـل بأن باور تعتبر من أكثر المسؤولين األميركيين تحمسا ودفاعـا عـن المصـالح اإلسـرائيلية فـي 
 الدولية، كما يقول الكاتب.

 29/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 تحشد لتدمير أنفاق غزة "إسرائيل: "صحيفة "مكور ريشون" .25
التـي اعتمـدتها وزارة -أقرت صحيفة "مكور ريشون" اإلسرائيلية يوم االثنين بـأن "المنظومـات المضـادة 

لــم تسـاهم فــي تراجــع حركـة حمــاس عــن  -هــدمهاالـدفاع )اإلســرائيلية( لكشــف األنفـاق فــي قطــاع غـزة و 
اســتثمار المزيــد مــن مقــدراتها العســكرية والماليــة فــي حفــر المزيــد منهــا، وا عــادة تــرميم مــا تضــرر منهــا 

 أثناء الحرب". 
وذكــرت الصــحيفة فــي تقريــر أعــده الخبيــر العســكري آســاف غيبــور أن إســرائيل تبــذل جهــودا مضــنية 

ل مع تحدي األنفاق، وتحيطها بالسـرية، حتـى أن بعـض العـاملين فـي وتعتمد تكنولوجيا متطورة للتعام
 مشروع مكافحة األنفاق ال يعلمون حقيقة العمل الذي يقومون به خشية تسرب المعلومات".

وأضاف أن إسرائيل شهدت في األشهر األخيرة انعقاد العديد من المؤتمرات الخاصة بمواجهة األنفـاق 
قائم على اعتبارات  -ال يستطيع كشفها-لي من عمليات مضادة لألنفاق و"ما يقوم به الجيش اإلسرائي

 علمية وعسكرية، لكن النتائج على األرض تشير لتقدم ملحوظ في مواجهة األنفاق".
وجاء فـي التقريـر أن حركـة المقاومـة اإلسـالمية )حمـاس( تواصـل حفـر األنفـاق "علـى مـدار السـاعة،  

إسـرائيلية تقـول إن الحركـة تنِفـق جـل ميزانيتهـا العسـكرية مـن أجـل  طوال أيام األسبوع، وهناك تقديرات
 )تلك( األنفاق بمئات الماليين من الدوالرات".

ويرى معد التقرير أن مشروع األنفاق يواجه مصاعب حقيقية فـي غـزة، عقـب انهيـار عـدد منهـا خـالل 
اس، وبـات انهيـار األنفـاق من نشطاء حمـ 17األشهر األخيرة، زاد عددها على عشرين نفقا، قتل فيها 

مشـــكلة مؤرقـــة لحمـــاس، ألن الســـبب الحقيقـــي لتكـــرار انهيارهـــا لـــم يـــتم كشـــفه بصـــورة جليـــة واضـــحة، 
وتتحـــدث الشـــائعات فـــي غـــزة عـــن الـــذراع الطويلـــة للجـــيش اإلســـرائيلي التـــي تعمـــل تحـــت األرض فـــي 

 القطاع".
شــروع مكافحــة أنفــاق حمــاس بغــزة ونقلــت الصــحيفة عــن أحــد الجيولــوجيين اإلســرائيليين العــاملين فــي م

من تربة غـزة رمليـة، يسـهل فيهـا الحفـر، وال يواجـه الحفـارون جـدرانا خرسـانية وهـو مـا  %80قوله "إن 
يتطلــب مــن إســرائيل إقامــة وســائل دفاعيــة تواجــه كــل متــر واحــد يقــوم الفلســطينيون بحفــره مقتــربين مــن 

ؤهــا بصـورة محكمــة تكـون مستعصــية علــى الجـدار الحــدودي. علمـا بــأن أنفــاق حمـاس فــي غـزة يــتم بنا
 الهدم واالستهداف".

وتطرق معد التقرير إلى بعض الجوانب المتعلقة بلمف األنفاق، فقال "بعد صـفقة التبـادل لإلفـراج عـن 
، وتحريــر أكثــر مــن ألــف أســير فلســطيني، أدرك محمــد 2011الجنــدي )اإلســرائيلي( جلعــاد شــاليط عــام 

الـذي نجـا مـن سلسـلة طويلـة مـن -لقسـام الجنـاح العسـكري لحمـاس( الضيف )قائد كتائـب عـز الـدين ا
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أن اختطـاف المزيــد مـن الجنـود اإلســرائيليين عبـر األنفــاق هـو الكفيــل  -محـاوالت االغتيـال اإلســرائيلية
 بتحقيق إنجازات كبيرة لحماس".

فاق كشفت عن منظومة متكاملة من األن 2014وذكر أن "حرب غزة األخيرة )الجرف الصامد( صيف 
 التي أقامتها حماس في غزة وعلى حدود إسرائيل".

 29/8/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 
 المشاريع الصغيرة بالقدس لترويجشبكات التواصل  .26

لم تعد شـبكات التواصـل االجتمـاعي بتنوعهـا علـى اإلنترنـت وسـيلة للتواصـل بـين : آية أمين -القدس 
يـر مـن المشـاريع الصـغيرة واألفكـار ذات الجــدوى المقدسـيين فحسـب، بـل أصـبحت نافـذة النطـالق الكث

 االقتصادية، خصوصا للسيدات.
وتتحــدث الرســامة المقدســية تســنيم حســام الــدين عــن صــعوبات واجهتهــا فــي بدايــة مشــوارها نظــرا لقلــة 

 المواد الالزمة ألعمالها، فضال عن اقتناع البعض بأن األعمال الفنية نوع من الترفيه الثانوي.
وجـــدت الشـــقيقتان رهـــام ورشـــا مشعشـــع فـــي األلـــوان والخيـــوط الصـــوفية حجـــر األســـاس مـــن جهتهمـــا، 

إلطالق مشروع "ريشام" الذي يجمع بين اسميهما ليكون عالمة مميـزة فـي عـالم حياكـة الصـوف علـى 
 طريقة الكروشيه.

 األكبـر فـي التسـويق علـى وسـائل التواصـل االجتمـاعي؛ لمـا تتيحـه مـن تواصـل مـاإن اعتماده نوتقوال
بمعــــارض محليــــة فــــي المحافظــــات الفلســــطينية، ا ، إضــــافة إلــــى مشــــاركتهاســــهل ومباشــــر مــــع زبائنهــــ

 وطموحهن إلى المشاركة في معارض خارج البالد.
وكغيـــره مـــن المشـــاريع واجهـــت األختـــان رشـــا ورهـــام فـــي مشـــوارهن عقبـــات أهمهـــا أن بعـــض األعمـــال 

سـاعة، وبالمقارنـة مـع الوقـت والجهـد  100ساعة عمل إلنجازه، وبعضها يحتاج إلى  45يستغرق نحو 
 المبذول فإن العائد المادي يكون أقل من المتوقع.

 29/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة
 
 مواقع بالقدس عدةتكثيف محاوالت تهويد  .27

كشــفت متابعــات مركــز إعالمــي مقدســي عــن تســارع وتكثيــف محــاوالت تهويــد عــدة مواقــع فــي  :القــدس
 ت رسمية ومنظمات وشركات يهودية واستيطانية ومتابعتها.القدس المحتلة، بإشراف جها

وقال المركز اإلعالمي لشؤون القـدس واألقصـى )كيـوبرس( إن أذرع االحـتالل اإلسـرائيلي نشـطت فـي 
ا ونـة األخيـرة فـي فعالياتهــا لتهويـد مغـارة الكتــان التاريخيـة، الواقعـة يسـار بــاب العـامود بالنسـبة لــزوار 
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قدس، مشيرا إلى تنظيم حفالت موسيقية ليلية بأسعار مخفضة جدا ألشهر الفنانين البلدة القديمة في ال
 اإلسرائيليين، وتوفير مواصالت داخلية في القدس.

أن من بـين الجهـات التـي ترعـى  -في تقرير تلقت الجزيرة نت نسخة منه-وأضاف المركز اإلعالمي 
أيلـول  ة، وأن الجهود مركزة على شهر سـبتمبر/هذه الحفالت بلدية االحتالل ووزارة السياحة اإلسرائيلي

 القادم لتنظيم مزيد من الفعاليات.
من جهة ثانية، نقل المركز اإلعالمي عن وسـائل إعـالم إسـرائيلية أن حكومـة االحـتالل تعتبـر منطقـة 

 جبل الطور )الزيتون( ذات أولوية بالنسبة لمشاريعها.
زئيــف إلكــاين، صــرح بــأن جبــل الزيتــون يتربــع  وأضــاف أن وزيــر شــؤون القــدس فــي حكومــة االحــتالل

وفــق مركــز القــدس -علــى ســلم أولويــات رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية بنيــامين نتنيــاهو، وهــو مــا يعنــي 
"تكــريس تهويــد موقــع الوقــف اإلســالمي علــى جبــل الطــور )الزيتــون( الــذي يســيطر عليــه  -اإلعالمــي

 ة المسجد األقصى".االحتالل ويحوله الى مقبرة يهودية كبيرة جدا قبال
 29/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 في المغازي  فلسطينيةاالحتالل يهدم مساكن  .28

مســـاكن ومـــزارع أغنـــام، فـــي تجمـــع  ســـتةمـــس أ، اإلســـرائيليهـــدمت قـــوات االحـــتالل : القـــدس المحتلـــة
ن الــ لم يتجاوزوا سـ 18مواطنًا، منهم  28المغازي شرق بلدة جبع، حيث تأوي هذه المساكن ما يقارب 

 عاما. 16
والنصــف  ةوأفــاد األهــالي أن جرافــات االحــتالل التابعــة لبلديــة االحــتالل شــرعت ومنــذ الســاعة الســابع

 صباحًا، بعملية هدم طالت ثمانية من المنشات في التجمع الواقع شرق القدس المحتلة.
د مـن عمليــات يصـع اإلسـرائيليوقـال رئـيس هيئـة مقاومـة الجـدار واالسـتيطان وليــد عسـاف، االحـتالل 

الهدم في التجمعات الواقعة شرق القدس المحتلة، وفي كل مواقع التجمعات البدوية، في محاولـة منهـا 
 ".E1لتنفيذ مشروعها االستيطاني المسمى "

 30/8/2016، عمَّان، الرأي
 
  من الضفة بينهم ثالثة فتية مواطناً  11االحتالل يعتقل  .29

مواطنـًا مـن محافظـات  11ليلـة الماضـية وصـباح اليـوم اإلثنـين، اعتقلت قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي، ال
وأوضــــح نــــادي األســــير فــــي بيــــان صــــحفي، أن قــــوات  جنــــين، والخليــــل، والقــــدس، بيــــنهم ثالثــــة فتيــــة.

وأشار إلـى أن قـوات االحـتالل اعتقلـت ثالثـة فتيـة  االحتالل اعتقلت ستة مواطنين من محافظة جنين.
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تقلت قوات االحتالل مصطفى صليبي من بلـدة بيـت أمـر، ومجـدي كما اع من بلدة سلوان في القدس.
 مسالمة وهو أسير محرر من بلدة بيت عوا، في محافظة الخليل.
 29/8/2016، رام هللا، الحياة الجديدة 

 
 وحفرياته تتسبب بتصدع منازل في سلوان "األقصى"االحتالل يقتحم الجامع القبلي في  .31

، أمسرطة االحتالل اإلسرائيلي، ومستخدم بسلطة آثار االحتالل، : اقتحمت ش"وفا" – المحتلة القدس
الجامع القبلي بالمسجد األقصى ونفذوا جولة استكشافية فيه وسـط تـوتر سـاد المكـان وهتافـات التكبيـر 

 االحتجاجية من المصلين، علمًا بأن اقتحامًا مشابهًا للجامع القبلي حصل يوم األحد.
مــن بـاب المغاربــة  األقصـىعـات مــن المسـتوطنين اقتحامهــا للمسـجد فـي الوقـت نفســه، اسـتأنفت مجمو 

 بحراسات معززة ومشددة من شرطة االحتالل الخاصة.
أن حــراس  إالمــن جهــة بــاب الغوانمــة  األقصــىوكــان مســتوطنان حــاوال عصــر األحــد اقتحــام المســجد 

 المسجد تصدوا لهما وطلبوا من شرطة االحتالل إبعادهما عن المكان.
، أن الحفريـات المتواصـلة لسـلطات االحـتالل أمـسآخـر، أكـد مركـز معلومـات وادي حلـوة، من جانـب 

اإلســرائيلي أســفل الشــوارع بحــي وادي حلــوة ببلــدة ســلوان جنــوب المســجد األقصــى، تســبب المزيــد مــن 
وأشــار المركــز إلــى اتســاع رقعــة التشــققات فــي منشــات  التشــققات والتصــدعات فــي منــازل المــواطنين.

وأوضـح  يام األخيرة، بسبب حفريات االحتالل المتواصلة أسـفل الحـي لشـق أنفـاق جديـدة.الحي في األ
المركز أن تشققات واسعة وتصدعات وانهيارات ظهرت في مناطق جديـدة فـي منشـات الحـي، إضـافة 
إلـــى اتســـاع التشـــققات القديمـــة، ويتـــزامن ذلـــك مـــع ازديـــاد إخـــراج األتربـــة بكميـــات كبيـــرة الناتجـــة مـــن 

 أسفل الحي. الحفريات
وبّين المركز أن التشققات واالنهيارات كانت تظهر في منشات وشوارع حـي وادي حلـوة، خـالل فصـل 
الشتاء فقط، بينما أصبحت وخالل الفتـرة األخيـرة تتوسـع التشـققات القديمـة وتظهـر أخـرى جديـدة علـى 

األمــر الــذي يهــدد مــدار الســنة، مــا يــدل علــى تكثيــف االحــتالل لعمليــات حفــر األنفــاق أســفل الحــي، 
وأضـــاف الســــكان: أن أصـــوات الحفــــر بــــاألدوات  منشـــات المنطقــــة بخطـــر االنهيــــار فـــي كــــل لحظــــة.

الكهربائيــــة واليدويــــة أســــفل منــــازلهم ت ســــمع علــــى مــــدار الســــاعة، وكلمــــا زادت عمليــــات الحفــــر زادت 
 التشققات في الجدران.

 30/8/2016، رام هللااأليام، 
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 لشطب الخط األخضر طانياستي أخطبوطحريش.. مستعمرة  .31
حــريش مســتعمرة تحــرك الحكومــة اإلســرائيلية مخططــا لتوســيع مســطح : محمــد محســن وتــد -أم الفحــم 

شمال الضفة الغربية. واألراضي المعدة  1967في منطقة أم الفحم عند حدود الرابع من يونيو/حزيران 
ة لتوسـعة هـذه البلـدات وسـد الـنقص للتوسع االستيطاني تحاذي البلدات العربية وتعتبر المنطقـة األخيـر 

 فيها واحتياجات سكانها.
ألـــف دونـــم، ســـيتم شـــطب الخـــط  20حـــريش بالتوســـع إلـــى مســـتعمرة وفـــي حـــال المصـــادقة علـــى طلـــب 

األخضــر وتصــبح البلــدات العربيـــة عــاجزة عــن التوســـع بمــا يفــي احتياجاتهـــا ا نيــة والمســتقبلية، ممـــا 
 والتطوير في التجمعات العربية.سيحول أيضا دون إيجاد حل ألزمات السكن 

وقــدم مركــز "عدالــة" الحقــوقي اعتراضــا باســم اللجنــة الشــعبية للــدفاع عــن األرض والمســكن إلــى وزيــر 
حــريش وتشــكيل لجنــة حــدود لفحــص مســتعمرة الداخليــة اإلســرائيلي آريــه درعــي، مطالبــا بــرفض توســيع 

 ا آالف الدونمات.مطالب البلدات العربية في الداخل الفلسطيني بتوسيع مساحته
 29/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
  يقدم على شنق نفسه بخانيونس مواطنساعة..  24الثاني خالل  .32

ــدة القــراراة  أفــادت مصــادر محليــة أن مــواطنين عثــروا، يــوم االثنــين، علــى جثــة مــواطن مشــنوقا فــي بل
مــواطن )ي.د( جثــة وأوضــحت المصــادر أنــه تــم العثــور علــى ال بمدينــة خــانيونس جنــوب قطــاع غــزة.

 هامدة في بلدة القراراة فيما فتحت شرطة حماس تحقيقا في الحادث لمعرفة مالبساته.
األحد، على شنق نفسه في مدينة دير البلح وسـط قطـاع  يوموكان مواطن من عائلة أبو ماشي أقدم، 

 االقتصادية الصعبة التي يعيشها السكان في القطاع. األوضاعغزة بسبب 
 29/8/2016، رام هللا، يدةالحياة الجد

 
 األسكتلندي "سيلتك"بمصروفهم الشخصي لرّد جميل جماهير نادي  يتبرعون الدهيشة مخيم أطفال  .33

تجمــع أطفــال مخــيم الدهيشــة لالجئــين الفلســطينيين عبــر مؤسســة ونــادي "إبــداع" أمــام المخــيم، ونظمــوا 
ســيلتك األســكتلندي لتســديد  حملــة لجمــع تبرعــات رمزيــة، مــن مصــروفاتهم الشخصــية، لمســاعدة نــادي

الغرامة المالية التي فرضها االتحاد األوروبي لكرة القدم عليه بسبب رفع جماهيره العلم الفلسطيني في 
وأثارت قضية رفع جماهير النادي األسكتلندي ردود فعل  وجه النادي اإلسرائيلي "هبوعيل بئر السبع".

لفعـــل حماســـة لـــدى الفلســـطينيين مـــع إعـــالن االتحـــاد إيجابيـــة فـــي الشـــارع الفلســـطيني، وازدادت ردود ا
األوروبـــي لكـــرة القـــدم فـــرض غرامـــة ماليـــة علـــى النـــادي بســـبب مـــا فعلتـــه الجمـــاهير مناصـــرة للقضـــية 
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الفلســطينية مــا دفــع أطفــال مخــيم الدهيشــة لتنفيــذ حملــة التبرعــات فــي خطــوة رمزيــة لــرد الجميــل للنــادي 
 .األسكتلندي

 30/8/2016، لندن، القدس العربي
 
 الفلسطينيين تحظر لم شمل عائالتهم لالجئينألمانيا تمنح "إقامة مؤقتة"  .34

اشتكى الجئون فلسطينيون من أن السلطات األلمانية تمنحهم "اإلقامة المؤقتة" والذي يحظر عليهم لم 
وأوضحت "مجموعة العمل من أجـل فلسـطينيي سـورية"، التـي أوردت الخبـر فـي بيـان  شمل عائالتهم.

االثنــين، أن قــانون "الحمايــة الفرعيــة" )إقامــة لمــدة ســنة وتجــدد كــل ســنة لمــدة خمــس ســنوات(  لهــا يــوم
، حيث ال يحق لحاملها لم الشمل، وال يحق له أن يعمل أعمـاال حـرة، سنوات ثالثتوقف منح اإلقامة 

 سنوات، والجواز الفضي". خمسكما ال يحق له القرض الدراسي، ومنحه اإلقامة الدائمة بعد 
ار بيـان المجموعـة إلـى أنـه وعلـى الـرغم مـن حصـول ا الف مـن الالجئـين علـى اإلقامـة المؤقتـة، وأش

إال أنـه ومــع وجـود خالفــات كبيــرة بـين الحكومــة األلمانيـة والمحــاكم، فقــد تـم مــنح الكثيـر مــن الالجئــين 
 سنوات والتي يحق لحاملها لم الشمل والعمل. ثالثالفلسطينيين حق اإلقامة لمدة 

 29/8/2016، الفلسطيني لإلعالم المركز
 
 مضربين عن الطعام أسرى قراقع يدعو إلنقاذ حياة أربعة  .35

غـــــزة: طالـــــب عيســـــى قراقـــــع رئـــــيس هيئـــــة شـــــؤون األســـــرى والمحـــــررين، باســـــتمرار التحـــــرك الشـــــعبي 
والجماهيري والسياسي إلنقـاذ حيـاة أربعـة أسـرى فلسـطينيين آخـرين مضـربين عـن الطعـام، فـي سـجون 

ستين نهم شارفوا على اليوم الا  ال إن األسرى مضربون احتجاجا على اعتقالهم اإلداري، و االحتالل. وق
وأضــاف أن  مــن اإلضــراب، ويقبعــون فــي مستشــفى "اســاف هروفيــه" فــي أوضــاع صــحية صــعبة جــدا.

األســـرى األربعـــة هـــم األشـــقاء محمـــد ومحمـــود البلبـــول، إضـــافة إلـــى األســـبرين عيـــاد الهريمـــي، ومالـــك 
أن أعراضا صحية خطيرة ظهرت على األسرى المضربين، وهي الصعوبة في النطـق، القاضي. وأكد 

والرؤية وآالم حادة في كافة أنحاء الجسم، وهبوط بالوزن وحـاالت غيبوبـة، وتقيـؤ مـادة صـفراء، وخـد، 
 وتشنجات في أطراف الجسم، وهم مقيدون على أسرة المستشفى.

 30/8/2016، لندن، القدس العربي
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 2014عدوان مة تستعرض وضع غزة بعد عامين على أرقام صاد .36
ضمن معطيات جديدة تشير إلى صعوبة األوضاع في قطاع غزة بسبب الدمار ر: أشرف الهو  –غزة 

، أعلن النائب جمال الخضري، رئـيس اللجنـة 2014الذي خلفته الحرب اإلسرائيلية األخيرة صيف عام 
مجموع آالف المنازل المدمرة لم يتجاوز ثالثة آالف أن ما جرى بناؤه من ، الشعبية لمواجهة الحصار

منــزل، وأن هنــاك ضــعف هــذا العــدد لــم يتــوفر لــه تمويــل للبنــاء حتــى اللحظــة، وذلــك بعــد الكشــف عــن 
 قيود إسرائيلية وضعت مؤخرا على حركة دخول مواد البناء للقطاع المحاصر.

ات" أو منـازل مسـتأجرة غيـر مؤهلـة وأشار الخضري إلى أن آالف العائالت ما تـزال تعـيش فـي "كرفانـ
 . الستيعاب هذه األسر، وتتحول حياتها إلى جحيم. وقال إن هذه العوائل تعيش بين نار التشرد والفقر

ألـف منـزل بشـكل  14يوما، دمرت قوات االحتالل أكثر مـن  51وخالل الحرب األخيرة، التي استمرت 
 ألف منزل آخر. 90ي أكثر من كامل، عالوة على إلحاق دمار بليغ ومتوسط وطفيف ف
ــبيــة الســكان التــي د  لورغــم مــرور عــامين علــى انتهــاء الحــرب، ال تــزال أغ رت منازلهــا تقــيم فــي بيــوت مِّ

 مستأجرة، لعدم حصولها حتى اللحظة على أموال الدعم الالزمة إلعادة البناء.
ــــى تت ــــات اإلعمــــار، األول ــــان عملي ــــود ويواجــــه ســــكان القطــــاع مشــــكلتين أساســــيتين تعيق ــــي القي ــــل ف مث

 اإلسرائيلية، والثانية تتمثل في عدم إيفاء المانحين بما عليهم من التزامات مالية.
ولـــم تقـــم ســـوى بضـــع دول مـــن التـــي قطعـــت علـــى نفســـها التعهـــدات بإقامـــة مشـــاريع إعمـــار، كـــان فـــي 
مقــدمتها دولــة قطــر، ومــن ثــم الكويــت، إضــافة إلــى دول أجنبيــة مولــت مشــاريع اإلعمــار عــن طريــق 

 يئات دولية تعمل في القطاع. ه
أنــه ال يــزال مؤشــر دورة األعمــال فــي قطــاع غــزة )باســتثناء شــهر  فــي تقريــر لهــا وأكــدت ســلطة النقــد

(، يراوح مكانه في المنطقة السالبة منذ أكثر من عامين، مما يـدّل علـى 2015من عام  / يونيوحزيران
القطــاع، نتيجــة تفاعــل العوامــل المســببة اســتمرار ضــعف وتــرّدي األوضــاع االقتصــادية والسياســية فــي 

 لهذا التردي. 
يشــار إلــى أن الحصــار اإلســرائيلي المفــروض علــى الســكان منــذ عشــر ســنوات، والــذي تمنــع بموجبــه 
إســرائيل إدخــال العديــد مــن الســلع والمــواد الخــام، أدى إلــى إغــالق عشــرات المصــانع والــورش وتســريح 

جــراء الحــروب اإلســرائيلية، التــي نــتج عنهــا تــدمير عــدة  عمالهــا، كمــا تــأثر قطــاع االقتصــاد فــي غــزة
مصـــانع، وهـــو مـــا أدى فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى صـــعوبة الوضـــع االقتصـــادي، وارتفـــاع نســـب الفقـــر 

 من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الخارجية. %80والبطالة، ما جعل 

 30/8/2016، لندن، القدس العربي
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 طالبًا من مقاعد الدراسة 350أكثر من  االحتالل يحرم: مركز أسرى فلسطين .37
طالبـًا فلسـطينيًا مـن  350قال "مركز أسرى فلسطين للدراسـات"، أمـس، إن أكثـر مـن : رائد الفي - غزة

ـــة ح   رمـــوا مـــن االلتحـــاق بمقاعـــد الدراســـة مـــع انطـــالق الموســـم الدراســـي، أســـوة كافـــة المراحـــل التعليمي
تالل "اإلسـرائيلي" ويقبـع معظمهـم فـي سـجني "عـوفر" بزمالئهم، وذلك بسبب اعتقالهم فـي سـجون االحـ

 و"مجدو".
إن ســــلطات االحــــتالل صــــعدت خــــالل الشــــهور  األشــــقروأوضــــح النــــاطق اإلعالمــــي للمركــــز ريــــاض 

الماضية من اللجوء إلى اعتقال الفتيان واألشبال ما دون الثامنـة عشـرة مـن أعمـارهم، والـذين كـان مـن 
 الدراسة بكل مراحلهم العمرية بما فيها المرحلة االبتدائية. المفترض أن يكونوا ا ن على مقاعد 

 30/8/2016، الخليج، الشارقة
 
 وائل عبد العال" لستراتيجياحماس واإلعالم.. السياسة واالكتاب " .38

اسـتخدمت ، 1987منذ إنشاء حركة المقاومة اإلسالمية حمـاس أواخـر العـام : عرض/عدنان أبو عامر
علـــى نطـــاق واســـع وســـائل اإلعـــالم كوســـيلة للتعبئـــة والتحشـــيد ألفكارهـــا سياســـيا وأيـــديولوجيا، وشـــهدت 
تكتيكاتها تطورا واضحا منذ أن استخدمت وسـائل إعـالم بدائيـة كالكتابـة علـى الجـدران إلـى أن أنشـأت 

سســات إعالميــة قنــوات البــث الفضــائي ووظفــت وســائل اإلعــالم الجديــد، وكونــت مــا يمكــن اعتبــاره مؤ 
 أحدثت صدى مهما على الساحتين المحلية واإلقليمية، في معركتها لكسب القلوب والعقول.

ستراتيجية إعالم حماس في سياقيها المنهجي والتاريخي، ايعتبر هذا الكتاب أول دراسة منظمة لتطور 
ى فـي االنتفاضـة حمـاس اإلعالميـة هـي: األولـ اسـتراتيجيةويحدد الكتاب ثـالث مراحـل رئيسـية لتطـور 

، 2000وصــوال إلــى انتفاضــة األقصــى  1993وحتــى نهايتهــا، والثانيــة بعــد اتفــاق أوســلو  1987األولــى 
 ، وما تبعها من سيطرة لحماس على قطاع غزة.2006والثالثة االنتخابات التشريعية 

ا اعتمــد الكاتــب فــي مصــادره علــى عشــرات المقــابالت األكاديميــة مــع مســئولين فــي حمــاس، عاصــرو 
األحداث اإلعالمية في المراحل المختلفة التي تناولها الكتاب، وقام بتحليل نصوص البيانات الصادرة 

 عن المكتب اإلعالمي، ومحتويات وسائل اإلعالم التابعة لحماس.
إعــالم حمــاس القائمــة علــى عــدة عناصــر، أولهــا البنيــة  اســتراتيجيةيتنــاول الكتــاب بالدراســة والتحليــل 

ــــى، التحتيــــة لإلعــــال ــــذ االنتفاضــــة األول م، حيــــث تتبــــع تطــــوير حمــــاس لبنيتهــــا التحتيــــة اإلعالميــــة من
واســتخدامها لوســـائل إعـــالم بدائيــة كـــالغرافيتي والمنشـــورات والكتيبــات والملصـــقات ومكبـــرات الصـــوت، 
حتـــى شـــكلت مجموعـــة كبيـــرة مـــن المؤسســـات اإلعالميـــة تشـــمل وســـائل اإلعـــالم العصـــرية، كاإلذاعـــة 

 حافة المطبوعة واإلعالم الجديد.والتلفزيون والص
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وهناك العنصر الثاني المتمثل بالخطاب اإلعالمي، حيث نجح إعالم حماس بإرساء قائمة طويلة من 
المصطلحات التي قـدمت بـديال عـن المصـطلحات السـائدة، واعتبـرت علـى مـدى سـنوات تزييفـا للـوعي 

ــة بترســيخ شــرعية المقاومــة  إلعــالم حمــاس، االســتراتيجيةوتشــويها للمقاومــة، ضــمن األهــداف  المتمثل
اإلسالمية، ونزع شرعية االحـتالل اإلسـرائيلي، وتأكيـد ثقافـة المقاومـة فـي المجتمـع الفلسـطيني، وزيـادة 

 االلتفاف حول مشروع المقاومة. 
 29/8/2016نت، الدوحة،  الجزيرة 

 
 "لإسرائي"تجدد رفض استيراد الغاز من  األردنية "مقاومة التطبيع النقابية" .39

تصـريحات األردنيـة استنكرت لجنة حماية الوطن ومقاومـة التطبيـع النقابيـة : يمن فضيالتأ –السبيل 
"األردن ينظر إلى الغاز )اإلسرائيلي( كأحـد خيـارات  أنجواد العناني حول  .وزير الصناعة والتجارة د

ال تدير  ة األردنيةحكومال نأ ،رئيس اللجنة ،مناف مجلي .وبين د الطاقة قليلة الكلفة، لقربه جغرافيا".
ولـى أن مـن إلـى أ النظر شركة خاصة، الفتاً  إدارةحكومة مجلس  إنمانهم حكومة وطن، أالدولة على 

هذا يتناقض بالمطلق مع  أن واجبات الحكومة الوطنية المحافظة على استقالل وسيادة الوطن، مؤكداً 
 الصهاينة. عداءناأ تسليم قطاعات حيوية ومهمه مثل قطاع الطاقة ليكون بيد 

ن مجلس النواب السابع عشر رفض استيراد الغاز مـن العـدو إلى أ ،في تصريح للسبيل ،مجلي وأشار
 معلـن مـع العـدو الصـهيوني، مؤكـداً البالتفاوض غير  األردنيةالصهيوني، ومع ذلك استمرت الحكومة 

الت حول التزام الحكومـة ووجه جملة من التساؤ  ن ذلك يشكل استهتار واضح بقرارات مجلس النواب.أ
 من االلتزام بقرارات مجلس النواب الذي يمثل الشعب. أولىباإلمالءات الخارجية 

وجدد رفض النقابات المهنية بالمطلق استيراد الغاز المسروق مـن العـدو الصـهيوني، مطالبـا الحكومـة 
 وني.لغاء جميع االتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيإ وا عالنوقف هذه المفاوضات 

قــال فــي مقابلــة مــع األناضــول قــد جــواد العنــاني،  .نائــب رئــيس الــوزراء للشــؤون االقتصــادية، دوكــان 
 إن األردن ينظر إلى الغاز اإلسرائيلي كأحد خيارات الطاقة قليلة الكلفة، لقربه جغرافيا. ،أمس

 29/8/2016 ،السبيل، عّمان
 
 رعاية رسميةعلى "األقصى" تنفذ ب الصهيونيةمنتدون: االعتداءات  .41

الصمت العربي واإلسـالمي حيـال مـا  وان انتقديمنتد ، أنعّمان، من 30/8/2016 ،الغد، عّماننشرت 
تتعــرض لــه القــدس والمســجد األقصــى المبــارك مــن اعتــداءات صــهيونية ســافرة، محــذرين مــن أن هــذه 

 ة. اإلجراءات باتت تعتبر تحديًا للوصاية الهاشمية على األماكن المقدسة في المدين
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جاء ذلك خالل ندوة نظمتها لجنة "مهندسون من أجل فلسطين والقدس" في نقابة المهندسـين أول مـن 
"، بمناســبة الصــهيونيةأمــس، تحــت عنــوان "الرؤيــة المســتقبلية للمســجد األقصــى، فــي ظــل التهديــدات 

لــد أبــو الــذكرى الســابعة واألربعــين إلحــراق المســجد األقصــى، وتحــدث فيهــا نائــب نقيــب المهندســين خا
رمان، ومساعد أمين عـام وزارة األوقـاف والشـؤون والمقدسـات اإلسـالمية مـدير متابعـة شـؤون المسـجد 

 هللا العبادي، والباحثان عريب الرنتاوي وزياد الحسن. األقصى عبد
التهديـــدات  أن واأكـــد نيمنتـــد ، أنأيمـــن فضـــيالت، نقـــاًل عـــن 30/8/2016 ،السببببيل، عّمبببانوأضـــافت 

ـــدأت تأخـــذ طابعـــاً  الكيـــان الصـــهيوني ـــة مـــن علنيـــاً  رســـمياً  لمســـتقبل القـــدس بلغـــت ذروتهـــا، وب ، وحماي
االعتــداءات  أنوشــدد المشــاركون فــي نــدوة نظمتهــا نقابــة المهندســين  المؤسســات الرســمية الصــهيونية.

 والتهديدات ال تلتفت لمشاعر العرب والمسلمين.
 
 محتلةجيش اإلسرائيلي يسيج طرقه العسكرية في مزارع شبعا الال .41

انتقــل جــيش العــدو اإلســرائيلي إلــى المرحلــة التاليــة مــن خروقاتــه بتســييج الطــرق  :حمــدان أبــوطــارق 
 العســـكرية، التـــي عمـــل علـــى شـــقها فـــي الطـــرف الشـــمالي لمـــزارع شـــبعا المحتلـــة، باألســـالك الشـــائكة.

وضــع آليــات مدرعـة، علـى  6عنصـرا مـزودة باليــة لـزرع األعمـدة وحمايـة 15وعملـت قـوة عسـكرية مــن 
كلم وتربط بين رويسة العلم وبركـة  3حو نأسالك شائكة عند الطرف الشمال للطريق العسكرية بطول 

 النقار عبر جبل سدانة.
 29/8/2016 ،السفير، بيروتموقع صحيفة 

 
 باسيللوزير "عنصرية" ل مواقفحملة "جنسيتي" تدين  .42

لـى بـه وزيـر الخارجيـة اللبنـاني استنكرت حملـة "جنسـيتي حـق لـي وألسـرتي" التصـريح الـذي أد :بيروت
جبـران باسـيل خـالل إطالقــه الحملـة الوطنيـة السـتعادة الجنســية لكـل مـن ينحـدر مــن أصـل لبنـاني فــي 
مختلــف دول العــالم، حــين قــال: "ال نريــد تجنــيس الســوريين والفلســطينيين، إنمــا تجنــيس أوالدنــا وأهلنــا 

ب لبنان"، و"أن كل لبناني األصل يجب أن يسـتعيد اللبنانيين في الخارج، إذا ذابت الهوية اللبنانية غا
جنســيته مهمــا كانــت طائفتــه، وكــل غيــر لبنــاني علــى أرض لبنــان ال يجــب أن يحصــل علــى الجنســية 

 مهما كانت طائفته".
وشــجبت الحملــة "هــذا الكــم الهائــل مــن الــتهكم والــتهجم واالســتهتار واالســتهزاء مــن النــاس"، معتبــرة أن 

لـى التــي تطــرح مثــل تلـك التصــاريح العنصــرية مـن قبــل سياســيين ووزراء ونــواب "هـذه ليســت المــرة األو 
فــي لبنــان، وبالتحديــد مــن الــوزير باســيل الــذي ال يتــرك أي فرصــة إلظهــار مخططــه الــرافض إعطــاء 
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النســاء اللبنانيـــات حقهـــن بمــنح الجنســـية ألســـرهن. وكـــأن النســاء اللبنانيـــات لســـن مــن أهلنـــا يـــا معـــالي 
ليسوا أوالدنا يا معالي الوزير!". وسألت الحملة: "إذا كـان المعيـار لعـدم غيـاب لبنـان الوزير! وأوالدهن 

ـــن يكـــون إال بتهمـــيش  ـــوطن ل ـــتم النســـاء؟ إن اضـــمحالل ال ـــة، فكيـــف ســـيبقى إن غيب ـــاب الهوي هـــو غي
قـرار قـوانين  واغتصاب حق النساء اللبنانيات وحرمانهن من ممارسة مواطنيتهن الكاملة، عبر رعايـة وا 

 وتمييزية بحقهن وحق كل مواطن لبناني". مجحفة
وشــددت علــى "حــق النســاء اللبنانيــات ومــن دون أي اســتثناء عبــر إقــرار حقهــن بالجنســية علــى قاعــدة 
المســـــاواة التامـــــة بـــــين المـــــواطنين والمواطنـــــات، ومـــــن دون إخضـــــاعه ألي نـــــوع مـــــن االستنســـــابية أو 

 هجر، أو االغتراب، أو في خبر كان". المساومة. واألولوية لهن وألسرهن قبل أي أحد، في الم
 30/8/2016 ،الحياة، لندن

 
 الجامعة العربية تطالب بآلية دولية للتعامل مع مفاوضات التسوية وفق جدول زمني محدد .43

آليـة دوليـة للتعامـل مـع مسـار المفاوضـات  إنشـاءالجامعـة العربيـة علـى ضـرورة  أكـدتوفـا:  -القاهرة 
ذلــك وفـــق فتــرة زمنيـــة محــددة، مؤكـــدة أن األفــق السياســـية لعمليــة الســـالم ، و اإلســـرائيلية –الفلســطينية 

 . مقفلة بسبب التعنت اإلسرائيلي
للتضامن والوقوف  عاماً  2017نواكشوط اعتبار  إعالنكما طالبت الجامعة العربية بتفعيل ما جاء في 

األمميـــة الخاصـــة اللجنـــة  أيضـــاً والعمــل مـــع الشـــعب الفلســـطيني إلنهـــاء االحـــتالل، والــذي أوصـــت بـــه 
ـــر القابلـــة للتصـــرف، والتـــي قـــررت  يكـــون عـــام  أنبفلســـطين والمعنيـــة بحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني غي

 للتضامن مع الشعب الفلسطيني. عاماً 2017
العــام للجامعــة العربيــة الســفير احمــد بــن حلــي،  األمــينجــاء ذلــك خــالل مــؤتمر صــحافي عقــده نائــب 

ث الصــيني الخــاص بالشــرق األوســط قونــغ شــي وشــنج، مــس، فــي مقــر الجامعــة، عقــب لقائــه المبعــو أ
ن اللقـــاء تركـــز حـــول القضـــية الفلســـطينية ومســـتجداتها حيـــث تـــم التأكيـــد للوفـــد الصـــيني علـــى أ مؤكـــداً 

 الموقف العربي والتوجهات الخاصة بالتحرك السياسي العربي بشأن القضية الفلسطينية.
 30/8/2016 ،األيام، رام هللا

 
 ألف دوالر من مجلس وزراء الصحة العرب 100 "الصحة" تسلم ة"الفلسطيني الخارجية" .44

، وزيــر الصــحة 29/8 ريــاض المــالكي، يــوم االثنــين الفلســطيني اســتقبل وزيــر الخارجيــة :وفــا – رام هللا
ألــف دوالر مقدمــة مــن مجلــس وزراء  100بمبلــغ  جــواد عــواد فــي مقــر الــوزارة، وســّلمه شــيكاً الفلســطيني 
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العربي للتنمية الصحية(، وذلك لـدعم الـوزارة فـي تـوفير االحتياجـات الطبيـة الصحة العرب )الصندوق 
 الالزمة لدعم القطاع الصحي.

 29/8/2016 ،الحياة الجديدة، رام هللاموقع صحيفة 
 
 الحج أللف فلسطيني من ذوي الشهداء بتأمينالملك سلمان يوّجه  .45

زيـز باستضـافة ألـف فلسـطيني مـن ذوي الع وّجـه خـادم الحـرمين الشـريفين الملـك سـلمان بـن عبـد :جدة
 الشهداء وأسرهم، ألداء مناسك الحج هذا العام.

 30/8/2016 ،الحياة، لندن
 
 اإلسرائيلية حول الغاز العام المقبل التركيةترجيح بدء المفاوضات  .46

ة قالت القائمة بأعمـال السـفارة اإلسـرائيلّية فـي أنقـرة أميـر : تحرير أحمد دراوشة - األناضول ،48عرب 
سيتم خالل األسـابيع المقبلـة، معربـة  "إسرائيل"، إن تعيين سفراء بين تركيا و29/8 أورون، يوم اإلثنين

عــن اعتقادهــا بــأن مفاوضــات ســتبدأ بــين البلــدين، العــام المقبــل، مــن أجــل توقيــع اتفاقيــة حــول الغــاز 
مليــة المســتمرة منــذ واعتبــرت أورون مصــادقة البرلمــان التركــي علــى االتفاقيــة خطــوة فــي الع الطبيعــي.

أكثر من عـام، لتطبيـع العالقـات بـين البلـدين، معربـة عـن اعتقادهـا أن تلـك العمليـة تقتـرب مـن "نهايـة 
وقالت أورون إن االتفاقية ستشكل أساس العالقات بين البلدين، مضيفة "نحن في بداية عملية  جيدة".

ا مــع رفــع العالقــات بينهمــا إلــى مســتوى التطبيــع. أعتقــد أن العالقــات بــين البلــدين ستشــهد تقــدًما كبيــرً 
السفراء. ال تزال هناك عدة إجراءات متعلقة باالتفاقية ال بد من تطبيقهـا، وبينهـا تعيـين السـفراء، الـذي 

 سيتم خالل أسابيع".
وأكــدت أورون علــى األهميــة التــي توليهــا إســرائيل لعــودة عالقاتهــا مــع تركيــا، إلــى مــا كانــت عليــه قبــل 

 لدين، مضيفة أنه سيكون من المفيد، بناء الثقة ومراعاة المصالح المشتركة بين البلدين.األزمة بين الب
سرائيل في ثالث موضـوعات رئيسـية هـي؛  وأعربت أورون عن رأيها بأن عملية التطبيع ستفيد تركيا وا 

 االقتصاد، والطاقة، وتبادل المعلومات.
هــا فــي زيــادة حجــم التجــارة مــع تركيــا، وبخصــوص الجانــب االقتصــادي، أعربــت أورون عــن رغبــة بالد

، 2015مليــارات دوالر عــام  4، ومــن ثــم تراجــع إلــى 2014مليــار دوالر عــام  5.4قائلــة إنــه وصــل إلــى 
كمـا أشـارت أورون إلـى وجـود إمكانيـات كبيـرة فـي  مليـارات دوالر. 8مشيرة إلى إمكانية رفع الرقم إلـى 

ن، معربــة عــن اعتقادهــا أن اتفاقيــة اســتراتيجية ســتوقع مــا يتعلــق بالتعــاون فــي مجــال الطاقــة بــين البلــدي
بين البلدين بهذا الخصوص، إال أن األمر يتطلب أواًل عودة العالقات بين البلدين إلى ما كانـت عليـه 
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وأضافت أنه من الممكن بدء مفاوضات بين البلـدين بخصـوص الغـاز الطبيعـي، بعـد اسـتكمال  .سابقاً 
قية بهذا الخصوص ستكون مفيدة القتصـاد إسـرائيل، كمـا سـتكون مفيـدة عملية التطبيع، مؤكدة أن اتفا

 للجانب التركي.
وبخصوص تـاريخ توقيـع مثـل تلـك االتفاقيـة، قالـت "ال يمكـن إعطـاء موعـد قـاطع، إال أن المفاوضـات 

 بخصوص الغاز الطبيعي يمكن أن تبدأ العام المقبل".
ركيـا، منتصـف تمـوز/ يوليـو الماضـي، أعربـت أورون وحول المحاولة االنقالبية الفاشلة التي شهدتها ت

عــن تقــديرها لجهــود الحكومــة والشــعب التــركيين، مــن أجــل العــودة إلــى الوضــع الطبيعــي، وعــن دعــم 
 بالدها الكامل للمسار الديمقراطي في تركيا.

 29/8/2016 ،48عرب 
 
 اتعمر شرعنة المست محاوالتتحذير أممي من  .47

مــم المتحــدة لعمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط نيكــوالي مالدينــوف حــذر الممثــل الخــاص لأل :نيويــورك
تــدفع باتجــاه ضــم  "إســرائيل"مــن أن واقــع الدولــة الواحــدة أصــبح وضــعًا ناشــئًا علــى األرض، معتبــرًا أن 

التالعـب  "إسـرائيل"المنطقة ج في الضفة الغربية. وقال في جلسة لمجلـس األمـن أمـس، إن محـاوالت 
ت والبؤر االستيطانية تحت القانون اإلسرائيلي "لن تغير مـن طبيعتهـا غيـر عمراتالقانوني لشرعنة المس

واعتبــــر مالدينــــوف أن تكثيــــف الخطــــط االســــتيطانية ومحــــاوالت  القانونيــــة بموجــــب القــــانون الــــدولي".
شرعنتها وارتفاع وتيرة هدم المنازل الفلسطينية مؤشرات "يصعب معها الخروج بقراءة بـأن هنـاك عزمـًا 

علــى التوصــل إلــى حــل الــدولتين، بــل تعــزز السياســة الممنهجــة التــي أدت إلــى اســتيطان نصــف  فعليــاً 
 ".1967مليون إسرائيلي في األراضي المحتلة عام 

وقــال إن التوصــيات التــي قــدمتها اللجنــة الرباعيــة قبــل شــهرين "ال تــزال تقابــل بالتجاهــل، بمــا فــي ذلــك 
ل". وأشــار إلــى "اســتمرار توســع االســتيطان فــي الضــفة ارتفــاع حــدة االســتيطان ومواصــلة تــدمير المنــاز 

 الغربية، بما فيها القدس الشرقية، على رغم أن أطراف الرباعية دانته بوضوح".
وحدة سكنية جديدة إلى تقريب األطراف نحو حل الدولتين، ويوِجد  1700وتساءل: "كيف سيؤدي بناء 

وضـــعت خططـــًا متقدمـــة  "إســـرائيل"وأضـــاف أن األمـــل للشـــعب الفلســـطيني أو الســـالم لإلســـرائيليين؟". 
مبنـى خـالل  91لبناء ألف وحدة سكنية في شرقي القدس وحـدها منـذ مطلـع الشـهر الماضـي، ودمـرت 

الشهر الحالي فقط في المنطقة ج في الضـفة الغربيـة، وتمنـع الفلسـطينيين مـن الحصـول علـى رخـص 
 ل إلى أمر واقع بضم المنطقة ج".البناء، "وهو ما يقوي إدراك أن إسرائيل تهدف إلى التوص
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 "إسـرائيل"وشدد على ضرورة تسهيل حركة المعـابر فـي غـزة، ودعـا إلـى وقـف األعمـال العسـكرية بـين 
مليـون دوالر، وهـو مـا يعيـق عملهـا،  100ونـروا تعـاني عجـزًا بقيمـة األوحركة حماس. وقـال إن وكالـة 

علــى مــدى عقــود، مشــيرًا إلــى أن "حقيقــة الدولــة ويتطلــب معالجــًة عاجلــة. وانتقــد "طريقــة إدارة النــزاع" 
الواحــــدة أصــــبحت أمــــرًا ناشــــئًا علــــى األرض، وحــــان الوقــــت لنــــا جميعــــًا ولقــــادة الجــــانبين اإلســــرائيلي 
والفلسطيني، بدعم من المنطقة والمجتمع الدولي، إلنهاء النزاع على أساس قرارات مجلس األمن وبمـا 

 يلبي التطلعات المشروعة للشعبين".
أخيــرًا لموظــف فــي األمــم المتحــدة وآخــر فــي منظمــة خيريــة  "إســرائيل"رب عــن القلــق مــن محاكمــة وأعــ

دوليــة بتهمــة مســاعدة حمــاس، معتبــرًا أن "هــذه االتهامــات خطيــرة جــدًا ويجــب التحقيــق فيهــا فــي شــكل 
 كاٍف وبسرعة أمام المحكمة".

 30/8/2016 ،الحياة، لندن
 
 غزة: األمم المتحدة تحذر من تراجع برامج التنمية واإلعمارفي الذكرى الثانية لنهاية الحرب على  .48

عبــد الحميــد صــيام: جــاء فــي تقريــر صــادر عــن وكــاالت األمــم المتحــدة  –نيويــورك )األمــم المتحــدة( 
"أن عمليـات  2014بمناسبة مرور عامين على وقف إطالق النار في الحرب علـى قطـاع غـزة صـيف 

حديات التي يواجهها القطاع عديـدة ومعقـدة". وناشـد التقريـر الـذي اإلعمار والتنمية قد تراجعت وأن الت
ـــدفق المـــواد  رئيســـاً  16أعـــده  ـــى تعزيـــز ت ـــة فـــي فلســـطين إل مـــن رؤســـاء وكـــاالت األمـــم المتحـــدة العامل

الضــرورية وزيــادة التمويــل لتلبيــة االحتياجــات اإلنســانية وتعزيــز ا فــاق االقتصــادية لســكان غــزة البــالغ 
 سمة.مليون ن 1.9عددهم 

التقـــدم الجمـــاعي المحـــرز فـــي العـــامين الماضـــيين، كمـــا يشـــير إلـــى بعـــض التحـــديات  ويوثـــق التقريـــر
 ."األعمال العدائية"المتبقية في جهود اإلنعاش وا عادة اإلعمار في أعقاب 

وتقــدر األمــم المتحــدة أنــه حتــى ا ن، أعيــد بنــاء نصــف المنــازل التــي تعرضــت ألضــرار جزئيــة وثلــث 
مــرت، وذلــك بفضــل الجهــود التــي تبــذلها الحكومــة الفلســطينية ووكــاالت األمــم المتحــدة، المنـازل التــي د

والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومجتمــع المــانحين الــدولي، والقطــاع الخــاص، وفــي المقــام األول، األســر 
من المدارس المتضررة، في حـين أن إعـادة  252مستشفى وعيادة طبية، و 78إصالح  أنفسها. كما تمّ 

 تدميرها بالكامل مستمر. بنية التحتية الصحية والتعليمية التي تمّ بناء ال
وفـي هـذا الصـدد حـذر روبـرت بـايبر، منسـق األمـم المتحـدة للمسـاعدة اإلنسـانية والتنمويـة فــي األرض 

"فــي حــين أن التقــدم جــار بشــكل مؤكــد، فــإن إصــالح األضــرار الناجمــة عــن  الفلســطينية المحتلــة قــائالً 
ال يمكـن أن يكـون مقياسـنا الوحيـد للنجـاح، بـالنظر إلـى  يومـاً  51التي اسـتمرت لمـدة األعمال العدائية 
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". 2014أن المؤشرات اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية كانت بالفعل في وضع بائس حتى قبل عام 
"علينا أن نعكس مسار تدهور التنمية فـي غـزة ونلبـي احتياجـات السـكان الـذين واجهـوا ثـالث  وأضاف

ت مــن الصــراع، وتســع ســنوات مــن الحصــار اإلســرائيلي وتــداعيات االنقســام الــداخلي الفلســطيني، جــوال
التــي أثــرت جميعهــا علــى كــل جوانــب حيــاتهم اليوميــة". وقــال بــايبر "وتبقــى المســاءلة عــن انتهاكــات 
القـــانون الـــدولي مـــن قبـــل الجهـــات المســـؤولة فـــي كـــال الجـــانبين خـــالل الحـــرب أيضـــا صـــعبة المنـــال، 

 ة بذلك في حرمان الضحايا والناجين من العدالة واإلنصاف".مساهم
وأشــار إلــى أن معالجــة االنتعــاش االقتصــادي يتطلــب أكبــر بكثيــر مــن االســتثمارات الماليــة والتغيــرات 
السياســية الجديــة، بمــا فــي ذلــك رفــع القيــود المفروضــة علــى الصــادرات والــواردات. وأضــاف "تحســين 

علـى أهميـة  شـرط مسـبق للحصـول علـى مزيـد مـن الـزخم"، مشـدداً  و أيضـاً التعاون بين رام هللا وغزة هـ
حمايــة واحتــرام مســاحة التشــغيل لجهــات اإلغاثــة الفاعلــة العاملــة داخــل قطــاع غــزة بــأي ثمــن. وحــذر 

، "المسـألة علـى قـدر كبيـر مـن األهميـة بايبر نيابة عن فريق األمم المتحدة القطري فـي فلسـطين قـائالً 
بقول األمين العام لألمم المتحـدة فـي  دون العودة إلى العنف واليأس". وأشار مذكراً  إذا أردنا أن نحول

في مؤتمر القاهرة الدولي حـول إعـادة اإلعمـار فـي قطـاع غـزة "يتعـين أن  2014أكتوبر  /تشرين األول
تتضــافر جهــود جميــع األطــراف معــا لرســم طريــق واضــح نحــو ســالم نهــائي وعــادل بمــا فــي ذلــك رفــع 

نشـاء دولتـين تعيشـان جنبـا الحصار ب شكل كامـل، مـع كفالـة المخـاوف األمنيـة المشـروعة إلسـرائيل، وا 
 إلى جنب في سالم وأمن". 

 30/8/2016 ،القدس العربي، لندن
 
 "العفو الدولية" تدعو إلى "محاكمة عادلة" للحلبي .49

فلسـطيني يعمـل أمـس إلـى مـنح  "إسـرائيل"دعت منظمة "العفـو الدوليـة" .(: ب.ف.أ) –القدس المحتلة 
وقالــت  فــي منظمــة خيريــة دوليــة كبــرى "محاكمــة عادلــة ومفتوحــة" بعــد مــزاعم عــن تعذيبــه فــي الحجــز.

المنظمــة فـــي بيـــان إن مـــدير فـــرع منظمـــة "وورلـــد فـــيجن" المســـيحية األمريكيـــة الدوليـــة فـــي غـــزة محمـــد 
اف برؤيتـه، زعـم أنـه الحلبي "م نع في البداية من الوصول إلى محاٍم، وعندما سمح له فـي نهايـة المطـ

 تعرض إلى معاملة سيئة في الحجز".
ودعــت "العفــو الدوليــة" فــي بيــان الســلطات اإلســرائيلية إلــى أن "تحقــق فــورًا فــي مــزاعم تعــرض محمــد 

ن كـان قـد اضـطر  االعتـراف بـاإلكراه". وقـال البيـان إن "أي  إلـىالحلبـي لسـوء المعاملـة فـي الحجـز، وا 
التعـــذيب أو غيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة القاســـية أو الالإنســـانية أو الحصـــول عليـــه بواســـطة  دليـــل تـــمّ 

المهينة يجب أن يستثنى من اإلجراءات... وعدم إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة قـد يجعـل المحاكمـة 
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سـرقة األمـوال المخصصـة للمسـاعدة فـي تخفيـف األزمـة  ادعاءورأت "العفو الدولية" أن " غير عادلة".
ر خطير للغاية يجعل من الملح ضمان حقوق الحلبـي واحترامهـا فـي شـكل كامـل اإلنسانية في غزة أم

 وأن تكون محاكمته عادلة وشفافة".
 30/8/2016 ،الحياة، لندن

 
 اتعمر بلجيكا: شركة طيران تتراجع عن قرارها مقاطعة منتجات المست .51

ائيليين، تراجعـت في أعقاب ضغوط إسـرائيلية وتهديـدات بالمقاطعـة مـن قبـل إسـر : تحرير هاشم حمدان
، عـــن قرارهـــا بإزالـــة منـــتج 29/8 شـــركة الطيـــران البلجيكيـــة "بريســـل )بروكســـل( إيرالينـــز"، يـــوم اإلثنـــين

الحالوة الذي تصدره شركة "أحفاه" في المنطقة الصناعية "بركان" المقامة على أراضي الضفة الغربية 
 المحتلة.

ئراتهـا اسـتجابة للمطلـب الفلسـطيني بمقاطعـة وكانت شركة الطيـران قـد قـررت إزالـة هـذه المنـتج مـن طا
 الشركة لكونها قائمة على أراض محتلة، بيد أن الشركة تراجعت عن قرارها.

وكانــت الشــركة قــد بعثــت برســالة إلــى ســفيرة إســرائيل فــي بلجيكــا، ســيمونا فرانكــل، تبلغهــا بــأن الشــركة 
 ر عن مكان إنتاجها.قررت مواصلة تلقي منتجات "أحفاه" في رحالتها الجوية بغض النظ

وبحســب المتحــدث باســم الخارجيــة اإلســرائيلي فــإن القــرار البلجيكــي يــأتي فــي أعقــاب نشــاطات ســريعة 
فــي  "إســرائيل"لــوزارة الخارجيــة، بتوجيــه مــن المــدير العــام للــوزارة، دوري غولــد، ودائــرة اإلعــالم وســفارة 

 بروكسل وبرلين.
بـــالقرار، وقـــال إنـــه إثبـــات علـــى أن "الـــتالحم الـــداخلي ورحـــب وزيـــر الســـياحة اإلســـرائيلي يـــاريف ليفـــين 

 لإلسرائيليين مع يهود الشتات هو الوسيلة إلحباط أية محاولة للمس بإسرائيل ومقاطعتها".
وأشارت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، إلى أنه في أعقاب قرار شركة الطيران مقاطعـة 

ين، إضــافة إلــى يهــود آخــرين فــي كافــة أنحــاء العــالم دعــوا إلــى المنــتج اإلســرائيلي فــإن إســرائيليين كثيــر 
 مقاطعة الشركة، حتى تتراجع عن قرارها.

 29/8/2016 ،48عرب 
 
 إسرائيلية تجسستحديث نظام أجهزة األيفون لحمايتها من برنامج تعمد إلى شركة "آبل"  .51

رنــامج تجســس يســمح يكشــف التحــذير الــذي أطلقتــه شــركة "آبــل" بعــد اكتشــاف ب .(:ب.ف.أ) –القــدس 
ـــه الشـــركات اإلســـرائيلية المختصـــة فـــي  ـــاد"، عـــن المـــدى الـــذي بلغت بـــاختراق أجهـــزة "أي فـــون" و"أي ب

 التجسس واعتراض االتصاالت.
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، عمدت الشركة األمريكية في شكل عاجل األسبوع الماضـي إلـى اإللكترونيوفي مواجهة هذا التهديد 
لحمايتها من برنامج "بيغاسـوس"  2011ألسواق منذ عام تحديث نظام أجهزة األيفون التي وزعتها في ا

ـــ"وادي الســيليكون" اإلســرائيلي،  الــذي صــممته شــركة "ان اس او غــروب" ومقرهــا هرتســيليا المعروفــة ب
التــي تطلــق علــى  "إســرائيل"شــمال تــل أبيــب. وشــركة "ان اس او" ليســت الوحيــدة فــي هــذا المجــال فــي 

التـــي تعتبـــر عمليـــة جمـــع المعلومـــات ضـــرورة حيويـــة فـــي ظـــل نفســـها لقـــب "أمـــة الشـــركات الناشـــئة"، و 
 األخطار األمنية.

شــركة إســرائيلية علــى  27وتقــدر منظمــة "برايفيســي انترناشــونال" البريطانيــة غيــر الحكوميــة أن هنــاك 
، في طليعة التصـنيف العـالمي للشـركات فـي "إسرائيل"األقل ناشطة في هذا المجال. وهذا الرقم يضع 

 في بريطانيا. 1.6في الواليات المتحدة و 0.4شركة لكل مليون شخص، مقابل  3.3ع هذا المجال م
ووصفت "لوك اوت" ألمن الهواتف النقالة برنامج "بيغاسوس" بأنه الهجوم األكثر تطورًا الذي اكتشفته 
د بسبب قدرته على التسـلل خلسـة فـي أجهـزة الهـاتف التـي يخترقهـا إلـى المكالمـات، والكـاميرات، والبريـ

بـــوك وســـكايب  ، ونظـــام تحديـــد الموقـــع الجغرافـــي وكلمـــات المـــرور والتطبيقـــات مثـــل فـــيساإللكترونـــي
 وواتساب وفايبر وغيرها.

 30/8/2016 ،الحياة، لندن
 
 ممثلة األمين العام لألمم المتحدة في لبنان في عين الحلوة اليوم .52

ة فــي لبنــان ســيغريد كــا  اليــوم المتحــد لألمــمالعــام  األمــينمــن المقــرر أن تقــوم ممثلــة  :محمــد صــالح
بزيـــارة اســـتطالع ميدانيـــة إلـــى المخـــيم تتخللهـــا لقـــاءات واجتماعـــات مـــع "األطـــر السياســـية والتمثيليـــة" 
للفصـــائل الفلســـطينية، ولقـــاءات مماثلـــة مـــع "اللجـــان الشـــعبية" و"لجـــان القواطـــع واألحيـــاء" و"الهيئـــات 

في ثكنة الجيش في صيدا مع رئيس فرع المخابرات وتختم كا  جولتها بعقد لقاء  الفلسطينية المدنية".
 في الجنوب العميد خضر حمود.

 30/8/2016 ،السفير، بيروت
 
 دولة 88مليون ميل وزار  1.2كيري قطع  .53

إبــراهيم درويــش: كتــب جوليــان بــورغر، محــرر الشــؤون الدوليــة فــي صــحيفة "الغارديــان" عــن  -لنــدن 
إنها ضلت الطريق. وقال "إذا كان عصر  كل الدولية قائالً عجز الدبلوماسية المكوكية تقديم حل للمشا

الدبلوماسية المكوكية قد عفا عليه الزمن، فال أحد على ما يبدو أخبر وزير الخارجية جون كيري. فقد 
 1.2أصــبح فــي الفتــرة األخيــرة أكثــر وزيــر خارجيــة يتجــول حــول العــالم فــي التــاريخ. وقطــع أكثــر مــن 
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يومـًا فـي الجـو.  111ل علـى بعضـها أكثـر مـن مـرة. وقضـى مـا مجموعـه دولة ح 88مليون ميل وزار 
وال يزال أمامه متسع من الوقت، أربعة أشهر في الوزارة كي يحطم الرقم القياسي الذي سجلته هيالري 

 كلينتون التي سبقته في المنصب، مع أنها لم تسافر المسافة التي قطعها".
 30/8/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 اجع حماس عن مشاركتها في االنتخابات؟هل تتر  .54

 هاني المصري 
انتهت مرحلة مهمة من مراحل إجراء االنتخابات المحليـة، وهـي مرحلـة تقـديم القـوائم االنتخابيـة، وهـي 
فـــي غايـــة األهميـــة كونهـــا تبـــين الشـــكل والحجـــم الـــذي ســـتخوض فيـــه الفصـــائل والعـــائالت والكفـــاءات 

 االنتخابات.
اإلشارة إلى أن احتمال تأجيل االنتخابات لم يتواَر كليـًا، بـل ال يـزال احتمـااًل  بادئ ذي بدء، ال بد من

ن تغيرت العوامل واألطراف التي تعمل على تحقيقه.  قائمًا وا 
فمــن جهــة، هنــاك دعــوى مرفوعــة مــن قبــل أحــد المحــامين، وبــدعم مــن نقابــة المحــامين، أمــام محكمــة 

ات فــي قطــاع غــزة تحــت إشــراف ســلطة األمــر الواقــع، إذ العــدل العليــا، تطعــن بشــرعية إجــراء االنتخابــ
ســيتولى األمــن والمحــاكم التــي تشــرف وتســيطر عليهمــا "حمــاس" تــوفير األمــن، والبــت فــي المخالفــات 
والدعوات التي ال بد وستظهر أثناء العملية االنتخابية كون ذلك يعطي شرعية لـ"سلطة االنقالب" كمـا 

 استندت إليه الدعوى.
ذا أصــــدرت حكمهــــا باعتبــــار أن إجــــراء ويمكــــن أن تن ظــــر المحكمــــة فــــي الــــدعوى، اليــــوم الثالثــــاء، وا 

االنتخابات في قطاع غزة ضمن هذه الشروط باطل شرعًا، فسيؤدي ذلك إلى وقف إجراء االنتخابات. 
 وهذا ما دفع "حماس" إلى التحذير من استخدام محكمة العدل العليا ألغراض سياسية.

ذا صدر هـذا الحكـم فلـ يس بالضـرورة أن يكـون ذلـك بـأوامر مـن الـرئيس أو مـن حركـة "فـتح"، بـل إن وا 
مـــن يقـــف وراء الـــدعوة ومـــن يؤيـــد التأجيـــل أوســـاط فـــي "فـــتح" ومـــن خارجهـــا، تـــرى مـــن الخطـــأ إجـــراء 
االنتخابات، ألنها ستعطي شرعية لسلطة "حماس"، وألن "فتح" في وضع ال ت حسـد عليـه وغيـر جـاهزة 

اءهــا فــي ظــل االنقســام ومــن دون توافــق ســيكرس هــذا االنقســام ويســاهم فــي لالنتخابــات. كمــا أن إجر 
 إدارته والتعايش معه.

ويعـــزز هـــذا الــــرأي الـــرافض إلجـــراء االنتخابــــات أن إجراءهـــا فــــي ظـــل المعطيـــات القائمــــة مـــن شــــأنه 
د إضعاف الفصائل والبعد الوطني، وتعزيز العائلية والعشائرية والجهويـة، األمـر الـذي يمكـن أن يسـاع

على تحقيق خطـة وزيـر الحـرب أفيغـدور ليبرمـان، الراميـة إلـى تجـاوز السـلطة وتعزيـز عالقـة سـلطات 
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االحتالل مع الزعماء المحليـين واألكـاديميين، ويقلـل مـن فـرص تحقيـق الوحـدة الوطنيـة تمهيـدًا إلجـراء 
 انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني.
ضــد إجــراء االنتخابــات وقــت إعالنهــا خشــية مــن الخســارة، صــحيح أن غالبيــة كبيــرة فــي "فــتح" كانــت 

خاصة فـي الضـفة الغربيـة، وعارضـت هـذه الغالبيـة الموقـف الـذي بـادرت إليـه لجنـة االنتخابـات بـدعم 
 من الحكومة ورئيسها، وبغطاء كامل من الرئيس أبو مازن.

ومصــــداقية لهــــا فــــإذا خســــرت "فــــتح" االنتخابــــات، فســــتكون ضــــربة قويــــة جــــدًا لمــــا تبقــــى مــــن شــــرعية 
 ولسلطتها، ولكن ما جرى منذ إعالن إجراء االنتخابات وحتى تقديم القوائم غّير الموقف جذريًا.

كيــف ذلــك؟ لقــد راهــن الــرئيس ولــم يســتجب للــدعوات القويــة الفلســطينية والعربيــة لتأجيــل االنتخابــات، 
وان المســـلمين علـــى ألنهــا ســـتعيد تأهيـــل "حمــاس" ومنحهـــا الشـــرعية فــي مرحلـــة ســـقوط ومالحقــة اإلخـــ

امتداد المنطقة العربية، وعلى ما يبدو أن الرئيس سيربح الرهان. فقد شكلت "فتح" في قطاع غزة قوائم 
ضمت "فتح" و"المتجنحين" المحسوبين على محمـد دحـالن، وهـذا أمـر مفـاجم، ويمكـن أن يسـاهم فـي 

يــد زخــم تحــرك "الرباعيــة تغييــر نتيجــة االنتخابــات فــي قطــاع غــزة، خصوصــًا أنهــا تجــري فــي ظــل تزا
العربيـــة"، الـــذي يضـــم مصـــر واإلمـــارات والســـعودية واألردن، والـــذي يضـــغط بشـــكل متزايـــد مـــن أجـــل 
المصــــالحة الفتحاويــــة الداخليــــة أواًل، لدرجــــة إعــــالن ذلــــك صــــراحة فــــي مقابلــــة الــــرئيس المصــــري مــــع 

ئيس المصـري والعاهـل الصحف القومية المصرية الثالث ألول مرة علنًا، وكذلك من خالل ترحيب الر 
األردنـي بمـا وصــفاه اسـتجابة اللجنــة المركزيـة لــ"فتح" إلــى دعـوة لــم الشـمل، مـا يضــيق هـامش المنــاورة 
لدى الرئيس الذي رفـض االسـتجابة لجميـع الـدعوات والمحـاوالت لمصـالحة دحـالن وا عادتـه إلـى "فـتح" 

 والنظام السياسي طوال الفترة السابقة.
بزيـــارة إلـــى القـــاهرة يضـــم خمســـة أعضـــاء مـــن اللجنـــة المركزيـــة لبحـــث هـــذا  ولعـــل قيـــام وفـــد مـــن "فـــتح"

الموضوع مع "الرباعية العربية" مؤشر واضح على أن هذا الملف بدأ بالتحرك، ومن الصـعوبة بمكـان 
 وقفه.

كمــا أّن "فــتح" فــي الضــفة اســتطاعت أن تلملــم صــفوفها، وأبــرزت نجاحــًا الفتــًا فــي توحيــد قواهــا ونســج 
العائالت و"حماس". وأبرز نجاح لــ"فتح" هـو أنهـا تحالفـت فـي مدينـة نـابلس مـع "حمـاس"  تحالفات مع

وشخصــــيات نابلســــية برئاســــة عــــدلي يعــــيش، المحســــوب علــــى التيــــار اإلســــالمي، وســــبق أن خــــاض 
، وت جمــع التقــديرات علــى أنــه 15مقعــدًا مــن أصــل  13وحصــل علــى  2005انتخابــات البلديــة فــي العــام 

ز كبيــــر مــــن دون "فــــتح"، وتضــــمن االتفــــاق تبــــادل رئاســــة البلديــــة بــــين يعــــيش قــــادر علــــى تحقيــــق فــــو 
 وشخصية فتحاوية سترأس البلدية بعد سنتين.
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قائمة في الضفة ستفوز بالتزكية من أصل  181ومن الدالئل األخرى على احتمالية فوز "فتح"، وجود 
 العظمى محسوبة على "فتح". هيئة محلية ستجرى فيها االنتخابات في الضفة والقطاع، غالبيتها 416

نمـا بقـوائم مهنيـة،  ومن جهة أخرى، اختارت "حماس" أال تخوض االنتخابات بقوائم حزبيـة خضـراء، وا 
ـــث، وأال  ـــاني والثال ـــاءات بعضـــها حمســـاوية مـــن الصـــفين الث خصوصـــًا فـــي قطـــاع غـــزة، بمشـــاركة كف

ن  بصـورة مموهـة كمـا حصـل تخوض االنتخابات في جنـين، أو تخوضـها بقائمـة مشـتركة مـع "فـتح" وا 
 في نابلس، أو تدعم قوائم كفاءات وعائالت أو غيرها.

ذا كان هذا التصرف مفهومًا إلى حد ما في الضفة التي يمكن أن يدفع فيهـا كـل قيـادي أو كـادر أو  وا 
حتــى عضــو مــن "حمــاس" ثمنــًا مــن االحــتالل إذا خــاض االنتخابــات، كمــا اتضــح مــن خــالل التجــارب 

ســال رســالة واضــحة الداللــة للمرشــحين المحتملــين مــن "حمــاس" فــي هــذه االنتخابــات الســابقة، وعبــر إر 
عنــدما اعتقلــت قــوات االحــتالل حســين أبــو كويــك، ممثــل "حمــاس" فــي لجنــة االنتخابــات بعــد يــوم أو 
يومين من تعيينه. وما تردد هـو أن العديـد مـن مرشـحي "حمـاس" المحتملـين تلقـوا تهديـدات مباشـرة أو 

أنهم سيقضون مدة السنوات األربع في السجن وليس في رئاسة المجالس وعضويتها في غير مباشرة ب
المجــالس التــي يمكــن أن تفــوز بهــا. كمــا ســاهمت أجهــزة األمــن فــي الضــفة الغربيــة بقســطها فــي هــذا 

 المجال.
، حيث لـم تـتمكن 2005يضاف إلى ما سبق، فشل تجربة المجالس التي فازت فيها "حماس" في العام 

ــــ"فتح". كمـــا أن وزارة الحكـــم المحلـــي مـــن ال ـــون ل ـــة منتمـــون أو موال عمـــل ألن مـــوظفي المجـــالس البلدي
ومختلف وزارات وأجهزة السلطة وسلطات االحتالل والدول العربية واألجنبية المانحة لم تتعاون معها، 

 وهذا أدى إلى عدم تمكنهم من توفير الخدمات التي انتخبوا من أجل تقديمها.
أن االنتخابات فـي الشـرط الفلسـطيني تحـت االحـتالل واالنقسـام ال تتـوفر فيهـا شـروط  ما سبق يوضح

الحريــة والنزاهــة، مــا يفــرض ضــرورة وأهميــة التوافــق الــوطني قبــل إجــراء االنتخابــات، وخصوصــًا قبــل 
إجراء االنتخابات العامة، لتعطيل تدخالت االحتالل، ولكي تكون خطوة على طريق إنهـاء االحـتالل. 

إدراكنــا لــذلك إال أننــا انحزنــا بصــعوبة بالغــة إلــى تأييــد إجــراء االنتخابــات المحليــة؛ لعلهــا تلقــي  ورغــم
 الحجر في المياه الراكدة، لكننا حذرنا منذ البداية من أنها نعمة قد تتحول إلى نقمة.

 ال يكفــي مــا ســبق لتفســير تــواري "حمــاس" وغيرهــا مــن الفصــائل وراء الكفــاءات وممثلــي العــائالت فــي
القـــوائم التـــي ســـتدعمها فـــي قطـــاع غـــزة. ويبـــدو أن وراء ذلـــك أســـباب عـــدة، ماليـــة وسياســـية، ومحاولـــة 
ـــة التـــي تهـــب بشـــدة ضـــد "حمـــاس" وجماعـــة اإلخـــوان المســـلمين فـــي  ـــاء أمـــام العواصـــف العاتي لالنحن
المنطقـــة. كمـــا تريـــد "حمـــاس" امتصـــاص غضـــب النـــاخبين فـــي قطـــاع غـــزة الـــذين عـــانوا األمـــرين منـــذ 
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ســـباب تتعلـــق بسياســـتها وأدائهـــا، أو بالضـــغوط الفلســـطينية واإلســـرائيلية والخارجيـــة التـــي لـــم حكمهـــا أل
 تمكنها من الحكم.

لقد قررت "حماس" خوض االنتخابات بناء على تقدير بأنها سـتفوز حتمـًا، وأن فوزهـا مضـمون بسـبب 
م جاهزيتـه، وخصوصـًا فشل السلطة والهوة المتزايدة بين القيادة والشعب، وشـرذمة خصـمها "فـتح" وعـد

 في قطاع غزة.
أما ا ن، فبعد وحدة "فتح" في قطاع غزة، وما جرى في الضفة من لملمة لصفوف "فتح" وسـط تهديـد 
كـــل مـــن يترشـــح خـــارج القـــوائم الفتحاويـــة بالفصـــل، ووســـط مـــا يشـــبه انســـحاب "حمـــاس" مـــن خـــوض 

ة فــي االنتخابــات الــذي لــم يتخــذ االنتخابــات مباشــرة قــد يــؤدي إلــى مراجعــة "حمــاس" لقرارهــا بالمشــارك
بســـهولة كمـــا تشــــير المعلومـــات، خاصـــة إذا قــــدرت تزايـــد احتماليـــة خســــارتها، وتحديـــدًا فـــي القطــــاع، 

 فـ"حماس" لن تتحمل خسارة في معقلها تفقدها ما تبقى لها من شرعية.
ذا حصــل ذلــك، نكــون قــد بــدأنا بمطالبــة فتحاويــة بتأجيــل االنتخابــات، وانتهينــا أو ســننت هي بمطالبــة وا 

حمســاوية بتأجيلهــا أو منعهــا أو تعطيلهــا فــي بعــض المواقــع إذا تزايــدت االحتمــاالت بالخســارة. فـــ"فتح" 
خاضت المعركة بتعليمات من أعلى المستويات بعدم االستعداد للخسارة في الضفة مهمـا كـان الـثمن، 

علــى العكــس مــن ذلــك، وبــأي شــكل، ومــا يمكــن أن ينجــز فــي غــزة زيــادة علــى البيعــة، بينمــا "حمــاس" 
 ألنها لن تقبل بأي خسارة في غزة، وأي فوز في الضفة هو مكسب إضافي لها.

 30/8/2016األيام، رام هللا، 
 
 مصالحة أم ترتيب ما بعد عباس؟! .55

 أ.د. يوسف رزقة
هــل تخشــى بعــض الــدول العربيــة مــا بعــد محمــود عبــاس؟! هــل بــدأت دول كاإلمــارات ومصــر البحــث 

اس؟! هـل يــدرك محمـود عبــاس الـذي ربمـا يلتقــي نتنيـاهو فـي أكتــوبر فـي ضــيافة فيمـا بعـد محمــود عبـ
 رجل روسيا القوي فالديمير بوتين هذه الحقيقة؟!

ثمـة مصـدر عربـي رفيـع المســتوى كمـا تقـول )دنيـا الــوطن( يضـم مصـر واألردن واإلمـارات والســعودية 
! وأشــار المصــدر رفيــع يبحــث مــع الطــرف الفلســطيني عــن حــٍل لمشــكلة دحــالن داخــل منظمــة فــتح؟

المستوى )تحتفظ دنيا الـوطن بـنص تصـريحاته( أّن اجتماعـات مكثفـة ع قـدت فـي ا ونـة األخيـرة علـى 
المخابرات( للـدول صـاحبة خارطـة الطريـق التـي أّسسـت لهـا مصـر وصـاغتها وهـي  -مستوى )األمن 

ة االنتخابــات البلديــة، اإلمــارات والمملكــة العربيــة الســعودية، بحيــث تســبق المصــالح-األردن  -مصــر 
دون اإلصـــرار علـــى عـــودة دحـــالن إلـــى اللجنـــة المركزيـــة لفـــتح؟! وقبـــل أيـــام تضـــمن البيـــان المصـــري 
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األردنــي الصــادر بعــد لقــاء الملــك عبــدهللا الثــاني بــالرئيس عبــد الفتــاح السيســي فــي القــاهرة عبــارة غيــر 
المركزيـة لحركـة فـتح للـم الشـمل  مسبوقة عن اإلشادة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ودعـوة اللجنـة

المصالحة مع دحالن  -كما تقول المصادر-وا عادة أبنائها تحت مظلة الحركة. ولم الشمل هذا يعني 
وفتح، قبل االنتخابات وقبل ما يسمونه المؤتمر الدولي. وأشار المصدر إلـى أنـه بغـرض نجـاح مهمـة 

المتجنحين، بإعـــادتهم للحركـــة، وا عـــادة الوســـطاء بقيـــادة مصـــر ينبغـــي أيًضـــا حـــّل مشـــكلة مـــا يســـمى بـــ
 صرف رواتبهم. 

رام هللا ومصــــر واإلمــــاراتن يؤكــــد أن التحــــرك المصــــري الســــعودي  -القيــــادي الــــذي يتنقــــل بــــين غــــزة 
األردني اإلماراتي كبير هـذه المـرة وحاسـمن مشـيًرا إلـى تجـاوب مـن اللجنـة المركزيـة والـرئيس أبـو مـازن 

 ادي أن تصدر قرارات مهمة قبل عيد األضحى بهذا الصدد؟!حيال هذه المبادرة. ويتوقع القي
ولكن رفيق النتشة رئيس هيئـة مكافحـة الفسـاد رد علـى األكبـاد هـذه وأكـد أن أًيـا مـن القضـايا الموجهـة 
ضد القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحالن لن تسـقط فـي حـال تمـت أي مصـالحة بينـه وبـين 

لجنــة المركزيــة لحركــة فــتح. وقــال فــي تصــريحات خاصــة أمــس الــرئيس الفلســطيني محمــود عبــاس وال
اإلثنين أن القانون سيأخذ مجراه فـي كافـة القضـايا التـي أديـن بهـا محمـد دحـالن بالفسـاد وأن المحكمـة 
هي سيدة الموقف في اتخـاذ اإلجـراءات المتعلقـة بهـذا الخصـوصن علًمـا أن القضـايا مـا زالـت مرفوعـة 

الرئيس محمود عباس ال يستطيع إسقاط هذه القضـايا بمراسـيم قانونيـة،  ضده في محكمة رام هللا، وأن
ألن محكمـــة قضـــايا الفســـاد هـــي التـــي تقـــرر بنـــاء علـــى اإلدانـــات المقدمـــة بحـــق دحـــالن باإلســـقاط أو 
عدمه. وقال إنه لم يسمع عن المصـالحة، وأنـه لـم يصـله أي توجيـه، وأنـه غيـر مخـول بسـحب قضـايا 

 الفساد؟!
ة هذه األخبار، ولست مستغربا أن النتشة لم يسمع بها، وأنـه لـم يتلـق توجيهـات لست أدري مدى صح

محددة، بينما هي تمأل موقع دنيا الوطن، ولست أدري لمـاذا هـذا االهتمـام العربـي الـذي يضـم )مصـر 
واإلمــارات، واألردن والســعودية( بقضــية دحــالن وفــتح؟! لــذا لــم أجــد إجابــة علــى هــذا االهتمــام الكبيــر، 

نمــا ترتيــب غيــر ا لحــديث فيمــا بعــد محمــود عبــاس، أي أن الهــدف ليســت المصــالحة فــي حــد ذاتهــا، وا 
 البيت بعد عباس، بحيث يكون دحالن هو مرشح هذه الدول. وهللا أعلم.

 29/8/2016فلسطين أون الين، 
 
 استحالة دور "إسرائيل" شرطيًا في العالم العربي .56

 معين الطاهر
 في المجلس الثوري لحركة فتح والمجلس العسكري األعلى ...كاتب وباحث فلسطيني، عضو سابق 
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منذ بدء تنفيذ المشروع الصـهيوني علـى أرض فلسـطين، واالعتقـاد السـائد أن الغـرب االسـتعماري زرع 
الكيــان الصــهيوني فــي وســط منطقتنــا العربيــة، ليشـــكل قاعــدًة متقدمــًة لالســتعمار فــي العــالم العربـــي، 

مصالح الغربيـة فيـه، وتجهـض أي حالـة نهـوٍض قـد تكتنفـه، عبـر قيامهـا تحرس تجزئته، وتدافع عن ال
 بدور الشرطي في المنطقة.

ذا كـان هـذا هـو أحـد المبـّررات الغربيـة للموافقـة علـى إقامـة الكيـان الصـهيوني بدايـة، إضـافة إلـى مـا  وا 
تأييـــد عـــرف بالســـعي للـــتخلص مـــن "المســـألة اليهوديـــة" فـــي أوروبـــا، ومـــن ثـــم االســـتمرار فـــي دعمـــه، و 

سياســاته االســتيطانية، وتمويــل حروبــه العدوانيــة الحقــًا، فــإن األســئلة المطروحــة هنــا، هــو هــل نجــح 
الكيان الصهيوني في القيام بدور شرطي المنطقة؟ وما هو الـدور الـذي يسـعى إليـه فـي هـذه المرحلـة؟ 

ذلـك علـى رؤيتـه وما هي األهداف التـي يسـعى إلـى تحقيقهـا؟ وكيـف يحـاول اسـتعادة دوره؟ ومـا تـأثير 
 لحل القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني؟

ال بــد مـــن التســليم أن الكيـــان الصــهيوني وداعميـــه نجحــوا فـــي غــرس فكـــرة أن الهــراوة الصـــهيونية فـــي 
المنطقــة جــاهزة ومســتعدة للتــدخل لحمايــة األنظمــة الحليفــة، أو لمنــع أي تطــور إيجــابي فيهــا يعــرض 

وبــذلك، فــإن اســتراتيجية الــردع والتحــذير مــن عواقــب أي مســاس بمصــالح المصــالح الغربيــة للخطــر. 
الغـــرب ظلــــت، علــــى الــــدوام، سياســــة غربيــــة وصــــهيونية دائمــــة، تجّســــدت باإليحــــاء بإمكانيــــة التــــدخل 
العســكري الصــهيوني المباشــر فــي مواجهــة أي تطــورات. وحتمــًا، كــان الســتراتيجية الــردع هــذه صــدى 

 ة.واسع في مجمل السياسات العربي
وهنا، ينبغي التفريق بين االعتداءات الصهيونية المتواصـلة التـي كانـت تجـري علـى طـول الحـدود مـع 
لبنان وسورية وقطاع غزة واألردن، وحتى الضربات الجوية التي وجهت إلى عمق هذه الدول، بغرض 
ا، فـــرض أمـــر واقـــع وتحقيـــق إنجـــازات جزئيـــة، ودور شـــرطي المنطقـــة الـــذي يعمـــل علـــى الهيمنـــة عليهـــ

والمساهمة في رسم سياساتها، والتحّكم بها، والقيام بدور إقليمي رئيس فيها ممـثاًل لمصـالحه السياسـية 
 وللغرب االستعماري.

سياســة مخلــب القــط االســتعماري وشــرطي المنطقــة لــم تطبــق عمليــًا إال فــي حــاالٍت محــدودة، قبــل أن 
 م حسين الكويت. تتراجع هذه السياسة، وت دفن في حرب الخليج إّبان غزو صدا

، بعـــد تـــأميم الـــرئيس جمـــال عبـــد 1956الحالـــة األولـــى: كانـــت فـــي العـــدوان الثالثـــي علـــى مصـــر عـــام 
الناصـــر قنـــاة الســـويس، إذ اســـتخدم العـــدوان اإلســـرائيلي مبـــّررًا للتـــدخل البريطـــاني والفرنســـي، بـــدعوى 

ا الجــيش المصــري بعــد حمايــة طــرق المالحــة الدوليــة. يومهــا احتلــت إســرائيل ســيناء التــي انســحب منهــ
نــزول القــوات األجنبيــة فــي منطقــة القنــاة، لكــن العــدوان فشــل فشــاًل ذريعــا أمــام اإلرادة المصــرية أوال، 
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وأمام ضغط المجتمع الدولي، بما فيه الواليات المتحدة األميركية، التي بدأت تحل مكان اإلمبراطورية 
 العدوان مسمارًا آخر في نعشها.البريطانية التي كانت شمسها قد بدأت تغيب، ليدق هذا 

، وحّقق فيه الجيش اإلسرائيلي نصرًا حاسمًا علـى 1967الحالة الثانية: كانت في حرب يونيو/ حزيران 
الجيوش العربية، يومها قيل إن وزير الحرب اإلسرائيلي، موشيه دايان، كان يجلـس فـي مكتبـه منتظـرًا 

عـرب. وبـدال مـن ذلـك، تلقـى الءات مـؤتمر الخرطـوم أن يقرع جـرس هاتفـه ليتلقـى مكالمـات الزعمـاء ال
الثالث الشهيرة، "ال صلح، ال اعتراف، ال مفاوضات"، وتنـامي العمـل الفـدائي ومعركـة الكرامـة وحـرب 
االستنزاف. ولم تستطع نكسة حزيران أن ت حدث اختراقًا إسرائيليًا في الواقع العربي، أو أن تلد الهزيمـة 

 الصهيوني.استسالمًا عربيًا للواقع 
 

 "أيلول" األردني وحرب أكتوبر
بخالف هـاتين الحـربين، وخـارج إطـار اسـتراتيجية الـردع والتلـويح بـالقوة، لـم تـتمّكن إسـرائيل مـن القيـام 
بدور الشرطي في األزمات التي عصفت في المنطقـة، وبـدا هـذا واضـحًا بعـد ثـورة العـراق والتظـاهرات 

ّبـــان التــي اجتاحــت األردن، حيــث اضـــطر البريطــ انيون إلــى إنـــزال قــواتهم فــي عّمـــان فتــرة محــدودة، وا 
المؤسفة، وتقـّدم القـوات السـورية فـي شـمال األردن، وفـي الوقـت الـذي كـان الملـك  1970حوادث أيلول 

حسين يبذل جهده، مع حكومته العسكرية التـي أنشـأها مـن أجـل تفويضـه باسـتدعاء قـواٍت أجنبيـة، إذا 
د المضـطربة، فـإن خيـار التـدخل العسـكري اإلسـرائيلي قـد اسـتبعد، دعت الحاجة في ظل أوضاع الـبال

وغايــة مــا ســمحت بــه الواليــات المتجــدة تحليــق للطيــران الصــهيوني فــوق أرتــال الــدبابات الســورية فتــرة 
 وجيزة.

، وعلى الرغم من حظر تدفق النفط العربي، فإن إسرائيل لم 1973أما في حرب أكتوبر/ تشرين األول 
قيام بدورها، وتـأمين اسـتمرار تـدفق الـنفط، ولـم تصـمد فـي هـذه الحـرب إال بفضـل الجسـر تتمّكن من ال

الجـوي األميركــي المباشـر والســماح لهـا باســتخدام المخـزون االســتراتيجي األميركـي مــن السـالح، وبعــد 
الحرب، اكتشفت الواليات المتحـدة أن عليهـا أن تتبـع اسـتراتيجية مختلفـة لضـمان تـدفق الـنفط يتضـمن 

 لتهديد بتدخلها المباشر.ا
ساهم نهوض الحركات القوميـة واليسـارية واإلسـالمية، وتشـكل الدولـة القطريـة العربيـة المسـتقرة نسـبيًا، 
وتراجع االستعمار على مستوى العالم، في الحد من فرص إسرائيل بالقيام بدور الشـرطي المباشـر فـي 

ن كان قد بقي محتفظـًا بالهالـة التـ ي أحـاط نفسـه بهـا فتـرة الحقـة، لـم تفلـح المحـاوالت العالم العربي، وا 
الصهيونية خاللها، حربًا أو سلمًا، في اختراق النظام العربي الرسمي، ذلك أن اتفاقية كامب ديفيد مع 
مصــر الســادات لــم تــؤدِّ إلــى تغلغــل العــدو الصــهيوني داخــل الصــف العربــي، بقــدر مــا أدت إلــى عزلــة 
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ن ودخــول الجــيش اإلســرائيلي أول عاصــمة عربيــة، وتنصــيب بشــير النظــام المصــري، أمــا اجتيــاح لبنــا
الجميل رئيسًا للبنان، من خالل مدافع الدبابات اإلسـرائيلية المرابطـة حـول القصـر الجمهـوري، وتوقيـع 

سرائيل، ليصبح لبنان الدولة الثانية التي توقع صلحا معها، فقـد انهـار هـذا  17اتفاق  أيار بين لبنان وا 
ضعة أشهر. اغتيل بشير الجميل، قبل أن يدخل قصر بعبدا، وتم إلغاء االتفاق بعد كله في غضون ب

فترة وجيزة، لينهار الحلم اإلسرائيلي، وينهار معه الشريط الحدودي والجدار "الطيب"، ويضطر الجيش 
، بفعـل المقاومـة التـي أفقدتـه كـل مـا أنجـزه فـي 2000اإلسرائيلي إلى االنسحاب مـن جنـوب لبنـان عـام 

 .1976بنان منذ ل
ـــيج األولـــى  وجـــاءت الضـــربة القاصـــمة لـــدور الشـــرطي اإلســـرائيلي فـــي المنطقـــة فـــي أثنـــاء حـــرب الخل

، فـــي حينهـــا، شـــكلت الواليـــات المتحـــدة قـــوة عســـكرية مـــن 1991-1990واحـــتالل صـــدام الكويـــت عـــام 
إسـرائيل  مختلف دول العالم، ومن ضمنها قـوات مـن دول عربيـة، لتحريرالكويـت، فـي حـين تـم اسـتثناء

من المشاركة في التحالف الدولي، وعلى الرغم من تهديد صدام بقصفها بالصواريخ، بـل والقيـام بـذلك 
فعــاًل، مــن دون أن يتجــرأ رئــيس الحكومــة اإلســرائيلية، إســحاق شــامير، بــالرد ولــو بطلقــة واحــدة علــى 

رها، وال لعـدم رغبتـه الجامحـة الصواريخ العراقية، ليس خوفًا من القدرة العسـكرية العراقيـة التـي تـم تـدمي
في أن يشارك الحلفـاء نصـرهم، ولكـن إذعانـًا منـه إلمـالءات الواليـات المتحـدة وضـغوطها، وهـي التـي 
بلـغ حرصـها علـى تجنـب شـبهة مشـاركة إسـرائيل فـي الحـرب الـدائرة فـي الخلـيج، أن امتنعـت طـائراتهم 

و اسـتخدام مخـزون األسـلحة والـذخائر عن التحليق، عبر مجالها الجوي، في طريقها لضرب العراق، أ
ـــة المـــدن  ـــة بطواقمهـــا حماي ـــاتريوت أميركي ـــات صـــواريخ ب ـــت بطاري ـــديها، وتول االســـتراتيجي المحفـــوظ ل

 )اإلسرائيلية( من الصواريخ العراقية. 
كان لهذا القرار مغزاه الكبير، لم تعد إسرائيل الشرطي المعتمد القـادر علـى حمايـة المصـالح األميركيـة 

ربيـة فـي المنطقـة، بـل أصـبحت، بحكـم حالــة العـداء العربـي الشـعبي ضـدها، عبئـًا علـى حلفائهــا أو الغ
الغـربيين، المطـالبين دومــا بـاإلعراب عــن اسـتعدادهم لتـوفير ضــماناٍت لحمايـة أمنهــا ووجودهـا. أصــبح 
، شرطي المنطقة يحتاج من يضمن له سـالمته واسـتمرار وجـوده. وازدادت عزلتـه فـي المنطقـة العربيـة

كما تنامت الضغوط الدولية عليه، من أجل إجبـاره علـى تقـديم تنـازالٍت، ولـو محـدودة، فـي مفاوضـات 
 السالم.

 
 ما بعد "أوسلو"

ــــادئ )أوســــلو( بــــين منظمــــة التحريــــر  ــــر اتفــــاق إعــــالن المب جــــاء االختــــراق األول للوضــــع العربــــي عب
سـرائيل، لتكـون الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية، وتاله بسرعة قياسية اتفـاق وا دي عربـة بـين األردن وا 
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األردن الدولــة الثالثــة التــي تبــرم اتفاقــًا مــع إســرائيل، بعــد مصــر ومنظمــة التحريــر الفلســطينية. الخطيــر 
فـــي "أوســـلو" أنـــه اتفـــاق بـــين أصـــحاب األرض والقضـــية وعـــدّوهم، مـــا أعطـــى مبـــّررًا لعـــدد مـــن الـــدول 

لفــتح مكاتــب تمثيــل إســرائيلية بمســتويات مختلفــة، مــا العربيــة، مثــل تــونس وموريتانيــا وقطــر والمغــرب، 
 دام صاحب البيت قد فتح لهم الباب لذلك. 

اعتقــدت إســرائيل أن ســالمها مــع الفلســطينيين ســيفتح البــاب واســعًا أمامهــا لعالقــاٍت مــع الــدول العربيــة 
لتحريــر أن ذلــك واإلســالمية ودول العــالم الثالــث المؤيــدة للقضــية الفلســطينية، واعتقــدت قيــادة منظمــة ا

، إال أن سياسـة األرض 1991سيساهم في فك عزلتها العربية التي أحاطت بها بعـد حـرب الخلـيج فـي 
مقابـــل الســـالم قـــد انهـــارت أمـــام أول امتحـــاٍن عملـــي لهـــا، اغتيـــل إســـحق رابـــين )كـــان رئـــيس حكومـــة 

إسـرائيل االنسـحاب، ، واندلعت االنتفاضة الثانية بعـد رفـض 1995إسرائيل( في نوفمبر/ تشرين الثاني 
واستشـهد ياســر عرفــات، واجتــاح الجــيش اإلســرائيلي الضــفة الغربيـة، معلنــًا عــودة قواتــه للعمــل فــي كــل 

 مناطقها.
خــالل ذلــك وبعــده، تمــت إعـــادة إنتــاج اتفــاق أوســلو بطريقــٍة أكثـــر ســوءًا مــن ســابقتها، عبــر اتفاقيـــات 

مجاني لألرض الفلسطينية. وفي ظـل هـذه التنسيق األمني التي حولت السلطة إلى حارس لالحتالل ال
االتفاقات، تنامى االستيطان بشكل لم يسبق له مثيل، إذ بلغ عدد المسـتوطنين فـي الضـفة الغربيـة مـا 

من مساحة  %62ألف مستوطن، يسيطرون على أغلب منطقة )ج(، والتي تبلغ مساحتها  780يقارب 
ولتين نهايـــًة محتومـــة، ووضـــع الســـلطة الضـــفة، وتعثـــرت كـــل أشـــكال المفاوضـــات، مـــا جعـــل لحـــل الـــد

 الفلسطينية ومستقبلها ووظيفتها أمام مستقبٍل بات المتحكم الرئيس به العدو الصهيوني.
أّدى تعثر الحل مع الفلسطينيين إلى وقف المبّررات للتطبيع العربـي الرسـمي مـع إسـرائيل عبـر البوابـة 

ر هـــذا المـــدخل جـــزءًا مـــن نســـيج المنطقـــة الفلســـطينية، وفقـــدت بـــذلك إســـرائيل فرصـــتها لكـــي تكـــون عبـــ
 وأنظمتها، يؤهلها من جديد لتأدية دورها المفقود.

ذا كان ذلك، باإلضافة إلـى أحـداث الربيـع العربـي قـد أدى إلـى إغـالق ممثليـات إسـرائيلية فـي بعـض  وا 
ا العواصــم العربيــة، مثــل تــونس أو قطــر، إال أن عوامــل الثــورة المضــادة التــي اســتعادت مكــامن قوتهــ

فتحـــت البـــاب مجـــّددًا لعالقـــاٍت مـــع أطـــراف عربيـــة مختلفـــة، تســـعى إســـرائيل مـــن خاللهـــا إلـــى اســـتعادة 
 دورها، بحسبانها جزءًا من المنظومة اإلقليمية وطرفًا رئيسيًا في صراعاتها.

 لم تستطع الدبابة اإلسرائيلية أن تفرض تطبيعًا رسميًا عربيًا معها، ولم تستطع المفاوضات الثنائية أن
تفرض مثل هذا التطبيـع، علـى الـرغم مـن المحـاوالت الخجولـة التـي تمـت، بعـد اتفـاق أوسـلو، للتطبيـع 
سـرائيل، ذلـك أن القضـية الفلسـطينية حافظـت علـى مكانتهـا قضـية مركزيـة  بين بعض الدول العربيـة وا 

ونحلهــا.  لألمــة العربيــة، وبقــي العــدو الصــهيوني العــدو الــرئيس لألمــة، علــى اخــتالف أنظمتهــا ومللهــا
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منعت هذه المعادلة الكيان الصهيوني من االختراق العلني للمنظومة العربية ككل، ولـم تمّكنـه حـاالت 
 االختراق المحدودة )كامب ديفيد، أوسلو، وادي عربة( من أن يكون طرفًا فاعال في هذه المنظومة.

 
 دور الثورات المضادة

اب أحداث الربيع العربي والثورات المضاّدة، وتتعلق لكن، ثّمة مفاهيم بدأت تتغير في منطقتنا في أعق
ـــد الرئيســـي  ـــم تعـــد إســـرائيل، فـــي رأي بعـــض القـــوى واألنظمـــة، التهدي بأولويـــات الصـــراع وأطرافـــه، إذ ل
ـــًا يهـــّدد األمـــة  ـــذي ارتـــدى طابعـــًا طائفي للمنطقـــة، واخـــتلط الصـــراع السياســـي مـــع الخـــالف المـــذهبي ال

تمــّدد النفــوذ اإليرانـــي فــي المنطقــة يشـــكل التهديــد األول، وربمـــا باالنقســام والتمــزق، ورأى بعضـــهم أن 
األخيــر، إضــافة إلــى الرغبــة الجامحــة فــي الــتخلص مــن الحركــات اإلســالمية، المعتــدل منهــا أم التــي 

 اتخذت أشكااًل متطرفة، تكفر الجميع وتحارب الكل.
بـدأت تتحـّدث عـن اجتمـاع المـال  فتح هذا المجال واسعًا لتغييرات عميقة في السياسة اإلسرائيلية التي

العربي والقدرة اإلسرائيلية، على حد تعبير وزير الحرب الحـالي، أفيغـدور ليبرمـان. اعتقـد قـادة الكيـان، 
المتجه أكثر فأكثر نحو اليمين الصـهيوني الفاشـي، أن ثمـة فرصـة سـانحة للعـب دور إقليمـي مباشـر، 

عــدو مشـترك للطـرفين، وهــو المنفـذ الـذي تســعى  عبـر التحـالف مــع جـزء مـن النظــام العربـي، واخـتالق
 إسرائيل للدخول منه عبر تعميق حالة االصطفاف المذهبي في المنطقة. 

( قال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسـرائيل كسـبت، فـي هـذه 2014بعد اجتياح غزة )
ي المنطقــة وتجـــاه الفلســطينيين فـــي الحــرب، حلفـــاء اســتراتيجيين جـــددًا، وبــدأت السياســـة اإلســرائيلية فـــ

التغيير، لم يعد االستيطان أو ضم أجزاء مـن الضـفة الغربيـة، فـي نظـر القيـادة اإلسـرائيلية، شـيئًا ضـد 
السـالم، بـل إن مفهــوم السـالم بذاتـه قــد تغّيـر، فحسـب المــدير العـام لـوزارة الخارجيــة، دوري غولـد، فــي 

سـعودي المتعاقـد، أنـور عشـقي، فـي القـدس المحتلـة، ينتقـد لقائه، فـي يوليـو/ تمـوز الماضـي، بـاللواء ال
المفهــوم الســائد حــول الســالم مــع الفلســطينيين كمســاعد علــى التطبيــع مــع العــالم العربــي، إذ يعتقــد أن 
العكس هـو الصـحيح، "إذ أن تحسـين العالقـات مـع العـالم العربـي قـد يهيـم المسـرح الختـراق مسـتقبلي 

 مع الفلسطينيين". 
وضــوع الفلســطيني هاجســًا عنــد القيــادة اإلســرائيلية، والتــي عبــر ليبرمــان عــن سياســتها التــي لــم يعــد الم

أطلق عليها اسم العصا والجزرة، فهي، على المستوى الداخلي، تسعى إلى تفكيك السلطة الفلسطينية، 
ي وا عــادة تركيبهــا كــي تتكيــف مــع الوقــائع التــي صــنعها االحــتالل، بحيــث لــن يكــون لمــا يتبقــى منهــا فــ

النهاية أكثر من سيادٍة محدودٍة على السكان في تجمعـاتهم الكبـرى. وعلـى المسـتوى الخـارجي، ترتيـب 
عالقــات إســرائيل اإلقليميــة، بحيــث يعــود إلســرائيل دورهــا الــذي فشــلت فيــه ســابقًا، حيــث يصــبح العــدو 
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مسـار القضـية العبًا أساسيا في صراعات المنطقة، وطرفًا مباشرا فيهـا، وفـي ذلـك خطـورة كبـرى علـى 
الفلسطينية، ومحاولة جديدة مـن أجـل تصـفيتها، وسـط صـمٍت عربـي يتحـّدث عـن "سـالم دافـم"، وعـن 
"مخرج للقضية"، من دون أي حديٍث عن حقوٍق مشروعة للشعب الفلسطيني، كما في تصريحات عبد 

ينــذر  الفتــاح السيســي أخيــرًا. وفــي مواجهــة ذلــك، ثمــة عجــز فاضــح فــي أوســاط الســلطة الفلســطينية،
بمخــاطر كبــرى، تتهــدد القضــية المركزيــة لألمــة العربيــة، لــوال بعــض مــن أمــل فــي جيــل عربــي يقــاوم 

 التطبيع، وجيل فلسطيني يمتهن المقاومة.
 29/8/2016العربي الجديد، لندن، 

 
 نعم لمبادرة "لجنة المتابعة العربية" إلنهاء االنقسام .57

 عريب الرنتاوي 
إلنهـاء االقتسـام، ال تكتسـب أهميتهـا مـن مضـمونها، بـل ” متابعـة العربيـةلجنة ال“المبادرة التي أطلقتها 

 من هوية الجهة التي أطلقتها وتقف خلفها وتعمل على إنفاذها بكل السبل واألدوات المتاحة.
من حيث المضمون، المبـادرة تتحـدث عـن حكومـة وحـدة وطنيـة تتـولى السـلطة قـواًل وفعـاًل فـي الضـفة 

اء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون فترة تمتد من ستة أشهر إلى عام والقطاع، تشرف على إجر 
واحـــد، علـــى أن تتعهـــد األطـــراف بـــاحترام نتـــائج االنتخابـــات، فتلتـــزم األقليـــة بحكـــم األغلبيـــة، علـــى أن 
تراعـي األغلبيــة حقــوق ومصـالح ودور ومشــاركة األقليــة ... بهـذا المعنــى، لــيس فـي نصــوص المبــادرة 

لــف عــن ركــام المبــادرات واالتفاقــات والتفاهمــات التــي ســبق وأن أبرمــت فــي حــوارات جديــد نــوعي، يخت
 غزة وغيرها. –الدوحة  –القاهرة 

بـين ” وسـيط“يبدو األمر مختلفًا تمامًا هذه المرة، فـنحن ال نتحـدث عـن ” المبادر“لكن من حيث هوية 
بمكانـة اعتباريـة مهمـة  طرفي االنقسام، بل عن مكون أصيل من مكونات الشـعب الفلسـطيني، يحظـى

عّمـدها بصــموده األســطوري علــى أرضـه، ونجاحــه الفــائق فــي حفـظ هويتــه الوطنيــة، ونضــاله الــذي ال 
والعمــل ” الوحــدة“و"الوطنيــة"... وهــو فريــق نجــح فــي اجتيــاز اختبــار ” المواطنــة“يتوقــف النتــزاع حقــوق 

رية والسياسية تنضوي تحت راية المشترك، فخاض االنتخابات في قائمة موحدة، ومختلف كياناته الفك
، أي أنـه فريـق قـدم نموذجـًا فـي العمـل الـوطني الموحـد الـذي ال يلغـي التعدديـة ”لجنة المتابعة العربية“

 وال يصادر الخصوصية.
القائمون على المبادرة، وفي مقدمهم األستاذ محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، يعرفون تمـام المعرفـة، 

لعقبــات التــي تعتــرض إنهــاءه ... فهــم مــن أهــل مكــة أيضــًا، األدرى بشــعابها ... تعقيــدات االنقســام وا
مطلـون علــى األبعــاد الداخليــة واإلقليميــة التــي أســهمت فــي تعميــق االنقســام وتكريســه ... ولــيس خافيــًا 
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التي نمت ” جماعات المصالح”و” الطفيليات“عليهم، أنهم ليسوا بصدد نزهة قصيرة، وأنهم سيواجهون 
ع االنقســام فـــي العشــرية الســوداء األخيـــرة ... لكــنهم مــع ذلــك، مصـــممون علــى ســلوك هـــذا علــى جــذ

الدرب، بروحية نضـالية عاليـة، وبنزعـة تشـاركية أصـيلة، مـع كـل القـوى الحيـة والجماعـات الفلسـطينية 
 المناضلة في سبيل إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة.

واهم وخاسر ال ” المعادلة الصفرية“ل من طرفيه بعقلية يؤمنون بأن ال رابح من االنقسام، وأن من يعم
وأن الشعب الفلسطيني ” خاسر –خاسر “محالة، وأن المعادلة الواقعية التي تتحكم بقوى االنقسام هي 

 ضاق ذرعًا باستمرار حالة التشظي، وأنه سيتحرك ال محالة، وربما عاجاًل قبل آجاًل، لوضع حد لها.
ة المصالح العليا والحاجات الملحة وشروط االنتصار في المواجهـات الراهنـة يتحدثون مع الفريقين بلغ

والمقبلــة مــع المشــروع االســتيطاني التوســعي العنصــري اإلســرائيلي، وهــم يتلقــون ردود أفعــال مشــجعة 
حتى ا ن: الرئيس عباس، قبل مسبقًا بما ستنتهي إليه جهود الفريق في هذا المجال، مـن دون تحفـظ 

محمــد بركــة ... وحركــة حمــاس، أعطــت الفريــق ضــوًء أخضــر للمضــي فــي مســعاه، مبديــة كمــا أبلغنــا 
االستعداد للتجاوب مع جهوده، فيما األطراف األخرى، من فصـائل وقـوى وشخصـيات ومجتمـع مـدني 
وقطاع أعمال، تدعم بقوة مسعى الفريق ... على هذه العوامل مجتمعـة، تنعقـد آمـالهم ورهانـاتهم علـى 

 از الدرب الشائك والطويل.النجاح، واجتي
الــــذي يليــــق بالعمــــل السياســــي والــــوطني الجــــدي، لكــــنهم ” التهــــذيب“يخــــاطبون طرفــــي االنقســــام بكــــل 

فـي الخطـاب والمخاطبـة، إذا مـا تبـين لهـم أن ثمـة مـن يماطـل ويسـوف ويغلـب ” أقل تهـذيباً “سيكونون 
استراتيجية للشعب وحركته مصالح أنانية وحسابات مؤقتة على ما هو مصلحة وطنية عليا وحسابات 

 الوطنية وقضيته العادلة ومشروعه في الحرية واالستقالل.
ذ يعتمدون اليوم، لغة الحوار واإلقنـاع  ، فـإنهم لـن يتورعـوا عـن اللجـوء ”والمجادلـة بـالتي هـي أحسـن“وا 

ــــف األدوات النضــــالية إلنجــــاز مهمــــتهم، ومــــن بينهــــا الــــدعوة لتســــيير المظــــاهرات وتنظــــيم  ــــى مختل إل
عتصـامات واإلضــرابات فــي الــداخل والشــتات، إن لــزم األمـر ... هــم مــدركون تمامــًا ألهميــة تمكــين اال

مشــروع إنهــاء االنقســام مــن الـــزخم الشــعبي وقــوة الضــغط الالزمــة علـــى األطــراف حتــى تجــنح لخيـــار 
المصــالحة ... وهــذا مــا افتقدتــه لألســف، كافــة المبــادرات الســابقة التــي انطلقــت فــي الســنوات العشــر 

 األخيرة.
مبــادرة لجنــة المتابعــة، تــوفر للشــعب الفلســـطيني فرصــة حقيقيــة لتجــاوز االنقســام، أن أمكــن للقـــائمين 
عليهــا توســيع نطــاق تحــركهم وتحالفــاتهم إلــى الضــفة والقطــاع والشــتات، وتشــكيل جبهــة عريضــة فــي 

ن الـداخل(، وغيـر مواجهة رياح التقسيم واالنقسام، وهي مبادرة نضـالية مسـتقلة، ونابعـة مـن الـذات )مـ
محكومــة بأيــة أجنــدات إقليميــة، ظاهرهــا فيــه الرحمــة وباطنهــا فيــه العــذاب ... ولهــذا فهــي تســتحق كــل 
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ذ أضع توقيعي على هذه المبادرة بال تحفظ، فإنني أدعـوا جميـع المخلصـين  الدعم واإلسناد والتأييد، وا 
بعة كتفًا لكتف، لتحقيق مراميها، كما والشرفاء من أبناء شعب فلسطين، لتأييدها والعمل مع لجنة المتا

أدعو كل الغيورين على قضية فلسطين، من أشقاء هذا الشعب وأصدقائه، للتعبير عـن إسـنادهم لهـذه 
المبــادرة، والقيــام بمــا هــو متــاح مــن أنشــطة وتحركــات، إلظهــار هــذا الــدعم، فالــدعم حــين يظــل حبــيس 

ة مادية جبارة، حين يتـرجم بسلسـلة مـن األنشـطة الصدور والعقول، كأنه لم يكن، لكنه سيتحول إلى قو 
 واألفعال الواقعية الملموسة، فدعونا ال نضيع المزيد من الوقت.
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 على أبواب عملية االقتراع تسعى كل من حماس والسلطة إلى ترتيب األوراق من أجل الفوز بها
 رؤوبين باركو

تشــرين أول فــي غــزة وفــي يهــودا والســامرة فــإن الســاحة  8االنتخابــات البلديــة المخطــط لهــا فــي عشــية 
الفلسطينية متقدة. تعاني منظمة التحرير من أمراض كثيرة ومن ضمنها تمرد مسلح في نابلس وغياب 
الشـــرعية الســـلطوية ألبـــو مـــازن وأجهزتـــه. باإلضـــافة إلـــى ذلـــك هنـــاك انقســـامات فـــي صـــفوف الســـلطة 

 سطينية والتوتر ينبع من الفهم بأن عجلة التاريخ بحاجة إلى جيل جديد من القيادة.الفل
الســـلطة الفلســـطينية وخاصـــة حركـــة فـــتح تحـــاوالن وضـــع مرشـــحين متفـــق علـــيهم وعقـــد التحالفـــات مـــع 
نهــاء الخالفــات المتصــاعدة فــي أوســاط النشــطاء وأجهــزة الســلطة عــن طريــق فــرض  الحمائــل المــؤثرة وا 

د الصفوف أمام حماس. األمر ذاته في غـزة التـي تتهيـأ لفـرض نتـائج االنتخابـات علـى تفاهمات لتوحي
 السكان عن طريق القمع والتخويف والمسيرات العسكرية والتهديد.

األطــراف تشــهر ببعضــها الــبعض بزعرنــة وباســتخدام االعيــب غيــر ديمقراطيــة. كــل طــرف ينظــر إلــى 
علــى التأييــد والســيطرة فــي المســتقبل، وستشــكل نتــائج  الوظــائف التــي ســتكون فارغــة كقــوة إداريــة تــؤثر

تعكس معادلة القوة الحقيقية للحركتين المتنافستين من اجل االنتخابات « بالونات تجارب»االنتخابات 
 للمجلس التشريعي ورئاسة السلطة الفلسطينية.

السـامرة ال زال الوضع في غزة ويهـودا والسـامرة يشـير إلـى طريـق مسـدود وتنـاقض بنيـوي: فـي يهـودا و 
بسـبب  2006يحدث سيناريو الرعب الذي من الممكن فيه أن تفـوز حمـاس مـرة أخـرى كمـا حـدث عـام 

تصــويت االحتجــاج الجمــاهيري ضــد فســاد الســلطة الفلســطينية. إال أن الســلطة الفلســطينية تتخــذ هــذه 
الجمهـور يعـارض المرة خطوات مانعة لكـبح هـذا السـيناريو. األمـر ذاتـه فـي غـزة حيـث أن الكثيـر مـن 

« مهتمـة»حماس بسبب التدمير والكوارث والفقر والبطالة التي سـببتها. تشـير التقـارير إلـى أن حمـاس 
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فــي هــذه األيــام فــي أبعــاد الخالفــات بــالقوة بعيــدا عــن صــندوق االقتــراع وحســب تجربــة الماضــي فإنهــا 
 رائيل.ستسعى إلى تحسين مكانتها قبل االنتخابات عن طريق خطف أو عملية ضد إس

بنـــوع مـــن الحـــذر قـــدمت حمـــاس مرشـــحين مســـتقلين ومـــؤثرين خوفـــا مـــن أن مرشـــحين واضـــحين ســـيتم 
ـــدون أن يتضـــرروا  ـــات ب ـــالهم. إذا فـــاز هـــؤالء المرشـــحين فـــي االنتخاب « ســـيخرجون مـــن الخزانـــة»اعتق
سرائيل بالنتائج. ذا خسرت فسوف تتهم السلطة الفلسطينية وا   كحمساويين. وا 

السعودية، األردن من أجل تحريك المصـالحة بـين محمـد دحـالن وأبـو مـازن  تعمل في الخلفية مصر،
وتقديم دحالن كوريث ممكن للـرئيس. الحـديث هـو عـن أسـير سـابق وخبيـر فـي األمـن الفلسـطيني ولـه 
تــأثير علــى حمــاس ونــاجح اقتصــاديا ولــه عالقــات مــع الــدول العربيــة وحتــى اإلســرائيليين باســتطاعتهم 

وقد يؤدي هذا األمر إلى حل المسألة الفلسطينية « توصية»خطوة كهذه ليست  التحاور معه. يبدو أن
التي أصبحت غريبة عـن العـرب. حيـث تحولـت المسـألة الفلسـطينية إلـى شـوكة تلحـق الضـرر بجهـود 

 التهيؤ االستراتيجي العربي أمام اإلرهاب اإلسالمي الداخلي وأمام إيران.
 29/8/2016إسرائيل اليوم 
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