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*** 
 

 أبو ردينة: االستيطان غير شرعي والتحذير األمريكي وحده ال يكفي  .1
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الخميس، إن العطاءات  :وفا -رام هللا 

ي الفلسطينية، تتطلب التوجه إلى االستيطانية الجديدة التي أقرتها الحكومة اإلسرائيلية في األراض
 مجلس األمن الدولي، الستصدار قرار بإلزام إسرائيل، بوقف النشاطات االستيطانية المدانة دوليا.

وحدة  500جاء ذلك ردا على إعالن حكومة االحتالل يوم أمس، الموافقة على خطط لبناء أكثر من 
 سكنية في الضفة الغربية".

تيطان غير شرعي، ومخالف لكل القوانين واألعراف الدولية، ويستدعي وأضاف أبو ردينة، إن االس
تحركا دوليا لوقفه، موضحا "أن القيادة الفلسطينية بالتنسيق مع الجامعة العربية، والمجموعة الوزارية 

الدولي، الستصدار  األمنفي عقد جلسة لمجلس  اإلسراعالعربية ستجري اتصاالت دولية، من أجل 
ستيطان، الذي بات يشكل خطورة كبيرة وغير مسبوقة، ما يخلق مناخا سيؤدي إلى قرار بوقف اال
 عواقب وخيمة".

وأكد الناطق الرسمي أن "التحذير األمريكي من التوسع االستيطاني في األراضي الفلسطينية وحده ال 
لتي تهدد على وقف نشاطاتها االستيطانية ا اإلسرائيليةيكفي، والمطلوب تحرك فعلي يجبر الحكومة 

 والدولية، الرامية إلى استئناف العملية السياسية". اإلقليميةبتقويض الجهود 
 1/9/2016، وفا-وكالة األنباء الفلسطينية

 
 إلى مجلس األمن إلدانة االستيطان والمطالبة بوقفهمنظمة التحرير تتوجه  .2

الستصدار قرار يدين قررت منظمة التحرير الفلسطينية أمس التوجه إلى مجلس األمن : رام هللا
 االستيطان في أراضي دولة فلسطين ويطالب إسرائيل بوقفه.

وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة الدكتور أحمد مجدالني إن الرئيس محمود عباس سيدعو إلى 
 اجتماع للجنة المتابعة العربية قريبًا لتقديم مشروع قرار عربي إلى مجلس األمن.

 2/9/2016الحياة، لندن، 
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 عريقات يخاطب الخطوط البلجيكية حول قرارها إعادة النظر في منع منتجات المستعمرات .3
بعث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رسالة إلى : وفا –رام هللا 

ات مدير عام الخطوط الجوية البلجيكية برنار غوستان حول قرارها إعادة النظر في منع منتج
 المستعمرات على متن رحالتها.

وفي رسالته، تحدث عريقات عن "المباالة غير حذرة تجاه الموقف األوروبي والذي يعتبر، طبقا 
، وخاصة الضفة الغربية، أراض 1967للقانون الدولي، أن األراضي المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 

دولة فلسطين حتى يرى بنفسه الواقع، وليرى ودعا عريقات، غوستان لزيارة  ليست جزءا من إسرائيل".
"مليونين وتسعمائة ألف مواطن فلسطيني يعيشون تحت نظام عسكري شديد القسوة، في الوقت الذي 

 ألف مستوطن إسرائيلي تحت القانون اإلسرائيلي". 600يعيش فيه 
 1/9/2016، وفا-وكالة األنباء الفلسطينية

 
 المرشحين المستقلين لعدم ثقة الجمهور بها : فتح تتبنىنائب عن حماس بالتشريعي .4

قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس في الضفة الغربية نايف الرجوب إن حركة فتح 
لجأت إلى تبني المستقلين في االنتخابات المحلية القادمة ألنها تعلم بأن الجمهور سيحجب عنها 

جوب في تصريح صحفي يوم الخميس، أن المرشحين وأضاف الر  الثقة لسوء إدارتهم وكثرة مفاسدهم.
غير المحسوبين على فتح تالحقهم أجهزة األمن سواء الفلسطينية أو اإلسرائيلية، مشيرًا إلى أن فتح 
تحاول إخالء الساحة من الالعبين السياسيين عبر جعل المنافسين لها تحت رحمة أجهزة األمن، 

تدعم إال المجالس التي ترعى مصالحها وتدفع الثمن والتلويح بدعم الجهات المانحة التي لن 
 السياسي المطلوب مقابل هذا الدعم.

ونبه إلى أن حركة حماس لجأت لدعم المستقلين والكفاءات والمهنيين ألسباب معروفة، ولكن فتح 
تحاول استغالل ذلك لتعلن فوزها بأغلبية عبر استغالل ورقة المستقلين والعائالت وجعلهم تحت 

 ها، وهو شيء بعيد عن الشفافية والنزاهة ويخلق بيئة غير ديمقراطية.جناح

 

 1/9/2016، موقع حركة حماس

 

 "صحة" غزة خالل افتتاح الهالل القطري لقسمي أشعة: قطر شكلت رافعة للخدمات الصحية  .5
 أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة أن دولة قطر قدمت إضافات نوعية للقطاع محمد جمال: -غزة 

 الصحي في ظل األزمة الكبيرة التي يعانيها منذ سنوات، وشكلت رافعة للخدمات الصحية من خالل
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جاء  المشاريع الجديدة والكبيرة للمؤسسات القطرية التمثيلية بغزة من أبرزها الهالل األحمر القطري.
صصي بمجمع ذلك خالل افتتاح الهالل القطري لقسمي األشعة وجراحة القلب بمبنى الجراحات التخ

 الشفاء الطبي في مدينة غزة.
  2/9/2016الشرق، الدوحة، 

 

 السلطة الوطنية ومنظمة التحرير ضد   ترحب بإلغاء محكمة أمريكية حكما   الفلسطينية الحكومة .6
رحبت حكومة الوفاق الوطني، بإلغاء محكمة أمريكية حكما ضد السلطة الوطنية ومنظمة : رام هللا

ثر دعوى كانت رفعتها عائالت إسرائيلية من أصل أمريكي على خلفية أحداث التحرير الفلسطينية، إ
انتفاضة األقصى، وزعمت أن أفرادا منها لقوا مصرعهم خالل هجمات ضد مستوطنين في األرض 

وأشاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، بجهود وزارة المالية وجهود  الفلسطينية.
ي عملت طوال الفترة السابقة بشكل حثيث حتى تكللت بإسقاط "الحكم"، والذي المؤسسة الفلسطينية الت

سقاطا لمحاولة ابتزاز منظمة التحرير والسلطة الوطنية، عن طريق إلصاق  يعد تسجيال لنصر كبير وا 
 بها. اإلرهابشبهة 

رير قال وزير المالية شكري بشارة إن نجاح السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحبدوره، 
الفلسطينية في القضية المسماة "سوكلوف" يشكل سابقة مهمة، في سبيل منع رفع أية قضايا مستقبلية 

 ضد فلسطين.
 1/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 كمنح  مليون دوالر 450حصول السلطة على أقل من توقع وزير المالية الفلسطينية ي .7

ا تطرق بشارة إلى الوضع المالي الحالي للسلطة الوطنية، قال وزير المالية شكري بشارة كم: رام هللا
"أننا ال زلنا نعاني من عجز مالي، رغم تحسن الجباية الضريبية، وارتفاع "الرديات الضريبية"  بقوله:

 من الجانب اإلسرائيلي عبر المقاصة".
فع قيمة "الرديات إننا تمكنا من رفع قيمة الدخل المحلي العائد من الجباية الضريبية، ور ": وأضاف

 ."الضريبية" من الجانب اإلسرائيلي، لكن في المقابل فإن المصروفات والتزامات الحكومة ارتفعت
مليون دوالر كمنح  450وحول المنح الدولية، قال إن وزارة المالية ال تتوقع حصولنا على أكثر من 

، هذا إلى جانب أن كثير من أموال لهذا العام، فيما كنا نتلقى سابقا ما يتجاوز المليار دوالر منحا
المانحين من ضمن المبلغ المقدم هذا العام، تذهب إلى إعمار قطاع غزة، لذلك فال يمكن االستمرار 

 وأضاف وزير المالية: إن "السياسة المالية في بلد لديها عجز ستعتمد في االعتماد على هذه المنح.
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زام بالدفع الضريبي هي المشكلة لذلك كان قرارنا على رفع الضرائب، لكننا ارتئينا أن عدم االلت
بتحفيز الدفع، وتخفيض نسبة الضريبة بما يرفع عدد الدافعين، وهذا ما تحقق، إذ ارتفع عدد 

 ألف". 200ألف مواطن إلى  150الملتزمين بالدفع من 

 1/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 قريع يستنكر العبث في مقبرة مأمن هللا .8
استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس  :وفا -سالقد

أحمد قريع افتتاح مهرجان الخمور الثاني عشر على أنقاض مقبرة مأمن هللا اإلسالمية التاريخية، 
كما  لمحتلة.والتي تعتبر معلما من أهم معالم الذاكرة التاريخية والدينية للمسلمين في مدينة القدس ا

حذر قريع من خطورة مواصلة حكومة االحتالل اإلسرائيلي من سياسة االستيطان والتوسع 
 االستيطاني غير الشرعي. 

 1/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 زيارته للجزائر يختتموفد حركة حماس  .9
اسررري للحركرررة د. اخترررتم وفرررد حركرررة حمرررراس زيارتررره إلرررى الجزائرررر برئاسرررة عضرررو المكترررب السي: الجزائرررر

موسرررى أبرررو مررررزوق، ومسرررؤول العالقرررات العربيرررة أسرررامة حمررردان، وممثرررل الحركرررة فررري الجزائرررر محمرررد 
والتقررى الوفررد خررالل زيارترره الترري اسررتمرت سررتة أيررام، بفعاليررات رسررمية وحزبيررة وشررعبية، كرران  عثمرران.

اء الروطني، وحركررة أبرزهرا حركرة مجتمررع السرلم، وجبهرة التحريررر الروطني، وجبهررة التغييرر، وحركرة البنرر
 النهضة وجمعية العلماء المسلمين الجزائرية، وقيادات رسمية عديدة، وفق المكتب اإلعالمي لحماس.
وجرررى عقررد عرردة لقرراءات شررعبية ومررؤتمرات صررحفية، أبرزهررا المررؤتمر الصررحفي الختررامي للزيررارة، الررذي 

 المختلفة.استعرض فيه أبو مرزوق نتائج الزيارة وانطباعات الوفد عن اللقاءات 
كمررا تعررررض أبرررو مررررزوق للمتغيررررات علرررى السرراحة الفلسرررطينية والعربيرررة واإلقليميرررة، مشررريدًا بمرررا تقدمررره 

سناد صمود أهلنا المحاصرين في غزة.  الجزائر شعبًا وحكومة من دعم لفلسطين وللمقاومة، وا 
 1/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 ضرورة توحيد جهود األمة لمواجهة الخطر الصهيوني ا :يلتقي وفدا  إيرانيممثل حماس بلبنان  .11

مررن السررفارة اإليرانيررة فرري  دبلوماسررياً  اسررتقبل ممثررل حركررة حمرراس فرري لبنرران علرري بركررة، وفررداً : بيررروت
بيروت، برئاسة المستشار األول في السفارة محمد ماجدي، وحضر اللقراء مسرؤول العالقرات السياسرية 
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لجانبررران  خرررر تطرررورات القضرررية الفلسرررطينية والعالقررررات فررري حركرررة حمررراس زيررراد حسرررن، واسررررتعرض ا
 الثنائية.

وأكرررد بركرررة خرررالل اللقررراء، بحسرررب بيررران صرررحفي الخمررريس، أهميرررة تعزيرررز العالقرررات مرررع طهرررران لررردعم 
 10االنتفاضررة والمقاومررة فرري فلسررطين، وخصوصررًا فرري ظررل الحصررار المفررروض علررى قطرراع غررزة منررذ 

لمسرررررجد األقصرررررى المبرررررارك، وتواصرررررل عمليرررررات بنررررراء سرررررنوات، واسرررررتمرار االقتحامرررررات الصرررررهيونية ل
 المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة.

برردوره، أكررد ماجرردي علررى اسررتمرار دعررم بررالده الشررعب الفلسررطيني ومقاومترره وانتفاضررته ضررد االحررتالل 
الصررهيوني، داعيرررًا إلررى رفرررع الحصررار المفرررروض علررى قطررراع غررزة وحمايرررة المسررجد األقصرررى ومدينرررة 

 لقدس من التهويد.ا
وشرردد الجانبرران علررى ضرررورة توحيررد جهررود األمررة اإلسررالمية لمواجهررة الخطررر الصررهيوني فرري فلسررطين 

 والمنطقة، ورفض المشاريع المطروحة لتصفية القضية الفلسطينية.
 1/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 العنين: العالقة مع دحالن ما زالت على ما هي عليه أبو .11

العالقررة مررع القيررادي  أنالعنررين،  أبرروقررال عضررو اللجنررة المركزيررة لحركررة فررتح اللررواء سررلطان : رام هللا
 الفتحاوي المفصول محمد دحالن ما زالت على ما هي عليه ولم يطرأ عليها تغير.

اجتمرراع اللجنررة المركزيررة نرراقش سرربل عررودة  أنالعنررين فرري تصررريح لررر"القدس" دوت كرروم،  أبررو وأوضررح
 إلرىة فتح وتم تشكيل لجنة للنظرر فري قضراياهم، لترتيرب البيرت الفتحراوي، مشريرا المفصولين من حرك

مركزية فتح سرتنظر  أنوبين  بعيد المصالحة مع دحالن". أو"اللجنة المركزية لم تناقش من قريب  أن
في قضية كل شخص تم فصله علرى خلفيرة مرا برات يعررف برر "التجرنح" فري حرال تقدمره بطلرب للعرودة 

"سرتقوم  وأضراف رسرالة مرن شخصريات فصرلوا علرى هرذه الخلفيرة. 15حيث تلقرت اللجنرة الحركة،  إلى
اللجنررة بمقابلررة كررل شررخص تقرردم بطلررب بمفرررده للنظررر فرري قضرريته، ومررن ثررم سررترفع توصررياتها التخرراذ 

 القرار المناسب بشأنهم".
 1/8/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 ات الضفةكم االحتالل على ممثلها بانتخابحماس تدين ح   .12

أدانرررت حركرررة حمررراس حكرررم االحرررتالل علرررى الشررري  حسرررين أبرررو كويرررك، ممثرررل الحركرررة فررري لجنرررة : غرررزة
االنتخابررررات بسررررتة أشررررهر اعتقررررال إداري، مبينررررة إلررررى أنرررره ترررردخاًل "إسرررررائيليًا" مباشرررررًا فرررري االنتخابررررات 
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م مثررال وقررال النرراطق باسررم الحركررة سررامي أبررو زهررري، فرري تصررريح صررحفي" إن هررذا الحكرر الفلسررطينية.
لالسرررتهداف المرررزدو  الرررذي تتعررررض لررره حمررراس مرررن قبرررل االحرررتالل وأجهرررزة أمرررن السرررلطة لمنعهرررا مرررن 

 ممارسة حقها االنتخابي".
واستنكر صمت المنظمات الدولية المراقبة على االنتخابات الفلسطينية، وعدم قيامها بأي إجراءات أو 

هري إلى أن هذه داللة واضحة على وجود وأشار أبو ز  إصدار مواقف تكفل وقف االنتهاكات األمنية.
 رغبة دولية إلجراء االنتخابات بمقاسات خاصة، لخدمة طرف فلسطيني على حساب الطرف األخر.

 1/8/2016، فلسطين أون الين
 
 الموحدة لخوض االنتخابات البلدية في قطاع غزة   اعلن قائمتهت"اليسار" أحزاب  .13

، عررن قائمتهررا الموحرردة لالنتخابررات 1/9 غررزة، يرروم الخمرريسفرري قطرراع  5 أعلنررت قرروى اليسررار الررر: غررزة
 البلدية القادمة في الثامن من أكتوبر/ تشرين أول المقبل.

فرردا ،  -المبررادرة الوطنيررة -حررزب الشررعب -الجبهررة الديمقراطيررة -وعقردت القرروى وهرري هالجبهررة الشررعبية
 مقراطي" .مؤتمرا صحفيا أعلنت فيها عن قائمتها التي حملت اسم "التحالف الدي

وقرررال عبرررد الحميررررد حمرررد منسررررق التحرررالف فرررري كلمتررره أن التحرررالف يعتبررررر رافعرررة حقيقيررررة لرايرررة التقرررردم 
والديمقراطية والردفاع عرن مصرالح الروطن وكرامرة المرواطن وتروفير أفضرل الطررق فري ترأمين الخردمات 

ح تحرررت األساسرررية لهرررم، وبنررراء غرررد مشررررق ليجيرررال القادمرررة فررري غرررزة وسرررائر مررردن الررروطن الرررذي يررررز 
وأكرررد أهميرررة إجرررراء االنتخابرررات فررري موعررردها بمرررا يفرررتح البررراب أمرررام  االحرررتالل واالسرررتيطان والحصرررار.

نهاء حالة االنقسام الداخلي، منوهًا إلى ضرورة احترام ميثاق الشرف الموقع  استعادة الوحدة الوطنية وا 
 مع لجنة االنتخابات ورفض كل الممارسات التي تسيء إلى الديمقراطية.

 1/8/2016ع صحيفة القدس، القدس، موق
 
 إصابة جندي إسرائيلي بالرصاص خالل مواجهات في نابلس .14

بإصابة احد جنوده بالرصاص خالل مواجهات اندلعت مع  اإلسرائيليعترف جيش االحتالل : ا رام هللا
 الخميس. - األربعاءالشبان في نابلس، شمال الضفة الغربية ليلة 

نرار خرالل  إلطرالقتعررض القروة  إثرربجروح متوسرطة  أصيبفان جنديًا  ،اإلسرائيلية اإلذاعةوبحسب 
 مواجهات وقعت عندما اقتحم مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس بحماية جيش االحتالل.

 2/8/2016المستقبل، بيروت، 
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 الضفة في  نشطاء في حركة حماس ستةاالحتالل يعتقل  .15
ل اإلسرررائيليج فجررر يرروم الخمرريس، ثمانيررة مررواطنين اعتقلررت قرروات االحررتال: خلرردون مظلرروم -الخليررل 

فلسرررطينيين مرررن الضرررفة الغربيرررة المحتلرررةج بيرررنهم ناشرررط حقررروقي فررري الررردفاع عرررن األسررررى فررري سرررجون 
ررررن وصررررفهم بررررر  االحررررتالل. وذكررررر تقريررررر لررررر"جيش االحررررتالل"، أن قواترررره اعتقلررررت سررررتة فلسررررطينيين مم 

ومشيرًا إلى أنه تم نقل المعتقلين "للجهات األمنيرة  "المطلوبين"، مبينًا أنهم نشطاء في حركة "حماس"،
 المختصة بغرض التحقيق معهم".

 1/8/2016قدس برس، 
 
 على معبر قلندياطعن تنفيذ عملية بزعم محاولتها  فلسطينيةاالحتالل يعتقل  .16

عامرررا  مرررن بلررردة 21، مسررراء يررروم الخمررريس، شرررابة هاإلسررررائيلياعتقلرررت قررروات االحرررتالل  :وفرررا -القررردس
 رية شمال القدس المحتلة على معبر قلنديا، بذريعة نيتها تنفيذ عملية طعن.العيز 

 أفررررادالشرررابة تقررردمت نحرررو المعبرررر وسرررلكت ممرررر عبرررور المركبرررات، وان  أنوادعرررت شررررطة االحرررتالل 
 الشرطة قاموا باعتقالها وتحويلها للتحقيق.

 1/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 "إسرائيلـ": أريدكم مخلصين ل1948في األراضي المحتلة سنة  نالفلسطينييللتالميذ نتنياهو  .17
وصل رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير التربية والتعليم بحكومته، : بالل ضاهر

نفتالي بينيت، إلى قرية طمرة الزعبية في مر  بن عامر بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد، يوم 
وحاول نتنياهو إظهار اهتمامه بالعرب وبالتالميذ األطفال، علما أن بين أسباب  .1/9/2016 الخميس

 فوزه برئاسة الحكومة في االنتخابات العامة األخيرة كانت تفوهاته العنصرية ضد العرب. 
لكن نتنياهو، السياسي الثعلب الذي يصعب تصديق أي كلمة يقولها، قال لتالميذ المدرسة االبتدائية 

زعبية، اليوم، "إنني أريد أن يفعل كل واحد وواحدة منكم أمرين، األمر األول أن تتعلموا. في طمرة ال
واألمر الثاني أن تكونوا أوالدا جيدين"، علما أنه حتى بهذه الكلمات جاء كالم نتنياهو المعسول 

 بعكس سياسته التمييزية والعنصرية وحجب الميزانيات عن جهاز التعليم العربي.
الذي تحدث بالعبرية وُترجمت أقواله، طالب التالميذ األطفال بأن "أنصتوا إلى ذويكم ونتنياهو، 

والرياضيات والعلوم.  واإلنجليزيةولمعلميكم. أريدكم أن تتعلموا الكتابة والقراءة والعبرية والعربية 
بنظره .  وأريدكم أن تتعلموا التاري ، تاري  الشعب اليهودي وتاري  جمهوركم هفالعرب ليسوا شعبا
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أريدكم أن تتعلموا الحقيقة التي تقول إن علينا العيش معا. وأريدكم أن تكونوا مواطنين مخلصين 
 ومندمجين في دولة إسرائيل. فهذه دولتكم".     

وحريديم ودروز  وعرباً  وبدأ بينيت كلمته باللغة العربية، زاعما أنه "نرى بكل أوالد إسرائيل، يهوداً 
مرة األولى سيتعلم تالميذ كل القطاعات العبرية من روضة األطفال ألننا نريد أن كأنهم أوالدنا. ولل

 يعرف جميع التالميذ التحدث".
 1/9/2016، 48عرب 

 
 " نسف مشاريع وأوقع خسائر6"عاموس  اإلسرائيلي انفجار القمر الصناعي .18

الفضاء رئيس وكالة  أبيب، أنتل ، عن د ب أ من 2/9/2016القدس العربي، لندن، ذكرت 
انفجر مع  6يستحاك بن يسرائيل أعلن أن القمر االصطناعي اإلسرائيلي عاموس  اإلسرائيلية

في منصة إلطالق الصواري  إلى الفضاء في والية  9الصاروخ الذي كان مركبًا عليه واسمه فالكون 
 فلوريدا األمريكية.

االصطناعي اإلسرائيلي إلى وتعر ضت المنصة لسلسلة انفجارات أثناء تجربة سبقت إطالق القمر 
 الفضاء، حسبما ذكرت يوم الخميس اإلذاعة اإلسرائيلية.

أن خلاًل فنيًا لم يعرف  9وأفادت شركة الفضاء التجارية سبيس اكس التي أنتجت الصاروخ فالكون 
 بنحو مائتي مليون دوالر. 6سببه بعد هو الذي أدى إلى االنفجار. وتقدر تكاليف عاموس 

هو أكبر قمر  6ب لها على الحادث، قالت الصناعات الجوية اإلسرائيلية إن عاموس وفي أول تعقي
 إسرائيل.اصطناعي حجمًا وتقدمًا تم إنتاجه في 

فشل تجربة إطالق القمر الصناعي ، عن هاشم حمدان، أن 2/9/2016، 48موقع عرب وأضاف 
شركات اتصال إسرائيلية "، سيكون له أبعاد على الصناعات الفضائية اإلسرائيلية و 6"عاموس 

 ومشاريع إسرائيلية، ومشاريع أخرى باالتفاق مع "فيسبوك".
 195طن من الهايتك اإلسرائيلي، وفقدان أكثر من  5.2كما يتضح أن االنفجار يعني تدمير نحو 

 سنوات في تطويره. 4مليون دوالر، وجهود 
طالقها إلى رغم أن إسرائيل تحب المفاخرة بأنها إحدى الدول القادرة على  إنتا  أقمار صناعية وا 

التي يفعلها سالح الجو في  الصاروخيةالفضاء بواسطة منصة اإلطالق "شابيط" من مركز التجارب 
" مع القمر الصناعي 9قاعدة "بلماحيم"، إال أنه على أرض الواقع، وكما أثبت ذلك انفجار "فالكون 

 تزال بعيد عن أن تكون مستقلة، فهي "عاموس"، يوم أمس، فإن صناعة الفضاء اإلسرائيلية ال
 مرتبطة بنجاح الصناعات العالمية التي تواجه تحديات تكنولوجية واقتصادية.
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ورغم أنه لم يتضح بعد سبب انفجار الصاروخ التابع لشركة "سبيس إكس"، إال أنه ليس الحديث عن 
محاوالت فاشلة من  5ناك كانت ه 2015أمر نادر الحدوث، وعملية اإلطالق ليست  منة، ففي العام 

 .86بين 
"، حصل في فترة 6وبحسب أنشيل بييبر، في صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة، فإن انفجار "عاموس 

"، الذي أنتجته الصناعات الجوية، 6حرجة بالنسبة لصناعة الفضاء اإلسرائيلية، حيث أن "عاموس 
" قد انقطع 5استبدله "عاموس  "، والذي يهرم بسرعة، والذي2كان يفترض أن يستبدل "عاموس 

 االتصال معه نهائيا في العام الماضي.
وهذا الفراغ الذي نشأ يضع عالمة سؤال على صفقة بيع شركة االتصاالت الفضائية اإلسرائيلية 
"حالل تكشوريت" لشركة "شينوي" الصينية، حيث أن نجاح القمر الصناعي الجديد كان أحد شروط 

 بب المتاعب لزبائن شركة االتصاالت، مثل "بيزك" و"يس".الصفقة، كما أن مصيره يس
" يعتبر األكثر تطورا 6من جهتها اعتبرت "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، أن "عاموس 

طن، وكان يفترض أن يغطي قارتي أوروبا  5,2للصناعات الجوية اإلسرائيلية، ويصل وزنه إلى 
 وأفريقيا.

الفضائية اإلسرائيلية وقعت اتفاقا مع الحكومة اإلسرائيلية على تقديم ويتضح أن شركة االتصاالت 
 مليون دوالر. 20خدمات تصل قيمتها إلى 

كما كان المفترض أن تتمكن فيسبوك من إيصال اإلنترنت إلى أفريقيا عن طريق الفضاء، بحسب 
لحكومة الكينية في مارك تسوكربيرغ. وقد وقع االنفجار لحظة كان األخير يتحدث عن المشروع مع ا

 كينيا.
 
 والدولية من االستيطان األمريكيةليبرمان ينتقد المواقف  .19

دور ليبرمان، يوم الخميس، انتقادات حادة يجوجه وزير الجيش اإلسرائيلي أف :ترجمة خاصة -رام هللا
تصاعدة لإلدارة األمريكية ودول أوروبية ودولية أخرى أدانت السياسات االستيطانية اإلسرائيلية الم

  مؤخرا.

واعتبر ليبرمان في تصريحات أبرزها موقع صحيفة هآرتس العبرية لدى زيارته مستعمرات جنوب 
الخليل، البناء في المستعمرات بالضفة الغربية والقدس بأنه يأتي في إطار القانون. قائال "ال يعقل أن 

يخر  فيه البعض للتنديد  يسمح للفلسطينيين بالبناء المخالف للقانون في قرية سوسيا، في وقت
  بتشييد مستوطنة عمونا".
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وأضاف "البناء في عمونا ينظر فيه أمام المحكمة العليا وننتظر قرار القضاة وسنعمل على تطبيقه". 
 معربا عن أمله في أن يتم التوصل لحل بشأن الوضع في عمونا وكذلك سوسيا.

 1/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 
 على بناء مشفى فلسطيني لألطفال قرب بيت لحمليبرمان يصادق  .21

دور ليبرمان صادق في األسبوع يجفأرام هللا: أكدت مصادر إسرائيلية رسمية أن وزير جيش االحتالل 
الماضي على إقامة مستشفى ليطفال الفلسطينيين في منطقة بيت لحم، وتحديدًا على أراض 

شرق المحافظة. وكانت خريطة بناء هذا فلسطينية صادرها االحتالل في مدينة بيت ساحور 
المستشفى قد طرحت للنقاش في السابق إال أنها جمدت طوال ثماني سنوات. وأكد مكتب ليبرمان 
التفاصيل. وقال إن المصادقة على إنشاء المبنى تم في إطار خطة "العصا والجزرة" لمحاربة ما 

 ر الماضي.أسماه اإلرهاب الفلسطيني التي أعلنها ليبرمان في الشه
 2/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 جديدة للغاز إلى أوروبا لمساراتتخطط  "إسرائيل" .21

بالده تغلبت على تأخيرات في تطوير حقولها  إن اإلسرائيليوكاالت: قال وزير الطاقة ال –لندن 
 غربية.البحرية للغاز الطبيعي، وترغب في إنشاء مسارين جديدين على األقل للتصدير إلى أوروبا ال

وسعى وزير الطاقة، يوفال شتاينتز، لطمأنة المستثمرين في المحطة األولى من جولة ترويجية ألول 
ومتحدثا في لندن قال شتاينتز "إسرائيل  عن الغاز. البحري مجموعة من عروض تراخيص التنقيب 

 عادت إلى النشاط بعد سنوات قليلة من التأخير".
الترويجية "القواعد التنظيمية تم إصالحها بصفة عامة، كما أننا وقال في مقابلة على هامش الجولة 

 نضمن أنه إذا كانت هناك تغييرات فإننا سنحافظ على اإلطار العام والربحية لجميع المشروعات".
وأضاف أن إسرائيل وتركيا اللتين استأنفتا العالقات مؤخرا بعد خالف استمر ست سنوات تأمالن 

 ألنابيب الغاز يريط بين البلدين في غضون ثالث سنوات.باالنتهاء من إنشاء خط 
منطقة للتنقيب في مياهها اإلقليمية وذلك في جولة عطاءات من المتوقع  24وتخطط إسرائيل لطرح 

 أن تنطلق في نوفمبر/تشرين الثاني.
  2/9/2016القدس العربي، لندن، 
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 جنرال إسرائيلي سابق: نحن أبطال العالم في االحتالل .22
القائد السابق لمنطقة الضفة الغربية في جيش االحتالل اللواء جادي شمني إن الجيش اإلسرائيلي  قال

بلغ مرحلة متقدمة في التفنن في إدارة االحتالل وتبريره والتحكم في حياة الفلسطينيين. وأضاف 
خالل ندوة و  متباهيا "نحن أبطال العالم في االحتالل"، كما وصف نفسه بأنه كان قائدا لالحتالل.

حول مستقبل التسوية السياسية مع الفلسطينيين في هرتسليا، قال إن التحكم في حياة الفلسطينيين 
 الماثلة أمامه. االستراتيجيةوالسيطرة عليهم تشغل الجيش اإلسرائيلي عن االلتفات إلى التحديات 

وأكد  ته، على حد تعبيره.وأوضح شمني أن هذا األمر يؤدي إلى فقدان الجيش اإلسرائيلي لقيمه وأهلي
اإلدالء بهذا الحديث عندما كان قائدا بالجيش، ألن المستوى السياسي هو من  بمقدورهأنه لم يكن 

وأوضح شمني أن إسرائيل ال تقبل أي تسوية مع الفلسطينيين دون ترتيبات  يوجه الجيش ويتحكم فيه.
 الحتالل إلى األبد.وضمانات أمنية، وأن الفلسطينيين لن يقبلوا بالبقاء تحت ا

 2/9/2016الجزيرة.نت،  
 

 لصالح الجندي القاتل: جلبة سبقت اإلعدام عامل في "نجمة داود" يشهد .23
ادعى مستوطن يعمل في خدمة اإلسعاف األولي "نجمة داود الحمراء" في شهادة قدمها : بالل ضاهر

ليئور أزاريا، أنه كانت هناك أمام المحكمة العسكرية في يافا، التي تنظر في قضية الجندي القاتل إ
 جلبة حاصلة قبل إقدام أزاريا على إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل.

وقال الشاهد من قبل الدفاع، زكي ياهف، من سكان مستعمرة "كريات أربع"، أمام المحكمة إن 
ورمزي القصراوي كانا  أشخاصا تواجدوا في موقع اإلعدام كانوا يصرخون أن الشهيدين الشريف

 يتحركان وأن بحوزتهما عبوة ناسفة.
 1/9/2016، 48عرب 

 

 حول دخول شركة "تطوير عكا" للناصرة السياحةزعبي تستجوب وزير  .24
وجهت النائبة حنين زعبي هالتجمع، القائمة المشتركة  استجواًبا لوزير السياحة : أحمد دراوشة

تفاق الذي عقد بين بلدية الناصرة من جهة وبين شركة اإلسرائيلي، ياريف ليفين، حول حقيقة اال
 تطوير عكا، وذلك بعد رفض البلدية اإلفصاح عن جوهر هذا االتفاق.

وجاءت محاولة إخفاء المعلومات هذه عن أهالي الناصرة، بعد أن اتضح موقفهم من رفض دخول 
حزيران/يونيو الماضي،  17اري  الشركة التابعة لوزارة السياحة، والتي قامت الحكومة اإلسرائيلية بت

الناصرة، وذلك لكي -بتغيير اسمها، وبالتالي نفوذها، من شركة تطوير عكا، إلى شركة تطوير عكا
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تتمكن من تنفيذ مشاريع داخل مدينة الناصرة. كما تم الكشف عن أن مدير الشركة، دافيد هراري، 
 اصرة.سيترأس طاقم تطوير وترميم المواقع األثرية في مدينة الن

وفي النهاية، أك دت زعبي أن أهالي الناصرة ليسوا بصدد أخذ ضمانات من الشركة بعدم التعامل 
 معهم كخطة تطهير وطرد، إنما هم بصدد رفض التعامل قطعًيا مع الشركة.

 1/9/2016، 48عرب 
 

 يواصلون احتجاجاتهم على التصريحات العنصرية لقائد الشرطة  الفالشااليهود "إسرائيل":  .25
يواصل اليهود الفالشا في إسرائيل احتجاجاتهم على التصريحات العنصرية لقائد شرطتها : الناصرة

الشرطة بأبناء "الجالية  أفرادروني الشي ، ويطالبون باستقالته بعدما قال إنه من الطبيعي أن يشك 
من أصل إثيوبي اإلثيوبية" لكونهم مجتمع مهاجرين تكثر فيه المشاكل. وأعلن عدد من قادة اليهود 

عن مقاطعتهم لالجتماع الذي دعا له الشي  معهم من أجل "تسوية األمور وتوضيح سياق أقواله 
 ومراميها".

وأكد إيدوسهالو أحد قادة ناشطي الفالشا أن الهيكل قد خرب بسبب الكراهية المجانية التي تفشت بين 
 اليهود أنفسهم، داعيا لتعزيز قيمة المحبة المتبادلة. 

جح الناشطة اإلثيوبية عنبار بوجال أن احتجاجات الفالشا ستتجدد حتى تتخذ الحكومة قرارا فعليا وتر 
االجتماعية للمهاجرين من إثيوبيا،  –على أرض الواقع وتساهم فورا في تحسين األحوال االقتصادية 

ن "الغيتوات" مشيرة في تصريحات إعالمية إلى بدء الحكومة بتطبيق خطة عملية إلخرا  اإلثيوبيين م
 ووقف عدوانية الشرطة ضدهم.

وقالت عضو الكنيست السابقة بنينا تمنو شاطه وهي يهودية من أصل إثيوبي إنها ال ترى فائدة من 
 التقاء المفتش العام حتى يفهم أبعاد تصريحاته. 

 2/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 االحتالل يغلق المسجد اإلبراهيمي في الخليل .26
قرررت سرررلطات االحرررتالل اإلسررررائيلي، يررروم الخمررريس، المسرررجد اإلبراهيمررري الشرررريف فررري مدينرررة أغل": بتررررا"

 الخليل جنوبي الضفة الغربية، بحجة األعياد اليهودية.
واسرتنكر وزيرر األوقراف الفلسرطيني الشري  يوسرف ادعريس فري بيران لره قررار إغرالق االحرتالل للمسررجد 

اذه، ووضرع حرد لرذلك، ولكرل االعترداءات، واالنتهاكرات ضرورة التحرك الفروري إلنقر ، مؤكداً اإلبراهيمي
 اليومية.
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"االحرتالل  علرى المسرلمين، وعلرى مكران إسرالمي خرالص"، مضريفاً  واعتبر ادعيس ذلك "تعديا صرارخاً 
مراض  فرري سياسررته التهويديررة للمسررجد اإلبراهيمرري، مررن خررالل سلسررلة مررن األعمررال علررى األرض سررواء 

خالت فرررري الترررررميم والصرررريانة، واسررررتمراره بمنررررع ومراقبررررة المصررررلين، التغييرررررات المحيطررررة برررره، أو التررررد
  وتفتيشهم بصورة مشينة وقيامه بأعمال البناء في مواقع حساسة على مدخل المسجد".

 1/9/2016الغد، عم ان، 

 
 الحج أداء مناسكمن مصر تمنع سفر مفتي حجاج غزة  .27

من غزة الشي  سلمان الدايرة ينفطرر حزنرا  كاد قلب مفتي البعثة الفلسطينية للحج: أحمد فياض -غزة 
وهو يهم بمغادرة معبر رفح عائدا إلى منزله في غزة، بعد تكرار رفض السلطات المصررية السرماح لره 

 بمرافقة حجا  القطاع على مدار ثالثة أيام من فتح المعبر لمغادرة الحجا .
المررجعين فرور خروجره مرن الجانرب  الذي التقته الجزيرة نت على مرتن حافلرة-وبدا المفتي الفلسطيني 

مهمومررا لفشررل جهررود إدارة معبررر رفررح الفلسررطيني فرري إقنرراع الجانررب المصررري مررن  -المصررري للمعبررر
 أجل السماح له بالسفر مع الحجا .

وهرررو عضرررو رابطرررة علمررراء فلسرررطين وأسرررتاذ الفقررره وأصرررول الررردين المشرررارك فررري  ،وقرررال المفتررري الدايرررة
زنرره األكبررر علررى الحجرريج الررذين غررادروا دون مرافقررة مررن يفترريهم أثنرراء إن ح ،الجامعررة اإلسررالمية بغررزة

 أدائهم مناسك الحج.
واستغرب موقَف السلطات المصرية الرافض لسرفره رغرم أن الحجرا  يجترازون األراضري المصررية إلرى 
لين وسررريارات األمرررن المصررررية تررررافقهم فررري مقدمرررة القافلرررة و خرهرررا، وال يسرررمح لهرررم  مطرررار القررراهرة ُمررررح 

ودعا الشي  الداية السلطات المصرية إلى الكرف عرن اإلسراءة إلرى  بالنزول أثناء انتقالهم إلى المطار.
سرريما إذا تعلررق األمررر بمفترري بعثررة ال العلمرراء، فهررم "موضررع احترررام وتقرردير، وُتسرره ل إجررراءات تررنقلهم، 

 الحج والعمرة".
لطات المصرررية مررن السررفر ألداء حاجررا مررن أهررل قطرراع غررزة منعررتهم السرر 28ويعررد الشرري  الدايررة ضررمن 

 فريضة الحج دون إبداء األسباب.
 1/9/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 من التشتت بين الضفة وغزة معاناةعائلة دوابشة..  .28

 تعيش عائلة عروة دوابشة معاناة قاسية من التشتت والتشريد بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
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بية من أجل استخرا  شهادات ميالد فلسطينية لطفليه، اعتقلره م إلى الضفة الغر فعروة دوابشة الذي قد  
 االحتالل اإلسرائيلي وترك الطفلين في رعاية جديهما في نابلس.

 أم ا زوجة عروة فتعيش في قطاع غزة المحاصر على أمل أن يلتئم شملها بطفليها وزوجها.
ن لزوجررات أعمررامهم مامررا ويقرروالن وبررألم تقررول الجرردة إن الطفلررين "يخاطبرران كررل أعمررامهم ببابررا... يقرروال

لعمتهم ماما. يعني ال يعرفان من هي أمهم ومن أبوهم!". وتضيف "لما يخاطبران أحردا يرا مامرا أحرس 
 األلم في قلبي".

وتعكررس حكايررة هررذه السرريدة الغزيررة واقررع كثيررر مررن األسررر الفلسررطينية الترري بررات جررل همهررا أن يلتررئم 
 الشمل وتتخلص من االحتالل وويالته.

 1/9/2016نت، الدوحة،  لجزيرةا
 
 من ماء البحر با  مرك   ينتجان وقودا   بغزةفلسطينيان  .29

شرركل اسررتمرار معانرراة سرركان قطرراع غررزة جررراء انقطرراع التيررار الكهربررائي ونرردرة : أحمررد فيرراض -غررزة 
الميراه دافعررا لبرراحثين مرن غررزة نجحررا فري تطرروير نرروع مرن الوقررود يسررمح بتشرغيل محطررة توليررد الكهربرراء 

 ك بتكاليف قليلة، ويسهم في حل مشكلة الكهرباء المزمنة.هنا
واعتمد الباحثان المختصان في المجرالين الميكرانيكي والكيميرائي علرى إضرافة بخرار مراء البحرر ورمراد 
رب يعمرل بفعاليرة تكراف  الوقرود التقليردي، ودون الحاجرة  الفحم إلى الوقود التقليردي فري إنترا  وقرود مرك 

 ميكانيكي على محركات مولدات الطاقة.إلى إجراء أي تغيير 
وتستند فكرة المشروع البحثي إلى تخفيض قيمة الوقود المستخدم في إنترا  الطاقرة، والتقليرل مرن نسربة 

مررن الوقررود  %60مررن رمرراد الكربررون إلررى  %10مررن بخررار مرراء البحررر و %30التلرروث، وذلررك بإضررافة 
ثان بخار ماء البحر المنبعث من مبرردات مولردات التقليدي كالديزل والمازوت والسوالر. واستغل الباح

محركرات توليرد الطاقرة التري تعمرل بواسرطة ميراه البحرر، وأضرافوا إليره الكربرون والوقرود التقليردي ومررواد 
كيميائية أخرى ما ساعد على تماز  الوقود الجديد وتهييج المرادة المشرتعلة قبرل دخولهرا غررف احترراق 

 المحركات.
 1/9/2016، نت، الدوحة الجزيرة

 

 "إسرائيل ال تلتزم بمعايير التحقيق الدولية": مركزان حقوقيان .31
اتهرررم مركرررزان حقوقيررران، يررروم الخمررريس، السرررلطات اإلسررررائيلية برررر"عدم االلترررزام" بمعرررايير  :رامررري حيررردر

 التحقيق الدولية.
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الفلسرطيني لحقروق  وقال "المركز القانوني لحقوق األقلية العربية في إسرائيل" هعدالة  ومركز "الميزان"
 اإلنسران، عبرر تقريرر مشرترك، إن الجرريش اإلسررائيلي رفرض التحقيرق فرري االعترداء علرى مدرسرة تابعررة

 .2014ونروا خالل العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة صيف لي
م "عدالررة" بالشررراكة مررع مركررز "الميرررزان" رًدا 2016 ب/ أغسررطس  31ووفررق التقريررر، فإنرره بترراري   ، قررد 

والمتعلررررق بررررإغالق ملررررف  2016 ب / أغسررررطس  24علررررى قرررررار الجرررريش اإلسرررررائيلي الصررررادر بترررراري  
 ونروا.األالتحقيق الجنائي في االعتداء على إحدى مدارس 

ن "تحديد هدف الضربة تم وفقا للقانون اإلسرائيلي والمعايير إالمدعي العام العسكري اإلسرائيلي  قالو 
ن "قرررار شررن الضررربة إفرري العمليررة، مضرريفا، فرري تقريررر صرردر عنرره، نرره لررم يجررد أي خطررأ ا  الدوليررة"، و 

 اتخذته الجهات المختصة، والهدف كان مشروعا ألنه كان هدفا عسكريا".
، بشردة علرى قررار النائررب الخمريسواعتررض مركرزا "عدالرة" و"الميرزان"، فري تقريرهمرا المشرترك الصرادر 

إلفررالت مررن العقرراب، كمررا يظهررر تنكررًرا واضررًحا العررام العسرركري االسرررائيلي "والررذي يظهررر الحصررانة وا
وطالررب المركرزان بررر"إجراء تحقيرق مسررتقل وشرفاف وموثرروق" فري قضررية  للمعرايير الدوليررة ذات العالقرة".

االعتررداء علررى المدرسررة، مطررالبين المجتمررع الرردولي بررأن يعترررف بحقرروق الضررحايا، ويضررمن وصررولهم 
 للعدالة والتعويض.

 قرار إغالق ملف القضية دون إجراء تحقيق ودون تعويض الضحايا. أيضا، اعترضت "أونروا" على
 1/9/2016، 48عرب 

 

صابة جندي إسرائيلي  يوسفمواجهات قرب قبر  .31  في نابلس وا 
اقررتحم مئررات مررن المسررتوطنين قبررر يوسررف شرررق مدينررة نررابلس المحرراذي : فررادي أبررو سررعدى –رام هللا 

ون بحماية قوات االحتالل اإلسرائيلي. وعلى الفور لمخيم بالطة في الضفة الغربية. ووصل المستوطن
انرردلعت مواجهررات بررين الشرربان وقرروات االحررتالل اإلسرررائيلي اسررتخدمت خاللهررا قرروات االحررتالل قنابررل 
الغاز والرصاص المطاطي وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين، وامتدت المواجهات إلى مفرق الغراوي 

 مواجهات جندي احتاللي.ومدخل مخيم بالطة. وأصيب خالل هذه ال
ووصل المستوطنون بالمئات على متن حافالت، بينما سبقتهم قوات كبيرة من جيش االحرتالل لتروفير 
الحراسة لهم. واستمر االقتحام حتى سراعات الصرباح األولرى مرن يروم أمرس الخمريس إلنهراء طقوسرهم 

 الدينية فيه.
 2/9/2016، لمدن، القدس العربي

 



 
 
 
 

 

 19 ص             4039 العدد:        2/9/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 عاما   22أقدمهم منذ  فلسطينيا   صحافيا   25ل سلطات االحتالل تعتق .32
أعلنت مؤسسة فلسطينية تعنى بأوضاع األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل، أن إسررائيل تعتقرل 

 صحافيًا بذرائع مختلفة، بينهم سبعة قيد االعتقال اإلداري. 25في سجونها 
اريررا بادعرراء "الملررف السررر ي"، وال وأوضررح نررادي األسررير الفلسررطيني، أن االحررتالل يعتقررل صررحافيين إد

م لهم لوائح ات هام وال يخضعهم للمحاكمة، ومنهم األسير مالك القاضي، طالب اإلعالم في جامعرة  يقد 
على التوالي، الذي يحتجز في  49القدس، والمضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله اإلداري لليوم 

وذكررر النررادي أنرره كررذلك تعتقررل إسرررائيل الصررحافي  مستشررفى "ولفسررون" اإلسرررائيلي فرري حالررة خطيرررة.
نضال أبو عكر، الذي أعاد االحتالل اعتقاله إداريًا في التاسع من الشهر الماضي، علمًا بأنه كان قد 

عامررًا فرري سررجون االحررتالل، بينهررا تسررعة أعرروام إداريررة، خرراض فيهررا إضرررابات فرديررة عررن  13أمضررى 
 الطعام.

صررحافيًا بررين محكررومين وموقرروفين، وأقرردمهم  18حررتالل يعتقررل أيضررًا وأشررار نررادي األسررير إلررى أن اال
 عامًا. 22األسير محمود موسى عيسى والمحكوم بالسجن المؤبد، الذي مضى على اعتقاله 
 2/9/2016، لمدن، القدس العربي

 
 اإلعالمي األول المدافع عن القضية الفلسطينية المنبرغزة : "الشرق"..  .33

أشادت مؤسسات خيرية ونخب فلسطينية، برالجهود اإلعالميرة الكبيررة التري  مصعب اإلفرنجي: -غزة 
تبرذلها جريردة "الشررق" فري تغطيرة األحرداث علرى السراحة الفلسرطينية، ونقرل معانراة الشرعب الفلسررطيني 
عامررة، وأهررالي قطرراع غررزة علرررى وجرره الخصرروص، مؤكرردًة أنهرررا المنبررر اإلعالمرري األول المرردافع عرررن 

 ثوابتها.و  الفلسطينيةالقضية 
وزار وفد مؤسسة دار الكتاب والسنة في فلسطين برئاسة مسؤول العالقات العامة برهم القرا، والمنسق 

 الدعوي أمجد إسماعيل، والمنسق اإلعالمي حاتم العسولي مكتب "الشرق" في غزة.
الرسرررالة  إيصررالوقررال برررهم القررررا إن الزيررارة تررأتي تقرررديرًا وعرفانررًا للرردور الفاعرررل والكبيررر لررر"الشرق" فررري 

الفلسطينية إلى العالم، ونقل المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، إضافة إلى اهتمامها 
 بتغطية المشاريع والبرامج التي تنفذها دار الكتاب والسنة بالتعاون مع المؤسسات القطرية الشريكة.

لشرق" وتسرررليط الضررروء علرررى القضرررية فررري السرررياق ذاتررره، ثمنرررت نخرررب فلسرررطينية بالررردور الملمررروس لرررر"ا
 الفلسطينية، في حال تنكر بعض وسائل اإلعالم الدولية لمعاناة الفلسطينيين.

 2/9/2016، الشرق، الدوحة
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 رصاص على صيادين ومزارعين بغزة ال تطلقاالحتالل زوارق  .34
الثقيلررة تجرراه فتحررت الررزوارق الحربيررة اإلسرررائيلية صررباح يرروم الخمرريس، نيررران أسررلحتها الرشاشررة : غررزة

 مراكب الصيادين قبالة سواحل أكثر من منطقة بقطاع غزة.
وأفاد مراسل "القدس"، أن الزوارق استهدفت مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السرودانية والواحرة 

 شمال غرب القطاع، كما أطلقت النار في سواحل منطقتي النصيرات والزوايدة.
اع غرزة، أطلقرت قروات االحرتالل النرار تجراه المرزارعين أثنراء تواجردهم وعلى الحدود البرية الشررقية لقطر

فرري أراضرريهم قبالررة منرراطق شرررق رفررح جنرروب القطرراع، وفرري منطقررة موقررع ملكررة وجحررر الررديك جنرروب 
 مدينة غزة.

 1/9/2016القدس، القدس، 
 
 الماضي أغسطسآب/  خالل وقتا   49بـ"اإلبراهيمي"  األذاناالحتالل منع رفع  .35

ذكرررت مصررادر فلسررطينية رسررمية، أن سررلطات االحررتالل اإلسرررائيلي منعررت  :خلرردون مظلرروم -الخليررل 
 وقًتا. 49رفع األذان في المسجد اإلبراهيمي بمدينة الخليلج خالل شهر  ب/ أغسطس الماضي، 

وكانررت سررلطات االحررتالل، قررد أغلقررت يرروم الخمرريس، المسررجد اإلبراهيمرري فرري الخليررل، بحجررة األعيرراد 
 اليهودية.

 1/9/2016، س برسقد
 
 مستوطنا اقتحموا المسجد األقصى خالل الفترة الصباحية 102: قدس برس .36

اقررتحم عشرررات المسررتوطنين اليهررود، صررباح يرروم : محمررود قرديح ،فاطمررة أبررو سرربيتان -القردس المحتلررة 
دة مررن عناصررر  الخمرريس، باحررات المسررجد األقصررى المبررارك فرري مدينررة القرردس المحتلررة، بحمايررة مشررد 

 الحتالل.شرطة ا
وأفررادت مراسررلة "قرردس برررس"، أن القرروات الخاصررة اإلسرررائيلية انتشرررت فرري باحررات المسررجد األقصررى 
خالل ساعات الصباح الباكر بعد فتح "براب المغاربرة" لترأمين الحمايرة الكاملرة للُمقتحمرين مرن اليهرود، 

دة اقتحمروا المسرجد األ امسرتوطن 102وأضرافت أن  وتمركزت قبالة المصل ى القبلي. قصرى بحمايرة مشرد 
 من الشرطة اإلسرائيلية إلى جانب بعض العناصر من القوات الخاصة.

 1/9/2016، قدس برس
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 الماضي / أغسطسفي آب 142واعتقل  مقدسيا   114االحتالل أصاب : قدس برس .37
أصردرت وكالرة "قردس بررس" إنترناشريونال لينبراء : محمود قديح، فاطمة أبو سبيتان -القدس المحتلة 

ريرها الشهري حول انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي في مدينة القدس المحتلرة وضرواحيها خرالل شرهر تق
فلسررررطينًيا مررررن القرررردس  142وأحصررررت "قرررردس برررررس"، اعتقررررال االحررررتالل لررررر   ب/ أغسررررطس الماضرررري.

إلرى  منشأة تجارية وسكنية همن بينها منشأة ُهردمت ذاتًيرًا ، 20وضواحيها، وهدم اآلليات اإلسرائيلية لر 
 إسرائيلًيا لباحاته. 1915جانب استمرار المستوطنين في انتهاكاتهم ضد المسجد األقصى واقتحام 

صابة أربعة إسررائيليين، باإلضرافة إلرى إصرابة  ورصدت الوكالة ثالث عمليات للمقاومة الفلسطينية، وا 
 واحيها.نقطة تماس مع االحتالل اإلسرائيلي في القدس وض 27فلسطينًيا في  114أكثر من 

 1/9/2016، قدس برس
 
 أغسطس الماضيآب/ في  فلسطينيا   516تقرير حقوقي: االحتالل اعتقل  .38

 516اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، وفًقا لمصادر حقوقية فلسطينية، : خلدون مظلوم -رام هللا 
 اضي.مواطًنا من الضفة الغربية والقدس المحتلتْين وقطاع غزةج خالل شهر  ب/ أغسطس الم

وأفادت عدة مؤسسات حقوقية ُتعنى بشؤون األسرى في سجون االحتالل، في بيان مشترك لها يوم 
 أسيرات بينهن فتاتان قاصرتان. 10طفاًل و 73الخميس، أن من بين المعتقلين 

فلسطيني منذ تشرين أول/  200ولفتت المصادر الحقوقية النظر إلى أن االحتالل اعتقل أكثر من 
 ، على خلفية المنشورات على "فيس بوك"، ادعى االحتالل أنها تحريضية.2015أكتوبر 

 1/9/2016، قدس برس
 
أغسطس آب/ حدة استيطانية خالل و  7,446االحتالل و برصاص مصابا   280شهداء وخمسة  .39

 الماضي
أفادت معطيات فلسطينية رسمية، بأن خمسة شهداء ارتقوا برصاص قوات االحتالل اإلسرائيلي خالل 

 ب/ أغسطس الماضي في الضفة الغربية، ما رفع عدد الشرهداء منرذ بدايرة تشررين أول/ أكتروبر  شهر
وذكرررر تقريرررر صرررادر عرررن مركرررز "عبرررد هللا الحررروراني" للدراسرررات  طفررراًل. 53ج بيرررنهم 235الماضررري إلرررى 

شرررهيًدا فلسرررطينًيا فررري ثالجرررات تابعرررة  12والتوثيرررق، أن سرررلطات االحرررتالل واصرررلت احتجررراز جثرررامين 
 طة اإلسرائيلية بر "أبو كبير".للشر 
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 7وفيمررا يتعلررق بملررف االسررتيطان، قررال التقريررر إن السررلطات اإلسرررائيلية نشرررت عطرراءات لبنرراء نحررو 
وحرررردة اسررررتيطانية جديرررردة فرررري الضررررفة الغربيررررة والقرررردس المحتلتررررين، فرررري إطررررار محرررراوالت  466 الف و

 االحتالل لتغيير الواقع الديموغرافي في األراضي الفلسطينية.
دونًما من أراضي بلدة سرلواد شررقي مدينرة  231وقررت سلطات االحتالل، وفق التقرير ذاته، مصادرة 

رام هللا هشمال القدس ، تعود لر "فلسطينيين غائبين"، ستخصص إلقامرة الموقرع االسرتيطاني العشروائي 
المراجم جنوبي  دونمات في خربة أربعة"عمونا"، بموجب قانون "أمالك الغائبين"، عالوة على إخطار 

 بالمصادرة. نابلس
شرجرة زيترون مثمررة مرن  400وعن انتهاكرات االحرتالل للزراعرة الفلسرطينية، رصرد التقريرر اقرتالع نحرو 

أراضي الفلسطينيين خالل الفترة التي غطاها، إلى جانب تجريف عشرات الدونمات الزراعيرة فري قررى 
 .سلفيت وطولكرم

 37منشررآت فرري كررل مررن الضررفة الغربيررة، والقرردسج مررن بينهررا منررازل و  104وهرردمت سررلطات االحررتالل 
منشررأة تجاريررة، وزراعيررة، وصررناعية،  50تحررت اإلنشرراء، باإلضررافة إلررى  17منررزاًل، ومسرركًنا مررأهواًل، و

 وبنى تحتية.
وفررري قطررراع غرررزة، فتحرررت الرررزوارق الحربيرررة اإلسررررائيلية نيرررران أسرررلحتها الرشاشرررة نحرررو قررروارب الصررريد 

الل شررهر  ب/ أغسررطس، مررا أدى إلررى إصررابة سرربعة صرريادين، واعتقررال اثنررين مرررة خرر 13الفلسررطينية 
 منهم.

وتوغلرررت جرافرررات االحرررتالل مرتررران داخرررل أراضررري قطررراع غرررزة، وقامرررت بأعمرررال تجريرررف ألراض  فررري 
طالق نار أكثر من   مرة. 16المنطقة الحدودية، فيما شهد قطاع غزة عمليات قصف وا 

 1/9/2016، قدس برس
 
 الرئاسة المصري ة بعزف نشيدها "الوطني" بقصر مبتهج "إسرائيل" .41

كشرررفت صرررحيفة يرررديعوت أحرونررروت عرررن تفاصررريل مراسرررم  :الصرررحافة اإلسررررائيلية، اإلعرررالم المصرررري 
االسررتقبال و"الحفرراوة" الترري حظرري بهررا السررفير اإلسرررائيلي الجديررد لرردى القرراهرة ديفررد غرروفرين بحضررور 

لشرؤون العربيرة بالصرحيفة روعري كرايس إن نشريد وقرال مراسرل ا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
غناؤه في قصر االتحادية الخاص بالرئيس عبد الفتراح  تم   "إسرائيلبر""هاتكفاه" ويعني "األمل" الخاص 

 السيسي، خالل حفل استقبال السفير اإلسرائيلي الجديد في القاهرة.
المصررية للنشريد الروطني اإلسررائيلي يعتبرر ونقل عن السفير الجديد قوله "إن أداء الفرقة الفنية العسركرية 

إلسررائيل عبرر كتراب  جديرداً  لحظة حساسة ومؤثرة بالنسبة لي، حيث قدمت نفسي للرئيس السيسي سفيراً 
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جررررى بينررره وبرررين السيسررري  وأكرررد غررروفرين أن حرررواراً  ممهرررور بتوقيرررع الررررئيس اإلسررررائيلي رؤوفرررين ريفلرررين".
فأبلغته بمعرفتي العميقة برمصر، ودراستي األكاديمية حول  بالعربية "حيث سألني عن حياتي الشخصية،

شؤون الشرق األوسرط، ثرم صرافحني السيسري بحررارة، وشرعرت بمشراعر قلبيرة صرادقة خرالل مصرافحته، 
سرائيل، وقرد أبلغتره أن بإمكانره أن ينظرر  حيث أبدى حرصه الشديد على استمرار العالقات بين مصر وا 

 ي السيسي باإليجاب، وأنه سينظر إلي على أنني كذلك".إلي على أني ابن البلد فأجابن
وأضرراف السررفير الجيررد أنرره "يشررعر بررالفخر لمنصرربه الجديررد فرري مصررر، باعتبارهررا بررالد الثقافررة والترراري  
القررديم" وأنرره لرريس لديرره شررك بررأن العالقررات بررين تررل أبيررب والقرراهرة "حيويررة ومركزيررة مررن أجررل تحقيررق 

كما تعهد بالسعي لر"توطيد العالقات والتعاون بين القاهرة وترل  بأسرها".السالم واالستقرار في المنطقة 
 أبيب في كافة المجاالت، من أجل تحقيق مصالحهما المشتركة".

 1/9/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 
 مطار اللد إلىالتركية على تشغيل طائرة لبنانية  السلطاتلبنان يعترض لدى  .41

النقررل اللبنرراني غررازي زعيتررر مررن وزارة الخارجيررة تقررديم اعتررراض طلررب وزيررر األشررغال العامررة و  :بيررروت
لردى السررلطات التركيررة "بسرربب وضررع اسررم لبنرران علرى طررائرة تركيررة هبطررت فرري أحررد مطررارات فلسررطين 

 المحتلة"، وطلب عدم السماح لهذه الطائرة بتسيير رحالت بين تركيا ولبنان.
هبطررت أول مرن أمررس، فري مطررار اللرد هبررن  wings of Lebanonوكانرت طرائرة ركرراب لبنانيرة لشررركة 

تركيرررا إلجرررراء أعمرررال الصررريانة وفقرررًا  إلرررىبحسرررب زعيترررر، "ذهبرررت  أنهرررا ، وتبرررين اإلسررررائيلي جوريرررون 
ترأمين طرائرة بديلرة للشرركة اللبنانيرة بموجرب أحكرام االتفاقيرة الموقعرة بينهرا وبرين  للصيانة الدورية، وتم  

يانة، بعدها تبين أن الشركة التركية قامت بتشغيل الطائرة حين استكمال أعمال الص إلىشركة تركية، 
وريرون، مرن دون إزالرة شرعار الشرركة اللبنانيرة جومطرار برن  أنطاليابعد استكمال أعمال الصيانة، بين 

 السيادة اللبنانية ومبدأ مقاطعة العدو". إلىعنها، ما تسبب بضرر بالغ وتمت اإلساءة بموجبه 
والشررركة اللبنانيرة أعلنررت عرردم مسررؤوليتهما عمرا حصررل، واتخررذت المديريررة العامررة  وكانرت السررلطات اللبنانيررة

للطيررران المرردني بالتنسرريق مررع الشررركة اإلجررراءات الالزمررة وأوقفررت اسررتقبال الطررائرة مجررددًا فرري مطررار رفيررق 
 لمذكورة. الحريري الدولي في بيروت، وطلبت من الشركة التركية إزالة شعار الشركة اللبنانية عن الطائرة ا

 2/9/2016 ،الحياة، لندن
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 أعماله بالدعوة لتسريع التكامل العربي ودعم فلسطين يختتم"الوزاري االقتصادي"  .42
األمرين العرام للجامعرة العربيرة أحمرد أبرو الغريط ، أن القراهرة، مرن 2/9/2016 ،الخليج، الشـارقةنشررت 

 بمعرردالت التنميررة فرري الرردول العربيررة.دعرا إلررى تضررافر الجهررود لتحقيررق التكامررل االقتصرادي والنهرروض 
للمجلرس االقتصرادي واالجتمراعي  98 راجتماعرات الردورة العاديرة الر خراللفري كلمتره  ،وشدد أبو الغريط

أمس الخميس بمقر األمانة العامرة لجامعرة الردول  أعمالهاالعربي على المستوى الوزاري التي اختتمت 
تسرروية للقضررية الفلسررطينية يشرركل حرراجزًا منيعررًا أمررام العربيررة فرري القرراهرة، علررى أن عرردم التوصررل إلررى 

 تحقيق االستقرار بالمنطقة العربية.
نائرب  ، أنالقراهرة، نقاًل عن وكالة وفا مرن 1/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا موقع صحيفة وأضاف 

فري  ا،ي أكرداألمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي ووزير التجارة والصرناعة التونسري زيراد العرزار 
للمجلرس االقتصرادي واالجتمراعي العربري، ضررورة دعرم  98 مؤتمر صحفي في خترام أعمرال الردورة الرر

  .اإلسرائيلياالقتصاد الفلسطيني وتعزيز صموده ضد االحتالل 
 
 في الضفة الغربية االستيطانتنديد فرنسي بمواصلة  .43

دانتهررررا  :برررراريس لخطررررط البنرررراء والتوسررررع االسررررتيطاني أعربررررت الحكومررررة الفرنسررررية عررررن قلقهررررا البررررالغ وا 
ونرد دت وزارة الخارجيرة الفرنسرية فري بيران صردر عنهرا،  اإلسرائيلي على حساب األراضري الفلسرطينية.

علرررى إصررردار تصررراريح بنررراء لوحررردات سررركنية  اإلسررررائيلية، بموافقرررة الحكومرررة 1/9/2016 يررروم الخمررريس
ت أن مرن شرأنه أن "يضرفي شررعية علرى استيطانية غير مشرروعة فري الضرفة الغربيرة، األمرر الرذي رأ

وأكدت على أن "البناء االستيطاني يتنرافى مرع القرانون الردولي  مخالفات بناء وفقا للقانون اإلسرائيلي".
 ويقوض فرص حل الدولتين".

 1/9/2016، قدس برسوكالة 
 
 أسرة في غزة إلعادة بناء منازلها 329لـ  جديدا   ماليا   "األونروا" تقدم دعما   .44

مليررون دوالر  2.7ونررروا، أمررس، إنهررا سررتوزع، األسرربوع المقبررل، نحررو األقالررت وكالررة : رائررد الفرري - غررزة
علررى أعمررال إعررادة اإلعمررار واإلصررالحات للمتضررررين مررن جررراء العرردوان اإلسرررائيلي علررى قطرراع غررزة 

  .2014صيف العام 

الر إلعادة إعمار المنازل مليون دو  2.3وأوضحت الوكالة األممية في بيان، أن المبلغ الموزع سيشمل 
 ألرررف دوالر ستخصرررص إلصرررالح المسررراكن التررري تعرضرررت ألضررررار جزئيرررة. 416المتضرررررة، ونحرررو 
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عائلررة وسررتتمكن العررائالت مررن الحصررول علررى المسرراعدة  329ونررروا" سيسررتفيد مررن المبلررغ األوبحسررب "
 عبر المصارف المحلية األسبوع المقبل.

 2/9/2016 ،الخليج، الشارقة
 
 مسلمة تشغل منصب نائب رئيس الحملة االنتخابية لكلينتون  ائيلية ضد  حملة إسر  .45

لنرردن: تحررت عنرروان "تعرفرروا إلررى همررة عابرردين، االبنررة الثانيررة لهرريالري كلينتررون"، أورد موقررع المصرردر 
اإلسرررائيلي معلومررات عررن همررة عابرردين الترري وصررفها بررر"االبنة الثانيررة" لمرشررحة الرئاسررة األمريكيررة عررن 

وقررال الموقررع اإللكترونرري إن همررة عابرردين ولرردت "فرري أمريكررا  قراطي هرريالري كلينتررون.و الحررزب الررديم
ة، وُتعد  اليوم من أقرب الشخصيات لهريالري كلينترون ولهرا نفروذ كبيرر فري واشرنطن،  وترعرعت في جد 

 وهي بمثابة ابنة ثانية، حسب وصف كلينتون لها".
المرررديرة للحملرررة االنتخابيرررة لهررريالري كلينترررون،  وركرررز الموقرررع اإلسررررائيلي علرررى مسرررألة انفصرررال "نائبرررة

األمريكيررة المسررلمة، همررة عابرردين، وتصرردرها العنرراوين فرري أمريكررا إثررر قرارهررا االنفصررال عررن زوجهررا 
رس األمريكري عرن نيويرورك، بعرد تورطره بفضريحة جوينرر، العضرو السرابق فري الكرون أنتونياليهودي، 

وقال: "ُتعد  همة من أقرب الشخصريات لهريالري  نساء.ثانية بإرسال رسائل قصيرة ذات طابع جنسي ل
 كلينتون، ولها نفوذ كبير في واشنطن، وهي بمثابة ابنة ثانية حسب وصف كلينتون لها".

وذكر الموقع أن هناك ارتباطات محتملة لعابدين بجماعة اإلخوان المسرلمين، مشريرين إلرى أن اسرمها 
ي الواليات المتحدة، تشرف على تحريرهرا والردة عابردين، يظهر في مجلة مرتبطة بالجالية اإلسالمية ف

أجرتررره صرررحيفة "واشرررنطن بوسرررت" للمجلرررة المعنيرررة، أوضرررح أنهرررا مجلرررة ذات توجهرررات  إال أن فحصررراً 
 أكاديمية، وأن االتهامات المنسوبة لعابدين محض افتراء.

 2/9/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 بدايات جديدة لترتيب البيت الفلسطيني  .46

 عمرو نبيل
 تضاعف االهتمام العربي بترتيب البيت الفلسطيني، وفي هذا االتجاه ظهرت مؤشرات قويرة علرى هرذا

الخلررريج نظراءهرررا فررري هرررذا  االهتمرررام وبشررركل خررراص مرررن قبرررل مصرررر واألردن، ومنطقًيرررا ُتشررراطر دول
 االهتمام، وال بد أنها تنخرط في الجهود الرامية لذلك.

لشأن الفلسطيني لم يعد خًاصا بأهله، بل إنه تغلغل وتعمق في الواقع الدوافع مفهومة وقوية وملحة، فا
 المحيط.
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في مصر يعتبرون القضية الفلسطينية قضية أمن قومي على المستويين السياسي واالستراتيجي، وفي 
بحكررم الواقررع الررذي أسسرره  األردن يعتبرونهررا إلررى جانررب السياسرري واالسررتراتيجي قضررية أمررن اجتمرراعي

 اخل بين مكونات المجتمعين التوأمين على مدى عقود خلت وعقود سوف تأتي.ون ماه التد
وكلما كانت تنشأ أزمة فلسرطينية داخليرة كران المصرريون واألردنيرون، يشرعرون بصرداها داخرل بلردانهم 

رل حسرب  ومجتمعاتهم، وهذا ما مرنح البلردين المهمرين مزايرا اسرتثنائية للتردخل فري الشرأن الفلسرطيني، كل
ذا كانت مصر قامت وعلى مدى السرنوات العشرر الماضرية بجهرد حثيرث ومباشرر طريقته وا   مكاناته، وا 

و"حمراس"، وكران األردن داًعمرا لهرذا الجهرد دون أن  إلنهاء االنقسرام الفلسرطيني وعنوانره األبررز "فرتح"
يتوغل فيه، إال أن طغيران ترأثير أجنردات أخررى علرى الوضرع الفلسرطيني، أدى إلرى إفشرال المحراوالت 

وفرضررت األجنرردات األخرررى تعميًقررا لالنقسررام ووصررول محرراوالت المصررالحة إلررى حررد  المصرررية جميًعررا،
 االستحالة.

وفرررري هررررذا الوقررررت بالررررذات ظهرررررت الحاجررررة إلررررى برررردايات جديرررردة لجهررررد يبررررذل مررررن أجررررل ترتيررررب البيررررت 
ح" برررين "فرررت الفلسرررطيني، يقررروم علرررى أسررراس إعرررادة ترتيرررب األولويرررات، فلكررري ال يكرررون جهرررد المصرررالحة

و"حماس" مجرد جهد ضائع بال جدوى، بل ويحقق نتائج عكسية كما أثبتت التجربة فقد اتجره التفكيرر 
البدايرررة الجديررردة هرررو إنجررراز مصرررالحات  فررري البدايرررة الجديررردة إلرررى "فرررتح" أواًل، والعنررروان المعتمرررد لهرررذه

الرررئيس عبرراس  فتحاويررة/ فتحاويررة تقرروي الحركررة الكبرررى وتؤهلهررا لمواجهررة تحررديات قادمررة مثررل خالفررة
نجرراز المصررالحة مررع "حمرراس"، ذلررك فرري الطريررق إلررى فررتح الملررف السياسرري مررع إسرررائيل سررواء عبررر  وا 

 مفاوضات مباشرة أو صيغ إقليمية ودولية.
ويجررري فرري هررذه األثنرراء تركيررز واضررح علررى مصررالحة بررين المفصررولين والفاصررلين، وتتنرراثر حررول هررذا 

 يتها ألنها في معظم الحاالتالموضوع أخبار كثيرة يصعب التحقق من صدق
أخبرررار مسرررربة وخالصرررات مسرررتنتجة، غيرررر أن مصرررالحات "فرررتح" مرررع "فرررتح" تبررردو محفوفرررة بالمحررراذير 

بصرراع مركرب برين أجيرال  وضعف ضمانات النجاح، ذلك بفعل الواقع الراهن للحركة الكبررى، المكرتظ
 متعددة تتزاحم على المواقع والنفوذ.
ه على كل أنواع الريراح العاتيرة، يكرون للمرؤثر الخرارجي إسرهام وافرر وفي وضع فلسطيني مشرعة أبواب

براب قروي الحضرور والترأثير  في إثارة المشكالت والتأثير علرى الحلرول، ومرن برين هرذه األبرواب الكثيررة
 في مجريات األمور هو الباب اإلسرائيلي.

ًاحا لبلروغ حالرة مرن االسرتقرار إن الحاجة العربية، وأخص بالتحديد هنا قوى ودول االعتدال، تزداد إلح
إسررائيلي، وأمرام ذلرك ال منراص  الداخلي ينفع فري الترتيبرات المحتملرة لحرل فلسرطيني إسررائيلي وعربري

من اإلقالع عن التعامل مع أزمات "فتح" الداخلية بمنطق عشائري كان ينفع حرين لرم يكرن لرر"فتح" أي 
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أمرررا اآلن وبعرررد أن توغلرررت "فرررتح" فررري مشرررروع اتجررراه تريرررد،  منرررافس جررردي فررري قيرررادة الفلسرررطينيين برررأي
سياسي غايرة فري التشرعب والتعقيرد، وبعرد أن تعثرر هرذا المشرروع علرى نحرو كرارثي وتردخل العرالم كلره 

الفلسررطينية، ومررن ينسررى كيررف ولرردت حكومررة محمررود عبرراس فرري زمررن عرفررات،  فرري تشرركيل السياسررة
 ائج، ومن وجهة نظري ال مناص من دعمفالحالة الجديدة تستجوب معالجة أكثر نجاعة وضماًنا للنت

وتطرروير ورعايررة صرريغة المؤسسررات برردياًل عررن العشررائرية، وأم هررذه المؤسسررات ومبترردأها وخبرهررا هرررو 
يشررارك فرري هررذا المررؤتمر  المررؤتمر العررام الررذي يميررز الحركررة السياسررية عررن العشرروائية العشررائرية، وأن

ذا كان ال بد من مصرالحات تزيرل  ممثلون حقيقيون عن كل األطياف التي تعج بها الحركة الكبرى، وا 
عاماًل تمهيدًيا يسبق المؤتمر ويساعد على إنجاحره، وال  األحقاد والضغائن المتراكمة فينبغي أن تكون 

أخررال أًمرررا كهررذا بغائررب عررن ذهررن وحسررابات كررل المعنيررين برؤيررة "فررتح" قويررة واحرردة موحرردة وحاضررنة 
قليمًيا ودولًيا، مقتدين بالقول الشائع والصادق: "إن صلح المعقولة والمقبولة  للحالة الفلسطينية محلًيا وا 

 حال فتح صلحت الساحة الفلسطينية". 
 2/9/2016 ،الشرق األوسط، لندن

 
 التعليم في القدس.. تحديات وثبات .47

 سوسن الصفدي
 رئيسة قسم العالقات، ومديرة التربية والتعليم في القدس

ى بزوغ الفجر فهو مختلف، فبدال من األمل والحياة يأتي الفجر في القدس كل شيء يبدو مختلفا، حت
حامال معه سطورا من تشرتت ومعانراة تعيشره األسررة المقدسرية بشركل يرومي منرذ بردء االحرتالل لمدينرة 
القرردس، فمررا إن تعلررن مررآذن الحرري نررداء الفجررر الروحرراني حتررى تسررتعد أم محمررد لمعركررة خرررو  فلررذات 

ها قبرل ذلرك مراجعرة القائمرة الطويلرة ذات األسرماء السرتة لتحديرد المرجعيرة األكباد للمدارس، ولكن علي
 التي تشرف على مدارس أبنائها.

سرررائيلية: األولررى تشرررف عليهررا وزارة  ففرري القرردس تقسررم المرردارس إلررى مرررجعيتين رئيسرريتين فلسررطينية وا 
وتشرمل مردارس األوقراف  مرن قطراع التعلريم، %47التربية والتعليم الفلسطينية وتشكل ما نسبته حوالي 

، ومررررردارس وكالررررة غرررروث وتشرررررغيل %31، والمرررردارس األهليرررررة والخاصررررة بنسرررربة %14العامررررة بنسرررربة 
. أمرررررا المرجعيرررررة الثانيرررررة فتشررررررف عليهرررررا وزارة التربيرررررة والتعلررررريم وبلديرررررة القررررردس %2الالجئرررررين بنسررررربة 

 من مجمل قطاع التعليم في القدس. %53اإلسرائيلية وتشكل ما نسبته 
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 ومرجعيات مدارس
يدرس أحمد في القدس في مدارس األوقاف التي تلتزم برالتقويم الفلسرطيني، وعليره فقرد فتحرت مدرسرته 
أبوابها كمدارس فلسطين جميعها، ولكن عليه أن ينطلق مبكرا جدا قبرل الطلبرة اآلخررينج ألن مدرسرته 

ل لعزل القدس عرن في القدس، وهو يسكن خار  جدار الفصل العنصري الذي شيدته سلطات االحتال
امترردادها الرروطني الفلسررطيني، وعزلررت خلفرره حرروالي ثلررث السرركان المقدسرريين، وعليرره أن يعبررر حرراجز 

 قلنديا الذي يتمترس عليه جنود االحتالل بما يحمل ذلك من معاناة وخطورة.
لررذلك علررى أم محمررد أن تتأكررد أيضررا مررن حمررل أحمررد لشررهادة مرريالده فرري حقيبترره الترري هرري أهررم مررن 

يرة وعبوة الماء ألنها الوثيقة التي تسمح له بالمرور نحو القدسج فهي تثبت أنه مقدسري ومرا زال الشط
، 1967عمررره ال يسررمح لرره بحمررل الهويررة اإلسرررائيلية الزرقرراء الترري فرضررتها سررلطة االحررتالل فرري عررام 
ألرض وتعطي المقدسيين صفة المقيمين في مدينة القدس ال حرق المواطنرة الرذي يتمترع بره أصرحاب ا

 األصليين.
أما عبد هللا فال داعري إليقاظرهج ألنره يردرس فري مدرسرة خاصرة تعطرل فري يروم يختلرف عرن اآلخررين، 
وفقرا لسياسرة وأجنردة المدرسرة الخاصررةج فربعض المردارس تعطرل يرروم الخمريس وبعضرها تكرون عطلتهررا 

 يوم األحد من كل أسبوع.
ع لررروزارة المعرررارف اإلسررررائيلية التررري تتبرررع ومرررا زال أمرررام عمرررر أسررربوعان مرررن العطلرررةج ألن مدرسرررته تتبررر

 التقويم اإلسرائيلي وليس الفلسطيني.
وبالنظر إلى طفلتها جنى، يعيقها نقرص الغررف الصرفية فري القردس، لرذلك مرا زال البحرث عرن مدرسرة 

مرن المقدسريين تحرت  %78لها جاريا، فالمدارس الخاصة مرتفعة األقساط، وفري ظرل وجرود أكثرر مرن 
 يتعذر على األسرة تسجيل األبناء فيها أو تسجيل أكثر من طفل. خط الفقر فإنه

وبما أنه يوم السبت فسريبقى محمرد نائمراج ألنره رغرم أنره لرم يتجراوز السرابعة عشررة، فإنره ينطلرق يوميرا 
إلررى أحررد المحررال  اإلسرررائيلية للعمررل فاقرردا حقرره فرري التعلرريم والجلرروس علررى مقاعررد الدراسررة الترري تسرررب 

م تروفر غررف صرفية كافيرة فري المردارس الحكوميرة وللحصرول علرى عمرل لردعم أسررته منها مجبرا لعرد
 ماديا.

 
 تسرب األطفال

 %14ومع محمد كثير من األطفال، حيرث تشركل نسرب تسررب الطلبرة فري القردس النسربة العليرا وتبلرغ 
فري  %26سرنة  و 15فري الصرف العاشرر هجيرل  %16سرنة  و 14في الصف التاسرع األساسري هجيرل 

  .18-17هجيل  %50-%33  و16هجيل  %26الحادي عشر الصف 
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وعنررد مرررور أم محمررد أمررام سرررير علرري ابررن الثالثررة عشررر ربيعررا، تهررز أرجرراء المنررزل تنهيرردة أم مقهررورة 
وحررائرةج ألن علي ررا ممنرروع مررن الررذهاب إلررى المدرسررة بررأمر مررن مخررابرات االحررتالل، فهررو يخضررع لقرررار 

د ما يسمى الحبس المنزلي واإلقامة الجبرية في المنزل إلى حرين جائر من محكمة االحتالل بالبقاء قي
 بلوغه السن القانونية لمحاكمته على وطنيته وتحت ذريعة إلقائه حجرا نحو مجنزرات االحتالل.

كرررذلك علرررى األم أن تتأكرررد مرررن أن كرررل واحرررد مرررن أطفالهرررا يحمرررل الكتررراب المدرسررري المقررررر لررره وفقرررا 
لهررا مدرسررته، ففرري مرردارس األوقرراف ومعظررم المرردارس الخاصررة يرردرس  للمرجعيررة التعليميررة الترري تتبررع

 الطلبة المنها  الفلسطيني األصيل الذي تصدره وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.
أمررررا فرررري المرررردارس الترررري تتبررررع للتعلرررريم اإلسرررررائيلي وبلديررررة االحررررتالل بالقرررردس فيرررردرس الطلبررررة الكترررراب 

طباعته من قبل سلطة التعليم اإلسررائيلية فري مطرابع البلديرة، ويخضرع الفلسطيني المحرف الذي تعاد 
للحرررذف والتشرررويه مرررن قبرررل بلديرررة االحرررتالل، حيرررث ُيحرررذف شرررعار السرررلطة الوطنيرررة الفلسرررطينية والعلرررم 
الفلسرررطيني ودروس وأبيرررات شرررعرية وفقررررات وكلمرررات وأسرررئلة و يرررات قر نيرررة ورمررروز وطنيرررة، وكرررل مرررا 

ية وجرررريش التحريررررر الفلسررررطيني وحررررق العررررودة، والمسررررتعمرات وهجرررررة يتحرررردث عررررن القضررررية الفلسررررطين
المسررتوطنين اإلسررررائيليين لفلسرررطين والحرررواجز واالنتفاضرررة والقرررى المررردمرة واعتبرررار الصرررهيونية حركرررة 
سياسية عنصرية، والنضال، وتنمية روح المقاومة والجهراد وتمجيرد االستشرهاد وأخرذ األسررى والتمسرك 

حراق باألرض وفدية الوطن وا لحس الوطني واالنتماء والتراث الحضاري وانتحال األزياء الفلسطينية وا 
المسررجد األقصرررى والقائررد صرررالح الرردين األيررروبي وغيرهررا مرررن المحررذوفات التررري تمررس الهويرررة الوطنيرررة 

 الفلسطينية.
 

 تحريف وحذف
لتاسررع الوحرردة الرابعررة مررن كترراب: الترراري  للصررف ا 53فعلررى سرربيل المثررال ال الحصررر جرررى فرري ص 

األساسي حذف الدرس األول جميعه الذي يتحدث عن "القضية الفلسطينية"، ومن كتاب اللغة العربية 
حرررذفت صرررورة الجنررردي الفلسرررطيني والعلرررم الفلسرررطيني مرررن التعبيرررر  20للصرررف الثالرررث األساسررري ص 

 الشفوي.
اإلسرررالمية  مررن كتررراب التربيررة 22ومررادة التربيررة اإلسرررالمية أيضررا لرررم تسررلم مرررن الحررذف، ففرري صرررفحة 

للصررف السررادس األساسرري حررذفت الفقرررة الرابعررة واآليررة القر نيررة الترري تررذكر "الجهرراد فرري سرربيل هللا لرفررع 
رايرررة اإلسرررالم ومنرررع الظلرررم والفسررراد فررري األرض" وهررري قولررره تعرررالى: "إنمرررا المؤمنرررون الرررذين  منررروا برررا  

 .15ئك هم الصادقون". الحجرات ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل هللا أول
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ومررن كترراب التربيررة الوطنيررة للصررف األول األساسرري حررذف النشرريد الرروطني الفلسررطيني كررامال، وغيرهررا 
 كثير من المحذوفات التي استهدفت مواد اللغة العربية والتاري  والتربية اإلسالمية والتربية الوطنية.

مدرسة، يردرس فيهرا حروالي  14التعليم اإلسرائيلية وفي سياق  خر بلغ عدد المدارس التي تتبع لسلطة 
  الف طالب وطالبة من الصف األول األساسي وحتى الثاني عشر. 5

وهررذا العررام المنهررا  اإلسرررائيلي الررذي تعررده سررلطة التعلرريم اإلسرررائيلية للطلبررة المقدسرريين يخرردم ويعررزز 
فرري إسررائيل" و"أن نكررون مرواطنين فرري الروايرة اإلسررائيلية ويبنررى علرى مررادتين محروريتين: "الحيرراة معرا 

إسرررائيل"، فتكررون فرري هررذا الكترراب "القرردس عاصررمة إسرررائيل" والنشرريد الرروطني هررو النشرريد اإلسرررائيلي 
 "هتكفاه" والقومية هي اليهودية وعلم الدولة هو العلم اإلسرائيلي وشعارها هو الشمعدان اإلسرائيلي.

 
 تمويل مشروط

عررن خطررة "تقرروم علررى  2016كررانون الثرراني  ينرراير/ 29ائيلية فرري وقررد كشررفت صررحيفة "هررآرتس" اإلسررر 
أسراس زيررادة الردعم المررالي للمرردارس التري ترردرس المنهرا  اإلسرررائيلي أو لررديها صرفوف ترردرس المنهررا  
اإلسرررائيلي، وحررث المرردارس العربيررة عبررر الحرروافز الماديررة علررى االنتقررال مررن المنهررا  الفلسررطيني إلررى 

ا يشمل زيادة الساعات التعليمية للمردارس المتلقيرة للتعلريم اإلسررائيلي، إضرافة المنها  اإلسرائيلي، وهذ
 إلى طرح خطة تعليمية واسعة تشمل المرحلة األساسية وصوال إلى المرحلة الثانوية.

كرررذلك ترررربط سرررلطة التعلررريم اإلسررررائيلية عمليرررة تررررميم المررردارس بتررردريس المنهرررا  اإلسررررائيلي بررردال مرررن 
 ل انتهاكا واضحا لحقوق األطفال بتلقي التعليم في مدارس صحية و منة.الفلسطيني مما يشك

 5مليرون شريكل همرا ُيعرادل  20كما ذكرت هآرتس أنه سيجري تحويل ميزانية خاصة تقدر بأكثر مرن  
 الف دوالر أميركي  لترميم المدارس فري القردس الشررقية. وأفرادت الصرحيفة العبريرة أن  209ماليين و

ل للمدارس التي توافق على تفعيرل المنهرا  التعليمري اإلسررائيلي فقرط ممرا يعنري حرمران  األموال سُتحو 
 المدارس التي ال تتبع النظام التعليمي اإلسرائيلي من التمويل والترميم.

إن المشررهد التعليمرري فرري القرردس ال يختلررف عررن مشررهد الحيرراة اليوميررة للمقدسرريين فرري كافررة القطاعررات 
يات كبيرة يفرضها االحرتالل علرى المقدسريين وتتزايرد يومرا بعرد يروم، فإسررائيل الحياتية التي تعاني تحد

لضرب قطاع التعليم، وربطه  واستراتيجيةتعمل ضمن خطة ممنهجة  1967ومنذ احتاللها للقدس عام 
بجهررراز التعلررريم اإلسررررائيلي مرررن النرررواحي اإلداريرررة واإلشررررافية والتعليميرررة بهررردف فررررض سررريطرتها علرررى 

سان الفلسطيني، وتعمل على طمس  كامل لمعرالم الثقافرة الوطنيرة وضررب عروبرة القردس األرض واإلن
وأسررررلتها ومحرررو الهويرررة الثقافيرررة للمدينرررة وتزويرررر التررراري ، ونرررزع وعررري الطلبرررة مرررن خرررالل التررردخل فررري 
المنرراهج الفلسررطينية وتحريفهررا، بمررا يتماشررى مررع سياسررة االحررتالل الهادفررة لتكررريس عررزل المدينررة عررن 
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ا ومحيطهرررا الفلسرررطيني وذلرررك مرررن خرررالل سلسرررلة مرررن القررررارات واإلجرررراءات التررري بررردأتها بإلغررراء واقعهررر
المنهررا  األردنرري، وا غررالق مكتررب التربيررة والتعلرريم وقررانون اإلشررراف علررى المرردارس الخاصررة، ومحاولررة 

، إال أن صرررمود المقدسررريين ووعررريهم 48فررررض المنهرررا  اإلسررررائيلي الرررذي كررران يررردرس فررري منررراطق الرررر
فض للمنهرا  اإلسرررائيلي فري حينرره واإلضرراب الررذي أعلنروه وامتنرراعهم عرن إرسررال أبنرائهم للمرردارس الررا

اإلسرررائيلية أجبررر حكومررة االحررتالل علررى التراجررع عررن قرارهررا، والعررودة لتطبيررق المنهررا  األردنرري علررى 
ل ما يدل ، ولكن مع حذف أو تغيير ك81، االبتدائي عام 78، اإلعدادي عام 73مراحل: الثانوي عام 

علرررى فلسرررطين تاريخي رررا واسرررتخدام التسرررميات اإلسررررائيلية ليمررراكن وتكرررريس الفكرررر الصرررهيوني واللغرررة 
 العبرية.

 
 معركة صمود

أخيرررًرا، فرررإن معركرررة التعلررريم الفلسرررطيني فررري القررردس هررري تحررردي الصرررمود والبقررراء، وهررري ليسرررت معركرررة 
ربيرة واإلسرالمية وكرل الردول والشرعوب المقدسيين وحدهم بل هي معركة الشرعب الفلسرطيني واألمرة الع

الرافعررة لشررعارات حقرروق اإلنسرران والقررانون الرردولي الترري عليهررا أن تقرردم جميررع أشرركال الرردعم للمقدسرريين 
 في نضالهم وتعزيز صمودهم وحماية موروثهم الديني والحضاري والثقافي والتعليمي.

تجررراه القررردس باعتبارهرررا أرًضرررا محتلرررة  كمررا علرررى األمترررين العربيرررة واإلسرررالمية أن ترررتحمال مسرررؤولياتهما
، 1967يوليو/تمرروز  14الصرادر عررن الجمعيرة العموميررة بتراري   2254 -2253براعتراف القررار الرردولي 

الرررذي أعلرررن رفرررض  1967نوفمبر/تشررررين الثررراني  22الصرررادر عرررن مجلرررس األمرررن بتررراري   242والقررررار 
حاب القرروات اإلسرررائيلية مررن األقرراليم الجمعيررة العامررة لضررم األراضرري بررالقوة، وشرردد علررى ضرررورة انسرر

يونيرو/حزيران  30الصادرين عن مجلس األمرن بتراري   478و 476م، والقرارين 1967المحتلة منذ عام 
الرافضرة للقرانون اإلسررائيلي المعلرن فري شرهر سربتمبر/أيلول مرن عررام  1980أغسرطس/ ب  20و 1980
لموحرردة عاصررمة لدولررة إسرررائيل، ومطالبررة المسررمى هقررانون األسرراس ، القاضرري بررإعالن القرردس ا 1980

مرن  50إسرائيل بالتراجع عن هذه الخطوة أيضا باعتبارها مخالفة للقوانين والمعاهردات الدوليرة هالمرادة 
مرررن اإلعرررالن العرررالمي لحقررروق اإلنسررران  التررري تكفرررل جميعهرررا حرررق  26اتفاقيرررة جنيرررف الرابعرررة والمرررادة 

يم الذي يتماشى مع معتقداتهم وحماية ثقافتهم وتراثهم الشعوب تحت االحتالل في الحصول على التعل
مررن التغييررر أو التشررويه، إضررافة إلررى أن هررذه الخطرروة تعتبررر خرًقررا لقرروانين المطبوعررات وحقرروق حفررظ 

 الملكية الفكرية.
 1/9/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
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 ليبرمان "زعيم عصابة" .48
 رندة حيدر

للدفاع في حكومة نتنياهو تقديم صورة مختلفة عن نفسه من دور ليبرمان منذ تعيينه وزيرًا جيحاول أفي
 بأنه "زعيم عصابة". إياهغير أن يوفق في مهمته، وأكبر دليل على ذلك وصف صحيفة "هآرتس" 
االسررتقالة مررن منصرربه  إلررىوفرري الواقررع ينطبررق هررذا الوصررف تمامررًا علررى ليبرمرران الررذي اضررطر سررابقًا 

ساءة أمانة. والمعروف عنه دفاعه المسرتميت عرن على المحاكمة بج إحالتهالحكومي بعد  رائم رشى وا 
مررن البررؤر االسررتيطانية  100شرررعنة نحررو  إلررىالمسررتوطنين وممارسرراتهم غيررر الشرررعية، وسررعيه حاليررًا 

 إلررىغيررر القانونيررة. كمررا معررروف عنرره تغطيترره لتجرراوزات الجنررود اإلسرررائيليين وسرركوت عنهررا، ووقوفرره 
علرررى المحاكمرررة  إحالترررهقترررل جريحرررًا فلسرررطينيًا فررري الخليرررل ورفضررره  جانرررب الجنررردي اإلسررررائيلي الرررذي

ومعارضررته العلنيررة لقرررار رئرريس أركرران الجرريش فرري هررذا الشررأن وانتقرراده لرروزير الرردفاع السررابق موشرري 
 يعالون الذي طالب بمحاكمة الجندي.

ئيسررها لكررن المعررروف عررن ليبرمرران أكثررر مررن أي شرريء  خررر هررو عررداؤه الشررديد للسررلطة الفلسررطينية ور 
 محمود عباس الذي يعتبره عقبة في وجه السالم، ويرى أنه يشكل جزءًا من المشكلة وليس من الحل.
لقد عرفت إسرائيل الكثير من وزراء الدفاع المتطرفين الذين لم يخفوا يومرًا عرداءهم للفلسرطينيين، لكرن 

ق علررريهم جميعرررًا بانررره يجمرررع برررين التطررررف والعرررداء للفلسرررطينيي ن االزدواجيرررة األخالقيرررة ليبرمررران يتفرررو 
والصرررفاقة والكرررذب. وأهرررم دليرررل علرررى ذلرررك السياسرررة الجديررردة التررري يقترحهرررا للتصررردي لموجرررة العمليرررات 
الفلسطينية في الضفة الغربية والتي أطلق عليها اسرم خطرة "العصرا والجرزرة". اهرم مرا فري هرذه الخطرة 

هجمررات وأولئررك المتررورطين ومكافررأة  التمييررز بررين المرردنيين الفلسررطينيين غيررر المتررورطين فرري رأيرره فرري
الفئة األولى من طريق تقديمات اقتصرادية وخطرط تنمويرة وزيرادة أذونرات العمرل المعطراة للفلسرطينيين 
داخرل إسرررائيل. بمعنررى  خرر، شررراء الهرردوء األمنري بالرخرراء االقتصررادي ورفرع مسررتوى الحيرراة. ومعاقبررة 

 ن بفرض عقوبات عليها وخنقها بالقيود والحصار.سكان المناطق الفلسطينية التي يخر  منها مهاجمو 
فررري خطتررره الجديررردة اقتررررح ليبرمررران فرررتح حررروار مباشرررر مرررع قررروى فلسرررطينية فاعلرررة مرررن خرررار  السرررلطة 

مرررن أجرررل التواصرررل المباشرررر مرررع المجتمرررع والنخرررب  أعمرررالالفلسرررطينية مرررن أكررراديميين وكتررراب ورجرررال 
معلومررررات تحررردثت عرررن تراجررررع نفررروذ السررررلطة  إلرررىهرررذا  إعالنررررهالفلسرررطينية. وقرررد اسررررتند ليبرمررران فررري 

علرى األرض، مقابرل تزايرد نفروذ العشرائر والعرائالت الفلسرطينية  إرادتهراالفلسطينية وعجزها عرن فررض 
 الكبيرة داخل المجتمع المحلي الفلسطيني.

ية اسررتغالل األزمررة االقتصررادية والسياسررية والقياديررة الترري تعانيهررا السررلطة الفلسررطين إلررىيسررعى ليبرمرران 
وزعامرة "أبررو مررازن" تحديرردًا مررن أجررل العمررل علررى تقررويض السررلطة والتسرربب بانهيارهررا. هررذا هررو الوجرره 
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تدجينررره وترويضررره  إلرررىالتحررراور مرررع الجمهرررور الفلسررطيني برررل  إلررىالحقيقرري لليبرمررران، فهرررو ال يسرررعى 
 وتدمير زعاماته الوطنية. 

 2/9/2016 ،النهار، بيروت
 
 بهاء عليان.. درس من بودابست .49

 أحمد جميل عزم د.
تشررين األول  13ُشي ع ليلة أمس الخميس، جثمان أحد أجمل الشبان، بهاء عليان، بعد استشرهاده يروم 

هأكتررروبر  الماضررري، واحتجررراز جثمانررره فررري الثالجرررات الصرررهيونية منرررذ ذلرررك الوقرررت. جررراء الررردفن بقيرررود 
ء األخيررر، فرري القرردس، شخصررا فرري الجنررازة. هررذا مثرروى بهررا 25احتالليررة، أهمهررا أال يشررارك أكثررر مررن 

قامرررة سالسرررل  ولكنهررا ليسرررت الجنررازة األخيررررة. يعرررف شرررباب القرردس بهررراء بنشرراطاته لتشرررجيع القررراءة وا 
القررراءة البشرررية األكبرررر فرري العررالم. ثرررم عرفرره شررربان الجامعررات الفلسررطينية، عنررردما اصررطفت الصررربايا 

جميلرة، إحيراًء لرذكراه، فصرار والشبان، في ساعات قراءة صامتة، في سالسل بشررية، فري الجامعرات ال
 جزءا من ذاكرتهم ومستقبلهم.

"، فري كرل مكرانج أسرماء Magyarعندما وصلُت العاصمة الهنغارية بودابست، لفتنري اسرتخدام اسرم "
البقاالت، والمطاعم... إل . وكنرت قرد قررأت أن  أصرل سركان هرذه الربالد هرم قبائرل بدويرة بهرذا االسرم، 

ا تحدثُت مع دليل سياحي، َيصرَحُبنا َمشريًا علرى األقردام، وأخبرنرا بلهجرة هاجرت إليها من  سيا. وعندم
أهل البالد، عن اسمها األصلي، أدركت أنه االسم العربي للبالد، "المجر"، وأن أجدادنا، أسرموها برالد 

 المجر. وأخبرته بذلك، َفُسرَّ لمعرفة المعلومة.
جرراء منهررا مرشرردنا، ضررحك السررائح أن دلرريلهم  فرري أحررد تقييمررات السرري اح علررى اإلنترنررت، للشررركة الترري
. إال أن  مرشدنا أعلمنا أن  ذلك كان حملة 1896كان كلما سألوه عن سنة بناء شيء في هنغاريا يقول 

بنررراء بمناسررربة ألرررف عرررام علرررى مجررريء المجرررر للررربالد. كانرررت ثرررورة بنررراء، ومرررا ترررزال المسرررارح والتماثيرررل 
 والمدرجات والمباني والمكتبات هناك. 

ضرد الحكرم  1956المتاحف، هناك تركيز كبير على المذبحة النازية ضد اليهود، وعلى ثورة العرام  في
الماركسررري والسررريطرة السررروفيتية. وجررردُت نفسررري محاطرررًا بعررردة طوابرررق مرررن الصرررور الصرررغيرة بررراللونين 

 األبيض واألسود لشهداء تلك الثورة. 
، وال يوجرررد 1989ء الحكرررم الشررريوعي العرررام وال يرررذكرون انتهرررا 1956تسرراءلت لمررراذا يركرررزون علرررى ثرررورة 

 متحف لذلك؟ 
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، بمظرراهرات طالبيررة تضررامنية مررع حركررة احتجررا  1956تشرررين األول هأكترروبر   23برردأت الثررورة يرروم 
عماليررة وشررعبية فرري بولنرردا. كرران الهنغررار عررانوا السياسررات الدمويررة القمعيررة للرررئيس السرروفيتي سررتالين 

مل قسرًا بالسرخرة، تقريبرًا، وعرم  الخروف وعردم الثقرة برين المؤيردين  ، وصار الع1953هالذي مات العام 
والمعارضين للشيوعية على السواء. وسررعان مرا تحولرت التظراهرات لحردث يشرارك بره مئرات اآلالف. 

ر َطلبة قائمرة مطالرب مرن  مطلبرا، وينضرم بعرض العسركر الهنغراري للثرورة، ويمزقرون الشرعار  16ويطو 
ية، فيصبح هناك ثقب في مالبسهم، وتصبح المالبس واألعالم المثقوبرة رمرزًا العسكري برموزه السوفيت

للثررورة. لكررن عسرركرًا  خرررين واجهرروا الجمرراهير بررالقوة. وصررارت الجمرراهير تهتررف باسررم سياسرري يرردعى 
إيمرررري نرررا ، تريرررده رئيسرررًا، وهرررذا كررران عضررروًا فررري الحرررزب الشررريوعي، ولكنررره إصرررالحي لديررره بعرررض 

دارة القررررى واألحيررراء،  الديمقراطيرررة. ومرررع تررردحر  الثرررورة، وتحولهرررا للسرررالح، تطرررورت لجررران للمقاومرررة وا 
واضطر الماركسيون لتكليفه بتشكيل الحكومة، فأعلن نظامرًا سياسريًا تعردديًا. وبردا أن األمرور تسرتتب، 
حتررى دخلررت القرروات السرروفيتية وقمعررت الثررورة، وعررين رئرريس وزراء جديررد يرردعى يررانوش كررادار، كانررت 

دت بررأن يكررون قائرردًا مررع نررا ، ولكنرره انحرراز وهرررب لموسرركو وعرراد علررى ظهررر الرردبابات الجمرراهير نررا
السروفيتية، قامعرًا الثرورة. وأعلررن نرا  بخطراب إذاعرري درامري رفضره الخضروع. ولجررأ مرع  خررين للسررفارة 

 ، بعرد أن قترل السروفييت وحلفراؤهم الماركسريون 1958اليوغسالفية، لكنه ُأبعد إلى رومانيا، وأعدم العام 
 200، ومنع اآلالف من الدراسرة والعمرل، وهررب 229ألف شخص، وأعدم  22اآلالف، وبعد أن سجن 

 ألف من البالد، بينما العالم يراقب بصمت. 
عنرردما أقعررده المرررض. وكرران العررالم قررد برردأ يتغيررر، وحرردثت ثررورة  1988قرراد كررادار الرربالد حتررى العررام 

ي امتررداد االحتجاجررات كمررا حرردث سررابقًا، وتبنررى "رزمررة جديرردة فرري بولنرردا، فلررم ينتظررر البرلمرران الهنغررار 
. ولررذلك ال حاجررة 1956ديمقراطيررة" أدت النهيررار الشرريوعية بهرردوء، وكررأن الررثمن دفررع سررلفًا فرري العررام 

حزيررران هيونيررو   16لمتحررف جديررد، فمررا حرردث اآلن امتررداد لررذات الثررورة، ودليررل ذلررك األكبررر أن رره فرري 
اآلالف فري جنرازة تحمرل رفرات نرا  ودفرن فري بودابسرت، ومعره عاما، خرر  مئرات  31، أي بعد 1989

 تموز هيوليو .  6شهداء  خرون، بما يليق بالثورة وبه، وبعد أيام فقط مات كادار، في 
يررروم يعررراد جثمررران خليرررل الررروزير مرررن مخررريم اليرمررروك، وتعرررود جثرررامين الشرررهداء، سرررتكون مسررريرة "بهررراء" 

 جرية، التي كان بهاء يحلم بشيء يشبهها. الم 1896للحضارة، ولثورة تشبه ثورة بناء 
 2/9/2016 ،الغد، عم ان
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 ماذا يخب ئ نتنياهو في جعبته؟ .51
 بيشوي رمزي رياض 
لعررل  أهرررم مرررا يرررنقص الساسرررة العررررب، القررردرة علرررى اسرررتغالل المواقرررف والتررررويج جيررردًا لتحقيرررق مكاسرررب 

ائيلية لموقرف العرب الجرودو أوري سياسية، وهو ما يميز قوى إقليمية منافسرة. مرن ذلرك الدعايرة اإلسرر 
ساسررون، الررذي رفررض منافسرره المصررري مصررافحته فرري أولمبيرراد ري ررو. فتلررك لررم تقتصررر علررى الصررحف 
اإلسرائيلية التي ركَّزت علرى الواقعرة، ولريس علرى نيرل ساسرون ميداليرة، إذ امتردت إلرى صرفحات كبرار 

ز نتنيرراهو مكالمترره مررع الالعررب الشخصرريات الحكوميررة. فعلررى صررفحته بالعربيررة علررى "فايسرربوك"، أبررر 
لتهنئته. وأبرزت صفحات أخرى حوارًا إلعالمي  معه، مؤكدًا أن تصرفه يعكس صورة بالده الحقيقيرة، 

 وأنه على رغم "العالقات الجيدة" بين إسرائيل وجيرانها، هناك "دعاية فظيعة" ضدها.
ياسررية علرررى قررردر كبيرررر مرررن وبعيرردًا مرررن المغالطرررات، نجرررد أن اسررتغالل الموقرررف الرياضررري لمكاسرررب س

المهارة السياسية، خصوصًا أنه يحمل رسائل بأن إسرائيل ما زالت الدولة المكروهة من جيرانها، وهي 
الدعاية التي طالما استخدمتها كثيرًا فري عديرد المواقرف الرتكراب مزيرد االنتهاكرات، برل التخراذ مواقرف 

 فيها قدر من العنصرية تجاه محيطها.
ول الخطروات التري سرتتخذها حكومررة نتنيراهو بعرد دعايتهرا األخيررة: فقرباًل اسررتخدمت ويثرور التسراؤل حر

اسررررائيل الرررنهج نفسررره، ولكرررْن عسررركريًا، تمهيررردًا الرتكررراب أعمرررال وحشرررية بالفلسرررطينيين أو فررري لبنررران، 
فتنتظررر سررقوط صرراروخ برردائي علررى أراضرريها ال يصرريب أحرردًا، لترتكررب مجررازر بحررق األبريرراء، بينمررا 

فع عن نفسها من بطش حركات إرهابيرة تسرتهدفها. أمرا الجديرد فري الموقرف األخيرر، فإنهرا تظهر كمدا
صررارت تسررتخدم الررنهج نفسرره لمكاسررب سياسررية، علررى حسرراب جيرانهررا العرررب، خصوصررًا مصررر، فيمررا 
يرررى الرربعض أن هنرراك تقاربررًا فرضررته ظررروف المنطقررة راهنررًا، ربمررا لتقررويض المسرراعي المصرررية لحررل 

نية أو تقررديم تنررازالت للوصررول إلررى إنهرراء الصررراع الررذي دام لسررنوات. يعررزز ذلررك أن القضررية الفلسررطي
الحكومة اإلسرائيلية لرم تجرد سربياًل للرتمل ص مرن مبرادرة الررئيس المصرري السيسري لفرتح صرفحة جديردة 
للسررالم، فاضررطرت إلررى قبولهررا بعررد رفضررها الرردعوة الفرنسررية لمررؤتمر دولرري للسررالم. ولعررل ذلررك كرران 

راء زيرررارة وزيرررر الخارجيرررة المصرررري سرررامح شررركري إلسررررائيل، فررري رسرررالة تعكرررس نيرررة مصرررر الررردافع و 
 الصادقة بالسالم.

الحكومرررة اإلسررررائيلية تررردرك جيررردًا أن التطبيرررع معهرررا لررريس برررأمر يسرررهل قبولررره علرررى الشرررعوب العربيرررة، 
ول العرالم، وبالتالي فالتصرفات الفردية ال ينبغري أن تسريطر علرى مواقرف الساسرة. ولعرل الكثيرر مرن د

خصوصرررًا األوروبيرررة، يحظرررى بعالقرررات جيررردة مرررع إسررررائيل، ومرررع ذلرررك ترررتهم بعرررض شرررعوبها بمعررراداة 
السرررامية. ولعرررل المثرررل األبررررز، القصررريدة المناهضرررة إلسررررائيل التررري نشررررها األديرررب األلمررراني غرررونتر 
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حيررال  فري المئررة مرن األلمرران يؤيردون مررا تضرمنته 70غرراس، وأكرردت اسرتطالعات الرررأي أن أكثرر مررن 
الدولة العبرية. التعاطي اإلسرائيلي مع مباراة الجودو يعكس حالة ترصد ويبشر بمماطالت ومراوغات 
جديدة لحكومة نتنيراهو، علرى صرعيد القضرية الفلسرطينية وعلرى مسرتوى العالقرات العربيرة اإلسررائيلية، 

السررعي للحصررول فرري ظررل اسررتمرار نغمررة الجررار المضررطهد غيررر المرغرروب فيرره مررن جيرانرره، وبالتررالي 
نما كذلك  على دعم دولي لخطوات، سياسية أو غير ذلك، تكون عائقًا ليس فقط أمام سالم حقيقي، وا 

 أمام استقرار منطقة تعاني دولها تهديدات كثيرة راهنًا.
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