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 5 يحاول تقويض المبادرة الفرنسية عبر إعادة إحياء المفاوضات الثنائيةمجدالني: نتنياهو   3.
 6 موسكوب نتنياهو - الضفة تقلص فرص لقاء عباسبمشاريع االستيطان األخيرة ة": "الحياة اللندني  4.
 6 طلع المدعية العامة للجنائية الدولية على اعتداءات االحتاللالخارجية الفلسطينية ت  5.
 7 ات خالل رحالتهامستعمر مها حلوى الخطوط البلجيكية لتقديعريقات يوجه رسالة احتجاج لمدير   6.
 7 للجنة االنتخابات ا  طعن 132: حماس وفتح قدمتا "فلسطين أون الين"  7.
 8 من ذوي الشهداء ي: مكرمة خادم الحرمين هذا العام شملت ألفوزارة األوقاف  8.
 8 ن بسجون السلطة الفلسطينيةإضراب ستة معتقلي  9.

 9 مراسله في غزةلعناصر األمن يستنكر اعتقال  "سكايز"  10.
 

  المقاومة:
 9 حماس: استمرار االستيطان يؤكد فشل المسار السياسي للسلطة  11.
 10 الشعب الفلسطيني واألسرى يدفعون ثمن التعّصب والحزبية واالنقسام"الجهاد اإلسالمي":   12.
 10 رى أن الظرف غير مالئم إلجرائهاوي االنتخاباتبللسلطة  يؤكد وجود تدخالت في "الشعبية" قيادي  13.
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 13  نقطة تماس مع االحتالل األسبوع الماضي 46مواجهات في تقرير:   18.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 13 أوباما -تل أبيب تحاول ترتيب آخر لقاءات نتنياهو   19.

 14 "6عاموس "بانفجار  "إسرائيل"مليون دوالر خسائر  200  20.

 15 القائد الجديد للواء "غوالني" مستوطن يعيش في الجوالن  21.

 15 أهلها لو قرر القضاء ذلكليبرمان: سنهدم سوسيا ونهّجر   22.

 16 ية تتعّهد بشرعنة بؤرة استيطانيةسرائيلاإل العدل وزيرة  23.

 16 وحدة استيطانية في الخضر 17المحكمة العليا ترغم حكومة نتنياهو على إزالة   24.

 16 تل في غزةنتنياهو يتعهد إعادة جثة جندي قُ   25.

 17 وفاة والد جندي أسير لدى المقاومة  26.

 17 ة ألوبامامخاوف إسرائيلية من التوجهات الختامي  27.

 18 غزة العدوان علىبشأن  "الجنائية الدولية"تستعد الستقبال بعثة من  "إسرائيل"  28.

 18 نتنياهو يرضخ للحريديم ويبحث إقالة كاتس  29.

 20 "بتسيلم" تشكو شرطة االحتالل لرفضها قبول شكوى ألحد نشطائها تعّرض لتهديدات بالقتل  30.
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 20 طيار ية على تصنيع الطائرات بالأمريكانزعاج إسرائيلي من شروط   31.

 21 مقعدا   16 استطالع: حزب برئاسة يعالون وساعر سيفوز بـ  32.

 22 يين للسالمسرائيلي يكشف أسباب رفض اإلإسرائيلبروفيسور   33.
 

  :األرض، الشعب
 23 اإلبراهيمي المسجدالخليل: آالف المستوطنين يقتحمون   34.
 23   األقصىالمسجد تسعى لبناء مجمع فنادق ومتاجر قبالة  "إسرائيل"  35.
 24   هدم لمنازل ومحال في سلوان أوامربلدية االحتالل تسلم   36.
 24 أحد قادة "البلماخ" يكشف األسرار الدفينة لمجزرة "صفد"  37.
 25  ديون مستشفيات القدس على السلطة دوالرمليون  42أكثر من   38.
 25 بغزة األحمر فلسطينيون يصلون الجمعة أمام مقر الصليب.. مع أسرى األمعاء الخاوية تضامنا    39.
 26 من مساحة الضفة %42هيئة مقاومة الجدار واالستيطان: االحتالل يسيطر على نحو   40.
 26 إصابة عشرات المواطنين باالختناق جراء قمع االحتالل للمسيرات األسبوعية  41.
 27  األقصى يتعرض لـ"حرب مفتوحة" المسجد الخطيب:  42.
 28 ألف شجرة نخيل 300األغوار تقاوم االستيطان بزراعة   43.
 28 من الشبان جنوب جنين االحتالل يحتجز عددا    44.
 28 المطران حّنا ينتقد رؤساء العالم لعدم انتصارهم لفلسطين  45.
 29 الصحي لألسيرين مالك القاضي ومحمد البلبول "خطير ومقلق"نادي األسير: الوضع   46.

 
  : مصر
 29  بعد أشهر من اإلغالق ال االتجاهينفي ك   حاالت اإلنسانيةللمصر تفتح معبر رفح   47.

 
  األردن: 

 30 األردنالمقبل في  ديسمبر/ مؤتمر للمانحين لـ"قناة البحرين" في كانون األول  48.
 

  لبنان: 
 31 حقيق في خرق طفل فلسطيني أمن مطار بيروت وسفره لتركياتلبنان:   49.

 
  عربي، إسالمي:

 31 إلى األراضي الفلسطينية المحتلة من ميناء "مرسين" سفينة مساعدات تركيةانطالق   50.
 

  دولي:
 32 بالضفة ةالمزيد من الوحدات االستيطاني "إسرائيل"دين بناء ياالتحاد األوروبي   51.
 32 بالضفة تعرب عن قلقها العميق من زيادة االستيطان إيطاليا  52.
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 32 هالدعم خدمات إيطالياماليين يورو من  6.6تعلن عن تلقيها األونروا   53.

 33 مع منتجات استيطانية وقف التعاملتتراجع عن قرار  الخطوط الجوية البلجيكية  54.
 

  : تقارير
 33 هواجس نهر األردن: اللعبة التركية في ملف القدس وبلديات الضفة في حضن حماس  55.

 
  حوارات ومقاالت:

 35  قمورية أمين... المصالحة بين دحالن وعباس: ماذا تخّبئ؟  56.

 38 المحامي سفيان الشوا... لـرئيــس محمـــود عــبــاس؟!لماذا يتصارعون على خالفة ا  57.

 40  ياسر الزعاترة... عباس ونتنياهو في موسكو.. بوتين عرابا    58.

 41  جمال خاشقجي... ؟"إسرائيل"هل تحتاج السعودية إلى عالقات مع   59.

 44 عمر البرغوثي... : استراتيجيات مدروسة ونجاحات ملموسة"إسرائيل"كة مقاطعة حر   60.
 

 49 :كاريكاتير
*** 

 
 بحضور اجتماع مع عباس برعاية روسيا را  نتنياهو: لم أتخذ قرا .1

بالمشاركة في االجتماع  را  د قراين نتنياهو بأنه لم يتخذ بعي بنيامسرائي القدس: صرح رئيس الوزراء اإل
 الف سطينية محمود عباس في موسكو. الذي تسعى روسيا إلى عقده بمشاركته مع رئيس الس طة

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء مسااء أول مان أماس خاقل لقائاه ممث اين عان وساائ  
 ية.سرائي اإلعقم في الوسط العربي حسبما ذكرت أمس اإلذاعة اإل

 موياحا   ،وأعرب نتنياهو عن اعتقاده بأنه يستطيع الج وس مع عباس لوحادهما وحا  القياايا العالقاة
 أنه يريد دولة ل شعب اليهودي يعيش فيها جميع األطياف.

 3/9/2016 ،الشرق األوسط، لندن
 

 اللقاء مع نتنياهو ولسنا من ُهواة االجتماعات اإلعالمية متطلباتالمالكي: هذه  .2
وناة الادول فاي اآ م التأكياد ل كثيار مانرياض المالكي، وزير الخارجية، لا"األيام": إناه تا .قال د :دسالق

األخياارة ع ااى أنااه ال مااانع ماان حيااع المباادأ ماان عقااد لقاااء بااين الاارئيس محمااود عباااس ورئاايس الااوزراء 
اإلساارائي ي بنيااامين نتنياااهو، ولكاان يجااب أوال التحيااير الجيااد لمثاا  هااذا ال قاااء لتحديااد هدفااه ونتائجااه 

عطاء الشاعور باأن هنااك شايئا ويمان نتائجه وأن يكون هناك استعداد من قب  الجانب اإلسرائي ي إل
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هكاذا لقااء، وال أباال   لمثا وأياف: هناك دول كثيرة تحاول جاهادة مناذ فتارة طوي اة التحياير  جديدا.
 ك ما جاء ييف الينا فإننا نسمع مث  هذه األفكار. أوإذا ما ق ت انه ك ما ذهبنا إلى دولة 

بدأ ولكن يجب أوال التحيير الجيد له وأن وتابع: نحن نقول أننا ال نمانع مث  هكذا لقاء من حيع الم
وأن يكااون هناااك اسااتعداد ماان قباا   مخرجاتااه،نحاادد مااا هااي أهدافااه ومااا هااي مخرجاتااه وكيااف نياامن 
 االتفاقااتوتنفياذ  االساتيطانبوقاف  وااللتازامالجانب اإلسرائي ي إلعطاء الشعور بأن هناك شيئا جديدا 

ال فإننااا لساانا ماان هااواة ال قاااءات ماا ال يتوجااب وأشااار إلااى أنااه " ن أجاا  الصااورة اإلعقميااة.الموقعااة وا 
السماح ل جانب اإلسرائي ي الحجة والمبرر ل قاول بأنناا لسانا بحاجاة إلاى ماوتمر دولاي يعقاد فاي بااريس 

غيار مقبولاة وال يجاب أن تمار ع اى أحاد، فماا  ادعاءاتليست بخير وهكذا  فاألموروأن األمور بخير 
يتصاااااعد ع ااااى نحااااو خطياااار وحجاااام  االسااااتيطانيياااار فااااالت ول خط األراياااايتقااااوم بااااه إساااارائي  ع ااااى 

اإلجاااراءات القمعياااة فاااي القااادس والمساااجد األقصاااى خطيااارة والعقوباااات الجماعياااة فاااي مخت اااف أنحااااء 
 التهجير القسري ل بدو وغيرها من الممارسات". أواألرايي الف سطينية مستمرة سواء هدم المنازل 

 3/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 تقويض المبادرة الفرنسية عبر إعادة إحياء المفاوضات الثنائية يحاولنتنياهو  مجدالني:  .3
المفاوياات المباشارة باين الجاانبين  إلعاادةياة أمريكرفض الف سطينيون مساع : محمد يونس -رام هللا 

الف سااطيني واإلساارائي ي فااي ماا  اسااتمرار االسااتيطان. وقااال مسااوولون ف سااطينيون إن رئاايس الااوزراء 
اإلسارائي ية بهادف تقاويض  -إحيااء المفاوياات الثانياة الف ساطينية  إلعاادةئي ي لجأ إلاى روسايا اإلسرا

 المبادرة الفرنسية التي تقوم ع ى موتمر دولي ل سقم في باريس في تشرين األول )أكتوبر( المقب .
ال يمكان ": "يااةالح"وقال عيو ال جنة التنفيذية لمنمماة التحريار الف ساطينية الادكتور أحماد مجادالني لاا

أن يقاااطع المااوتمر الاادولي الااذي دعاات إليااه فرنسااا ألنااه يعاارف أن مقاطعتااه ست يااب فرنسااا  نتنياااهول
وستدفعها مع دول أوروبية عدة لقعتراف بدولة ف سطين، لذلك يحاول تقويض المبادرة الفرنساية عبار 

 ."عادة إحياء المفاويات الثنائيةإ 
لروسااااي الااااذي يعتبااااره الف سااااطينيون ح يفااااا  مهمااااا ، لكننااااا أب  نااااا إلااااى الاااارئيس ا نتنياااااهولجااااأ "وأياااااف: 

، وط بنااا ماانهم العماا  ع ااى حم ااه ع ااى االسااتجابة ل قاارارات الدوليااة نتنياااهوأصاادقاءنا الااروس مرامااي 
 ."ومنها قرارات ال جنة الرباعية بوقف االستيطان باعتبارها متط بات دولية إلنجاح المفاويات

 3/9/2016الحياة، لندن، 
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 موسكوب نتنياهو-الضفة تقلص فرص لقاء عباسباألخيرة  االستيطانمشاريع "الحياة اللندنية":  .4
إن مشاريع التوسع االستيطاني اإلسرائي ية  "الحياة"قال مسوولون ف سطينيون لا: محمد يونس -رام هللا 

ء األخياااارة فااااي األرايااااي الف سااااطينية ق صاااات فاااار  لقاااااء الاااارئيس محمااااود عباااااس مااااع رئاااايس الااااوزرا
 في موسكو. نتنياهواإلسرائي ي بنيامين 

وكااان الاارئيس عباااس ت قااى األساابوع المايااي دعااوة ماان الاارئيس فقديمياار بااوتين ل قاااء رئاايس الااوزراء 
اإلسرائي ي فاي موساكو فاي تشارين األول )أكتاوبر( المقبا . ورد الارئيس الف ساطيني بشاكر باوتين ع اى 

 نتائج المتوقعة منه.الدعوة، لكنه ط ب تحديد جدول أعمال ل قاء وال
وقال المسوولون إن عباس أب   الجانب الروسي إنه يتوقع من روسيا العم  ع ى حم  رئايس الاوزراء 
اإلساارائي ي ع ااى وقااف االسااتيطان فااي أرايااي دولااة ف سااطين المحت ااة، المعتاارف بهااا ماان جانااب األماام 

طقق سراح الدفعة األخيرة من أسرى م1967المتحدة ع ى حدود عام   ا قب  اتفاق أوس و.، وا 
إن النتائج المتوقعة من ال قااء  "الحياة"الدكتور محمد أشتية لا "فتح"وقال عيو ال جنة المركزية لحركة 

ال يمكان أي ف ساطيني "وأيااف:  أمر مهم وحاسم لجهة عقده من عدماه، كماا أن المنااي أيياا  مهام.
 ."تتوقف في م  مشاريع التوسع االستيطاني التي ال نتنياهوأن ي تقي 

 3/9/2016الحياة، لندن، 
 

 طلع المدعية العامة للجنائية الدولية على اعتداءات االحتاللالخارجية الفلسطينية ت .5
وزيار الخارجياة ريااض الماالكي، المدعياة العاماة ل محكماة الجنائياة الدولياة فااتو بنساودا اط اع  :الهااي

المحت اااة، حياااع يواصااا  االحاااتقل  وفريقهاااا فاااي الهااااي ع اااى خطاااورة الوياااع فاااي األرض الف ساااطينية
بحا  شاعبنا  اإلسارائي يةاالعتاداءات  أنالماالكي  وأوياح جرائمه يد أبناء شاعبنا وأريانا. اإلسرائي ي

تتصاعد بوتيرة متسارعة، األمر الذي يستدعي بالمقاب  سرعة إنهاء الدراسة األولية واالنتقال إلى فتح 
 ة، تمهيدا لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم.تحقي  في الويع في األرض الف سطينية المحت 

شدد المالكي ع ى أن فتح التحقي  بجرائم االحتقل، من شاأنه أن يشاك  حماياة ل شاعب الف ساطيني، و 
ورادعاااا  لقحاااتقل عااان اساااتمرار جرائماااه الممنهجاااة، واساااعة النطااااق، ووياااع حاااد لحقباااة اإلفاااقت مااان 
العقااااااب وغياااااااب العدالااااااة، والتأساااااايس لحقبااااااة مساااااااءلة مجرمااااااي الحاااااارب اإلساااااارائي يين، ماااااان قيااااااادات 

  طنين، عن جرائمهم.ومستو 

وفاااي نهاياااة ال قااااء، عبااار وزيااار الخارجياااة عااان اساااتعداد دولاااة ف ساااطين لمواصااا ة التعااااون ماااع مكتاااب 
 المدعية العامة لتحقي  هذا ال رض، بما في ذلك تزويدها بكافة المستندات والمع ومات المط وبة.

 2/9/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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 ات خالل رحالتهامستعمر الخطوط البلجيكية لتقديمها حلوى  عريقات يوجه رسالة احتجاج لمدير .6
ماان أشاارف الهااور: تراجعاات الخطااول الجويااة الب جيكيااة عاان قاارار وقااف التعاماا  مااع منتجااات  - غاازة

، واتهامهاا بالرياوي ليا ول أبيباستيطانية، بعد تعريها لتهديدات إسرائي ية بوقف رحقتها إلى ت  
  ."BDS"وفرض العقوبات ع ى إسرائي  المعروفة دوليا باسم  حركة المقاطعة وسحب االستثمارات

واتخااذت الشااركة قاارارا بإعااادة منااتج ح ويااات تصاانعه شااركة إساارائي ية تعماا  فااي األرايااي الف سااطينية 
ورفاض صاائب  المحت ة، يمن الوجبة ال ذائياة التاي تقادمها الشاركة لركابهاا المساافرين مان تا  أبياب.

يذيااة لمنممااة التحرياار، عاادول الخطااول الب جيكيااة، ودعااا رئاايس الشااركة عريقااات أمااين ساار ال جنااة التنف
 لزيارة المنطقة لقطقع ع ى مشاك  الف سطينيين جراء االحتقل.

 31نسخة منه، فإن األزمة مهرت في  "القدس العربي"وحسب بيان صادر عن مكتب عريقات ت قت  
هاذا المناتج اإلسارائي ي بنااء ع اى  أغسطس/ آب المايي، عندما أل ات الشاركة فاي األسابوع الماياي

 احتجاج ألحد الركاب الذي كان مسافرا ع ى رح ة بين ت  أبيب وبروكس .

وردا ع اااى هاااذا القااارار كتاااب عريقاااات رساااالة إلاااى برناااار غوساااتان، مااادير الخطاااول، تحااادع فيهاااا عااان  
ى منتجاات التي تبديها شركته، خقفا ل موقف األوروبي الذي يط ب ويع وسم خا  ع ا "القمباالة"
 ات.مستعمر ال

م يااااونين  ، ولياااارى "حتااااى ياااارى بنفسااااه واقااااع االحااااتقل"ن ودعاااا عريقااااات غوسااااتان لزيااااارة دولااااة ف سااااطي
 600وتسعمائة ألف ف سطيني يعيشون تحات نماام عساكري شاديد القساوة فاي الوقات الاذي يعايش فياه 

 .إسرائي ي تحت القانون اإلسرائي يألف مستوطن 
 3/9/2016، لندن، القدس العربي

 
 للجنة االنتخابات ا  طعن 132: حماس وفتح قدمتا "فلسطين أون الين" .7

أفاااد مصادر مط ااع فاي شااأن االنتخاباات المح يااة، باأن عاادد الطعاون المقدمااة : يحيااى اليعقاوبي -غازة 
 باليفة ال ربية وقطاع غزة. ا  طعن 132من حركتي فتح وحماس ل جنة االنتخابات المركزية ب   

  عادم الكشاف عان اسامه فاي تصاريح خاا  لصاحيفة "ف ساطين": "إن لجناة وقال المصدر الذي في
االنتخابااات تاادرس فااي الطعااون المقدمااة ماان الطاارفين "حماااس وفااتح"، وأن ال جنااة سااترد ع ااى الطعااون 
اليااوم وساايكون قرارهااا بكاا  طعاان ماان هااذه الطعااون، وأنااه بإمكااان ماان يعتاارض ع ااى قاارار ال جنااة أن 

   ون".يتوجه إلى المحكمة بموجب القان
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 وأويح المصدر أن الطعون أمر طبيعي ومتوقع، فمن ح  أي شخ  االعتراض ع ى المرشحين. 

وعاان الحااديع عاان مويااوع تأجياا  االنتخابااات، رد بااالقول: "إن لجنااة االنتخابااات لاام تب اا  بالتأجياا ،  
 .أنه "يجب أن ال توثر الطعون في تأجي  االنتخابات المح ية" ا  وليس لديها أي مع ومات"، مشدد

 2/9/2016فلسطين أون الين، 
 

 من ذوي الشهداء ي: مكرمة خادم الحرمين هذا العام شملت ألفوزارة األوقاف .8
قال وزير األوقاف والشوون الدينية في حكومة التواف  الف سطينية، يوسف ادعيس، إن حجاج  :رام هللا

 بر الجاري.من أي ول/ سبتم 7و 6مكرمة خادم الحرمين الشريفين، سي ادرون يومي الا 
وأويااح ادعاايس فااي تصااريح صااحفي لااه يااوم الجمعااة، أن إجااراءات ساافر "حجاااج المكرمااة"، والبااال  

 .ا  عددهم ألف حاج وهم من ذوي الشهداء الف سطينيين في اليفة وغزة، قد انتهت موخر 
ة وبين الوزير الف سطيني، أن حجاج المحافمات الشمالية )اليفة ال ربية( سي ادرون من مطار الم ك

أي ااول، ول محافمااات الجنوبيااة )قطاااع غاازة(، ساايكون  7ع ياااء الاادولي )األردن( يااوم األربعاااء الموافاا  
 أي ول. 6موعد السفر يوم الثقثاء بتاريخ 

وتابع: "هذه المكرمة الم كية تم توزيعها مناصفة بين اليفة وغازة، وآلياة االختياار كانات وفا  معاايير 
التاوالي  النمر إلى أنها "مستمرة ل سنة التاسعة ع ى ا  لشهداء"، الفتمحددة اتبعتها موسسة رعاية أسر ا

 عنهم ومواساة لهم". ا  خادم الحرمين الشريفين لذوي الشهداء من ف سطين، تخفيفباستيافة 
 2/9/2016، قدس برس

 
 إضراب ستة معتقلين بسجون السلطة الفلسطينية .9

ابا عاان الطعااام منااذ خمسااة أيااام، احتجاجااا يخااوض سااتة شاابان تعااتق هم أجهاازة األماان الف سااطينية إياار 
 ع ى استمرار اعتقالهم منذ شهور دون تقديم الئحة اتهام بحقهم حتى ال حمة.

وكاناات أجهاازة المخااابرات الف سااطينية قااد أع ناات اعتقااال ثقثااة ماانهم بعااد عشاارة أيااام ماان اختفااائهم قاارب 
 تهم إليهم.مدينة رام هللا، ثم اعتق  ثقثة آخرون من أصدقائهم دون توجيه 

وتحااادع أفاااراد مااان عاااائقت المعتق اااين ل جزيااارة عااان عااادم توجياااه أي اتهاماااات لاااذويهم مااان قبااا  أجهااازة 
السااا طة األمنياااة، كماااا أنهااام تعرياااوا لعقوباااات بسااابب إيااارابهم مااان يااامنها مناااع الزياااارة عااانهم ومناااع 

 االتصال بعائقتهم.
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ن عان اختفااء ثقثاة شابان فاي وبدأت قصة هوالء الشبان مط ع شاهر أبري /نيساان الماياي حاين أع ا
منطقااة رام هللا، وبعااد أيااام أع ناات الساا طة الف سااطينية اعتقااال الشاابان الثقثااة، وهااو مااا صاااحبه اعتقااال 

 ثقثة آخرين من أصدقائهم.
واعتبر محامي موسسة اليمير مهند كراجة أن اعتقال الشبان الساتة جااء ع اى خ فياة سياساية ولايس 

 الس طة.ع ى قيايا جنائية كما تدعي 
 3/9/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 مراسله في غزةلعناصر األمن يستنكر اعتقال  "سكايز" .11

، فاي بياان، اعتقاال مراسا ه فاي قطااع "ساكايز"استنكر مركاز الادفاع عان الحرياات اإلعقمياة والثقافياة 
حركااة غازة الصااحافي محمااد عثمااان. وقااال البيااان: اعتق اات عناصار ماان جهاااز األماان الااداخ ي التااابع ل

فاي قطااع غازة الصاحافي محماد عثماان، بعاد أن  "سكايز"، يوم الخميس أي ول، مراس  مركز "حماس"
اقتحماات منزلااه وصااادرت حاسااوبه الشخصااي وحاسااوب زوجتااه وهاتفهمااا النقااال، ثاام اقتادتااه إلااى جهااة 

اقتحماات عناصاار ماان األماان الااداخ ي التابعااة ": "سااكايز"مجهولااة. وقالاات زوجتااه هاادى بااارود لمركااز 
المنزل، واعتق وا زوجي بموجب مذكرة اعتقال، لكن مان دون إباداء األساباب أو الاتهم،  "حماس"لحركة 

 ."ثم صادروا حاسوب محمد وحاسوبي وهواتفنا النقالة
 3/9/2016المستقبل، بيروت، 

 
 حماس: استمرار االستيطان يؤكد فشل المسار السياسي للسلطة .11

و االحااتقل ع ااى توساايع ال إن حماااسقالاات حركااة : زةغا ات، يوكااد فشاا  المسااار السياسااي مسااتعمر تجاار 
 ل س طة الف سطينية، وعدم قدرتها ع ى الحفاظ ع ى األرض الف سطينية من ت ول االحتقل.

زم قاسم، في تصريح صحفي، أن مواص ة االحتقل في توسايع ورأى الناط  الرسمي باسم الحركة حا
اته تعبيااار عااان السياساااة اإلحقلياااة التاااي تمارسااها "إسااارائي " مناااذ بداياااة االساااتعمار الصاااهيوني مسااتعمر 

وشدد ع ى أن المقاومة بك  أشكالها، وتصعيد انتفاية القدس، هي القادرة ع ى مواجهة  لف سطين.  
ودعا الس طة الف سطينية إلى رفع يادها عان المقاوماة، ووقاف  لمستوطنين.التمدد االستيطاني وعربدة ا

 سياسة التنسي  األمني؛ ألن مث  هذه السياسة توفر البيئة المناسبة الستمرار االستيطان، كما قال.
 3/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الحزبية واالنقسامالشعب الفلسطيني واألسرى يدفعون ثمن التعّصب و "الجهاد اإلسالمي":  .12
، أمااام مقاار ال جنااة 2016-9-2أدى عشاارات ماان الف سااطينيين فااي قطاااع غاازة ، صااقة الجمعااة  :غاازة

 الدولية ل ص يب األحمر، تيامنا  مع المعتق ين الميربين عن الطعام داخ  السجون اإلسرائي ية.
 ق ين با"الفرج القريب".ودعا المص ون خقل الصقة، التي دعت إليها حركة الجهاد اإلسقمي، ل معت

جئناا لنوكاد " واإلماام الاذي ألقاى خطباة الجمعاة:وقال نافذ عزام، القيادي في حركة الجهااد اإلساقمي، 
 تيامننا مع األسرى الف سطينيين داخ  السجون اإلسرائي ية، سي ما الميربين عن الطعام".

ي ية، لكننااا نسااتطيع أن ننتاازع وأياااف "نحاان نتوجااع ع ااى األساارى ومااا يعانونااه داخاا  السااجون اإلساارائ
وأكاااد أن "الوحااادة الف ساااطينية مااان أولاااى خطاااوات تحريااار المعتق اااين داخااا  الساااجون  حاااريتهم انتزاعاااا ".

ب والحزبية واالنقسام".  اإلسرائي ية"، مشيرا  إلى أن "الشعب الف سطيني واألسرى يدفعون ثمن التعص 
تهاكاات التاي يتعارض لهاا الف ساطينيون، خاصاة واستنكر عزام، "الصامت" العرباي واإلساقمي إزاء االن

 المعتق ين داخ  سجون إسرائي .
وتساءل خقل الخطبة قاائق :" مااذا تقادم الحكوماات والادول العربياة واإلساقمية ل قياية الف ساطينية "، 

 مستطردا  "انقطاع األمة العربية عن القيية الف سطينية تفاقم عذابات األسرى داخ  السجون".
 2/9/2016، أون الينفلسطين 

 
 ى أن الظرف غير مالئم إلجرائهار وي االنتخاباتبللسلطة  يؤكد وجود تدخالت في "الشعبية" قيادي .13

أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير ف سطين، بدران جابر, وجود تدخقت من : نبي  سنونو -غزة 
مااة رامااي الحمااد هللا الثااامن ماان الساا طة الف سااطينية فااي مسااار االنتخابااات المح يااة التااي حااددت حكو 

ا لهاا. وقاال جاابر، لصاحيفة "ف ساطين"، أماس: إن مان أشاكال هاذا  أكتوبر/ تشرين األول المقبا  موعاد 
التاادخ  "أنااه جاارى تاادخ  لاادى العشااائر ماان خااقل المعاااش وعم يااات اإلغااواء األخاارى ل موافقااة ع ااى 

ن يشاك  مصادر ق ا  وتعاب فاي حالاة ترشيح فقن دون فقن، ألنه ينتمي إلى المعارياة، أو يمكان أ
 الهيمنة والتفرد التي يعيشها النمام السياسي الف سطيني".

ونبه إلى أن تدخقت جرت في القوائم، مشير ا إلى أن القيية تحولات لجم اة مان النزاعاات والخقفاات 
ة دفعاات الاابعض مماان كااان لااديهم ردة فعاا  ع ااى هااذه التاادخقت لتشااكي  قااوائم أساارية فااي نطاااق األساار 

 اليي ، التي تتمث  باألب واألبناء وزوجاتهم والبنات وأزواجهن.
وحاااذر مااان أن هاااذه الحالاااة قاااد تاااودي إلاااى تشاااويه النسااايج المجتمعاااي، معبااارا عااان اعتقااااده باااأن العمااا  

 الوطني والبرنامج الوطني وا عادة جدولة األولويات الف سطينية هي التي تقتييها اليرورة.
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يح لطرح برنامج بدي  لقنتخابات، مبينا أن ذلك الطرح يجب أن يتم ودعا الفصائ  إلبداء موقف وا
عبر التواف  الوطني ع ى أريية النيال الوطني التحرري واالجتمااعي ل اتخ   مان حالاة االرتهاان 

وطالب بتبناي برناامج وفااق وطناي يقاوم ع اى اساتمرار مقاوماة االحاتقل، داعياا  التي تعيشها الس طة.
 تحد من حالة التفرد والهيمنة وانعكاساتها". لتشكي  هيئات قيادية

 12وتوقااع جااابر، أن تكااون نساابة اإلقبااال الجماااهيري ع ااى االنتخابااات المح يااة المقب ااة تتااراوح مااا بااين 
ورأى القياادي فاي "الشاعبية" أن المارف  ، الفت ا إلى أن ذلك يعد فشق  لهذه العم ياة مان البداياة.%15و

ا أنها ال تعتبار أولوياة مان أولوياات الشاعب الف ساطيني بعاد أن  غير مقئم إلجراء االنتخابات، مويح 
 تم تشويهها بشك  وايح وصريح من خقل بعض الممارسات التي أدت إلى ت ييب أهدافها.

حالف الديمقراطي" في الخ ي ، موخرا، أرجع جاابر السابب إلاى "عادم الرياا وبشأن انسحاب قائمة "الت
وتابع: "هذا إلى جانب انسحاب ثقثة  عن هذا المناي الذي يجري فيه التحيير لقنتخابات المح ية".

فبقي العدد ثمانية وهذا أدى إلى ردود فع  تركت لقائمة المرشحين المحتم ين  11من أعياء الكت ة الا
 صويت والتقرير فيها فقرروا باألغ بية عدم التقديم".ح  الت

 2/9/2016، فلسطين أون الين
 

 مركبة فلسطينية من قبل هدهسبعد  شرقي القدس إسرائيلي إصابة شرطي .14
، عقااب رفااض 2016-9-2ُأصاايب شاارطي ماان االحااتقل اإلساارائي ي، عصاار الجمعااة  :المحت ااة القاادس

وذكاارت شاارطة  لعيسااوية شاارقي مدينااة القاادس المحت ااة.مركبااة ف سااطينية التوقااف ل فحاا  قاارب قريااة ا
االحتقل اإلسرائي ية في بيان لها، أن عناصر من شارطة "حارس الحادود" ط باوا مان مركباة ف ساطينية 
التوق ف ل فح  ع ى مدخ  قرية العيسوية، إال  أن سائقها واص  السير، معتبرة بأن ذلاك شاك   خطار ا 

إلى أن شرطيا  من االحتقل ُأصيب في قدمه نتيجة دهسه من وأشارت  ع ى حياة عناصر االحتقل.
قب  السائ  الف ساطيني الهاارب، باالتزامن ماع إطاقق شارطي آخار عياار ا مطاطيهاا باتجااه المركباة التاي 

وأكاادت أن قااوات االحااتقل اإلساارائي ي اقتحماات العيسااوية  اسااتمر ت فااي الهاارب داخاا  قريااة العيسااوية.
ااا  لماازاعم االحااتقل.بحث ااا  عاان المركبااة الف ساا وأفاااد شااهود عيااان، أن قااوات االحااتقل  طينية الهاربااة، وفق 

ا من الشب ان الف سطينيين.  اقتحمت القرية ما أدى إلى اندالع مواجهات محدودة، كما فت شت عدد 
 2/9/2016، فلسطين أون الين

 

 

 



 
 
 
 

 

 12 ص             4040 العدد:        3/9/2016 السبت التاريخ: 

                                    

 انتخاب فتح فليطلقهازوجته ال تريد ن م   فتحاوي يهدد عناصر الحركة: .15
اد مواقاااع التواصااا  االجتمااااعي لقااااء تنميمياااا  لحركاااة فاااتح فاااي قطااااع غااازة، حاااع خقلاااه أحاااد باااع رو 

ال اي ماش ياامن ابنااه "المشااركين ع اى انتخااب مرشاحي حركاة فاتح فاي االنتخاباات الب دياة، باالقول: 
الحمسااوي ينتخااب حركااة فاتح يربطااه، وال ااي مرتااه ماا باادها تنتخااب فااتح يط قهاا.. وال ااي ماباادو ينتخااب 

 .".. وال ي ما بدو ينتخب فتح بدو ينتخبها بالكندرةقطع راتبهنفتح ب
ويمهر الفيديو الذي لم يعرف مكان وتاريخ نشره صورا  لحركة فتح ورئيس الس طة الف سطينية محماود 

 عباس، وصور ل رئيس الف سطيني الراح  ياسر عرفات.
حركاة فاتح ع اى انتخااب  أعيااءالمايي مقطع فيديو لمتحدع من حركة فاتح يحاع  األسبوعوانتشر 

 ."ال ي ما بدو ينتخب فتح بدو ينتخبها بالكندرة "مرشحي الحركة، بالقول:
 2/9/2016السبيل، عمان، 

 
  مخيم عين الحلوة أو الجوار اللبنانيبحال العبث باألمن ب الحسم رقرّ تاألمنية الفلسطينية اللجنة  .16

ية ناان اجتماعاا  فااي مقار القااوة األمنياة الف سااطينعقادت ال جنااة األمنياة الف سااطينية الع ياا فااي لب: بياروت
قرار الحسم العسكري في حاال إقادام شاخ  "واتف  المجتمعون ع ى  المشتركة في مخيم عين الح وة.

أو مجموعاااة ع اااى العباااع بااااألمن فاااي مخااايم عاااين الح اااوة أو الجاااوار ال بنااااني، واساااتكمال عمااا  لجناااة 
ألجهااازة األمنيااة ال بنانيااة، وتشااكي  لجنااة مصاا رة عااان متابعااة م ااف المط ااوبين لتسااوية م فاااتهم لاادى ا

واتف  المجتمعون كاذلك  ."ية اليومية في مخيم عين الح وةال جنة األمنية الع يا لمتابعة األوياع األمن
انتشار عناصر القوة األمنية ابتداء من اليوم في شوارع مخيم عين الح وة، لتأمين تنق  التقمذة "ع ى 

 ."لى المدارس والعودة منهابأمان عند الذهاب إ
 3/9/2016الحياة، لندن، 

 
 تتهم أحد تجار غزة بنقل أموال لحماس في الضفة "إسرائيل" .17

: كشفت س طات االحتقل اإلسارائي ي عان احتجااز أحاد تجاار قطااع غازة، خاقل تنق اه مان معبار غزة
سا طات االحاتقل أنهاا بتهمة نق  أموال لحركة حماس، قب  اإلفراج عناه. وذكارت  "إيرز"بيت حانون 

ألاف دوالر مان جهااات  50قامات بساحب تصاريح مان أحااد تجاار غازة، بعاد توجيههاا تهمااة قياماه بنقا  
 من حركة حماس في غزة، إلى أخرى في مدينة الخ ي  جنوب اليفة ال ربية قب  شهر.

إال أنهاا  وزعم منس  أعماال الحكوماة اإلسارائي ية فاي المنااط  أن الجهاات األمنياة حققات ماع التااجر،
قررت اإلفراج عنه خشية تعريض حياته ل خطر ألنه يعاني من مرض في الق ب. واتهم منس  أعماال 
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الحكوماااة اإلسااارائي ية حركااااة حمااااس باسااات قل تصاااااريح الااادخول التاااي تقاااادمها إسااارائي  ل ف سااااطينيين 
 ألغراض إنسانية وتجارية.

صاااريحهم أو عاادم تجدياادها، فااي خطااوة ومااوخرا اشااتكى عاادد كبياار ماان التجااار بقيااام إساارائي  بسااحب ت
 من شأنها أن تشدد الحصار المفروض ع ى قطاع غزة منذ عشر سنوات.

 3/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 نقطة تماس مع االحتالل األسبوع الماضي  46مواجهات في تقرير:  .18
لماياي، الاذي نقطة مواجهة مع االحتقل الصاهيوني خاقل األسابوع ا 46رصد توثي  يومي : رام هللا

 شهد إحبال أربع محاوالت تنفيذ عم يات طعن من شبان ف سطينيين، وف  اعتراف االحتقل.
نقطة مواجهاة ماع االحاتقل؛ حياع ساج ت القادس  46وأحصت تقارير لا"حماس"، بحسب قدس برس، 

وياااواحيها أع اااى نقاااال التمااااس، وذلاااك فاااي شاااارع صاااقح الااادين، والب ااادة القديماااة، ومخااايم شاااعفال، 
 عفال، والعيساوية، وس وان، وباب العامود، والرام، وقطنة، وحزما.وش

 27إحبااال االحااتقل لااثقع عم يااات ل مقاومااة )ماان  حمااسورصادت تقااارير يوميااة صااادرة عاان حركااة 
يااوم الجمعااة(، وذلااك ع ااى حاااجز ق نااديا العسااكري شاامالي القاادس  آب/ أغسااطس المايااي حتااى فجاار

 لي شرق المدينة، وأخرى قرب المسجد اإلبراهيمي في الخ ي .المحت ة، وع ى حاجز مخيم شعفال شما
 2/9/2016قدس برس، 

 
 أوباما -آخر لقاءات نتنياهو  ترتيبتل أبيب تحاول  .19

ية حااول ماالل المفاويااات بشااأن إساارائي ائ  إعااقم فااي الوقاات الااذي تناقياات فيااه وساا :ح مااي موسااى
أن اتصااالت  "ياديعوت أحرناوت"ل عقاد المقبا ، ذكارت صاحيفة  "إسرائي ا"ية العسكرية لمريكالمعونة األ

دارة أوباما لعقد اجتماع قرياب بينهماا فاي البيات األبايض. وتازداد  تجري بين حكومة بنيامين نتنياهو وا 
ياااة قاااررت ع اااى ماااا يبااادو التيااايي  بشاااك  واساااع ع اااى مريكدارة األمااان أن اإل "إسااارائي "المخااااوف فاااي 

يا  ع ى تس يح الجيش اإلسرائي الصادرات العسكرية اإل  ي.سرائي ية، األمر الذي يوث ر جد 
ياااة تفحصاااان مريكفاااي العاصااامة األ "إسااارائي "أن دياااوان رئاساااة الحكوماااة وساافارة  "ياااديعوت"وأويااحت 

أثنااء فاي باما. وبحسب التقديرات، فإن ال قااء، إذا ماا تام، فسايثحُدُع إمكانية إجراء لقاء بين نتنياهو وأو 
 22زيارة نتنياهو ل واليات المتحدة إللقاء خطاب في الجمعية العمومية لألمم المتحدة الذي سي قيه فاي 

أي ااول، وي قااي خطابااه فااي  21الحااالي. ويفتاارض أن يهاابط نتنياااهو فااي نيويااورك فااي  / أغسااطسأي ااول
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ثم سيجتمع مع األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون وي تقاي بعادد مان روسااء الادول  اليوم التالي،
 األوروبية.

ية فاااي واشااانطن بفحااا  ماااع البيااات األبااايض إمكانياااة أن يطيااار نتنيااااهو مااان سااارائي وتقاااوم السااافارة اإل
بامااا فااي نيويااورك إلااى واشاانطن لقجتماااع مااع أوبامااا. وتجااري االتصاااالت لعقااد ال قاااء بااين نتنياااهو وأو 

ية التااي تاارد  ساارائي ية. وخقفااا  ل مواقااف اإلساارائي يااة لسياسااة االسااتيطان اإلمريكماا  تزايااد االنتقااادات األ
 يين. مريكتتجنب الرد  ع ى األ إسرائي بعنف ع ى ك  انتقاد من جانب دول كثيرة في العالم، صارت 

 3/9/2016 ،السفير، بيروت
 

 "6عاموس "فجار بان "إسرائيل" خسائرمليون دوالر  200 .21
ية ليااربة هااي األصااعب منااذ عشاارات الساانين ساارائي تعرياات الصااناعات الجويااة اإل :القاادس المحت ااة

وتساابب  ، والااذي كااان ساايط   إلااى الفياااء اليااوم الساابت."6 عاااموس"وذلااك بانفجااار القماار الصااناعي 
ألمريكياااة بانفجاااار بقاعااادة إطققاااه بوالياااة ف وريااادا ا األربعااااءانفجاااار الصااااروي الااادافع ل قمااار الصاااناعي 

 م يون دوالر. 195القمر وبالتالي خسارة 
سنوات لتصميم القمر األحدع والذي كاان سايح   4يين ع ى مدار سرائي وعم  عشرات المهندسين اإل

 طن من المعدات التي كان يحم ها القمر. 5.2، وجرى فقدان "2عاموس "مح  قمر 
ة المميتة والتاي يتعارض لهاا المشاروع الفياائي اليرب"ووصف خبراء في الصناعات الجوية الحدع با

وأرجاااع خباااراء أمريكياااون سااابب االنفجاااار إلاااى خ ااا  بتزوياااد الصااااروي الااادافع مااان طاااراز  ."يسااارائي اإل
األمريكيااة بااالوقود، وماان بااين مهااام القماار إمااداد مناااط   "SpaceX"والااذي تصاانعه شااركة  "9 فااالكون "

 تحتية ع ى األرض باإليافة لمهام تجسسية. الفيائي في م  غياب بنية باإلنترنتبإفريقيا 
ع اى  ا  يعاد خطار "انه  ية يتسحاق بن يسرائي  ع ى الحدع قائق  سرائي وعقب رئيس الوكالة الفيائية اإل
وقال بن يسرائي  إن اليرر االقتصادي يائي  أماام اليارر  ."يةسرائي مستقب  الصناعات الجوية اإل

 ."كثير من مشك ة اقتصادية ألن هنالك تأمين ع ى هكذا مشروعالمشك ة أكبر ب": التكنولوجي، قائق  
ساانوات قادمااة مااا يشااك   3وأشااار إلااى أن المشااك ة تكماان فااي تااأخير إرسااال القماار ل فياااء ألكثاار ماان 

 القديم.  "2عاموس "ية ألنه كان سيح  مح  القمر سرائي يربة ل تكنولوجيا الفيائية اإل
 3/9/2016 ،الرأي، عّمان
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 "غوالني" مستوطن يعيش في الجوالن للواءديد القائد الج .21
ساامحت الرقاباة العسااكرية الصااهيونية بالكشاف عاان هويااة قائاد لااواء "غااوالني" الجديااد  :القاد س المحت ااة

، الجمعاة، ياديعوت أحروناوتوذكارت صاحيفة  في جيش االحتقل الذي سيبدأ مهام عم ه ياوم األحاد.
ومي بيندر قائد دورية هيئة أركان جيش االحاتقل الاذي كاان أن القائد الجديد لهذا ال واء هو العقيد ش 

 قد تس م قب  ذلك قيادة وحدة "اغوز".
ويساتبدل العقياد بيناادر فاي قيااادة ال اواء العقيااد غساان ع يااان الاذي أصاايب خاقل العاادوان األخيار ع ااى 

 مشاة األول.إلى عميد، ويتس م منصب يابط المم يين وسقح ال قطاع غزة والذي سترفع رتبته قريبا  
فااي دوريااة هيئااة  شااابا   خااقل خدمتااه العسااكرية عناادما كااان يااابطا   وكااان بيناادر قااد أصاايب هااو أييااا  

ات هياابة مسااتعمر وقيااى بيناادر وهااو ماان سااكان  األركااان، وذلااك خااقل مناااورة فااي قاعاادة تاادريبات.
رك فااي الجاوالن معماام خدمتااه فاي دوريااة هيئااة األركااان، ووصا  إلااى منصااب نائااب قائاد الدوريااة، وشااا

وأصاابح فااور  عاادد "ال متناااهن" ماان العم يااات الساارية، وحصاا  ع ااى تقاادير كبياار، كمااا تقااول "يااديعوت".
لوحاادة "أغاوز" التااي كاناات فااي حينااه مرتبطاة ب ااواء "جااوالني"، وتساا م بعااد ذلااك  تسا مه رتبااة مااقزم قائاادا  

 قيادة دورية هيئة األركان.
 2/9/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 نهدم سوسيا ونهّجر أهلها لو قرر القضاء ذلكليبرمان: س .22

ي المتطرف أفي دور ليبرمان بوجود ي ول سرائي فادي أبو سعدى: اعترف وزير الجيش اإل -رام هللا 
من ك  العالم ع ى دولة االحتقل كي ال تهدم قرية سوسيا الف سطينية في جب  الخ ي  جنوب اليافة 

يااا ول كماااا يقاااول ليبرماااان، الوالياااات المتحااادة واالتحااااد ال ربياااة، وتهجيااار ساااكانها. ومصااادر هاااذه ال
هااذا االعتااراف إال أنااه يواصاا  تحديااه ل مجتمااع الاادولي وحتااى ماان رغم بااالو  األوروبااي ومج ااس األماان.
أنا سأطب  القانون لتهجيار ساكان سوسايا فانحن لسانا بحاجاة لمان يعمناا مان "القوانين اإلنسانية بقوله 

موافقة دولة االحتقل إزاء تأجي  حسام قياية هادم ". وأكد "وهذا يكفينادول العالم الحر. لدينا قياونا 
قرية سوسيا وتهجيار ساكانها لثقثاة أشاهر رياوخا  لهاذه اليا ول لكنناا لان نمادد لفتارة أخارى. وساننفذ 

 ."ية الع يا أيا  كان سواء بالهدم أو عدمهسرائي القرار الذي ستتخذه المحكمة اإل
 3/9/2016 ،القدس العربي، لندن
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 ية تتعّهد بشرعنة بؤرة استيطانيةسرائيلاإل العدل وزيرة .23
ية إي يت شاكيد بتوجهاتها ل عم  ع ى شارعنة باورة اساتيطانية عشاوائية سرائي صر حت وزيرة القياء اإل

وتعهادت  أقامتها مجموعة من المساتوطنين ع اى أراياي الف ساطينيين جناوب اليافة ال ربياة المحت اة.
اليهودي" اليميناي، بالعما  ماع وزارة الجايش مان أجا  إيافاء صاب ة الشارعية شاكيد من حزب "البيت 

ية الع يا بهدمها في النقطة االستيطانية العشوائية المسماة سرائي ع ى المباني التي أوعزت المحكمة اإل
وأشاارت فاي تصاريحات صاحفية نق تهاا وساائ  إعاقم عبرياة، الياوم  "نتيف هلفوت" في جنوب الخ ي .

إلى نيتها دفع إجراءات قياائية خاصاة تفساح المجاال أماام إل ااء أوامار الهادم الصاادرة بحا  الجمعة، 
 مساكن البورة االستيطانية.

 2/9/2016 ،فلسطين أون الين
  

 وحدة استيطانية في الخضر 17المحكمة العليا ترغم حكومة نتنياهو على إزالة  .24
منااازال  أقامهاااا  17وماااة بنيااامين نتنيااااهو بإزالااة ية الع ياااا حكساارائي أرغماات المحكماااة اإل :القاادس المحت اااة

القائمااة ع ااى أراض تابعااة لسااكان قريااة الخياار  "نتيااف هااأبوت"المسااتوطنون فااي البااورة االسااتيطانية 
 . 2018آذار  8الف سطينية القريبة من بيت لحم، وذلك حتى تاريخ 

قريااة الخياار، والااذين  وجااء القاارار بعاادما قب اات المحكماة التماااس أصااحاب األرايااي الف ساطينيين ماان
 . 2001أقيمت هذه المباني ع ى أراييهم منذ العام 

، أن عشاارات العااائقت ماان المسااتوطنين يسااكنون فااي هااذه المنااازل أمااس، "هاالرتس"وذكاارت صااحيفة 
زئياف حيفار المساوول عان عادد كبيار مان الباور االساتيطانية  "أمنا"بينهم سكرتير الحركة االستيطانية 

ولفتاات الصااحيفة إلااى أن حكومااة نتنياااهو حاولاات فااي  لياافة ال ربيااة المحت ااة.المخت فااة فااي أرايااي ا
الساانوات األخياارة، شاارعنة هااذه البااور عباار السااعي إلعااقن هااذه األرايااي الف سااطينية الخاصااة بأنهااا 
أرض دولااة، وبالتااالي إفساااح المجااال أمااام إصاادار مخططااات تنماايم وبناااء تمكنهااا ماان االدعاااء، أمااام 

 المذكورة قانونية وشرعية، إال أن محاوالتها باءت بالفش .  المحكمة بأن البيوت
 3/9/2016 ،المستقبل، بيروت

 
 نتنياهو يتعهد إعادة جثة جندي قتل في غزة .25

تازعم "إسارائي " جثاة جنادي  إعاادة، أماس ،ي بنياامين نتنيااهوسرائي : تعهد رئيس الوزراء اإل.(ب.ف.أ)
المهاا آي برمتاه، نشااطر العائ اة سارائي "باسم الشعب اإل وقال نتنياهو في بيان .قت  في قطاع غزةأنه 
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تعازياه  اورون لناتمكن مان دفناه وفا  التق ياد اليهاودي"، مقادما   إلعاادة سنواصا  التحارك أننااونوكد لها 
 الجندي اورون شاوول بعد وفاة والده هيرزل شاوول الجمعة. أسرة إلى

 3/9/2016 ،األيام، رام هللا
  

 لدى المقاومة وفاة والد جندي أسير .26
أكاادت وسااائ  إعااقم عبريااة، مهاار يااوم الجمعااة، وفاااة هرتاازل شاااوول والااد  :ترجمااة خاصااة -رام هللا 

الجنااادي أورون شااااوول الاااذي أع نااات كتائاااب القساااام عااان أساااره خاااقل الحااارب األخيااارة ع اااى غااازة مناااذ 
هورت حالتاه ( قاد تادعاماا   54وحسب المصادر، فاإن الوالاد شااوول ) عامين في حي التفاح شرق غزة.

عاان وفاتااه  الجمعااة الصااحية فااي األساابوعين األخياارين ونقاا  لمستشاافى رمبااام فااي حيفااا، وقااد أُع اان يااوم
 نتيجة إصابته بمرض السرطان في األمعاء. 

 2/9/2016 ،القدس، القدس
 

 ية من التوجهات الختامية ألوباماإسرائيلمخاوف  .27
ي باااراك أوبامااا بتهيئااة األجااواء التخاااذ مريكااألية ماان احتمااال قيااام إدارة الاارئيس اإساارائي حااذرت دراسااة 

ي الف ساطيني، فاي ما  اقتاراب أوباماا مان طاي سرائي قرار من مج س األمن الدولي لتسوية الصراع اإل
ي زاكااي شااالوم ساارائي التااي أعاادها الباحااع اإل، وجاااء فااي الدراسااة عهااده السياسااي أواخاار العااام الجاااري.

ياااة المناااددة مريكأن ردود الفعااا  األ ،ابع لجامعاااة تااا  أبيااابمااان القاااومي التاااوأصااادرها معهاااد أبحااااع األ
ي نحااااو تكثيااااف االسااااتيطان فااااي الياااافة ال ربيااااة تتواصاااا ، وأن تاااا  أبيااااب تتجاهاااا  ساااارائي باااالحراك اإل

واعتبار شاالوم أن ذلاك "يعطاي إشاارات واياحة إلاى مساتقب  العققاات  مطالبات واشنطن بالحاد منهاا.
عان وجاود توجهاات لادى إدارة أوباماا باسات قل أجاواء االنتخاباات ية" مماا قاد ينبا  سارائي ية اإلمريكاأل

 ية بزعامة بنيامين نتنياهو.سرائي الرئاسية، والذهاب إلى خطوات لن تجد ترحيبا لدى الحكومة اإل
إلااى الااذهاب إلااى مج ااس  إساارائي ي اإلعقمااي والسياسااي باتجاااه مريكااوأياااف "قااد يتاارجم الحااراك األ

بالتأكيد، رغم أن ذلك قد ينعكس إيجابيا ع ى فار   إسرائي رار لن يعجب األمن الدولي الستصدار ق
 نجاح المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في م  العققة غير الودية التي تربط أوباما مع نتنياهو".

إن هناك مشاعر إحبال يشعر بها البيت األبيض جراء إخفاق واشانطن فاي إحاداع حاراك  وقال أييا  
ية المساارعة فاي التوصا  سارائي اسية بالشرق األوسط، وهو ما يتط ب من الحكومة اإلفي العم ية السي

ات، بهاادف مسااتعمر إلاى تفاهمااات مااع إدارة أوبامااا بالنسابة لمسااتقب  عم يااة السااقم ماع الف سااطينيين، وال
 منع واشنطن من الذهاب لمج س األمن الستصدار قرار يخ  الصراع مع الف سطينيين.
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ي "يتط ب من ت  أبيب أن تادرك خطاورة ال حماة التاريخياة المتع قاة مريكلتوجه األوأياف شالوم أن ا
يااة، وآثارهااا المتوقعااة الخطياارة وبعياادة الماادى، ألنهااا سااتكون بالتأكيااد غياار مريحااة مريكبااااالنتخابات األ

 ".2015خاصة بالتزامن مع اندالع موجة العم يات الف سطينية منذ أكتوبر/تشرين األول  سرائي إل
ي ع ى الحكومة لبناء المزيد من المشاريع االستيطانية سرائي اعتبر "الي ول التي يمارسها اليمين اإلو 

وحدة ساكنية بمساتوطنة معالياه  560تزيد من حدة التوتر مع واشنطن، وكان آخرها اإلعقن عن بناء 
م يون شيك   82أخرى بمستوطنات راموت وغي و وجب  أبو غنيم، وقرار الحكومة نق   240أدوميم، و

وقال  وحدة سكنية أخرى بمستوطنة كريات أربع بمدينة الخ ي ". 42لمستوطنات اليفة، وتسهي  بناء 
ي وايااح ألنهااا تتعااارض مااع عم يااة السااقم. أمريكااي "هااذه القاارارات واجههااا رفااض ساارائي الباحااع اإل

، وفي مناط  1993عام فأعداد المستوطنين باليفة تياعفت منذ توقيع اتفاق أوس و مع الف سطينيين 
ألف مساتوطن،  570)سي( وص ت لثقثة أيعاف، واليوم يقيم باليفة وشرقي القدس ما ال يق  عن 

 وهناك أكثر من مائة نقطة استيطانية غير قانونية باليفة دون إقرار من الحكومة".
 2/9/2016 ،الجزيرة نت، الدوحة

 
 غزة العدوان علىبشأن  "وليةالجنائية الد"تستعد الستقبال بعثة من  "إسرائيل" .28

 ،تستعد الستقبال بعثة من المحكمة الجنائية الدولياة "إسرائي "ي أمس أن إسرائي القدس: أع ن مسوول 
حارب فاي حربهاا  بارتكااب جارائم إسارائي تمهيدا لتحديد ما إذا كانت المحكمة ستفتح تحقيقاا فاي اتهاام 

عدم كشف اسامه لوكالاة الصاحافة الفرنساية وقال المسوول الذي ط ب  .2014ع ى قطاع غزة صيف 
 تهادف إلاى"ميايفا أن هاذه الزياارة  ،"ستكون هذه زيارة غير مسبوقة لفري  العما  الاذي سيصا  قريباا"

. ورفااض المتحاادع "يساارائي تعريااف فرياا  المحكمااة الجنائيااة الدوليااة بكيفيااة عماا  النمااام القيااائي اإل
 هو التع ي  ع ى هذا المويوع.ي بنيامين نتنياسرائي باسم رئيس الوزراء اإل

 وتأتي هذه الزيارة بناء ع ى ط ب المدعي العام ل محكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.
ستسمح بادخول فريا  المحكماة إلاى اليافة ال ربياة المحت اة  إسرائي ولم يويح المسوول ما إذا كانت 

 .باستثناء معبر رفح ،يةتسيطر ع ى ك  المعابر الف سطين إسرائي أن  خصوصا   ،وقطاع غزة
 3/9/2016 ،الشرق األوسط، لندن

 
 نتنياهو يرضخ للحريديم ويبحث إقالة كاتس .29

ي ة بنياااامين ساارائي رئاايس الحكوماااة اإل، أن أحماااد دراوشااة، نقااق  عاان 2/9/2016 ،48عـــرب نشاار موقااع 
فاااي ، لمطالاااب وزراء حكومتاااه الحرياااديم، وأوعاااز بإيقااااف العمااا  الجمعاااة ، عصااار ياااومرياااخ نتنيااااهو
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محطااات القطااار خااقل عط ااة الساابت اليهااودي، التااي يباادأ مااع غااروب شاامس الجمعااة ويسااتمر حتااى 
 غروب شمس السبت، األمر الذي ينقذ ائتقفه اليي   من التفكك، ما يعني خطر سقول حكومته.

لكن، في مقاب  ريوي نتنياهو ل حريديم، قام بمهاجمة وزير االتصال واالساتخبارات، يسارائي  كااتس، 
ذي ينتمي لحزب نتنياهو )ال يكود(، فقد اتهمه نتنياهو بأنه يحاول خ   أزمة ائتقفي اة غيار يارورية ال

، وبأنااه أخفااى ع ااى نتنياااهو أن ترميمااات تجااري فااي "مااع الحريااديم ماان أجاا  زعزعااة اسااتقرار الحكومااة
عااءات باأن العما  جاارن أياام السابت مان أجا   ة القطاار أياام السابت العباري، وأن االد  التسابب باأي سك 

مشااك ة فااي ساافريات القطااار خااقل األيااام األخاارى غياار صااحيحة، ألنااه جاارى االتفاااق ماان قباا  ع ااى 
 أي ام متتالية. 8إيقاف عم  القطار 

المقار ب مان نتنيااهو إن كافاة الخياارات متاحاة، بماا فيهاا إقالاة  "واال"من جهتهاا، قالات مصاادر لموقاع 
 . "نتنياهو بممهر المنصاع ل حريديم ألن األخير يسعى إلمهار"كاتس من منصبه، 

باادورها التزماات بقاارار الحكومااة وأع ناات أنهااا سااتوقف الترميمااات خااقل الساابت،  إساارائي "قطااار "شااركة 
األحد، ألنها ت قت رسالة نتنياهو قب  دخول السابت -لكن ذلك سيودي إلى إل اء السفريات لي  السبت

ة القطااار إلااى مااا كااان ع يااه قباا  دقااائ ، مااا يعنااي أن العمااال ال يمكاانهم إعاااد 5بااا ة مااا فككااوه ماان سااك 
حات أن يوقاف عما  القطاار ياوم األحاد، ماا يعناي أن  ألاف مساافر  200الترميمات، با  أن الشاركة رج 

لاان يتمكنااوا ماان اسااتخدام القطااار بااين ماادينتي حيفااا وتاا  أبيااب، أغ اابهم ماان العمااال الااذين يعم ااون فااي 
ياون مان جو أبيب وبئر السبع، والمسافرين عبر مطار بن المركز والجنوب، والطقب في جامعتي ت  

ان الشمال. ولن يقتصر توقف القطارات عن العم  ع ى األسبوع الحالي، إذ أع نت الشركة توقف  سك 
عم  القطار يومي الجمعة والسبت المقب ين، ألن العمال سيعم ون صباح الجمعاة ومسااء السابت فاي 

ة القطار.  صيانة وترميم سك 
نيااهو لماا أحزاب ع مانية احتجت ع اى خناوع نت ، أنالناصرة، من 3/9/2016 ،الحياة، لندنوأيافت 

وصفوه با"اإلكراه الديني" مان جاناب األحازاب الدينياة المتزمتاة، مشايرين فاي الوقات نفساه إلاى أن تنفياذ 
ق  عان هذه األعمال خقل سائر أيام األسبوع سيش  حركة القطارات، ويفاقم أزمة ازدحام الساير، فيا

أن تنفيذ األعمال يوم الجمعة ومع خروج السبت سيمس بالجنود العائدين يوم الجمعة من قواعدهم أو 
ساابقا  تسايبي ليفناي إن نتانيااهو  عدلوقالت وزيرة ال إلى بيوتهم أو مساء السبت في االتجاه المعاكس.

سير في الدولاة وتعاريض خنع إلمقءات الحرديم "من أج  البقاء ع ى كرسيه حتى بثمن ش  حركة ال
 حياة البشر إلى الخطر"، مييفة أنه "ال يعق  أن تكون دولة إسرائي  حكرا  ع ى الحرديم".

ميرتس اليساري زهافه غالوون بالتوجه إلى المحكمة الع يا إللزام الوزارة تنفيذ  رئيسةمن جهتها، هددت 
 واعتبرت أن دافع التأجي  سياسي فقط.األعمال يوم السبت بعد توفير جميع التصاريح القزمة لذلك، 
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 تشكو شرطة االحتالل لرفضها قبول شكوى ألحد نشطائها تعّرض لتهديدات بالقتل "بتسيلم" .31
شااارطة االحاااتقل  أناااه تقااادم بشاااكوى ياااد   "بتساااي م"ي لحقاااوق اإلنساااان سااارائي رام هللا: كشاااف المركاااز اإل

ا ماان تقااديم شااكوى حااول تهدياادات ع ااى ي فااي الخ ياا  المحت ااة بساابب منااع متطااوع يعماا  معهااساارائي اإل
حياته، ب  وهدد عناصرها باعتقاله. وجاء في بيان صادر عان المركاز أن عمااد أباو شمساية ُمناع مان 
تقاديم شاكوى حاول التهديادات التااي ت قاهاا ع اى حياتاه مناذ أن وثاا  بالفياديو إعادام الجاريح عباد الفتاااح 

 الشريف ع ى يد الجندي إلئور أزرياه.
بااوك ماان ياامنها تهدياادات بالقتاا . فااي  عااددا ماان رسااائ  التهديااد واإلزعاااج عباار الفاايسوت قااى مااوخرا 

/ آب المايااي إلاى مركااز الشاارطة فاي الخ ياا  لتقااديم أغسااطس 28أعقااب ذلااك وصا  أبااو شمسااية فاي 
شكوى وبعد طول انتمار أب  ه رجال الشرطة أناه وبسابب كثارة المعتق اين ال يمكناه تقاديم الشاكوى فاي 

 ينب ي ع يه أن يأتي في اليوم التالي. هذا الوقت وأنه
 3/9/2016 ،القدس العربي، لندن

 
 ية على تصنيع الطائرات بال طيارأمريكانزعاج إسرائيلي من شروط  .31

ية عاااان ق قهااااا ماااان تفيااااي  الواليااااات المتحاااادة صااااادراتها ماااان إساااارائي أعرباااات مصااااادر : محمااااد باااادير
ع اى األخيارة مان جهاة،  بماا يانعكس سا بيا  ية، سارائي الصناعات العسكرية ع اى حسااب الصاناعات اإل

 ويير بتفوقها العسكري النوعي في المنطقة من جهة أخرى.
ي أن البيت األبيض بدأ موخرا تطبي  سياسة متشددة في ما يتع   مريكاأل "ديفينس نيوز"ونشر موقع 

. وتساعى " فاةاساتهداف أهاداف إرهابياة مخت"باستخدام الطائرات المسي رة ل ايات عسكرية، مان يامنها 
واشااانطن، فااااي هااااذا السااااياق، إلااااى إلاااازام ح فائهااااا المعاااايير التااااي سااااتقررها، بمااااا فااااي ذلااااك التشاااادد فااااي 
اإلجااراءات التااي تحااول دون تياارر الماادنيين فااي األعمااال العسااكرية، سااواء خااقل اسااتخدام الطااائرات 

 ع إليها.بق طيار مباشرة، أو في ما يتع   بهوية الجهات التي تباع طائرات من هذا النو 
ي، باراك أوباماا، قاولهم إناه يساعى إلاى ب اورة إرع جدياد قبا  مريكونق  الموقع عن منتقدين ل رئيس األ

خروجااه ماان البياات األباايض، وخصوصااا  أنااه لاام يااتمكن ماان الوفاااء بوعااوده االنتخابيااة بعاادما زاد عاادد 
 (.ةأربع )مع ليبيا وسوري الجبهات المشتع ة منذ تس مه الرئاسة، من اثنتين )العراق وأف انستان( إلى

ويرى مسوولون إسرائي يون أن هذه السياسة الجديدة من شأنها أن تسبب "يررا  جديا " ل موسسة األمنية 
اإلساارائي ية، التااي تمثاا  ت ااك الطااائرات "العمااود الفقااري ألنشااطتها الميااادة لررهاااب". وقالاات مصااادر 

كوك من الناحية السياسية وال يمكن تطبيقها، فيق لصحيفة "معاريف"، إن المبادرة األمريكية تثير الش
 عن أن من شأنها أن تتسبب في الش   لقطاع كام  في الصناعات العسكرية اإلسرائي ية.
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فااي السااياق، أعاارب مستشااار األماان القااومي اإلساارائي ي الساااب  يعقااوب عمياادرور عاان ق قااه ماان احتمااال 
عنه "معاريف" قوله، إن "القدرات التي توفرها المسي رات  تطبي  المعايير األمريكية ع ى "الح فاء". ونق ت

 حيوية في الحرب يد اإلرهاب... من وجهة النمر المهنية، يجب أن ندرك أنه ال بدي  عنها".
القياود التاي فرياتها الوالياات "، طاال عنبار، أن إسارائي "معهد أبحااع الفيااء فاي "أييا، رأى رئيس 

ماا مان فاراي فااي ". وأيااف: "ة إنتااج الطاائرات المسايرة فاي الصاينالمتحادة ع اى نفساها أدت إلاى زيااد
 ."مجال التصنيع العسكري عامة، وفي مجال المسيرات المس حة خاصة

والواليااات المتحاادة فااي هااذا  "إساارائي "يزيااد التااوتر بااين  إيااافيا   ذكاارت أن هناااك عااامق   "معاااريف"لكاان 
ي وألمانيااا ساارائي ات بااق طيااار بااين الجاايش اإلالمجااال، وهااو احتمااال أن تتعرقاا  صاافقة تااأجير الطااائر 

 ."رويترز"ية، وفقا لما نشرته وكالة أمريكبسبب تدخ  شركة 
 3/9/2016 ،األخبار، بيروت

 
 مقعدا   16 استطالع: حزب برئاسة يعالون وساعر سيفوز بـ .32

أنااه فااي حااال تأساايس حاازب جديااد  "إساارائي "أمهاار اسااتطقع ل اارأي العااام فااي : تحرياار بااقل ياااهر
 مقعادا   16برئاسة وزير األمن الساب ، موشيه يعالون، والوزير الساب  غدعون ساعر، سيحص  ع ى 

 في الكنيست فيما لو جرت االنتخابات العامة اليوم.
ووفقا لقستطقع الذي نشرته صحيفة جيروزاليم بوست يوم الجمعة، فإن حزب ال يكود الحاكم سايبقى 

فاي  مقعادا   30حال جارت االنتخاباات اآن فاإن قوتاه ساتتراجع مان  ية، لكن فيسرائي أكبر األحزاب اإل
. وفااي حااال خاااض االنتخابااات حاازب جديااد برئاسااة يعااالون وساااعر، فااإن قااوة مقعاادا   27الكنيساات إلااى 

 .مقعدا   25ال يكود ستتراجع إلى 
شاخ  يمث اون الساكان  500آب الفائات ع اى عيناة مولفاة مان  31ووفقا لقساتطقع الاذي أجاري فاي 

برئاسااة يتسااحاق  "المعسااكر الصااهيوني"، فإنااه لااو جاارت االنتخابااات اآن، لتحطماات كت ااة إساارائي ي فاا
اساة ئبر  "يايش عتياد"وفاي المقابا  فاإن قاوة حازب  .مقعادا   12مقعدا في الكنيست إلاى  24هرتسوي، من 

بيااات ال"مقعااادا. كاااذلك توقاااع االساااتطقع زياااادة قاااوة كت اااة  20مقعااادا إلاااى  11ياااائير لبياااد، ساااترتفع مااان 
برئاسااة موشاايه كح ااون، وزياار  "كوالنااو"وسااتتراجع قااوة حاازب  مقعاادا. 12مقاعااد إلااى  8ماان  "اليهااودي
دور جاابرئاسااة أفي "اساارائي  بيتنااإ"، فااي مااوازاة تزايااد قااوة حاازب 7مقاعااد إلااى  10ي، ماان ساارائي الماليااة اإل

د، وسااتبقى قااوة مقاعاا 7إلااى  6ماان  "يهاادوت هتااوراة"وسااتزداد قااوة كت ااة  مقاعااد. 9إلااى  6ليبرمااان ماان 
مقاعااد، كمااا  6إلااى  5حاازب شاااس الممثاا  بساابع مقاعااد ع ااى حالهااا، وسااتزداد قااوة حاازب مياارتس ماان 

 مقعدا، بحسب االستطقع. 13ستبقى قوة القائمة المشتركة ع ى حالها، أي 
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وفي حال خااض حازب جدياد برئاساة يعاالون وسااعر االنتخاباات العاماة، فاإن ال يكاود سيحصا  ع اى 
البياات "مقعاادا و 16ع ااى  "ياايش عتيااد"مقعاادا، و 11سيحصاا  ع ااى  "لمعسااكر الصااهيونيا"مقعاادا و 25

مقاعاد، ماا يعناي أن الحازب الجدياد سيحصا  ع اى  8ع اى  "اسارائي  بيتناإ"مقعادا و 11ع ى  "اليهودي
 يمين.  –أصوات ناخبي الوسط 

 2/9/2016 ،48عرب 
 

 يين للسالمسرائيلي يكشف أسباب رفض اإلإسرائيلبروفيسور  .33
تحات  أبيابأماس تقريارا ل بروفيساور دانياال بارتاال مان جامعاة تا   "هالرتس"نشارت صاحيفة  :ابيب ت 

واسااتعرض  ."يين( السااقم  العواماا  النفسااية فااي الصااراعساارائي لماااذا ال ترياادون )والحااديع لر" :عنااوان
 السعي نحو السقم منها: إلىيين سرائي التي ال تدعو اإل األسبابالكاتب معطيات حول 

 إساارائي "أرض "يعتقاادون بااأن الف سااطينيين هاام عاارب اسااتوطنوا فااي  "إساارائي "ماان اليهااود فااي  62%*
التابعاااة ل شاااعب اليهاااودي، واناااه ال توجاااد ل ف ساااطينيين حقاااوق قومياااة فاااي الااابقد النهااام ليساااوا الساااكان 

 فيها حسب اعتقادهم. األص يين
وع اااى المااادى البعياااد الحاااتقل  يعتقااادون باااأن الف ساااطينيين يتط عاااون  إسااارائي مااان اليهاااود فاااي  43%* 

بادة اليهود.  البقد وا 
ي ياااد سااارائي جمياااع الوساااائ  مباحاااة فاااي الصاااراع اإل"يعتقااادون باااأن  إسااارائي مااان اليهاااود فاااي  70%* 

 ."العنف الف سطيني
 ."عادلة إسرائي ك  عم ية عسكرية تبادر بها "يوافقون ع ى أن  55%* 
ماااان المعااااايير السااااائدة فااااي المجتمعااااات البشاااارية  أدنااااى"الف سااااطينية  األخااااققيعتقاااادون بااااأن  60%* 

 ."األخرى 
هااي اسااتمرار  1967يين بااأن الساايطرة العسااكرية ع ااى الياافة ال ربيااة عااام ساارائي ويعتقااد كثياار ماان اإل

 (.2016حزيران  - لجدول السقم منهم باالحتقل )وفقا   %72وال يعترف  "لتحرير الوطن"
ية حتاى الخارائط المدرساية وبسابب االساتيطان سارائي مان الخارائط اإل األخيروفي يوء شطب الخط 

الياافة ال ربيااة كجاازء  إلااىي باادأ بااالنمر ساارائي فااي الياافة ال ربيااة، فااان جاازءا كبياارا ماان الجمهااور اإل
باأن الف ساطينيين هام المتهماون الرئيسايون  إسارائي مان اليهاود فاي  %72ويعتقاد  !."محرر من الوطن"

 .1948تحاادع نكبااة ل ف سااطينيين عااام م ع ااى قناعااة بأنااه لاام ماانه %55فااي الصااراع المسااتمر، وحااوالي 
ماان اليهااود  %80 أن إلااى 2012عااام  "عمااود السااحاب"شااار اسااتطقع ل اارأي اجااري فااي فتاارة عم يااة أو 
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ي ع ااى القطاااع يشااك  ساارائي يين ياارون بأنفسااهم يااحايا ل هجمااات الف سااطينية وان العاادوان اإلساارائي اإل
 ردا ع ى هذه الهجمات.

 3/9/2016 ،دسالقدس، الق
 

 اإلبراهيمي المسجدالمستوطنين يقتحمون  آالفالخليل:  .34
اقااااتحم آالف المسااااتوطنين الحاااارم اإلبراهيمااااي فااااي وقاااات متااااأخر ماااان ال ي ااااة : وكاااااالت، هاشاااام حماااادان

د الجايش اإلسارائي ي فاي وأكا المايية، وأدوا ص وات يهودية في داخ اه تحات حراساة جايش االحاتقل.
 ."اإلبراهيمي ل مسجدقام بتأمين حافقت المستوطنين في دخولها "بيان أنه 

اقتحاماات المسااتوطنين ل مسااجد األقصااى  عزيااز الاادويك ووصاف رئاايس المج ااس التشاريعي الف سااطيني
 ."الحرم اإلبراهيميهذه االقتحامات تأتي بهدف الوصول ل سيطرة ع ى "وأياف  بالخطير ل  اية.

 2/9/2016، 48عرب 
 

   األقصىالمسجد مجمع فنادق ومتاجر قبالة  لبناءتسعى  "إسرائيل" .35
القدس المحت ة: قال المركز اإلعقمي المخت  بشوون القدس والمسجد األقصى المبارك "كيو برس"، 

في القدس المحت ة، خاصة إن "إجراءات متسارعة تقوم بها أذرع االحتقل اإلسرائي ي لدعم االستيطان 
حول المسجد األقصى والب دة القديمة، والتي كان آخرها اإلعقن عن نتائج مناقصة لبناء مجمع فنادق 
 مع واجهة تجارية ع ى قمة جب  المكبر قبالة المسجد األقصى في جهته الجنوبية، ل تنفيذ المباشر".

ى "دائرة أرايي إسرائي " أع ن قب  أيام رسو وبحسب بيان لا"كيوبرس"، فإن القسم التجاري في ما يسم
مناقصة ع ى شركة "ركيفت بمشوفاه" لبناء مجمع يحتوي ع اى بنااء فنادق ع اى سابع طبقاات يتيامن 

غرفااة فندقيااة، وع ااى واجهااة تجاريااة، ع ااى قمااة جباا  المكباار، قريبااا ماان الموقااع المساامى بااا"قصر  150
القادس المحت اة، خاصاة فاي المنطقاة المحيطاة  المندوب السامي"، بهدف تشجيع ودعم االستيطان في

دونااام، وع اااى  2,563وسااايقام المجمااع الفنااادقي والتجااااري ع اااى قسااائم أرض مسااااحتها  ل قاادس القديماااة.
متاار مربااع واجهااة تجاريااة، وبتك فااة تصاا   400متاارا مربعااا، منهااا  14,080مساااحة بناااء إجماليااة قاادرها 

 يركي(.م يون دوالر أم 1.9  )كمقيين شي 7.2 إلى نحو
والمخطااط االساااتيطاني الشااام  لمنطقاااة قمااة جبااا  المكباار، يشاااير إلااى مخطاااط إلقامااة فناااادق مجماااوع 

 غرفة فندقية. 1330غرفها الفندقية سيص  إلى نحو 
 2/9/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
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   هدم لمنازل ومحال في سلوان أوامرتسلم  االحتاللبلدية  .36
يين فاي سااالحاتقل فاي القادس المحت اة عاددا مان الماواطنين المقد سا مت طاواقم ب دياة :القادس المحت اة

حاي البساتان فااي ب ادة سا وان جنااوبي المساجد األقصاى المبااارك أوامار هادم لعاادد مان المناازل والمحااال 
 الترخي .التجارية بحجة عم 

 عم يات تصوير لعادد مان مناازل أجروامصادر صحفية في القدس بأن طواقم ب دية االحتقل  وأفادت
 أوامر هدم بحجة البناء دون ترخي . أصحابهاالمواطنين والمحال التجارية وس موا 

 2/9/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 " يكشف األسرار الدفينة لمجزرة "صفد"البلماخأحد قادة " .37
كشاافت صااحيفة "معاااريف" العبريااة النقاااب عمااا أساامته "األساارار الدفينااة" فااي عم يااة : القاادس المحت ااة

، بما في ذلك ارتكاب قوات "الب ماي" مجزرة رهيباة فاي 1948احتقل العصابات الصهيونية صفد عام 
ف سااطينيا  أط قاات ع اايهم النيااران باادم بااارد بعااد  56راح يااحيتها  ،قريااة عااين الزيتااون المجاااورة ل مدينااة

 الهم وتكبي هم باألصفاد. اعتق
وقااد جااااء هاااذا الكشااف ع اااى لساااان أحاااد قااادة "الب مااااي" الاااذي تحااادع إلااى الصاااحيفة، وأبااادى اساااتعدادا  
لكشف أسارار ماا حادع فاي حيناه رغام الصامت والتعتايم الاذي اساتمر نحاو سابعين عاماا  ونباذ كا  مان 

 حاول كشف الحقيقة طوال ت ك العقود، كما تقول الصحيفة.
قرياار الااذي نشاارته الصااحيفة أن جميااع ياابال "الب ماااي" رفيااوا اإلفصاااح عمااا حاادع فااي وجاااء فااي الت

الاذين  "الب مااي"حينه، فيما قرر "ابينوعام حاداش" بعاد ب وغاه التساعين الحاديع عنهاا بصافته أحاد قاادة 
 .1948شاركوا في احتقل صفد عام 

التااي أط اا  ع يهااا  1948ماان أيااار  ن ي ااال آلااون قائاادا  لعم يااة احااتقل صاافد التااي باادأت فااي األولي   وُعاا
اسم "ي ال فيكوفتش ت  حي"، وكانت المهمة الرئيسة ل عم ية فاي الطريا  إلاى صافد قرياة عاين زيتاون 

 التي تبعد نحو كي ومتر واحد شمال المدينة.
، وبااادأ رة أصااا ية وصااا ت مااان تشيكوسااا وفاكياوقاااال آلاااون: كاااان معناااا رشاشاااان ثقااايقن وصااانادي  ذخيااا

إطقق القاذائف، التاي أدى صاوتها ورصاا  الرشاشاات الثقي اة إلاى دب الرعاب فاي "يوسكه ب بوس" ب
 نفوس سكان القرية، والذ معممهم بالفرار، وسيطرنا ع ى القرية بدون خوض معركة.

عربياااا  فاااي السااااحة المركزياااة ل قرياااة، وبعاااد االنتهااااء مااان وجباااة  56وييااايف أناااه بعاااد ذلاااك تااام تجمياااع 
خااذتها ماان مخاازن كبياار فااي أحااد البيااوت، وصاا  إلااي  أحااد الياابال بييااات أ 8الفطااور المكونااة ماان 

راكياا  وقااال تعاال ع ااى الفاور إلااى المساجد الااذي تحاول لمقاار لكتيباة وانياام إلاي  فااي الطريا  "أبراهااام 
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نرفن"، وتوجهت إليه وسألته: موشيه ما هي طبيعة األوياع  ورد: لقد تم صد الهجاوم ال بنااني ع اى 
عربيا  ألقينا القبض ع ايهم، وال يوجاد لادينا ال  56بحاجة ألسرى، ويوجد لدينا "رموت نفتالي"، ولم نعد 

 مكان وال حراس الحتجازهم، خذهم إلى وادي عون واقض ع يهم.
ويختم بالقول نق  "األسرى" إلى جبا  كنعاان، وُصاف ي معممهام فاي أحاد الودياان وأياديهم مكب اة، وهاذه 

 الكتيبة "نتيبه بن يهودا" في كتابها.رواية تدعم ما وصفته إحدى مجندات 
 2/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
  ديون مستشفيات القدس على السلطة دوالر مليون  42أكثر من  .38

ثمنااات شااابكة مستشااافيات القااادس ماااا قدماااه االتحااااد األوروباااي والوكالاااة  :الحاااقوة أباااوزكاااي  -القااادس 
رفياا   .دوقاال  ل تنمياة، ماوخرا لمسااعدتها فااي الحفااظ ع اى مواصا ة تقااديم خادماتها الطبياة. األمريكياة

الحساايني مااادير عااام مستشااافى المقاصااد لاااا "القاادس" دوت كاااوم "باساام شااابكة مستشاافيات القااادس ناااثمن 
ا م ياون ياورو" موكاد 14ع ى ماا قدماه لمستشافيات القادس مان مسااعدة بقيماة  األوربيونشكر االتحاد 

 هذا المب   عبارة عن تسديد جزء من ديون مستشفيات القدس المترتبة ع ى الس طة الف سطينية. أن
م ياون دوالر  15ل تنمية التي كانات قادمت قبا  شاهرين منحاة بقيماة  األمريكيةوشكر الحسيني الوكالة 
 اإلطار نفسه. ل مستشفيات تندرج في 

 42,462,893.42)م ياااون شااايك   160ناااه ماااا يااازال هنااااك حاااوالي إقاااال، بعاااد تقاااديم هااااتين المنحتاااين فو 
كاااديون لمستشااافيات القااادس ع اااى السااا طة الوطنياااة الف ساااطينية، ونأمااا  برمجاااة دفعاتهاااا بشاااك  ( دوالر

 .تتحم  عبء هذه الديون  أندوري، الن المستشفيات المقدسية ال يمكنها 
 2/9/2016القدس، القدس، 

 
 بغزة األحمر فلسطينيون يصلون الجمعة أمام مقر الصليب.. الخاويةمع أسرى األمعاء  تضامنا   .39

، أمااام مقاار ال جناااة 2016-9-2أدى عشاارات مااان الف سااطينيين فااي قطااااع غاازة، صااقة الجمعاااة  غاازة:
 الدولية ل ص يب األحمر، تيامنا  مع المعتق ين الميربين عن الطعام داخ  السجون اإلسرائي ية.

 ت إليها حركة الجهاد اإلسقمي، ل معتق ين با"الفرج القريب".ودعا المص ون خقل الصقة، التي دع
 2/9/2016، فلسطين أون الين
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 من مساحة الضفة %42هيئة مقاومة الجدار واالستيطان: االحتالل يسيطر على نحو  .41
أكد وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان، أن األرايي التاي  :يحيى اليعقوبي -رام هللا 

مقياين  ثقثةمن مساحة اليفة، بمعدل  %42يسيطر ع يها االحتقل باليفة ال ربية تب   أكثر من 
  ألف دونم(. 750مقيين و خمسةكي و متر مربع ) 5750ألف دونم، من المساحة البال ة  300و

ألااف  615لااا"ف سطين"، أن "عاادد المسااتوطنين المسااتعمرين بالياافة يب اا   وأياااف عساااف فااي تصااريح
ألف ا يقيمون في المستوطنات الواقعة في شرقي بالقدس ومحيطهاا"، الفت اا إلاى أن  264، منهم امستوطن

 ألف مستوطن يعيشون في المناط  االستيطانية األخرى باليفة. 380
أقساام، األولاى مخصصاة ل مساتوطنات وممتادة ع اى  لثقثاةوأويح أن األرايي االساتيطانية مقسامة 

ألااف دوناام، والثانيااة "أرايااي دولااة" ال يجااوز ل ف سااطينيين البناااء أو إقامااة المنشاالت فيهااا،  100مساااحة 
 ألف دونم. 300خاصة ل تدريب العسكري لجيش االحتقل بمساحة م يون و والثالثة أراضن 

من مساحة اليفة من السكان الف سطينيين، عبر مشروع  %28 وتسعى )إسرائي (، تبع ا لقول عساف، إلى تفري 
التهجير الذي تعد له، وقاال إن "االحاتقل يهادد منطقتاين باالتفري  الساكاني، األولاى المنطقاة الواقعاة خ اف جادار 

 من المستوطنين". %80ألف دونم ويسكن فيها  560الفص  العنصري وتب   مساحتها 
تهجياار السااكاني، والقااول لعساااف، تمتااد ماان جنااوب شاارق الخ ياا  ماارور ا والمنطقااة الثانيااة المسااتهدفة ل 

ببادية القدس والمنطقة المحيطة في أريحا وطوباس وتب   مساحتها م يوني دونم، مشير ا إلى أن هناك 
ا ف سطيني ا غير معترف فيها ومهددة باإلخقء. 155  تجمع 

 3/9/2016، فلسطين أون الين
 

 باالختناق جراء قمع االحتالل للمسيرات األسبوعيةإصابة عشرات المواطنين  .41
أصاايب، أمااس، صااحافي بجااروح وعشاارات المااواطنين بياانهم نساااء وأطفااال بحاااالت اختناااق جااراء قمااع 

ماواطنين خاقل عم ياات دهام واقتحاام  ثمانياةقوات االحتقل المسيرات األسبوعية، فيما اعتق ات أيياا  
وأشاارت مصاادر مح ياة فاي ب ادة كفار قادوم بمحافماة  ائه.شم ت االعتداء ع اى والاد معتقا  وأحاد أشاق

ق قي يااة إلااى إصااابة المصااور الصااحافي نيااال شااتية بجااروح فااي الاارأس، جااراء اسااتهدافه بقنب ااة غاااز، 
إيافة إلى إصابة عشرات المواطنين بحاالت اختناق بعد إطقق قوات االحتقل قناب  ال ااز المساي  

ة األساابوعية المناهيااة لقسااتيطان، والمطالبااة بفااتح شااارع القريااة ل اادموع؛ لقمااع المشاااركين فااي المسااير 
 عاما  لصالح المستوطنين. 13الم    منذ أكثر من 

فااي اإلطااار، قمعاات قااوات االحااتقل، أمااس، مساايرة فااي ب اادة ساا واد إلااى الشاامال ماان مدينااة رام هللا، مااا 
صاااادر مح ياااة: إن قاااوات وقالااات م أدى إلاااى إصاااابة عااادد مااان الماااواطنين بحااااالت اختنااااق متفاوتاااة.
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االحتقل هاجمت المشاركين في المسيرة لدى وصولها إلاى مادخ  الب ادة ال رباي مساتخدمة الرصاا  
 المعدني الم  ف بالمطال وقناب  ال از المسي  ل دموع وقناب  الصوت.

ي إلااى جانااب الع اام الف سااطيني فاا األسااكت نديوفااي قريااة ب عااين، غاارب رام هللا رفااع المتماااهرون الع اام 
مساايرة ب عااين األساابوعية المناهيااة لقسااتيطان وجاادار الفصاا  العنصااري، أمااس، تعبياارا عاان الشااكر 

الااذي رفااع الع اام الف سااطيني دعمااا ل قيااية الف سااطينية فااي مباااراة  األسااكت نديوالثناااء والتقاادير ل شااعب 
 أمام فري  إسرائي ي. األسكت نديلفري  س تيك 

شاعال  وفي قطاع غزة، اندلعت مواجهاات تخ  تهاا عم ياات رشا  بالحجاارة لمواقاع وآلياات االحاتقل، وا 
 إطارات مطاطية قرب موقع "ناح  عوز"، شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، مساء أمس.

واناادلعت مواجهااات مشااابهة شاارق مخاايم البااريج قاارب خااط التحديااد، وسااط القطاااع، حيااع رشاا  شاابان 
ات االحاتقل الناار، دون أن يسافر ذلاك عان آليات االحاتقل ومواقعاه العساكرية بالحجاارة، وأط قات قاو 

 وقوع إصابات.
 3/9/2016، رام هللا، األيام

 
  األقصى يتعرض لـ"حرب مفتوحة" المسجدالخطيب:  .42

حذر مدير عام األوقاف اإلسقمية في القادس المحت اة، عازام الخطياب، مان أن : نبي  سنونو -القدس
اا دعات المسجد األقصى يتعرض لا"حرب مفتوحة" من قب  االحتقل  اإلسرائي ي، مشاير ا إلاى أن اقتحام 

ا، يأتي في إطار االقتحامات اليومية التي ال تتوقف "الستفزاز المس مين".  منممة إسرائي ية لتنفيذه غد 
وقال الخطيب، لصحيفة "ف سطين"، أمس: "االقتحامات بح  المسجد األقصى المبارك هي يومية ولم 

ي ية تعم  "لتهيايج األماور واساتفزاز المسا مين لاذلك يقوماون تتوقف"، مويحا أن هناك منممات إسرائ
 بعم  إعقنات لققتحامات".

نات إلااى اقتحااام جماااعي  وكاناات مااا تعاارف بمنممااة "نساااء ماان أجاا  الهيكاا " المزعااوم دعاات المسااتوط 
نات.  لألقصى غدا، لمناسبة "بداية الشهر العبري الجديد"، وكذلك إحياء لذكرى إحدى المستوط 

 100القتحام الجماعي، أيااف الخطياب: "نحان نعتبار أناه ساواء، إذا دخا  متطارف واحاد أو وبشأن ا
متطرف أو أكثر ل مساجد فهاو اقتحاام يجاب أن يتوقاف ألناه غيار قاانوني وغيار أخققاي وفياه اساتفزاز 

وأشاار الخطياب إلاى أن االحاتقل اإلسارائي ي يشان حرب اا ع اى المرابطاات ويعما   لمشاعر المسا مين".
إبعادهن عن األقصى، موكدا في نفس الوقت أن ك  المس مين الموجودين في مديناة القادس هام ع ى 

وبشأن الدور العرباي واإلساقمي، قاال: "أقاول بصاراحة: نحان فاي دائارة األوقااف اإلساقمية  مرابطون.
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ا أن ذلاااك  لااايس لناااا ساااند فاااي الوقااات الحايااار وكمسااا مين فاااي المساااجد األقصاااى إال األردن"، موياااح 
 بار األخيرة "صاحبة الوصاية والرعاية ع ى األقصى".باعت

 3/9/2016، فلسطين أون الين
 

 ألف شجرة نخيل 300األغوار تقاوم االستيطان بزراعة  .43
نخي  في األغوار موسام جناي الرطاب فاي المازارع التاي زرعات حاديثا  بعاد أن كاان البدأ مزارعو ": وام"

لااديهم بنيااة تحتيااة متكام ااة لصااناعة التمااور والنخياا ، االحااتقل يحماار زراعتهااا ع ااى العاارب، وأصاابح 
حتااى حبااوب ال قاااح نجحاات فااي إقامااة مركااز لجمعهااا وبيعهااا ل ماازارع التااي تحتاجهااا بسااعر يساااوي ربااع 

 السعر الذي كان يسوقه اليهود.
، ونجحاوا بعاد نياال "مجهاول"وقد كافح الف سطينيون منذ الثمانينات من القرن المايي لزراعة نخيا  

ر فااي زراعااة النخياا  كباادي  لألصااناف الب ديااة التااي ال تصاا ح ل تصاادير، وحاليااا  كمااا يقااول الماازارع مرياا
شااح الماااء، حيااع يعتمااد ماان رغم بااالألااف شااجرة نخياا  زرعهااا الف سااطينيون  300نعاايم العيساااوي هناااك 

رغم بال متر 200المزارعون ع ى مياه مالحة ال تص ح ل شرب، وحفروا آبارا  ارتوازية مالحة ع ى عم  
 أن االحتقل يمنع ذلك.من 

 3/9/2016الخليج، الشارقة، 
 

 من الشبان جنوب جنين االحتالل يحتجز عددا   .44
ا ماان الشاابان ع ااى  -احتجاازت قااوات االحااتقل اإلساارائي ي، لي ااة الجمعااة : أحمااد دراوشااة الساابت، عاادد 

االحااتقل أقامااات حااااجز ا وأفااااد شاااهود عيااان باااأن قاااوات  حاااجز عساااكري طيااار، أقامتاااه جناااوب جنااين.
ناااب س، بعااد مااداهمتها لشااركة ساايارات هناااك،  –عسااكري ا ع ااى مفتاارق ب اادة عرابااة، ع ااى شااارع جنااين 

ا من الشبان ع يه بعد استجوابهم وتفتيش مركبتهم الخاصة.  واحتجزت عدد 
 2/9/2016، 48عرب 

 
 المطران حّنا ينتقد رؤساء العالم لعدم انتصارهم لفلسطين .45

ديااااع عااااواودة: وجااااه رئاااايس أساااااقفة سبسااااطية ل ااااروم األرثااااوذكس المطااااران عطااااا هللا حنااااا و  –الناصاااارة 
انتقادات ل سياسيين والزعمااء فاي العاالم لعادم انتصاارهم الحقيقاي ل شاعب الف ساطيني وقيايته العادلاة. 
قاااال ذلاااك خاااقل اساااتقباله وفااادا كنسااايا وحقوقياااا مااان هولنااادا يااام عاااددا مااان ممث اااي الكناااائس المتعاااددة 

 ة، وحقوقيين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان. الموجود
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شاادد ع ااى بشاااعة االحااتقل وأدان سياساااته وممارسااااته بحاا  الشااعب الف سااطيني الااذي هااو ياااحية و 
اإلرهاب. وحم  المطران حنا ع اى ازدواجياة المعاايير والنفااق السياساي، فقاال إن سياسايين فاي العاالم 
 يتشادقون فاي خطاباااتهم بقايم الادفاع عاان حقاوق اإلنساان والحيااوان ولكانهم فاي الواقااع ي ياون الطاارف

لماااذا ي  اا  سياساايو العااالم عيااونهم وآذانهاام أمااام مااا يحاادع فااي "عمااا يحاادع فااي ف سااطين. وتساااءل 
يعاايش مثاا  باااقي شااعوب العااالم بحريااة وكرامااة فااي  أنأال يحاا  ل شااعب الف سااطيني  أرياانا المقدسااة 

سقم يتمتع بأبسط حقوق اإلنسان وحرية التنق  والعيش اآمن ب أنوطنه  أال يح  لشعبنا الف سطيني 
 ."وكرامة في وطنه   أال يح  لشعبنا أن يعيش بحرية مث  باقي شعوب العالم 

وطالب المطران الوفد الهولندي باأن يرفاع صاوته عالياا، مطالباا بنصارة شاعب ف ساطين ومادافعين عان 
 حقه بالعيش في حرية في وطنه.

 3/9/2016، لندن، القدس العربي
 

 لك القاضي ومحمد البلبول "خطير ومقلق": الوضع الصحي لألسيرين مااألسيرنادي  .46
أفاااادت مصاااادر حقوقياااة ف ساااطينية، باااأن الوياااع الصاااحي لألسااايرين مالاااك  :خ ااادون مم اااوم -رام هللا 

 "خطير ومق  ".، يوم ا(، ومحمد الب بول 50ام منذ القايي )ميرب عن الطع
ياوم الجمعاة، ، فاي تصاريح لاه قية، خالد محاجناةوقال محامي جمعية "نادي األسير الف سطيني" الحقو 

إن األسااير الب بااول موجااود فااي العنايااة المكثفااة بمشاافى "ولفسااون"، مشااير ا إلااى أن القايااي يعاااني ماان 
 أوجاع في كافة أنحاء جسده، وهو محتجز في ذات المشفى.

وماان الجاادير بالااذكر أن األسااير محمااود الب بااول )شااقي  األسااير محمااد الب بااول(، مياارب عاان الطعااام 
 يوم ا، يد قرار اعتقاله اإلداري، وهو محتجز في مستشفى "أساف هروفيه". 60كثر من منذ أ

ويواص  الشقيقان الب بول من سكان بيت لحام، إيارابهما المفتاوح عان الطعاام مناذ الراباع والساابع مان 
 تموز/ يوليو المايي، يد قرار اعتقالهما اإلداري ويعانيان من تردي كبير في ويعهما الصحي.

 2/9/2016، برسقدس 

 

 بعد أشهر من اإلغالق  ال االتجاهينفي ك   حاالت اإلنسانيةللمصر تفتح معبر رفح  .47
تفااتح الساا طات المصاارية، اليااوم الساابت، معباار رفااح البااري اسااتثنائيا أمااام حركااة المسااافرين ماان  :غاازة

 الحاالت اإلنسانية في كق االتجاهين بعد إغقق دام أشهر.
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مقرر أن يتم فتح المعبار حتاى مسااء ياوم غاد األحاد، ل ساماح لعادد أكبار ممكان مان المساافرين ومن ال
ألاف  25بالم ادرة أو العودة لقطاع غزة. حيع تشير وزارة الداخ ية في قطاع غزة إلى وجود أكثر من 

 مواطن بحاجة ماسة ل سفر.
  حجااج بيات هللا الحارام مان قطاااع وفاتح المعبار لثقثاة أياام متتالياة األسابوع الماياي أماام حركاة تنقا

 غزة ألداء فريية الحج.
 2/9/2016القدس، القدس، 

 
 األردنالمقبل في  ديسمبر/ لـ"قناة البحرين" في كانون األول للمانحينمؤتمر  .48

قالت تقارير إسرائي ية صادرة حديثا عن موتمر قمة دولاي ل ادول المانحاة، أن : إيمان الفارس – عمان
الميت(، سيعقد في األردن خقل كانون األول )ديسمبر( المقبا ، فيماا -  البحرين )األحمرمشروع ناق

 م يون متر مكعب من المياه ل س طة الف سطينية قبي  الموتمر. 30ستوقع إسرائي  اتفاقية تأمين 
 ق يمي عياو الكنيسات اإلسارائي ي أياوب قارا، وفا  ميامون التقاارير، أنالوذكر نائب وزير التعاون ا

إساارائي  سااتوقع ع ااى االتفاقيااة المااذكورة باعتبارهااا "جاازءا ماان تنفيااذ اتفاقيااة مشااروع قناااة البحاارين )قناااة 
 حمر بالبحر الميت(" خقل تشرين الثاني )نوفمبر( المقب .الستربط البحر ا

وسيشاااارك فاااي الماااوتمر، المزماااع عقاااده فاااي كاااانون األول )ديسااامبر( المقبااا  العاااام الحاااالي، نحاااو ألاااف 
هامااة متخصصااة فااي مجاااالت المياااه المخت فااة فااي المسااتوى التقنااي، وأجهاازة الاادول، ورجااال شخصااية 

 أعمال، ورجال أبحاع من موسسات أكاديمية، وف  نائب الوزير ل تعاون اإلق يمي.
ردن بط اب مناي خاا  لمسااعدة السا طة الوقال قرا عبر التقارير نفسها "منذ تادخ ي بعاد أن تقادمت ا

فيااذ هااذا الط ااب وهااذا المشااروع"، مويااحا أن تنفيااذ هااذا المشااروع اليااخم حاارك الف سااطينية، قااررت تن
نهااء الع ى أرض الواقع طواقم تقنية إسرائي ية وف سطينية ع ى مستوى عال، وهي تعما  بجاد ونشاال 

المحادثات والمفاويات، المتوقاع إنهاوهاا فاي أي اول )سابتمبر( الحاالي، إلبارام اتفاقياة ميااه جديادة باين 
 والس طة الف سطينية ومن ثم سيبدأ أييا بتنفيذ مشروع البحرين ع ى أرض الواقع. إسرائي 

وحاولت "ال د" االتصال بوزارة المياه والري، ل تأكد من دقة التفاصي  الماذكورة فاي ت اك التقاارير، لكناه 
 لم يتسن لها ذلك.

ركة، موياحا أناه كما عب ر قرا في بيان صادر عان مكتباه، عان دعماه مخطاط تطاوير المنطقاة المشات
والسااا طة الف ساااطينية، باااالرغم مااان  ردنألافاااي العاااام الماياااي، نفاااذت مشااااريع اقتصاااادية إلاااى جاناااب 

 السياسية ل منطقة. وياعألا
 3/9/2016الغد، عمان، 
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 تحقيق في خرق طفل فلسطيني أمن مطار بيروت وسفره لتركيالبنان:  .49
ية القاياااي صاااقر صاااقر أماااس تحقيقاتاااه فاااي باشااار مفاااوض الحكوماااة لااادى المحكماااة العساااكر بياااروت: 

قيية الطف  الف سطيني خالد الشطي الذي اخترق إجراءات مطار بياروت الادولي، وتمكان مان السافر 
 إلى تركيا يوم األربعاء المايي من دون جواز سفر أو حجز تذكرة.

الحرياري فاي  والعساكرية فاي مطاار رفيا  منياةألا جاراءاتإلواعاماا ( كا  التادابير  13واخترق الشطي )
بيروت، ووص  ع ى متن طائرة إلى تركيا قامات باالتصاال بوالاده وأعادتاه إلاى لبناان حياع تام توقيفاه 
لمعرفة مقبسات الحادع، وتم  إطقق سراحه ليعود إلاى منزلاه فاي مخاي م بارج البراجناة، فاي وقات قاال 

ل،  إنه اندس  في طابور النساء ولم ا وجد أن األمنيين منش  ون بالتفتيش، استطاع عباور الحااجز األو 
قب  أن يقوم بالسير خ ف عائ ة مسافرة ليستطيع عبور الحاجز الثاني، وعنادما كاان ُيساأل عان جاواز 

 سفره، كان يجيب أن ه مع والدته التي سبقته أو ستتبعه، حتى وص  إلى مطار إسطنبول.
 3/9/2016الخليج، الشارقة، 

 
 إلى األراضي الفلسطينية المحتلة ناء "مرسين"مي من سفينة مساعدات تركيةانطالق  .51

، متوجهاااة  إلاااى 2016-9-2انط قااات سااافينة تركياااة مااان مينااااء "مرساااين"، الجمعاااة  األناياااول:-مرساااين
طان مان المسااعدات اإلنساانية جمعتهاا إدارة  2500األرايي الف سطينية المحت ة، وتحما  ع اى متنهاا 

الكوارع والطوارئ التركية "آفاد"، وذلك لت بية احتياجات الشعب الف سطيني قبي  ح اول عياد األياحى 
 المبارك.

"، هاي الثانياة مان نوعهاا بعاد سافينة "ليادي لي اي" التاي أرسا تها Eclipsوُتعد السفينة التي تحم  اسم "
 ساااطينيين فاااي قطااااع غاازة بتع يماااات الااارئيس رجاااب طياااب أردوغاااان، ورئااايس الحكومااة التركياااة إلاااى الف

الوزراء بن ع ي ي دريم، مط ع تموز/ يوليو المايي، في إطار اتفاق تركي إسرائي ي تم توقيعه موخر ا 
 لتطبيع العققات بينهما.

والطااوارئ وفااي ك مااة لااه خااقل مراساام توديااع الساافينة، قااال "محمااد خااال  بي اادن" رئاايس إدارة الكااوارع 
التركية التابعة لرئاسة الوزراء، إن السفينة ستص  إلى ميناء أشدود وسيكون في إستقبالها فرق الهقل 

 األحمر التركي التي ستنق  المساعدات بدورها إلى العائقت الف سطينية المحتاجة.
 2/9/2016فلسطين أون الين، 
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 بالضفة من الوحدات االستيطانيةالمزيد  إسرائيل""دين بناء ياالتحاد األوروبي  .51
قال المتحدع باسام االتحااد األوروباي، إن القارار اإلسارائي ي أماس بخصاو  المصاادقة ع اى : القدس

وحادة قائماة 179وحدة اساتيطانية جديادة فاي اليافة ال ربياة المحت اة، والموافقاة باأثر رجعاي ع اى  463
 هو مصدر ق   خطير.

، روجاات 2016أن إساارائي  منااذ يناااير/ كااانون الثاااني عااام وأياااف، فااي بيااان صااحفي، يااوم الجمعااة، 
 وحدات استيطانية في اليفة ال ربية. 2706وشرعت بأثر رجعي 

وذكر أن تقرير الرباعية الذي نشر في يوليو/تموز المايي وصف مث  هذه اإلجراءات بأنهاا تقاوض 
 أن ُيجمد.فر  تحقي  السقم وح  الدولتين، وأوصى بأن أي توسيع ل مستوطنات يجب 

وجدد االتحاد األوروبي معاريته القوية لسياسة االستيطان اإلسرائي ية وجميع اإلجراءات المتخذة فاي 
 هذا السياق.

 2/9/2016، رام هللا، الحياة الجديدة
 

 بالضفة تعرب عن قلقها العميق من زيادة االستيطان إيطاليا .52
ميااا  إزاء موافقاااة السااا طات اإلسااارائي ية ع اااى ، عااان ق قهاااا العاإليطالياااةوزارة الخارجياااة  أعربااات :روماااا

 مشاريع البناء الجديدة في بعض مستوطنات اليفة ال ربية.
زياااادة النماااو القاااوي ل مساااتوطنات يهااادد احتمااااالت  أنوقالااات "الخارجياااة" فاااي بياااان لهاااا الياااوم الجمعاااة، 

 التوص  إلى ح  النزاع اإلسرائي ي الف سطيني ع ى أسس الدولتين.
ء وتوساايع المساتوطنات وهاادم البنياة التحتياة الف سااطينية فاي األرايااي المحت اة، يشااك  واعتبارت أن بناا

 واحدا من التهديدات الرئيسية لتحقي  السقم عن طري  المفاويات.
 2/9/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 هالدعم خدمات إيطالياماليين يورو من  6.6تعلن عن تلقيها األونروا  .53

 أنهاااماام المتحاادة إلغاثااة وتشاا ي  القجئااين الف سااطينيين "أونااروا" امااس الخماايس أع ناات وكالااة األ :غاازة
 م يون يورو لصالح برامجها وخدماتها الرئيسية. 6.6ت قت دعما من إيطاليا بقيمة 

وقالت "أونروا" في بيان صحفي ت قت وكالة أنباء "شاينخوا" نساخة عناه، إن الحكوماة اإليطالياة قادمت 
 10ة التعاون التنموي اإليطالية، مشيرة إلاى أناه الجازء األول مان إجماالي مب ا  التبرع من خقل منمم

 .2016مقيين يورو كانت قد التزمت بها الحكومة اإليطالية ل وكالة في عام 
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وأيااافت "أونااروا" أن باااقي المب اا  ساايمول المزيااد ماان المبااادرات اإلنسااانية التااي سااتنفذها الوكالااة فااي 
 تجابة لألزمة اإلق يمية في سوريا.األرايي الف سطينية واس

فااي المائااة عاان التباارع اإليطااالي المقاادم لموازنااة  61وتابعاات أن المب اا  لهااذا العااام يمثاا  زيااادة بنساابة 
 مقيين يورو. 8.75"أونروا" البرامجية في العام المايي الذي ب   

ع ى تبرعها قولاه "إنناا نعبار ونق  البيان عن المفوض العام لا"أونروا" بيير كرينبول الذي شكر إيطاليا 
عاان تقااديرنا العمياا  لحكومااة وشاااعب إيطاليااا الااذين لطالمااا كاااانوا داعمااين موثااوقين ألونااروا ولقجئاااي 

 ف سطين".
 2/9/2016القدس، القدس، 

 
 وقف التعامل مع منتجات استيطانيةتتراجع عن قرار  الخطوط الجوية البلجيكية .54

ة الب جيكياااة عاااان قاااارار وقااااف التعاماااا  مااااع منتجااااات أشاااارف الهااااور: تراجعاااات الخطااااول الجوياااا -غااازة 
استيطانية، بعد تعريها لتهديدات إسرائي ية بوقف رحقتها إلى ت  ابيب، واتهامهاا بالرياوي ليا ول 

«. BDS»حركة المقاطعة وسحب االستثمارات وفارض العقوباات ع اى إسارائي  المعروفاة دولياا باسام 
صاانعه شااركة إساارائي ية تعماا  فااي األرايااي الف سااطينية واتخااذت الشااركة قاارارا بإعااادة منااتج ح ويااات ت

 المحت ة، يمن الوجبة ال ذائية التي تقدمها الشركة لركابها المسافرين من ت  أبيب.
حتجاجات يخمة من قب  أنصار إسرائي ، الذي صدموا من األمر واعتبروه الأدى وكان قرار الوقف 

 «.BDS»من الشركة أمام « ريوخا»
الحتجاجااات التااي روجاات لهااا أييااا وسااائ  االتصااال االجتماااعي، باادعم ماان وزياار غياار أنااه وأمااام ا

السياحة اإلسرائي ي، الذي هادد بوقاف رحاقت الخطاول الب جيكياة لتا  أبياب. ورياوخا لهاذه اليا ول 
، مع نة رغبتها في «ستص ح خطأها بالتشاور مع الحكومة اإلسرائي ية»أع نت الخطول الب جيكية أنها 

 ا ع ى حياد.البقاء سياسي
 3/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 هواجس نهر األردن: اللعبة التركية في ملف القدس وبلديات الضفة في حضن حماس .55

اا بسااام الباادارين: ساايطرة حركااة حماااس ع ااى عاادد معقااول ومااوثر ماان المجااالس الب ديااة ل ياافة  - انعم 
ل  اية بالنسبة لألردن الذي يارفض  "خبرا  سيئا  "بات الب دية المقررة والوشيكة ستكون ال ربية في االنتخا

أي خطاااوات تواصااا  أو تطبياااع سياساااي ماااع حركاااة حمااااس ويمهااار مااايق  لقهتماااام أكثااار بماااا يسااامى 
 ."المصالحة الفتحاوية الداخ ية الف سطينية"با
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الب ديااة فااي  فاالنتخاباااتيس ف سااطينية فكاارة الخباار السااي  هنااا تنط اا  ماان حسااابات أردنيااة داخ يااة ولاا
اليفة ال ربياة ساتجري بعاد أياام فقاط مان انتخاباات برلمانياة فاي األردن مان المتوقاع ان يكاون لح فااء 
حمااااس مااان اإلخاااوان المسااا مين فاااي نساااختهم األردنياااة حصاااة كبيااارة فيهاااا وقاااد تكاااون الحصاااة األكبااار 

 واألص ب مهما جرت من محاوالت تدخ .
تصاا  فااي التعاااطي مااع الواقااع التنميمااي لمرح ااة تتشااابك فيهااا أياادي  أنريااد عمااان بهااذا المعنااى ال ت

غربي نهر األردن وشرقيه، األمار الاذي يبارر بارأي األردنياين  "اليفتين"اإلخوان وحماس في مجالس 
سااناد أمريكااي و  ساارائي أنفسااهم س ساا ة المخاااوف ماان وجااود دعاام وا  ي خ فااي لمقترحااات عااودة اإلسااقم ا 

 ة.السياسي ل واجه
مقارناات األردنياة. وايح تماما  أن قيادات الس طة الوطنياة الف ساطينية ال ترياد اإلصا اء ل مقارباات وال

ن تحركااات ولقاااءات وتع يقااات الساافيرة األمريكيااة النشااطة فااي عمااان ألاايس وي ااز فااي أووايااح تمامااا   
مش المنااااورة األردنياااة تحديااادا  ت هاااب األجاااواء والتوقاااع خصوصاااا  ماااع ياااي  هاااوا االنتخابااااتمسااااحة 

 والمبادرة تحت عنوان التدخ  في االنتخابات باالتجاه المعاكس لتيار اإلخوان المس مين.
الساا طات األردنيااة تتجاها  ثااقع مبااادرات ل تحااور والتواصاا  تقاادم بهاا الاازعيم السياسااي  أنواألوياح 

وقياات الااذي تقااديم تنااازالت سياسااية لحماااس اليااوم وفااي الت أنلحركااة حماااس خالااد مشااع  ع ااى أساااس 
 يصعد فيه رفاقها من إخوان األردن خطوة قد تنتهي بمأزق استراتيجي.

المأزق االستراتيجي حاص  أصق  في ك  األحوال فلخر تقرير استطقعي بحثي ع مت باه السا طات 
اهتماااام طبقاااة الشاااباب الجاااامعي الف ساااطيني بعققاااات متميااازة ماااع األردن بنسااابة "األردنياااة تحااادع عااان 

فاااي اليااافة  "الااادور األردناااي"يوجاااد لهاااذه النسااابة إال معناااى واحاااد فقاااط وهاااو أن تاااأثير  . ال"فقاااط 13%
ال ربيااة ينحساار وبصااورة متدرجااة وكبياارة وان عمااان غائبااة لساابب غااامض عاان ساااحة الياافة ال ربيااة 

 التي تعتبر من ساحات التأثير القوي ل دور األردني اإلق يمي.
 أياديلة تشريعية في محيط نهر األردن تتشاابك فيهاا وع يه تتعزز مخاوف األردنيين الرسميين من حا

 أنحماااس واإلخااوان المساا مين فااي صاادارة الفعاا  الب اادي هناااك والتشااريعي هنااا مااع األخااذ باالعتبااار 
انتخابات التشريعي الف سطيني ستنمم بعد االنتخابات الب دية في اليفة والب دية ستنمم بعد البرلمانية 

 في األردن.
ة لااذهن غرفااة القاارار األردنااي ال تنحصاار المشااك ة بصااعود حماااس القااوي المحتماا  فااي الحساابة الخ فياا

يااااا  هدفااااه تااااوريط حماااااس أي" يإساااارائي كمااااين "خااااقل االنتخابااااات الب ديااااة باااا  بالمخاااااوف ماااان وجااااود 
يعاف الس طة وحركة فتح وتأزيم الويع األمني واالجتماعي مجددا  في اليفة ال ربية.  وا 
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ي المشار إليه سرائي لنقاشهم من أن ينتهي الكمين اإل "القدس العربي" ويخشى ساسة أردنيون استمعت
والاااذي ال تقااار باااه أصاااق  السااا طة الف ساااطينية بواحاااد مااان سااايناريوهين أفيااا هما ساااي  بكااا  األحاااوال 
ل مصااالح السياسااية األردنياااة. األول تحااول حركاااة حماااس لطاارف أساساااي باادال  مااان الساا طة فاااي إدارة 

ع ى شك  هدناة غازة باين الطارفين وهاو وياع يارى األردنياون باناه ال  "تسوية"اليفة ال ربية وترتيب 
تادعم حمااس الاداخ   إيرانياةخ اف الساتارة وم ازلاة أبعاد ماع جهاات  "رافعة تركية "يمكنه الوالدة بدون 
 والجهاد اإلسقمي.

الي ينتهااي فااي المعادلاة الف سااطينية وبالتاا "الطبا  األردنااي"هاذا الويااع ياادخ  طهاران وأنقاارة إلااى عماا  
بتعقيدات وحسابات إق يمية توثر سا با  ع اى األدوار والمصاالح الحيوياة لاألردن حتاى فاي م فاي القادس 

 واألقصى.
ن التنااااغم الحمسااااوي ماااع الكماااين أر عماااان يتمثااا  فاااي السااايناريو الثااااني واألكثااار رعباااا  بالنسااابة لااادوائ

تصاعيدي عساكري وأمناي فاي اليافة  ي قد يفش  ميدانيا  ويتحول بعد إيعاف الس طة لخياارسرائي اإل
ال ربية يقود مع وجود كميات كبيرة من السقح النتفاية ثالثة مسا حة وعنيفاة هاذه المارة يفارض فيهاا 

ي ما يريده، األمر الذي يعني المزيد من خن  اليفة الشرقية والدخول في حالة أمنياة سرائي اليمين اإل
   ع ى يفاف نهر األردن.منف تة تنتج أزمة استراتيجية من الوزن الثقي

 3/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 المصالحة بين دحالن وعباس: ماذا تخّبئ؟ .56
 قمورية أمين

كثاارت التكهنااات بقاارب عااودة القيااادي المفصااول ماان حركااة "فااتح" محمااد دحااقن الااى ارايااي الساا طة 
عاادة لام  شام  الحركاة التاي الف سطينية، واجراء مصالحة بينه وبين رئيس الس طة #محمود_عباس، إل

قصاء لعدد كبير من قادتها وكوادرها ونواب في المج س بسابب الخاقف باين  شهدت عم يات فص  وا 
 الرج ين، خقل السنوات الخمس المايية...

وكانت إشارة انطقق هذه الموجة التصالحية مهارت خاقل الحاديع الصاحافي الاذي أدلاى باه الارئيس 
سي لروساء الصاحف المصارية فاي الواحاد والعشارين مان آب، والاذي أط ا  المصري عبدالفتاح #السي

ين، وا عادة توحيد صفوفها.  فيه الدعوة إلتمام المصالحة داخ  حركة #فتح بين الخصمين ال َّدودث
وسااب  ذلااك حااديع عاان تحاارك مصااري أردنااي إماااراتي سااعودي تجاااه حاا   القيااايا العالقااة فااي الااداخ  

ل قباول بمباادرة الساقم العربياة  إسارائي ماوتمر دولاي ل ساقم ل يا ط ع اى الف سطيني وصوال  الى عقاد 
ع ااى ان يجااري تعاادي ها. وأشااارت مصااادر عاادة إلااى أن  اجتماعااات مكثقااة ُعقاادت ع ااى مسااتوى األماان 
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والمخابرات في هذه الادول لتحرياك م اف المصاالحة. وأك ادت ان القااهرة وعماان شاهدت لقااءات مكثفاة 
ء ال جنااة المركزيااة ل حركااة ياام  توفياا  الطيااراوي وجبرياا  رجااوب ومحمااد مااع وفااد خماسااي ماان أعيااا

اشاااتيه وصاااخر بسيساااو وعااازام األحماااد، لبحاااع كيفياااة إصاااقح "فاااتح"، واغتناااام التحااار ك العرباااي الجدياااد 
 إلعادة دحقن الى الحين الفتحاوي.

 
 تعرض عباس لضغوط

ية واألردنياة، ل ام  الشام  الف ساطيني وثم ن مج س وزراء الس طة برئاسة رامي الحمد هللا الجهود المصار 
بات  م حقيقاي فاي م اف المصاالحة. كماا رح  واستعادة الوحدة الداخ ية لحركة "فتح"، ما عكس وجاود تقاد 

 أوسال دحقن بالجهود المصرية االردنية إلتمام المصالحة وا عادة توحيد "فتح".
شاة نفاى وجاود أي مباادرات عربياة ومع ذلك فإن عيو المج س الثوري لحركة "فاتح"، ال اواء باقل النت

من أج  إتمام المصالحة بين عباس ودحقن. واويح إن الجهود األردنية والمصرية فقط تركز ع اى 
وحدة الحركة الداخ ية، من دون أي  تدخ   بم ف دحقن وا عادته ل حركة مجددا . وأك د قياادي آخار فاي 

ذي يعماا  مستشااار ا لااولي  عهااد أبااومبي، هااي الحركااة ان الجهااات التااي تاارو ج لعااودة وشاايكة لاادحقن الاا
 انصار دحقن ومواقعه اإللكترونية وليس هناك أي صدقية لما تروج له بتاتا.

ااة اجماااع فااي االوسااال الف سااطينية ع ااى تعاارض عباااس لياا ول ثقثيااة ماان مصاار  ومااع ذلااك فااإن ثم 
سناد سعودي، من اج  التراجع عن قراره بعزل دحقن وا جراء مصالحة فتحاوياة، واالردن واالمارات وا 

ال ساايما فااي ماا  التقااارير عاان المتاعااب الصااحية ل اارئيس الف سااطيني والتحيااير المبكاار لمرح ااة مااا 
بعاااده. ويعتقاااد بعاااض المتاااابعين ان ثقثاااة ع اااى األقااا ، مااان أياااقع المحاااور العرباااي األربعاااة )مصااار 

لس طة الف سطينية، أو ع ى واألردن واإلمارات(، ترى في دحقن األنسب واألقوى لقيادة حركة "فتح" وا
اد عث غيااب مفااج  لعبااس فوياى داخا   األق  أن يكون رمزا  فااعق  فيهماا. وال ترياد هاذه الادول أن ُيح 
"فتح" وداخ  األرايي الف سطينية، بما قد يودي إلى صراع قيادات فتحاوية وأمنية ع ى الزعاماة. كماا 

فاتح" والسا طة كاي ال يقاود ذلاك إلاى تعزياز ان هذه الدول تخشى حدوع فراي مفااج  فاي رأس حركاة "
موقااع حركااة المقاومااة االسااقمية "حماااس" ودورهااا فااي الياافة ال ربيااة وقطاااع غاازة، خصوصااا ان هااذه 
الدول أع نت حربا  صريحة، تتفاوت درجاتها، ع ى جماعات "اإلخوان المس مين" ومن بينها "حماس". 

فاااي اليااافة ال ربياااة وقطااااع غااازة، فاااإن المحاااور  وماااع اقتاااراب موعاااد االنتخاباااات المح ياااة الف ساااطينية
الرباااعي ال يريااد أن ياارى فااوزا  لحركااة "حماااس"، ع ااى غاارار مااا جاارى فااي االنتخابااات االشااتراعية العااام 

2006. 
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ي رووباااين بااااركو إن هااادف بعاااض الااادول العربياااة مااان سااارائي وفاااي هاااذا الساااياق كتاااب المستشااارق اإل
دحاقن ليكاون وريثاا محاتمق ل رئاساة الف ساطينية. وذكاار  "المصاالحة الفتحاوياة الداخ ياة هاو رفاع أساهم
ية، ومسااوول أمنااي ف سااطيني بااارز، وذو تااأثير ع ااى ساارائي بااأن دحااقن "أسااير ساااب  فااي السااجون اإل

يين سااارائي حماااس، ولديااه مقاادرات اقتصاااادية وماليااة، وعققاتااه وثيقااة ماااع الاادول العربيااة، حتااى إن اإل
بااط باااركو اييااا بااين هااذه المصااالحة وقاارب إجااراء االنتخابااات يسااتطيعون إقامااة حااوار جاااد معااه". ور 

المح ياة الف سااطينية المقاررة فااي الثاامن ماان تشارين األول المقباا ، وقاال "إن الساااحة الف ساطينية تعاايش 
أجواء ترق ب حذر، في ما  ماا تعانياه السا طة الف ساطينية مان أماراض متقحقاة، وفقادان عبااس القادرة 

الااة ماان الحااراك التنميمااي الااداخ ي التااي تعتقااد أن التاااريخ يجااب أن يأخااذ ع ااى الساايطرة، الااى وجااود ح
 دورته من خقل تول ي جي  قيادي جديد بديق عن القيادة الحالية".

 
 فقدان المرونة

ية، ويارى سارائي اإل-الى ذلك فإن المحور الرباعي العرباي ال يازال يحب اذ إحيااء المفاوياات الف ساطينية
لمط وباة لتحقيا  ذلاك، لاذا فاإنهم يهادفون الاى مانح التساوية فرصاة ل نجااح، إذ أن عباس فقد المروناة ا

ماان دون ويااع ف سااطيني أكثاار تماسااكا، لاان يكااون هناااك إمكااان لنجاااح مثاا  هااذه الفرصااة. وهااذا مااا 
يااأتي  إساارائي يترافاا  مااع تطبيااع سااريع، لكاان هااادئ بااين بعااض العاارب والدولااة العبريااة، فااالتطبيع مااع 

لاااة لااابعض البناااود فاااي المباااادرة العربياااة، وعوياااا عااان أن تكاااون  مقدماااة لترجماااة محتم اااة  إسااارائي ومعد 
كي تدخ  في نطاق  إسرائي بحاجة وتط ب مث  هذا التطبيع، يصير التطبيع مط ب ا عربيا السترياء 

ة الجاريااة فااي المنطقااة، وعباار بوابااة المسااار الف سااطيني ي، إال  أن ساارائي اإل -هااذه االسااتقطابات الحاااد 
ب أوال وقباا  كاا  شاايء سااد  الث اارة التااي تعياا  هااذا التحااول، وهااي الساااحة الف سااطينية وبدايااة ذلااك يتط اا

ذلك من خقل إعادة الوحادة ل صاف الف ساطيني انطققاا مان وحادة حركاة "فاتح"، باالتوازي ماع يا ول 
عربيااة ع ااى حركااة "حماااس" ماان أجاا  إنياااج عم يااة المصااالحة مااع حركااة "فااتح"، مااع ماانح األولااى 

ا ال يم كن رفيه، وما ينتج عن ذلك من إزالة ال طاء عنها من بعض األنممة الداعماة لهاا، أو عري 
ر ا  الولوج في عم ية المصالحة مع الحفاظ ع ى العديد مان المزاياا التاي تجعا  مان الحركاة عنصار ا مقار 

 في مستقب  العم ية السياسية.
خاقل الادعوة لماوتمر بااريس وفي هاذا الساياق، يمكان لحاد عاودة الحاديع عان عم ياة الساقم ان مان 
 وتقاطع مبادرة الرئيس المصري مع المبادرة الفرنسية او الدعوة الروسية.

لكن وفي مقاب  الحمااس الاذي يبدياه الابعض لمصاالحة عبااس ودحاقن، فاإن آخارين يارون ان فارض 
ت مصااالحة بااين الاارج ين يحماا  ماان المخاااطر ع ااى القيااية الف سااطينية أكثاار ممااا يحم ااه ماان ايجابيااا
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ن بين الحركاة والفصاائ  االخارى. وياذك رون  ع ى رغم اهمية المصالحة ويرورتها، إن داخ  "فتح" وا 
، 2002الرئيس الراح  ياسر #عرفاات فاي مقار المقاطعاة العاام  إسرائي بتحالف الرج ين بعد محاصرة 

اااار،  سااارائي ياااا  و أمريكحياااع ارغااام اباااو عم  ، 2003راء العاااام يا  وعربياااا ، ع اااى القباااول بعبااااس رئيساااا  ل اااوز ا 
وأصر األخير، بدعم األطراف الثقثة، ع ى نزع صقحيات عرفات األمنياة والمالياة لقصقصاة أدوات 
نفوذه وتول ي دحقن وزارة االمن الداخ ي، ع ى رغم معارية عرفات. كما ياذك رون بادور الارج ين فاي 

لف سااطيني الكبياار بعااد سااايطرة اثااارة القققاا  االمنيااة فااي قطاااع غاازة والتااي تسااب بت الحقااا فااي الشااري ا
. واخيارا الخقفاات بينهماا ع اى السا طة واتكااء كا  منهماا 2007"حماس" ع اى قطااع غازة فاي حزياران 

 ع ى سند خارجي إليعاف اآخر والتي كانت نتائجه كارثية ع ى "فتح" ودورها النيالي.
 2/9/2016 ،النهار، بيروت

 
 ود عــبــاس؟!لماذا يتصارعون على خالفة الـرئيــس محمـــ .57

 المحامي سفيان الشوا
اعجب من الذين يهرولون نحاو خقفاة محماود عبااس فاي رئاساة السا طة الف ساطينية ان عرفاات ماات 

ي.. نقااول يهرولااون وهاام فااي الحقيقااة إساارائي .وعباااس سااجين ال يخاارج ماان رام هللا اال بااامر .مسااموما
ح  العناء او الجهد.. فهو كرسي يشبه يتصارعون ل ج وس ع ى كرسي الرئاسة.. ويا ليته كرسي يست

الساحاب االباايض.. ال يحماا  خيارا وال ماااء. فقااد اختزلات ف سااطين الااي دولتاين )دولااة فااتح فااي رام هللا( 
ي.. الب يض او سرائي ويعالم العالم ك ه ان الدولتين تحت االحتقل اإل ودولة )حماس في غزة هاشم((

الزمان.وقباا  الاادخول فااي هااذا الصااراع نااود ان نطماائن  ي.. الحاقااد منااذ قااديمساارائي تحاات الحصااار اإل
الجميااع بااان الاارئيس.. مرتاااح جاادا وهااو ال يفكاار فااي تقااديم اسااتقالته وع اايهم اال يصاادقوا وزياار داخ يااة 

وهاااذا كاااان  ق قاااة مااان ياااعف السااا طة الف ساااطينية.. إسااارائي ان  -:)ج عااااد اردان( الاااذي قاااال إسااارائي 
 .وهو وهم بالرئاسة وتنافس الكثيرين في الهواء الط  ..السبب في اطقق اشاعة استقالة عباس 

ان تستنسااخ نسااخة ادميااة ماان محمااود عباااس ليكااون رئيسااا ل ساا طة الف سااطينية..  إساارائي بدايااة ع ااى 
الذي عرف الموقف فاما المفاويات او السجن فاختار  .تماما كما فع  ابو مازن  سرائي حتى يقدم إل

طيني باالرغم ماان اناه تحماا  الكثياار مان االنتقااادات ال ادري لماااذا المفاوياات ومااا يخادم الشااعب الف ساا
اذا كاان الفاائز  فاذا كان الفاائز فاي االنتخاباات.. . .يتساب  عشرة من الف سطينيين خ ف وهم الرئاسة

. الناه يكاون فاي احياان بنياامين نتنيااهو. .يح م بالج وس في )رام هللا( فهو يساتح  العطاف والشافقة
فهاا  يااا تاارى عنااده اماا  فااي تحاارر ف سااطين   او انااه يسااعي الااى فااك اساار المسااجد  اذا اصاابح رئيسااا

 ية.سرائي االقصى المبارك.. ام انه يح م باطقق سراح االسرى الف سطينيين من خ ف القيبان اإل
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اذا كان يح م بتحقي  الثوابت الف سطينية.. وهي تحريار ف ساطين مان النهار الاي البحار واطاقق ساراح 
.فااان الميثاااق الااوطني الف سااطيني ال ااي .ة الدولااة الف سااطينية وعاصاامتها القاادس الشااريفاالساارى واقاماا

ويجاب ع اى الارئيس  .1999من زمن منذ رياارة الارئيس االمريكاي بيا  ك ينتاون الاى )غازة هاشام( سانة 
الجديااد ان يعماا  مثاا  محمااود عباااس.. تمامااا فامااا المفاويااات وامااا السااجن فااي جع ااه يخاادم الشااعب 

ية تدخ  سرائي . القوات اإل.التي تفرض التنسي  االمني إسرائي ويتحم  تبعات الصراع مع الف سطيني 
اليفة ال ربية متاى شااءت.. تقتا  تعتقا  مان ترياد.. تبناي المساتوطنات.. تهادم مناازل الف ساطينيين.. 
الترحياااب بالمساااوطنين.. حتاااى لاااو قطعاااوا اشاااجار الزيتاااون الف ساااطينية.. ال تساااال عااان االسااارى خ اااف 

وكاا  مااا يجااب ع يااك فع ااه هااو االسااتماع الااى  ..قياابان ممنااوع االنتفايااة.. تفتاايش حقائااب التقميااذال
كاا  يااوم وال مااانع ماان غااض البصاار عاان الفساااد ق اايق.. ومنااع المج ااس التشااريعي  ..االغاااني اليهوديااة

ئرة وال ماانع ماان شااراء طااا .حتااى اجتمااع ال جنااة المركزيااة لفااتح فتكاون عنااد الحاجااة فقااط مان االنعقاااد.
ع ااااى حساااااب الشااااعب  إساااارائي خاصااااة وحيااااور المااااوتمرات العربيااااة والدوليااااة.. والساااافر الااااى خااااارج 
 .م يون دوالر فقط 50الف سطيني. فان نفقات طائرة محمود عباس في العام المايي ب  ت 

( ( فهذا يشبه )ام  اب يس في الجناةيح مون بالوصول الى )غزة هاشم اما اذا كان المتنافسون ل رئاسة
نه من رابع المستحيقت ان يكاون رئيساا ل سا طة الف ساطينية ويعايش فاي )غازة هاشام ( فيجاب ع ياه ال

حاول الدولاة الف ساطينية..  إسرائي ان يحدد موقفه مسبقا فاذا كان يريد ان يعيش بسقم ويتفاوض مع 
. ويسا ك اماا اذا قارر ان يجارد حساامه مان غماده. .والباقي معروف. فيكفاي ع ياه الج اوس فاي رام هللا

هااد االساقمي ويعايش فاي طري  المقاومة العسكرية المسا حة فع ياه االنيامام الاى حمااس او الاي الج
فاااان )رام هللا( و)غااازة هاشااام( اي ان اسااا وب المفاوياااات ماااع  .بعيااادا عااان ح ااام الرئاساااة ()غااازة هاشااام

وال يخفاى ان غازة .والمقاومة فهما مثا  خطاي الساكة الحدياد.. خطاان متوازياان ال ي تقياان ابادا إسرائي 
بااا  قاومااات ببطولاااة  إسااارائي بي ولااام تعتااارف سااارائي تعااايش تحااات الحصاااار الباااري والبحاااري والجاااوي اإل

 إساارائي وهااي صااامدة ترعااب  2014وساانة  2012وساانة  2008ي المتكاارر منااذ ساانة ساارائي العاادوان اإل
نا موسااااى ع يااااه لساااايد إساااارائي بصااااواريخها ورجالهااااا ونتااااذكر اآيااااة القرآنيااااة الكريمااااة عناااادما قااااال بنااااو 

 .)اذهب انت وربك فقاتق انا ههنا قاعدون ( فكانوا خائفين من الجبارين اه  غزة هاشم -:السقم
 -:وع ي اي حال فتكم ة لهذا المويوع فان ابرز المتنافسين ع ى وهم الرئاسة ل س طة الف سطينية هم

بيااات لحااام لااايس لاااه قاعااادة كاااان ماااديرا لمحافماااة  ال اااواء ماجاااد فااارح _رئااايس المخاااابرات الف ساااطينية-1
 ي منه.سرائي ال نع م الموقف اإل.شعبية

وه فتحاااوي ولااه شااعبية  يعتباار مانااديق ف سااطين فااي السااجن محكااوم ماادى الحياااة مااروان البرغااوثي -2
 كبيرة.يتمتع بكاريزما قيادية.



 
 
 
 

 

 40 ص             4040 العدد:        3/9/2016 السبت التاريخ: 

                                    

الاادكتور سااقم فياااض رئاايس وزراء ساااب  خبياار اقتصااادي سياسااي عماا  فااي صااندوق النقااد الاادولي -3
 ول دوليا ولكن ع يه عدة انتقادات داخ ية.مقب

ورئايس ال جناة االولمبياة لاه عققاات طيباة فاي  ال واء جبري  الرجوب رئايس جهااز االمان الوقاائي--4
 الداخ  وق ة عققاته الدولية

شااارك فااي المفاويااات الف سااطينية  محماد اشااتيه دكتااور فااي االقتصااد تخاارج فااي الواليااات المتحادة -5
 خة عن ابو مازن مقبول دوليا.ية نسسرائي اإل
االمان الاداخ ي ورئايس جهااز االمان الوقاائي فاي غازة عققاتاه قوياة ماع مصار  وزيار محمد دحقن-6

 واالمارات عققات دولية يتقن العبرية واالنج يزية
ناصر القدوة وزير الخارجية الساب  ومندوب ف سطين في االمم المتحدة يحماى بادعم عرباي وهاو  -7

 عرفات.قريب ياسر 
امااين ساار ال جنااة التنفيذيااة لمنممااة التحرياار يجيااد  إساارائي صااائب عريقااات كبياار المفاويااين مااع -8

 العبرية واالنج يزية يتمتع بقاعدة عشائرية
نحااان نحااابهم ونحتااارمهم ولكااان  .وطبعاااا هنااااك المزياااد مااان المتنافساااين يمهااارون فاااي المساااتقب  القرياااب

 ننصحهم باالبتعاد عن ال عب بالنار. 
 3/9/2016 ،ور، عّمانالدست

 
 عباس ونتنياهو في موسكو.. بوتين عرابا   .58

 ياسر الزعاترة 
ااة ماان هااذا الحرياا  الااذي أشااع ته إيااران فااي المنطقااة، حيااع اسااتنزف  حقاا  الكيااان الصااهيوني فوائااد جم 
جميع الخصوم واألعداء )ربيع العرب، إيران، حازب هللا، تركياا، ساوريا، القاوى اإلساقمية الساني ة التاي 

نت ركن تيار الممانعة(، وحص  ع ى الكيماوي السوري، والنووي اإليراني، لكن ذلك ال يبدو كافيا، كا
فالجااائزة الكباارى هااي التااي ينتمرهااا نتنياااهو اآن، ويباادو أن عرابهااا األهاام ساايكون بااوتين؛ رمااز تيااار 

 الممانعة عند خامنئي وشبيحته.
قماة باين عبااس ونتنيااهو فرحاب، وهاا إن قب  أسبوع، جرى الحديع مع بوتين بخصاو  استياافته ل

األمر يتطور اآن، حيع سيح  مساعد وزير الخارجية الروسي ييفا في ت  أبياب كاي ينااقش القماة 
 المرتقبة، والتي يتوقع أن تكون الشهر القادم.

الجااائزة التااي ينتمرهااا نتنياااهو هااي المتوقعااة ماان القمااة المااذكورة ومااا ساايتبعها، أو يفتاارض أن يتبعهااا، 
وهااذه لهااا ُبعاادان )ف سااطيني وعربااي(، فع ااى الصااعيد الف سااطيني يع اام الجميااع أن ال عبااة الجدياادة التااي 
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يساامونها مفاويااات ال تعاادو أن تكااون عم يااة سياسااية تكاارس الواقااع الااراهن ممااثق فااي الحاا  االنتقااالي 
ار جاايش بعيااد الماادى، أو السااقم االقتصااادي، وُياارجح أن تركااز فااي سااياق التاارويج ع ااى إعااادة انتشاا

االحااتقل خااارج تجمعااات السااكان الف سااطينيين، والتوقااف عاان اجتياااح مناااط  )أ(، والسااماح ل ساا طة 
م بوصفه إنجازا عميما!! )الي ط لمصاالحة عبااس ودحاقن  بالتمدد نحو مناط  )ب(، وهو ما سيقدَّ

 يدخ  في هذا اإلطار أييا(.
ت اازل الصاهاينة سارا باأن تسافر عان وجههاا، في البعد الثااني العرباي، ساتمنح هاذه ال عباة ل ادول التاي 

لتبدأ مرح ة تطبيع ع ني مع الكيان الصهيوني، تحاكي ت ك التي انط قت بعد أوس و ووادي عرباة، ال 
سيما أن أحدا لن يعاريها في المجال العرباي، با  ال يتوقاع أن يجارو أحاد ع اى معارياتها. ونتاذكر 

ساعودية وساوريا )عقادت قماة ثقثياة فاي اإلساكندرية أن من فع  ذلك في المرة الماياية هاو مصار وال
اإلطاااار الشاااعبي، فقامااات بالمهماااة القاااوى  منتصاااف التساااعينيات(. هاااذا فاااي اإلطاااار الرسااامي، أماااا فاااي

 الحية، وفي مقدمتها اإلسقمية التي تعيش راهنا حالة من التراجع بسبب هجمة الثورة الميادة.
ل  اب أو مقاااول عققااات عامااة لصااالح الكيااان الصااهيوني، العتيااد بااوتين إلااى عاار  "الممااانع"هكااذا يتحااو 

بينمااا يمااارس القتاا  اليااومي بحاا  الشااعب السااوري، وبينمااا تماانح طائراتااه ال طاااء ل قت ااة اآخاارين ماان 
 أدوات إيران، ب  في وقت أخذ يتواطأ فيه حتى مع الحوثيين، وهو ما لم يفع ه من قب .

الحرياا  فااي المنطقااة باادعوى المقاومااة والممانعااة،  إنهااا فياايحة خااامنئي وشاابيحته الااذين أشااع وا هااذا
ذ يهام يقادمون لهماا خادمات لام يح ماا "الشايطان األكبار"وبدعوى المواجهة مع الكياان الصاهويني و ، وا 
 بها من قب ، فأي عق  ك ي  أكثر من هذا !

ايش، وكا  نعم، هكذا يربح ألد أعداء األمة من هذا الحري ، بينما ُيستنزف الجميع ويجري تادمير التعا
ذلك ال يودي إلى توقف خامنئي عن مطاردة أوهام ت يير حقائ  التاريخ والج رافيا فاي هاذه المنطقاة، 
لكن ذلك ليس نهاية المطاف، فق تشريع الوجود الصهيوني في المنطقة ساينجح، وال التوساع اإليراناي 

 أييا، لكنها حقبة سوداء ستتط ب الكثير من التيحيات لمواجهتها. 
 3/9/2016 ،الدستور، عّمان

 
 ؟"إسرائيل"هل تحتاج السعودية إلى عالقات مع  .59

 جمال خاشقجي 
، لكاان مااا وجاهااة السااوال  ولماااذا إساارائي باالطبع ال تحتاااج السااعودية إلااى عققااات وال إلااى تطبيااع مااع 

ماااام يطااارح اآن بقاااوة، فاااي وقااات تراجاااع االهتماااام بالقياااية الف ساااطينية، وبالتاااالي يفتااارض تراجاااع االهت
، وأياااحت أولياااات الساااعودية تااادور حاااول مساااألتين مصااايريتين لهاااا، هماااا إسااارائي بساااوال العققاااة ماااع 
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المتمث   بالتمدد اإليراني وحال انهياار الادول حولهاا،  "التهديد األمني"ومواجهة  "اإلصقح االقتصادي"
 دور مباشر وال ينب ي أن تكون شريكا  في هذين األمرين. سرائي وليس إل
، ت اات ذلااك س ساا ة مقاااالت إساارائي بزيااارة  "تطااوع"ي طاارح السااوال، أن لااواء  سااعوديا  متقاعاادا  الساابب فاا

نشاارت فااي صااحيفة سااعودية كباارى تنماار إلااى فوائااد التطبيااع والعققااة معهااا. بالتااالي، اهتماات صااحف 
ر ب العالم ومراكز البحع بتق يب السوال، وذهب بعيها إلى انفراجة آتية في العققة باين الب ادين، وسا

سرائي آخر إشاعات عن لقاءات، لم تتم، بين مسوولين سعوديين كبار و   يين.ا 
لنفتااارض جااادال  أن الساااعودية وياااعت جانباااا  رمزيتهاااا اإلساااقمية ووياااعها بوصااافها حامياااا  ل حااارمين 
دة ع ى عودة الحقوق الف سطينية والعربية، والارفض  الشريفين، وكذلك تاريخها ومواقفها السابقة والمشد  

ية رسااامية، بماااا فاااي ذلاااك ع اااى مساااتوى إسااارائي رم ألي لقااااءات أو حتاااى مجاااامقت ماااع جهاااات الصاااا
ي، العاااارب الوحياااادين الااااذين إساااارائي الساااافارات، فكااااان السااااعوديون، كمااااا صاااارح أكثاااار ماااان ديب وماسااااي 

 يين.سرائي يمتنعون عن أية عققات أو مجامقت مع اإل
المتقاعد، والزمي ة ساهام القحطااني التاي كتبات لو ويعت الرياض ذلك ك ه جانبا  وأخذت برأي ال واء 

مصادر "، تناقش فيها التطبيع، وانتهت في آخرها إلى أنه سايكون "الجزيرة"خمس مقاالت في صحيفة 
أو دولاة عربياة،  إسرائي ! وميى مسوول سعودي رسمي كبير واجتمع بنمير له في "خق  ل جميع

ا الذي ستستفيده المم كة، وما الذي ستعريه ع يها وما أكثر المتحمسين الستيافة اجتماع كهذا، فم
 في المقاب   إسرائي 

الرياض حاليا  مش ولة بأمرين، كما سب  القول، هماا اإلصاقح االقتصاادي والتهديادات األمنياة، وفاي 
سااتقدم فااي المقاباا  دعمااا  ل رياااض فااي هااذين األماارين،  إساارائي المقاباا  أتوقااع أن أحاادهم ساايقول: إن 

الممتد من موسكو إلى واشنطن، وأخيرا  تقدم تناازالت ل ف ساطينيين  "المفترض"دام نفوذها ومعهما استخ
 التي تجم   كعكة التطبيع. "الكريما"لكي تكون 

تقديماه. كا  ماا تحتااج إلياه المم كاة  إسارائي في مسألة اإلصقح االقتصادي، ليس هناك ماا تساتطيع 
، حتى لو افترينا أنه ياقت إسرائي نه بعيدا  من من مصالح وخبرات وأسواق يتوافر ما هو أفي  م

ي متطااور لمشااروع سااعودي اسااتراتيجي، فثمااة ألااف إسارائي ع يناا كاا  الباادائ  واحتجنااا إلااى شااراء جهاااز 
طرف ثالع مستعد لشرائه وا عادة تصديره إلينا، وبالتاالي نحاذف مساألة اإلصاقح االقتصاادي، فيتبقاى 

عااااة التطبياااع الساااعوديون، والحااا  أنهااام ققئااا ، لكااان كاااون أن الاااذي يدنااادن حولاااه د "التهدياااد األمناااي"
مقااااالتهم تنشااار فاااي صاااحف شااابه رسااامية، ولع اااه مااان بااااب االنفتااااح اإلعقماااي، أعطااااهم اهتماماااا  ال 

 يستحقونه.
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لنا، ب  ستكون عبئا ، ونحن نجمع من حولنا تحالفات إساقمية  إسرائي هنا ال كثير تستطيع أن تفع ه 
 إساارائي ، كمصاار وتركيااا واألردن، وأخاارى فتحاات مااع إساارائي لتااي طب عاات مااع وعربيااة، حتااى الاادول ا

يين بصاافة سارائي عققاات ومكاتااب، فع ات ذلااك فاي صااورة ثنائياة ولمصااالح متبادلاة، ولاام تادخ  مااع اإل
ح يااف يااد طاارف ثالااع، بخاصااة لااو كااان مساا ما ، مثاا  إيااران. أسااوأ شاايء تفع ااه الرياااض فااي معركااة 

ياااد  "الكياااان الصااهيوني"لم اإلسااقمي، أن تمهااار بممهاار المتحاااالف مااع عققاتهااا العاماااة حااول العاااا
إيران، با  ساتكون هاذه الهدياة التاي ينتمرونهاا فاي طهاران، لاذلك حباذا لاو يتوقاف الازمقء الساعوديون 

 عن تصويب الرصا  إلى أقدامهم وأقدامنا، فما فينا يكفينا.
اليمن أو فاي ساورية لنصارة الساعودية  ها   تقديمه في إسرائي لو ويع هذا جانبا ، فما الذي تستطيع 

التااي تشااك  قااوام المعاريااة هناااك، بينمااا تع اام أنهااا نسااخة  "الجماعااات اإلسااقمية الساا فية"سااتقف مااع 
، فتااوفر لهاام أساا حة ميااادة ل طيااران مااثق   "حمااس"قريباة ماان خصاامها الاارئيس فااي األرايااي المحت ااة 
مه السعودية وتركيا وقطر ثم، ه  لديها ما تقدمه لهم أو يسمح لها بتقديم  ه أكثر مما تقد 

الشيء نفسه في اليمن، ب  إن السعودية، وهي تقود التحالف، ال تحتاج فعق  إلى مزيد مساعدة، وهي 
تستطيع حسم المعركة عسكريا  لوال حسابات سياسية معقدة وحر  ع ى أرواح المدنيين اليمينين، فق 

سااا مي ماااا، لكنهاااا قاااادرة وحااادها متاااى أرادت ع اااى حسااام تااازال تساااعى ماااع المجتماااع الااادولي الاااى حااا  
ي جااون كيااري فااي زيارتااه مريكااالمعركااة، إذا فشاا ت المحاولااة األخياارة التااي طرحهااا وزياار الخارجيااة األ

 .إسرائي األخيرة لجدة، وفي كق االحتمالين ال توجد حاجة إلى 
كاان ال يعقااا  أن تكاااون لااادى يون، لسااارائي هناااك مع وماااات اساااتخبارية، وهااذه ل حااا  ميااازة يتمتااع بهاااا اإل

ي مع ومات استخبارية في اليمن ال تعرفها السعودية وتستح  الم امرة بثمن باهد، كالتطبيع سرائي اإل
معها، وال في سورية حيع ل مم كة واألردن وتركيا وقطر مصادر استخبارية هائ ة، وحتاى لاو افتارض 

المع وماااات االساااتخبارية تيااام الوالياااات  دولياااة ل تشاااارك فاااي "دائااارة"وجاااود مع وماااات مهماااة جااادا  فثماااة 
 المتحدة والدول األوروبية، والمم كة وح فاوها موجودون في ت ك الدائرة.

المتاااوهم، والاااذي يمكااان المم كاااة أن تساااتفيد مناااه لااادعم قيااااياها وفااا  زعااام  "يسااارائي النفاااوذ اإل"يبقاااى 
ميادل إيسات "دانياال ليفاي، مادير ، وهذا نفوذ متوهم ومبال  فيه، ويشاركني في هاذا الارأي "التطبيعيين"

هناااك شااعور "ي، إذ يقااول: ساارائي اإل -، وهااي هيئااة بحااع معنيااة مث ااه بالصااراع الف سااطيني "بروجكاات
كبياارا  فااي  ساارائي قااوي لاايس بااين العاارب فقااط، باا  يمكاان أن تجااده حتااى فااي الصااين، بااأن ثمااة نفااوذا  إل

  فيهاااا كثيااارا ، ولااايس مااان الحكماااة دوائااار القااارار فاااي عواصااام مثااا  واشااانطن ولنااادن، إنهاااا مساااألة مباااال
. هاي تادافع وتناافح عان مصاالحها فقاط، وأحياناا  "المباشارة فقاط إسارائي االعتماد ع يها خارج مصاالح 

عناادما نتفاا  معهااا فااي مسااألة فهااو اتفاااق عريااي ولاايس مباادئيا ، فعناادما جناادت ساسااة العااالم خ فهاااا 
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االساتراتيجي ولايس باأمن المنطقاة، فهاا هاي ي كانات معنياة بأمنهاا سرائي لمحاصرة المشروع النووي اإل
خطوطهماا الحماراء  "حازب هللا"ولام تهاتم باذلك إال إذا تجااوزت إياران و إسارائي إيران ع اى الحادود ماع 

ية إلااى تاادميرها ساارائي المتع  قااة بأمنهااا فقااط، مثاا  نقاا  أساا حة معينااة إلااى لبنااان، فتسااارع الطااائرات اإل
 يين فق يعنيها هذا من قريب أو بعيد.وحام ها، أما أن يستخدموها يد السور 

لتسوي  مصالحها في واشنطن أو في إحدى العواصم  "يإسرائي نفوذ "بالتأكيد، ال تحتاج الرياض إلى 
فااي الثمانينااات، أن لااديها النفااوذ الكااافي لح ح ااة  "أواكااس"األوروبيااة، إذ أثبتاات التجااارب منااذ صاافقة الااا
 و احتاجت إلى صوت في مج س األمن.عقدها بنفسها، ك ما تعط ت صفقة سقح، أ

تستطيع أن تخادم أهاداف المم كاة فاي ساورية  إسرائي لكن، في مسايرة ألصوات التطبيع، لنفترض أن 
ي أوباماا بالتادخ  لحماياة مريكمثق ، فتحرك لوبياتها المتنفذة في واشنطن أو موسكو، فتقنع الرئيس األ

باوتين باالنساحاب رحماة بالشاعب، فها  هاي ابتاداء  الشعب الساوري، وتقناع الارئيس الروساي فقديميار
خااروج بشااار ونمامااه، الااذي تعايشاات معااه  إساارائي تتفاا  مااع المم كااة ع ااى األهااداف نفسااها  هاا  يهاام 

نصف قرن، لتح  مكانه حكومة سورية منتخبة يهايمن ع يهاا إساقميون وشاعب ال يحتما  عققاة ماع 
ياااد ال، وجولاااة ع اااى ماااا تنشاااره مراكاااز البحاااع المحتااا ، ييااا ط ع يهاااا فاااي كااا  انتخاباااات حااارة  بالتأك

 ية، وف تات ألسنة السياسيين هناك، تشي بحجم ق قهم من سورية من دون بشار األسد.سرائي اإل
تحساين أويااع "ستفيي باليرورة إلى  إسرائي تبقى الذريعة األخيرة لدى التطبيعيين، أن عققة مع 

، فتكسب المم كة هذا الفيا  "وق الشعب الف سطينيإعادة كام  حق"بعدما اختفت جم ة  "الف سطينيين
 العميم، وف  زعمهم!

 "هاالرتس"لقااد ياااقت المساااحة، لااذلك أحااي هم إلااى مقالااة دانيااال ليفااي، نشاارها أول الشااهر فااي صااحيفة 
نتانيااااااهو يرياااااد ساااااقما  مااااان دون "ية، وأشااااارت إلياااااه ساااااابقا ، عنوانهاااااا اختصااااار ميااااامونها: سااااارائي اإل

 ي بريطاني، أكثر واقعية من التطبيعيين السعوديين.إسرائي ح أن ليفي، وهو . من الواي"الف سطينيين
 3/9/2016 ،الحياة، لندن
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 عمر البرغوثي
وسحب االستثمارات منهاا وفارض العقوباات  إسرائي بعد ما يزيد عن عقد ع ى تأسيس حركة مقاطعة 

، وبعاااد النجاحاااات التاااي حققتهاااا الحركاااة ع اااى المساااتوى BDSالمعروفاااة عالمياااا  باالختصاااار ع يهاااا، 
الدولي من خقل الي ط ع ى صنادي  تقاعاد كبارى وكناائس وشاركات وبناوك ياخمة، فاي الوالياات 

ية إسارائي ية وأوروباا وجناوب أفريقياا والبرازيا  وغيرهاا لساحب اساتثماراتها مان شاركات )مريكالمتحدة األ
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لحقااوق الشااعب الف سااطيني أينمااا كااان، أثبتاات هااذه الحركااة  إساارائي وليااة( متورطااة فااي انتهاكااات أو د
اال لادعم كفااح الشاعب الف ساطيني مان أجا  تقريار  خقل ت ك الفترة بأنها جزء من إطاار اساتراتيجي فع 

 المصير.
الشاعبية الرئيساية برزت المقاطعة ع ى مر التاريخ الف سطيني، كاستراتيجية من استراتيجيات المقاوماة 

المتاحة ل ف سطينيين ع ى اختقف مشاربهم. أم ا اليوم فقد أصبحت في إطار التيامن الدولي الشك ث 
االستراتيجي األهم لدعم النيال الف سطيني المرتكز ع ى النهج القائم ع ى الحقوق. حركة المقاطعة، 

 170 ياااه وقتهاااا ماااا يزياااد ع اااى ، حاااددت فاااي نااادائها التأسيساااي الاااذي وقاااع ع2005والتاااي تأسسااات عاااام 
جمعيااة واتحااادا  ونقابااة وحزبااا  وغيرهااا ماان األطاار التااي تنيااوي تحاات مسااميات أخاارى ل عماا  الماادني، 

أكاديميااا   إساارائي . وتبنااى نااداء المقاطعااة اسااتراتيجية الياا ط لعاازل إساارائي أساااليب متعااددة لمقاطعااة 
تثااال ل قااانون الاادولي ماان خااقل إنهاااء احتقلهااا وثقافيااا  واقتصاااديا  وعسااكريا ، وذلااك بهاادف إلزامهااا باالم

نهاء نمام الفص  العنصري الممارس بشك  خا  يد مواطنيها  لألرايي العربية وتفكيك الجدار، وا 
 العرب الف سطينيين، وعودة القجئين الف سطينيين إلى ديارهم األص ية وأراييهم.

جية النيااالية الوحياادة المتاحااة لنياا  الحقااوق يومااا  مااا بأنهااا االسااتراتي إساارائي لاام تاازعم حركااة مقاطعااة 
الف ساااطينية كام اااة ، وال يمكااان ألحااادن أن يتوقاااع منهاااا أن تحااارز الحقاااوق الف ساااطينية بمفردهاااا. فحركاااة 

هاااااي إحااااادى اساااااتراتيجيات النياااااال القائماااااة والتاااااي تتقااااااطع أهااااادافها ماااااع أهاااااداف  BDSالمقاطعاااااة 
المح ياااااة ياااااد الجااااادار والمساااااتعمرات وكاااااذلك االساااااتراتيجيات النياااااالية األخااااارى كالمقاوماااااة الشاااااعبية 

وقادتهاااااا ع اااااى الجااااارائم التاااااي يرتكبونهاااااا بحااااا  الشاااااعب  إسااااارائي االساااااتراتيجيات القانونياااااة لمحاسااااابة 
الف ساااطيني. ويشاااك   الف ساااطينيون/ات الناشاااطون/ات فاااي المنفاااى أيياااا  عنصااارا  مهماااا  فاااي المقاوماااة 

، وفااروع حركااة "نيويااورك-عدالااة"ين فااي حم ااة االسااتعماري، أمثااال الناشااط إساارائي الف سااطينية لنمااام 
ا القتينياة والجالياات أمريكا، والحركاات االجتماعياة فاي أوروباا و "طقب من أجا  العدالاة فاي ف ساطين"

الف ساااطينية األخااارى فاااي الشاااتات. حياااع تياااط ع ت اااك الحركاااات بااادورن رائاااد فاااي الااادفاع عااان الحقاااوق 
ة ع ااااى مخت ااااف أنواعهااااا والتااااي تاااارتبط بأهااااداف الف سااااطينية، وتاااانمم العديااااد ماااان التحركااااات واألنشااااط

 المقاطعة.
، دورا  مهماااا  "يةسااارائي حم اااة الجنساااية اإل" 1948كماااا ي عاااب المواطناااون الف ساااطينيون فاااي أراياااي عاااام 

االساتيطاني، وفاي -وقياديا ، في الكثير من األحيان، فاي الصامود أماام النماام الصاهيوني االساتعماري 
والثقافيااة والقانونيااة والسياسااية النشااطة يااد هااذا النمااام القااائم وهياك ااه  المقاومااة الشااعبية واألكاديميااة

 وسياساته العنصرية الُممأسسة والُمقننة.



 
 
 
 

 

 46 ص             4040 العدد:        3/9/2016 السبت التاريخ: 

                                    

بااااالمهور كحركااااة تطالااااب بالحريااااة والعدالااااة بعااااد أن تخ اااات القيااااادة  إساااارائي باااادأ دور حركااااة مقاطعااااة 
طينية، عان حقاوق ف ساطينية الف سطينية، وبتأييدن صريح أو يمني من معمم األحزاب السياسية الف سا

بااأن تتكيااف  - إساارائي بالنيابااة عاان  -أساسااية، وقب اات إمااقءات الواليااات المتحاادة واالتحاااد األوروبااي 
ي، فااااي وقاااات تقشااااى الخطاااااب السياسااااي ساااارائي مااااع معماااام أوجااااه نمااااام االيااااطهاد االسااااتعماري اإل

نينيااات إلااى حااد كبياار. فالشااعب الف سااطيني التق ياادي الااذي شااهدته حقبااة السااتينيات والساابعينيات والثما
الف سطيني فقد الكثير من مكونات حركاة التحارر الاوطني الف ساطينية بسابب اتفاقاات أوسا و التفريطياة 
والمهينة في المقام األول، وفي حين م ت، بالمقارنة، حركة التحرر الوطني في جنوب أفريقياا نشاطة  

 ألخيرة من حراكها النيالي من أج  الحرية.ومستمرة في مقاومتها لنمام االستعمار حتى ال حمة ا
يعيش الشعب الف سطيني في الوقت الحاير حالة  من التشرذم واليياع والفويى وينتشر الياأس فاي 
 ، بعض األوسال. فاإلجماع الوطني الف سطيني تقشى الى حدن ما، إن  اعتبرنا أنه كان موجاودا  أصاق 

ينيااة واليسااارية، اإلسااقمية والع مانيااة، دون اسااتثناءن تقريبااا ، وحتااى األحاازاب السياسااية الف سااطينية، اليم
، ولاايس عاان التحاارر الااوطني، وتتناسااى القجئااين فااي معماام األحيااان، "االسااتققل"باتاات تتحاادع عاان 
من حتى تعريف الشعب الف سطيني. إن تقريار مصاير الشاعب الف ساطيني وحا   48وُتسق ط ف سطينيي 

رجااع إلااى الشااعب الف سااطيني بأكم ااه. وفااي غيااون ذلااك، يجااب ع ينااا هااذا الصااراع االسااتعماري أماار  ي
جميعاااا  كف ساااطينيين، أفااارادا  أو جماعاااات أو ائتقفاااات، أن نساااعى لتقاااويض االياااطهاد الاااذي يمارساااه 

ي االساتعماري والعنصااري، كشارلن أساسااي إلحاراز الحقااوق الف ساطينية بموجااب ساارائي يادنا النماام اإل
يه حركة المقاطعة هو تبن ي استراتيجية قائمة ع ى أسااس الحقاوق ولايس القانون الدولي. وما تسعى ال

 الح ول السياسية واالستفادة من التيامن الدولي الشعبي حول ت ك الحقوق.
، بطبيعاااة الحاااال، بوجاااود اساااتراتيجيات ومقارباااات أخااارى لمقاوماااة النماااام BDSُتقااار  حركاااة المقاطعاااة 

الحركة اختارت التركيز ع ى الحقوق، وليس الح ول. فأي  ي، ولكنسرائي االستيطاني اإل-االستعماري 
ح  سياسي ل قيية الف سطينية، من وجهة نمر حركة المقاطعاة، يجاب أن تقارره غالبياة الف ساطينيين 
حيثما كانوا. ولكي يكون هذا الح  عادال  وشامق  ومستداما ، يجب أن يستوعب، بالحد األدنى، جمياع 

 ها القانون الدولي، وأن يحمى بشبه إجماع ف سطيني. ولتحقي  ذلك يجب الحقوق الف سطينية التي كف
التمسااك بالقاساام المشااترك األدنااى، األساامى اسااتراتيجيا  واألكثاار اسااتنادا  إلااى المبااادئ، وأييااا  بأهااداف 
الشاعب الف ساطيني األهام واألقاا  خقفياة  والتاي ال يكااد أي ف سااطيني يعتارض ع يهاا، أال وهاي: إنهاااء 

نهاء نمام الفص  العنصري )األبارتهايد(، وا عماال حا  عاودة 1967األرايي المحت ة عام احتقل  ، وا 
القجئاين الف ساطينيين إلاى دياارهم وممت كااتهم التاي ُشاار دوا منهاا إباان النكباة وبعادها فاي ساياق سياسااة 
أي التطهيااار العرقاااي الصاااهيونية. هاااذه هاااي الحقاااوق التاااي يجاااب ع اااى الف ساااطينيين التمساااك بهاااا دون 
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تهاون، كما تجماع غالبياة أطار وأحازاب وهيئاات المجتماع الف ساطيني فاي الاوطن والشاتات. وقاد كف ات 
هذه المقاربة التي تتبناهاا حركاة المقاطعاة دعماا  كبيارا  فاي أوساال الشاعب الف ساطيني وبادَّدت التصاور 

 ."نخبوية"السائد في بعض األوسال المح ية بأن المقاطعة 
 "أدنااى ماان السااقف السياسااي"ف حركااة المقاطعااة، الساا مية بااالتعريف، ألنهااا قااد ال يويااد بعااض األطاارا

ال تقبا  التطبيا  ولايس  "ثورياة"لت ك األطراف، ولكن المفترض في الحالة الثورية ان ال ترفاع شاعارات 
لهااا إال فرصااة ياائي ة فااي المساااهمة فااي العم يااات الراميااة إلااى إنهاااء واقااع االيااطهاد والقمااع. الثوريااة 

ي أن ترفااع شااعار ا مسااتندا  إلااى مبااادئ ومتسااقا  أخققيااا  يفيااي إلااى أفعااال ع ااى أرض الواقااع الحق ااة هاا
 يمكنها أن تودي إلى ت يير حقيقي باتجاه إحقاق العدالة والتحرر.

قااد يعتقااد الاابعض أن أدبيااات حركااة المقاطعااة أحيانااا  تجع هااا تباادو كمااا لااو كاناات قااادرة  بمفردهااا ع ااى 
. وماااا يعطاااي هاااذا االنطبااااع، ساااواء عااان قصاااد أو عااان غيااار قصاااد، هاااو إحاااراز الحقاااوق الف ساااطينية

. فحركاااة المقاطعاااة تقاااارن فاااي بعاااض "ال حماااة الجناااوب أفريقياااة"اإلشاااارات المتكاااررة إلاااى ماااا أساااميته 
األحيااان اسااتراتيجياتها والتقاادم الااذي تحاارزه بحركااة التحاارر فااي جنااوب أفريقيااا وب يرهااا ماان الحركااات 

قرير المصير وحقوق اإلنسان وذلك ع ى الارغم مان االفتقاار إلاى ركاائزث المناي ة في سبي  العدالة وت
 أساسية كانت حاسمة  في نجاح هوالء.

د المنايا ون بقياادة حازب الماوتمر الاوطني األفريقاي أرباعث  ففي جنوب أفريقيا، ع اى سابي  المثاال، حادَّ
سياساية السارية والمقاوماة ركائز استراتيجية ل نيال من أج  إنهاء الفص  العنصري، وهي: الحركة ال

المسااا حة والتعبئاااة الجماهيرياااة والتياااامن الااادولي، وال سااايما مااان خاااقل المقاطعاااة وفااارض العقوباااات. 
مع االستراتيجيات التي اعتمدها الموتمر  BDSبالرغم من تقاطع بعض استراتيجيات حركة المقاطعة 

يتها وبالتاااالي كااا  اساااتراتيجية الاااوطني األفريقاااي إال أن كااا  تجرباااة اساااتعمارية مخت فاااة ولهاااا خصوصااا
مقاوماااة لقساااتعمار لهاااا خصوصااايتها. فاااق توجاااد اساااتراتيجية يمكااان استنسااااخها بحاااذافيرها مااان أجااا  
التحاارر وحقااوق اإلنسااان. والشااعب الف سااطيني مااا زال يعماا  ع ااى تطااوير اسااتراتيجياته الخاصااة التااي 

 تناسب بيئة نياله من أج  العدالة والكرامة والعودة.
مقارناااة اساااتراتيجيات الماااوتمر الاااوطني األفريقاااي ماااع اساااتراتيجيات النياااال الف ساااطيني، وفاااي ساااياق 

-يإساارائي تقتصاار ركياازة الحركااة الساارية باألساااس ع ااى غاازة، والتااي تعاااني ماان عزلااة وحصااار خااان  
مصري. والقانون الدولي صريح في تشريعه لح  الشعوب الخايعة الحتقل أجنبي في مقاومته بك  

فيهااا المقاومااة المساا حة، طالمااا التزماات هااذه المقاومااة بالقااانون الاادولي ومبااادئ حقااوق  الوسااائ ، بمااا
اإلنسااان. والماادافعون عاان حقااوق اإلنسااان م زمااون بااالنمر فااي تك فااة هااذه الركياازة ومنفعتهااا فااي هااذه 
المرح ااة وبحساااب الااثمن البشااري ألشااكال المقاومااة. أمااا بالنساابة إلااى التعبئااة الجماهيريااة فااي األرض 
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ف سطينية المحت ة من حيع المقاومة الشعبية، كالمقاومة يد الجدار والمستعمرات ماثق ، فاإن دورهاا ال
محدود نوعا  ما، حيع لام تبارز ت اك المقاوماة الشاعبية كحركاةن جماهيرياة بحا  كماا كاان ماثق  إياراُب 

فياااااااض، المع مااااااين األخياااااار، واإلياااااارابات يااااااد ال يبراليااااااة الجدياااااادة التااااااي انتهجتهااااااا حكومااااااة سااااااقم 
 واالحتجاجات ع ى مشروع قانون اليمان االجتماعي.

قااد يعطااي جاازء ماان خطاااب حركااة المقاطعااة انطباعااا  غياار دقياا  بأننااا كشااعب بتنااا ع ااى وشااك إحااراز 
وحساب، با  أييااثف  فاي  "ال حماة الجناوب أفريقياة"حقوقنا. وهذا ال يتج ى في اإلشاارات المتكاررة إلاى 

. ولكاان المقصااود بنقطااة التحااول فااي "نقطااة تحااول"ت تصاا  إلااى التصااريحات القائ ااة بااأن الحركااة باادأ
في شاتى المجااالت ع اى الصاعيد الشاعبي، ال  إسرائي فقط تفاقم عزلة  BDSأدبيات حركة المقاطعة 

االقتراب من إنجاز حقوق الشعب الف سطيني، بالطبع. ومقياس الفاع ية هو مدى تحقي  األهداف من 
ساااتراتيجيات المقاومااة الداخ ياااة وهاااي أيياااا  اساااتراتيجية التياااامن عدمااه. فالمقاطعاااة هاااي واحااادة  مااان ا

اا  المساااوولية، ماااثق ، عاان عجاااز الشاااعب الف سااطيني عااان تحقيااا  أهدافاااه  األهاام دولياااا ، ولكنهاااا ال تتحمَّ
المتمث ة فاي تقريار المصاير والتحارر الاوطني. ففاع ياة أشاكال المقاوماة المخت فاة هاي مساألة أساساية، 

الت تتحرى في ك  مرح ة فاع يةث استراتيجياتها الم تزمة بالقانون الدولي ومباادئ وحركة المقاطعة ما ز 
 حقوق اإلنسان.

تعماا  حركااة المقاطعااة ع ااى حشااد الياا ط الاادولي ماان أصااحاب الياامائر الحيااة ماان جماعااات وأفااراد 
 ي والموسسات والشركات المتواطئة معه. وفاي سابي  ذلاك،سرائي يد نمام االيطهاد االستعماري اإل

تستند الحركة إلى ل ة القاانون الادولي، رغام عقتاه الج ياة، أوال  مان منط ا  مبادئي، وثانياا  ك  اة قاادرة 
ع ااى التااأثير فااي الناااس حااول العااالم وحااثهم ع ااى التيااامن مااع الحقااوق الف سااطينية. بالتأكيااد هنااااك 

شااكاالت متأصاا ة فااي القااانون الاادولي، ولكنااه قااد يكااون الخيااار األقاا  ماارارة، كااون الخيااارات  عيااوب وا 
األخاارى، بالااذات قااانون ال اااب، لاام تعااد تصاا ح لهااذه المرح ااة كااون الف سااطيني هااو الطاارف األيااعف 

 مادي ا .
باالرغم مان أن اإلمبراطورياات االساتعمارية هااي مثان وياع أساس وقواعااد القاانون الادولي، وباالرغم ماان 

ح كفة شاعوب العاالم، اال إناه لايس نصاا  مقدساا  وال قا نوناا  جامادا . ثماة آراء تارى أن القاانون أنه ال ُيرج  
الدولي ليس مت يرا ، ولكان الواقاع يشاير إلاى أن النياال الجمااعي والمساتمر ل شاعوب المياطهدة مان 
شااااأنه أن يااااوثر فااااي تفسااااير وتطبياااا  هااااذا القااااانون. والشااااعب الف سااااطيني، كواحااااد ماااان ت ااااك الشااااعوب 

تساااق فااي تطبياا  القااانون الاادولي ع ااى الُميااطهدة، ال يطالااب بالمسااتحي ، باا  يسااعى إلااى تحقياا  اال
نهاااء ويااعها كدولااة مارقااة واسااتثنائية فااوق القااانون. وهااذا مط ااب  بساايط ولكنااه بعيااد المنااال  إساارائي  وا 

 ويحتاج الى سنواتن من الكفاح االستراتيجي.
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لقااد ولااى عهااد الخطابااات الرنانااة والتيااامن الرماازي وحسااب، فقااد ماا   الشااعب الف سااطيني ماان التأييااد 
ابي الااذي ال ي ياار شاايئا  فااي مااوازين القااوى المائ ااة بالكاماا  حاليااا  لصااالح المسااتعم ر. لااذا فاانحن الخطاا

بحاجة ماسة إلى تحركن استراتيجي فاع  لديه فرصة في تقويض نمام االيطهاد الصهيوني، بحياع 
يمكان  يهي  الواقع أكثر ل شعب الف سطيني إلحراز حقوقه التي نصت ع يها األمام المتحادة. وأدناى ماا

لآلخاارين فع ااه، اذا لاام يرغبااوا فااي مساااندة الشااعب الف سااطيني والتيااامن مااع نياااله ماان أجاا  حقوقااه 
المشروعة بموجب القانون الدولي، هو الكفُّ عن تواطوهم. وهاذا واجاب  قاانوني وأخققاي أساساي مان 

 أج  إنهاء هذا الم م؛ وليس صدقة  أو منَّة من أحد.
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