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 : جاهزون لتشكيل حكومة وحدة وطنية ونمد أيادينا إلخوتنا في حماس إلنهاء االنقسامعباس .1
الشعب الفلسطيني سيحمي مشروعه الوطني، ولن "وفا: أكد الرئيس محمود عباس أن  -رام هللا 

وقوف أمام تطلعاتنا وآمالنا بالحرية واالستقالل، الذي بصمودنا وثباتنا سنحققه إن شاء نسمح ألحد بال
 . "هللا
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، بمقر الرئاسة في مدينة رام هللا، وفدا من ذوي أمسوكان الرئيس يتحدث، لدى استقباله،  
أهمها االحتياجات الخاصة من مختلف المدن، وقال: لدينا استحقاقات هامة خالل الفترة المقبلة، و 

إنهاء االنقسام البغيض وتوحيد قوانا لنكون أقوى ونعزز صمودنا، لذلك نعلن دائمًا بأننا نمد أيدينا 
 لننهي االنقسام، ألن فلسطين تجمعنا مهما كانت اختالفاتنا. "حماس"إلى إخوتنا في حركة 

نية، وتلتزم وأكد: إننا جاهزون لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل كل األطياف السياسية الفلسطي
بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية، وتحترم اتفاقياتها التي لن نتراجع عنها، لتعمل على اإلعداد 

 إلجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية ليقول الشعب كلمته من خالل صندوق االقتراع.
ي الحرية واالستقالل، ف أهدافناوقال: لنتكلم كفلسطينيين بعيدًا عن كل التدخالت الخارجية لتحقيق 

تدخل في شؤوننا الداخلية التي يجب  أيلتكون لنا عالقات طيبة مع كل دول العالم، لكن من دون 
 أن تحترم كما نحن نحترم الشؤون الداخلية لكل الدول.

االنتخابات المحلية ستجرى في موعدها في الثامن  أنوتطرق الرئيس، إلى االنتخابات المحلية، وأكد 
ر المقبل، ليمارس الشعب الفلسطيني حقه في انتخاب من يمثله بكل حرية وشفافية وبما من الشه

يمليه عليه ضميره. مضيفا: صحيح أن هذه االنتخابات خدمية، لكن لها طابع سياسي، لذلك يجب 
نذهب لنمارس حقنا وننتخب من يمثلنا لكي نصل إلى قرار وطني يقول نعم لفلسطين التي  أنعلينا 
واالنتخابات ستكون إشارة للجميع بأن الشعب الفلسطيني يقرر بإرادته من يمثله من دون  توحدنا،

 تدخالت.
وأكد أن الشعب الفلسطيني يسعى ويمد يده لتحقيق السالم القائم على قرارات الشرعية الدولية، إلقامة 

 .1967الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 
جاهزون للجلوس على طاولة المفاوضات، متمسكين بثوابتنا الوطنية التي لن نحيد عنها،  إننا: وأكد

، والقدس الشرقية عاصمة لها، ومن 1967المحتلة عام  أرضنادولتنا المستقلة على كامل  إقامةوهي 
 دولة فلسطينية، وهي درة تاج كل الفلسطينيين. أيةدونها لن تقام 

لى حقوقنا بالطرق السلمية، وبالمقاومة السلمية الشعبية، ونحن اآلن وأضاف: نريد الوصول إ
موجودون على الخارطة السياسية العالمية من خالل االعتراف بنا كدولة في الجمعية العامة لألمم 

 المتحدة، ومن خالل انضمامنا للهيئات والمنظمات الدولية.
، ونطالب الجانب اإلسرائيلي بتنفيذ التزاماته وتابع: نسعى إلنهاء االحتالل الجاثم على صدور شعبنا

الفلسطينية، وان يطلق سراح أسرانا، وهذه  أرضناتجاهنا، وان يوقف االستيطان غير الشرعي على 
فنحن جاهزون للمفاوضات لبحث قضايا  "إسرائيل"مطالب اعترف كل العالم بشرعيتها، فإذا وافقوا 

 الوضع النهائي.
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حتياجات الخاصة قائال: أنتم جزء أساسي وفعال في بناء دولتنا وخاطب الرئيس وفد ذوي اال
 الفلسطينية المستقلة.
خواننا ومناضلينا وشبابنا "ورحب بالوفد قائال:  نحن سعداء جدا بهذه الكوكبة من أبناء شعبنا وأهلنا وا 

ركونا المكافح، الذين ضحوا ويضحون من أجل بناء هذا الوطن، وسنعمل على فتح كل األبواب لتشا
 ."لشعبنا الصامد أفضلفي صنع مستقبل 

 4/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 العرب لفلسطين هي بمثابة رسالة دعم  األشقاءزيارة : تونسيا   تضامنيا   يستقبل وفدا   عباس .2
استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام  -وفا -رام هللا 

شخصية من رجال أعمال ونشطاء سياسيين وصحفيين وحقوقيين  25نسيا يتكون من هللا، وفدا تو 
 وقضاة وقادة مجتمع مدني، برئاسة الناشطة السياسية إيمان سليم.

المتينة التي  األخويةورحب سيادته، باألشقاء من تونس في بلدهم الثاني فلسطين، مشيدا بالعالقات 
 تربط الشعبين الفلسطيني والتونسي.

تونس الشقيقة وشعبها تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها  أبدتهاالتي  األخويةد الرئيس المواقف واك
، وان الشعب الفلسطيني لن ينسى وقفة تونس وشعبها مع األوقاتعلى كافة الصعد وفي مختلف 

 .األوقاتالدعم والمساندة لها في كل  أشكالالثورة الفلسطينية واحتضانها، وتقديم كافة 
العرب لفلسطين هي بمثابة رسالة دعم سياسي ومعنوي للشعب  األشقاءزيارة  أنسيادته، إلى  روأشا

العرب والمسلمين  األشقاءالفلسطيني لتعزيز صموده وكسر الحصار الذي يفرضه االحتالل، داعيا 
 إلى زيارة فلسطين والوقوف إلى جانب شعبها في وجه االحتالل.

 3/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 وحدة استيطانية جديدة 1100 تصادق على سلطات االحتالل منظمة التحرير: .3
قالت منظمة التحرير الفلسطينية إن "سلطات االحتالل اإلسرائيلي صادقت  :نادية سعد الدين -عمان

وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، متجاهلة بذلك  1100األسبوع الماضي على إقامة 
 االنتقادات الدولية الواسعة لسياسة االستيطان". موجة

وأضافت، أمس، إن "االستيطان يقف عقبة أمام جهود تحريك العملية السلمية"، وذلك على وقع 
استعداد روسيا إلرسال مبعوثها الرسمّي إلى فلسطين المحتلة لبحث استضافة لقاء الرئيس محمود 
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محادثات مباشرة  إلطالقنتنياهو، الشهر الجاري، إيذانًا عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين 
 بين الجانبين.

وال تبدو المّهمة الروسية يسيرة، حيث أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، 
 إن "الجانب الفلسطيني يرحب بالجهود المبذولة لتحريك العملية السلمية، ولكنه ال يريد لقاء ديبلوماسياً 

 لمجرد عقد اللقاء فقط".
وقال أبو يوسف، لـ"الغد" من فلسطين المحتلة، إن "الموقف الفلسطيني ثابت من ضرورة وقف 
طالق سراح الدفعة الرابعة من األسرى في سجون االحتالل، وااللتزام "بحل الدولتين"،  االستيطان، وا 

 وذلك من أجل العودة إلى المفاوضات وعقد اللقاء".
سلطات االحتالل في السياسة االستيطانية، وفق تقرير المكتب الوطني للدفاع عن بينما تمضي 

األرض ومقاومة االستيطان، التابع لمنظمة التحرير، باإلشارة إلى "خطورة المصادقة اإلسرائيلية على 
وحدة  179وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، والموافقة بأثر رجعي على  463

 نية قائمة".استيطا
وحدة في"بيت أري"  30وحدة استيطانية في مستوطنة "إلكانا" و 234إلى "إقامة نحو  النظر ولفت

تصريحًا بأثر رجعي في محاولة  180وحدة في مستوطنة "جفعات زئيف"، فضاًل عن إصدار  20و
 "عوفاريم". إلضفاء الشرعية القانونية المزعومة على وحدات استيطانية أقيمت مسبقًا في مستوطنة

وحذر من "خطورة المخططات الهيكلية اإلسرائيلية الجديدة التي تستهدف فصل شمال الضفة الغربية 
عن وسطها، عبر توسعة المخطط الهيكلي لمستوطنة "رحاليم" على حساب األراضي الزراعية لقرى 

 ئيل".يتما والساوية واللبن الشرقية، وخلق تواصل بين تلك المستوطنة ونظيرتها "اري
وقال إن "المخطط اإلسرائيلي يصادر مساحات واسعة من األراضي، ويحولها إلى مناطق سكنية 

 ومرافق عامة وتجارية للمستوطنة".
إلى أن "هذا المخطط يأتي ضمن مخططات مماثلة تركز على منطقة وسط الضفة النظر ولفت 

"عيليه" و"شيلو" و"شيفوت راحيل" الغربية المحتلة، للربط ما بين مستوطنات "آرئيل" و"رحاليم" و
 ومستوطنات األغوار، لتشكل معًا خطًا فاصال بين شمال الضفة الغربية ووسطها".

وبين "قيام االحتالل بوقف أعمال شق طرق للفلسطينيين جنوب مدينة نابلس، في ظل مطالبة 
أمنيًا" خطيرًا من شأنه  المستوطنين للحكومة اإلسرائيلية لوقفها، بزعم أن شق هذه الطرق يعّد "خرقاً 

أن يساعد كما يّدعون على زيادة العمليات الفدائية ضّد المستوطنين". وأوضح أن "الحديث يدور عن 
طريق تربط قرى "بني فاضل" و"عقربا" جنوب نابلس باألغوار، ما يعتبره المستوطنون شق طرق 
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لتفافية للمستوطنين في منطقة بطريقة "غير قانونية" ستسمح للفلسطينيين بالوصول إلى الطرق اال
 األغوار دون المرور بالحواجز العسكرية"، وفق مزاعم المستوطنين المتطرفين.

 4/9/2016الغد، عم ان، 
 

 قائمة تفوز بالتزكية 181طعنا  و 150 االنتخابات المحلية الفلسطينية: .4
مقدمة على القوائم االنتخابية كشفت لجنة االنتخابات المركزية الفلسطينية أن عدد الطعون ال: رام هللا
 طعنًا، في الضفة الغربية وقطاع غزة. 150بلغ 

وأعرب رئيس قسم األحزاب السياسية والمرشحين في لجنة االنتخابات المركزية أنيس أبو سباع في 
قوائم انتخابية من السباق  إسقاطتصريحات صحافية عن اعتقاده بأن تؤدي بعض الطعون إلى 

 طعونا قوية.االنتخابي كونها 
طعنًا، متوقعًا أن  150من مجمل الـ  15أن الطعون القوية المعروضة أمام اللجنة ال تتعدى الـ وأوضح

 ظهرًا. 12تبدأ اللجنة بالتواصل مع القوائم ذات االختصاص بالطعون في الساعة 
حلية ترشحت هيئة م 181ومن جهته، قال فريد طعم هللا الناطق باسم لجنة االنتخابات المركزية أن 

ذافيها قائمة واحدة وجميعها في الضفة الغربية،  ستفوز  فإنهابقيت ولم تنسحب خالل الفترة المقبلة  وا 
 انتخابات.في هذه المواقع بالتزكية ولن يجري فيها 

قائمة انتخابية والقرار بشأنها سيكون لوزارة  أيمحلية لم ترشح فيها  هيئة 38وأضاف طعم هللا أن 
انتخابات  إجراء إماي والحكومة لتقرر مصيرها، وان خيارات استالم البلدية فيها ستكون الحكم المحل

المجالس المحلية الموجودة للقيام بعملها حتى االنتخابات  إبقاء أو، أشخاصتعيين  أوتكميلية 
 هناك قائمة واحدة عدد مرشحيها اقل من عدد المقاعد. أنالمقبلة، كما 

كافة المواقع في  أنهيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مضيفا  195ي فيما ستجري االنتخابات ف
 االنتخاب.من قائمة، وبالتالي جميعها سيجري فيها  أكثرقطاع غزة لديها 

 4/9/2016المستقبل، بيروت، 
 

 يدعو التخاذ إجراءات إلرغام إسرائيل على وقف االستيطان مراقب فلسطين لدى األمم المتحدة .5
لمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، السفير رياض منصور، المجتمع دعا ا :نيويورك

الدولي، إلى اتخاذ إجراءات جادة وجريئة إلرغام إسرائيل على وقف جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبنا 
االستيطانية في كافة أنحاء دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك  أنشطتهاالفلسطيني ووقف جميع 

نهاء احتاللها.القدس   الشرقية وا 



 
 
 
 

 

 8 ص             4041 العدد:        4/9/2016 األحد التاريخ: 

                                    

وشدد السفير منصور في رسائل متطابقة، بعثها إلى األمين العام لألمم المتحدة، ورئيس مجلس 
األمن )نيوزيالندا(، ورئيس الجمعية العامة لألمم المتحدة، حول الوضع الراهن في فلسطين المحتلة، 

على مجلس األمن الدولي على وجه بما فيها القدس الشرقية، على أن هناك مسؤولية واضحة تقع 
 الخصوص في هذا الصدد، ويجب أن يعمل على دعم وتنفيذ قراراته.

 3/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 للمطالبة بإطالق سراح أبنائهم أهالي المعتقلين الستة يعتصمون أمام مكتب عباسرام هللا:  .6
يوم السبت أمام مكتب الرئيس  اعتصاماينية نظم أهالي ستة معتقلين لدى السلطة الفلسط :رام هللا

على  احتجاجامحمود عباس مطالبين باإلفراج عن أبنائهم الذين بدأوا إضرابا عن الطعام منذ أيام 
 .اعتقالهم استمرار

وحمل األهالي ومعهم عشرات المتضامنين صورا للمعتقلين والفتات منها "أطلقوا سراح المعتقلين 
 فورا". السياسيين

محمود اإلفرنجي، منسق مجلس حقوق اإلنسان في األراضي الفلسطينية لوكالة )رويترز(: "إن وقال 
 عن المعتقلين بكفالة". لإلفراجتجري مع النيابة العامة  اتصاالت

ردا على سؤال لوكالة )رويترز( عن الموقفين  األمنية األجهزةوقال عدنان الضميري، المتحدث باسم 
فين بقرار من النيابة العامة في رام هللا الستكمال إجراءات التحقيق حسب الستة "هؤالء الستة موقو 

 ".األصول
 3/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
هناك محاولة لشل القوائم االنتخابية المستقلة التي .. حماس: فتح تريد انتخابات تضمن فوزها .7

 ندعمها
ى أن تصريحات بعض قيادات حركة حماس شددت عل، أن 3/9/2016موقع حركة حماس، ذكر 

فتح المشككة في القضاء بغزة هي محاولة للبحث عن مخرج من الخلل القانوني الكبير في القوائم 
 االنتخابية لحركتهم.

يوم السبت، إن هذه التصريحات  وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري في تصريح صحفي،
ال فإنها ستعمل على تخريبها.تدلل على أن حركة فتح تريد انتخابات تضمن فوز   ها وا 

ونبه أبو زهري، إلى أن رئيس السلطة ليس له شرعية قانونية النتهاء مدة واليته وأن الحكومة ذاتها 
 ليست قانونية ألنها لم تحصل على الثقة من المجلس التشريعي.
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وليس حركة  وأضاف أنه على هؤالء أن ينتبهوا أّن قرار إجراء االنتخابات صدر عن محمود عباس
 حماس، مردفًا: عليهم احترام ذلك.

أن هناك ضغوطًا أكد سامي أبو زهري ، من غزة، أن 3/9/2016م، المركز الفلسطيني لإلعالونشر 
أمنية كبيرة جدًا مورست من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وقوات االحتالل بحق القوائم والمرشحين 

 ترشيحهم في االنتخابات المحلية المقبلة. المستقلين المدعومين من حركة حماس لسحب
وأوضح أبو زهري خالل لقاء تلفزيوني على قناة القدس الفضائية أن وسائل الضغط والتهديد التي 
تعرض لها المرشحون من أجهزة أمن السلطة واالحتالل تنوعت ما بين االعتقال والتهديد عبر 

ية، والتهديد باالعتقال اإلداري، وتعطيل تجارتهم االتصال بالهاتف، واالستدعاء إلى المراكز العسكر 
 ومصالحهم.

وقال إن قوات االحتالل استدعت سبعة مرشحين مدعومين من حركة حماس في مدينة الخليل، 
وبعضهم استدعي إلى مراكز عسكرية، وكذلك ُهّدد بعضهم باالعتقال اإلداري، فيما اقتحم مسلحون 

 لكرم.منزل المرشح إياد عبد الكريم في طو 
وأضاف: "ما حدث هو محاولة شّل للقوائم االنتخابية المستقلة المدعومة من حركة حماس من خالل 

 دور أمني مكثف خاصة في آخر يومين لعملية الترشح لالنتخابات".
وشدد القيادي أن حركته تتمسك بإجراء االنتخابات المحلية في موعدها، مضيفًا: "سنمضي في 

ت، ولكن ليعلم شعبنا وليعلم المراقبون الدوليون أن هذه االنتخابات ال تجرى المشاركة في االنتخابا
في ظروف من النزاهة الكافية، وتفتقر إلى أدنى معايير تكافؤ الفرص، ولقد اضطررنا لالنسحاب 

 مسبقًا من مناطق فيها ثقل كبير لنا كالخليل وجنين".
د حركة فتح في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وأكد أبو زهري أنه ال وجود ألي ضغوط أمنية مورست ض

 بلدية دون أي ضغوط. 25حركة فتح شاركت بقوائم في جميع بلديات قطاع غزة البالغ عددها 
وبين أن ما تدعيه حركة فتح حول ممارسة حركة حماس ضغوًطا أمنية في قطاع غزة هي مجرد 

مورست ضد حركة حماس في ادعاءات، وهي محاولة للتغطية على حجم المجزرة األمنية التي 
 الضفة الغربية المحتلة.

 
 عباس عن المصالحة يناقض ممارساته على األرض حديثأبو زهري:  .8

قال الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" سامي أبو زهري، إن حديث الرئيس الفلسطيني 
 لمحتلة.محمود عباس عن المصالحة يناقض ممارساته على األرض في الضفة الغربية ا
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ال األفعال، مطالبًا  األفولوأكد أبو زهري في تصريح صحفي، يوم السبت، إن المطلوب من عباس 
 األخير بوقف المجزرة األمنية التي تتعرض لها حركة حماس.

وأضاف أن المجزرة التي تتعرض لها حماس هدفها إخراج الحركة من المشهد االنتخابي وحرمانها 
 قيقية.من أي فرصة للمنافسة الح

 3/9/2016موقع حركة حماس،  
 

 إلنهاء االنقسام االنتخابات البلدية سيشكل مدخال   نجاحبركة: علي  .9
استقبل ممثل حركة المقاومة اإلسالمية حماس في لبنان علي بركة، أمين سر المكتب : بيروت

اللقاء السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الرفيق أبو عدوي، في مكتبه ببيروت، وحضر 
 عضو القيادة السياسية لحركة حماس في لبنان أبو العبد مشهور.

وبحث الجانبان األوضاع الفلسطينية العامة، وخصوصًا ملف االنتخابات البلدية وتداعياتها وتطورات 
انتفاضة القدس، واالعتداءات الصهيونية المتواصلة على المسجد األقصى المبارك، ومشاريع 

 في الضفة المحتلة، ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية. االستيطان اليهودية
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي من خالل إعادة بناء 
جراء االنتخابات الرئاسية  منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد وا 

االنتخابات البلدية سيشكل مدخال إلنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة والتشريعية، واعتبرا أن نجاح 
 الوطنية.

واستنكر الجانبان عمليات االستيطان المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، واالعتداءات المتكررة 
على المسجد األقصى المبارك، واعتبر الجانبان أن الوحدة الوطنية هي أهم سالح لمواجهة االحتالل 

 اساته العدوانية، كما طالب الجانبان برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشر سنوات.وسي
-وتطرق الجانبان إلى األوضاع العامة في لبنان، وأكدا على أهمية تعزيز العالقات اللبنانية

الفلسطينية وتفعيل العمل الفلسطيني المشترك، من أجل المحافظة على المخيمات الفلسطينية في 
 نان باعتبارها محطات نضالية على طريق العودة إلى فلسطين.لب

 3/9/2016م، المركز الفلسطيني لإلعال

 
 في األردن.. وحماس تقدم تعازيها وفاة والدة خالد مشعل .11

توفيت والدة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل، مساء يوم السبت، في : عّمان
 العاصمة األردنية عمان.
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ثل حركة "حماس" في لبنان، علي بركة، إن الحاجة فاطمة مشعل، والدة خالد مشعل، انتقلت وقال مم
إلى رحمة هللا تعالى، مساء يوم السبت، الفتا إلى أن جثمانها سيوارى الثرى بعد صالة عصر يوم 

 غٍد األحد في العاصمة األردنية عمان.
ردنية، إلى عّمان  للمشاركة في جنازة ومن المقرر أن يصل مشعل، بناًء على إذن من السلطات األ

 والدته واستقبال التعازي بعد انتهاء الدفن عصر غٍد.
وتقدمت حركة "حماس" بخالص التعازي لرئيس مكتبها السياسي مشعل، بوفاة والدته، سائلة هللا العلي 

 لصبر والسلوان.القدير، أن يتقبلها في الصالحين، وأن يرحمها رحمة واسعة، وأن يلهم أهلها وذويها ا
 3/9/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 تستهجن تضخيمها "فتح".. وودوليا   وعربيا   قضية دحالن تلقي بظاللها فلسطينيا  تقرير:  .11

ما تزال قضية فصل القيادي السابق في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح محمد : كمال زكارنة
تلقي بظاللها داخل الحركة وعلى الصعيد العربي  امأعو دحالن من لجنتها المركزية قبل خمسة 

حيث يتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ ذلك الوقت لضغوط عربية  والدولي، واإلقليمي
قليمية صفوف الحركة  إلىدحالن  إعادةالماضية من اجل  األسابيعودولية اشتدت وتيرتها خالل  وا 

من اجل ترتيب  بقرار من اللجنة المركزية للحركة، أيضاتم فصلهم  آخرينهو وثالثة عشر كادرا 
 البيت الداخلي لحركة فتح وتقوية مؤسساتها الداخلية كما تقول مصادر تلك الضغوط.

وكان رئيس حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس وقع منتصف شهر حزيران من 
ل القيادي والعضو في المركزية محمد على قرار اللجنة المركزية للحركة القاضي بفص 2011العام 

 دحالن.
نهاء أي  أنكما جاء في القرار في حينه  اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل محمد دحالن وا 

في اجتماعها الذي عقدته بـ رام هللا وبعد االستماع إلى تقرير لجنة التحقيق  عالقة رسمية له بالحركة.
إحالته إلى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية وأية المشكلة من أعضاء اللجنة المركزية، 

 قضايا أخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.
والدولية من جديد على  واإلقليميةالماضي وبعد تصاعد وتيرة الضغوطات العربية  األسبوعوخالل  

مع المفصولين  األمور من اجل تسوية "مازن أبو "حركة فتح وبالتحديد على رئيسها محمود عباس 
الذين تم  "13"قررت اللجنة المركزية لحركة فتح تشكيل لجنة خاصة للنظر في قضية الكوادر الـ

يتقدم كل من يرغب منهم بالعودة  أنفصلهم بالتزامن مع قرار فصل دحالن كل على حدة شريطة 
موقعه الذي  إلىالعودة صفوف الحركة بتظلم للجنة المشكلة لهذا الخصوص يؤكد فيها الرغبة ب إلى
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فصل منه وسوف تقوم اللجنة بدراسة الطلبات التي سوف تتسلمها من الراغبين بالعودة بشكل انفرادي 
 إحالتهرفضه ومن ثم  أوواتخاذ القرار المناسب وعرضه على اللجنة المركزية والمجلس الثوري لقبوله 

 للرئيس عباس في حال القبول للمصادقة عليه.
مصادر  أكدتمركزية فتح والتراجع عن قرار فصله من الحركة فقد  إلىعلق بعودة دحالن فيما يت أما

ان هذا الموضوع غير مطروح نهائيا للنقاش والبحث على أي  "الدستور"وثيقة االطالع في الحركة لـ
الحركة  إلى( كادرا مفصوال من حقهم الرجوع 13لكن هناك ) مستوى داخل مؤسسات واطر الحركة،

وان مؤسسات الحركة الرئيسية  أوضاعهمقديم طلب تظلم للجنة التي شكلتها مركزية فتح لدراسة بعد ت
 وفي مقدمتها اللجنة المركزية والمجلس الثوري سوف تبت في قرار عودة كل منهم.

، االستمرار في التحقيق مع األشخاص اآلخرين الذين رأت أيضاوكان قرار فصل دحالن تضمن  
رة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر الحقا لتحديد القضايا التي يجب لجنة التحقيق ضرو 

 متابعتها.
هناك ضغوطا قوية تمارس على فتح وخاصة على رئيسها محمود عباس  أنوشددت المصادر على 

مجلس ثوري وكوادر في مواقع  أعضاءالذين من بينهم  اآلخرينملف دحالن والمفصولين  إلنهاء
 .واألردنلكن ليست متقدمة ويتواجدون على ساحات الضفة الغربية وقطاع عزة ولبنان قيادية مختلفة 

جانب عضويته  إلىالنظر بقرار فصل دحالن الذي شغل  إعادةالمصادر تأكيداتها مرارا بأن  وأعادت
 أوغير واردة وليست مدار بحث  في مركزية فتح قبل فصله عضوية المجلس التشريعي الفلسطيني،

القضاء بتهم فساد مالي وتهم  إلى أحيلملفه  أن إلىمشيرة  ،وأطرهال الحركة ومؤسساتها نقاش داخ
عضوا  13قتل على حد تعبير تلك المصادر. كانت مركزية فتح اتخذت قرارها بفصل دحالن بتأييد 

 ودون أي معارضة، بينما امتنع ستة أعضاء عن التصويت.  
تجميد عضوية دحالن بعد اتهامه  2010ون األول وكانت اللجنة المركزية لفتح قررت في كان

بالتحريض على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى انتهاء لجنة 
 التحقيق من أعمالها.

قضية دحالن داخلية تعني حركة فتح وتخضع للنظام الداخلي  أن "الفتحاوية"المصادر  وأكدت
وال دولية وان دحالن ليس ندا للرئيس عباس وال بديال عنه على  إقليميةوليست  والقوانين الداخلية،

 حد قولها، وال مقارنة بين الرجلين.
وضمت لجنة التحقيق مع دحالن قبيل اتخاذ قرار فصله التي ترأسها أمين سر اللجنة المركزية  

 سيسو.غربية وعزام األحمد وصخر ب أبوالمركزية عثمان  أعضاءللحركة محمد غنيم )أبو ماهر(، 
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واستهجنت المصادر تضخيم شأن داخلي في حركة فتح بهذا الحجم لالستمرار في ممارسة  
 أيةمؤكدة عدم وجود  الضغوط على فتح ورئيسها المنتخب شرعيا من قبل الشعب الفلسطيني،

في صفوف حركة فتح وان القيادة فيها جماعية في مواجهة االحتالل الصهيوني الذي  إشكاليات
 للحركة. رئيساهدفا  هإنهاؤ يشكل 

 4/9/2016الغد، عم ان، 

 
 تحذير إسرائيلي من فوز حماس باالنتخابات الفلسطينية .12

عبرت كاتبة إسرائيلية عن حجم مخاوف تل أبيب من فوز حركة حماس في االنتخابات الفلسطينية 
عواقب" هذا المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين األول المقبل، وتوقعت فوز الحركة فيها وحذرت من "

 الفوز.
وقالت الكاتبة كارولين غليك في مقال لها بصحيفة معاريف اإلسرائيلية تستشرف فيه الوضع في 
األراضي الفلسطينية بعد تلك االنتخابات "األجواء السائدة بين الفلسطينيين تشير إلى أن حركة 

ما يؤثر بدوره على حماس سوف تنتصر وتسيطر على السلطة في أغلبية المدن الفلسطينية، وهو 
صناع القرار في الملف الفلسطيني، حيث تشهد مدينة نابلس كبرى مدن الضفة الغربية حالة من 
الفوضى المطلقة، وبات عناصر حركة فتح يشكلون تهديدا على أبو مازن والسلطة الفلسطينية أكثر 

 من حماس".
الفلسطينية في الضفة الغربية،  عاما على سلطة منظمة التحرير 22وترى الكاتبة أنه "بعد مرور 

وتسع سنوات على سيطرة حركة حماس على قطاع غزة فإن الفلسطينيين لديهم إحباط كبير من 
 سلطة أبو مازن، ويرغبون بتوسيع دولة حماس من غزة إلى الضفة".

وأضافت أن "السلطة الفلسطينية على وشك االنهيار، وقد تؤول إدارة األوضاع في أراضيها 
ات المسلحة في ظل غياب قيادة محلية قوية تحظى بشرعية جماهيرية، وبات ضبط األمور للعصاب

الميدانية مرهونا بمجموعات متنافسة على شراء السالح والمال والسيطرة، والمجموعات المسلحة 
 المنتشرة في الضفة الغربية باتت تتحضر لليوم التالي لخسارة فتح في االنتخابات القادمة".

اعيات ذلك على إسرائيل قالت "إن الفوضى السائدة في الضفة من جهة، والدعم الشعبي وبشأن تد
الفلسطيني المتزايد لحماس من جهة أخرى يقدمان لإلسرائيليين درسين مهمين، األول أن حل الدولتين 
ة مع الفلسطينيين مات فعليا وال يمكن إحياؤه مجددا، والثاني أنه آن األوان للبحث مجددا في صيغ

 الحكم الذاتي للفلسطينيين".
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وختمت بأن "إعادة الحديث اإلسرائيلي عن منح الفلسطينيين حكما ذاتيا ينبع من عدة أسباب، أهمها 
عدم رغبتهم في التعايش مع اإلسرائيليين، وفرضية فوز حماس المتوقعة في االنتخابات المحلية 

مما حول مدينة نابلس إلى العاصمة  القادمة، والمعركة التي يخوضها رجال فتح ضد أبو مازن،
 الصومالية مقديشو".

 3/9/2016الجزيرة.نت، 
 

 بمصر: تجمعنا مواجهة اإلسالميين "إسرائيل"سفير  .13
أشاد السفير اإلسرائيلي الجديد لدى مصر ديفد غوفرين بدفء العالقات بين القاهرة وتل أبيب، مؤكدا 

 لدين.أن الجماعات اإلسالمية تمثل تهديدا مشتركا للب
وقال غوفرين في مقابلة مع مراسل موقع "أن آر جي" اإلسرائيلي آساف غيبور إن "الجماعات 
اإلسالمية تعتبر تحديا أمنيا مشتركا للبلدين اللذين يسعيان للمحافظة على االستقرار ومحاربة 

ا التعاون اإلرهاب، وأنا سعيد جدا بكوني جزءا من الجهد المشترك ومنظومة العالقات التي تقوي هذ
 الثنائي".

سرائيل  وذكر مراسل الموقع أن السفير اإلسرائيلي أشار إلى أن مستوى التعاون األمني بين مصر وا 
ما زال سريا، ولم يرد التحدث بشأنه في الحوار، مضيفا أن السفير الجديد قال إنه كان شاهدا خالل 

بين الجانبين، بينها زيارة وزراء من  السنوات العشرين الماضية على العديد من الفعاليات المشتركة
 الطرفين ومديري شركات اقتصادية وصحفيين وجهات أخرى.

وأشاد غوفرين في المقابلة بالزيارة "المهمة التي قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري مؤخرا 
 لتل أبيب، وكان لها دور مهم في إظهار حجم التقدم بالعالقات بين البلدين".

رغم من اإلشادة بحرص القاهرة الرسمي على العالقات مع إسرائيل أقر السفير اإلسرائيلي وعلى ال
بوجود "فجوات قائمة في العالقات بين المجتمعين، حيث ما زال المجتمع المصري يكن مشاعر 

 العداء والكراهية إلسرائيل".
قامة جسور للتواصل ب ين المجتمعين المصري وأضاف أنه سيعمل على "تطوير عالقات الدولتين، وا 

واإلسرائيلي من خالل عدة مجاالت اقتصادية وتجارية وزراعية، فضال عن تحسين عالقات إسرائيل 
 بالمجتمع المدني المصري".

كما عبر ضمنيا عن تأثير الرفض الشعبي المصري للتطبيع مع إسرائيل، وقال في المقابلة التي 
يتي المحصن أمنيا لقمت بالتجول في شوارع القاهرة أجريت معه لو كنت أستطيع الخروج من ساحة ب

 التي أحبها كثيرا.
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ونوه غوفرين بالحفاوة الرسمية المصرية التي حظي بها خالل تقديم خطاب اعتماده للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي األربعاء الماضي في قصر االتحادية. وقال إن المناسبة تخللها إلقاء النشيد 

 يلي داخل القصر.الوطني اإلسرائ
 3/9/2016الجزيرة.نت، 

 
 لمحاربة حركة المقاطعة العالمية  تستقطب مشاهير المدونين بأمريكا الجنوبية "إسرائيل" .14

قالت مراسلة صحيفة "إسرائيل اليوم" ليتال شيميش إن مبادرة إسرائيلية لمحاربة حركة المقاطعة 
تتشكل من خالل دعوة العديد من المدونين العالمية "بي دي أس" نظمتها منظمة "قف معنا" بدأت 
 في دول أميركا الجنوبية لزيارة إسرائيل في األيام األخيرة.

 12أن وفدا مكونا من  -المقربة من رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو-وأضافت الصحيفة 
عنا" ويعملون ضمن نا من دول أميركا الجنوبية وصل إلى إسرائيل ينتمي أعضاؤه لمنظمة "قف ممدوّ  

أنشطة الدعاية اإلسرائيلية، ويدرسون في معهد هرتسيليا متعدد المجاالت، وتم اختيارهم بعناية فائقة 
 مليون متابع. 15بناء على شهرتهم في شبكات التواصل االجتماعي، ولديهم أكثر من 

ترتبط بعالقات  وقد وصل المدونون من دول تشيلي والبرازيل والمكسيك، وحتى فنزويال التي ال
دبلوماسية مع إسرائيل وصل منها بعض الضيوف، وقد كانت الشخصية األكثر شهرة في الوفد كيندا 

مليون متابع في صفحتها على  2.6مولفسي نجمة المسلسالت التلفزيونية من األرجنتين التي لديها 
 مليون متابع على إنستغرام. 2.1فيسبوك، و

ساعدة مالية من جمع التبرعات من جهات وأفراد، وقامت وزارة خارجية طالبا بم 25هذا المشروع بدأه 
 إسرائيل بتوفير اإلقامة الدائمة للمدونين الضيوف في الفنادق اإلسرائيلية.

 3/9/2016الجزيرة.نت، 
 

 اإلسرائيلي معماري الذي صممه "جسر الصين العظيم" الزجاجي إغالق  .15
أغسطس/آب  22جاجية وسط ضجة إعالمية كبيرة في افُتت ح أطول وأعلى جسر بأرضية ز  :السبيل

يومًا فقط من افتتاحه الذي يمتد فوق واد جذاب ويربط بين سفحي جبلين  13الماضي، إال أنه وبعد 
لق الجسر إجباريًا.  وسط إقليم هونان بالصين، أُغ 

دوا المنطقة، وصرح مسؤولون لشبكة سي إن إن األميركية بأنه مع العدد الكبير من الزوار الذين قص
كان يجب إجراء صيانة عاجلة، وأضاف مسؤول بقسم المبيعات والتسويق بوادي تشانغجياجيه: "لقد 

 تسبب عدد الزوار في ضغط كبير".
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شخص يوميًا، إال أن الضغط تجاوز هذا الرقم  8000وذكر المسؤول أيضًا أن الجسر يتحمل مرور 
 بعشرة أضعاف.

)موقع صيني يشبه تويتر( أنه بينما لم يتضرر الجسر  Weiboوأكد مسؤولون صينيون على موقع 
 على اإلطالق، إال أنه أغلق بسبب "الحاجة الُمل حة لتطويره وتحسينه".

 4/9/2016السبيل، عم ان، 

 

 "إسرائيل"أزمة سير في  بين نتنياهو ووزير المواصالت تسبب "سياسية"أزمة  .16
ائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المواصالت من حزبه تتسبب "أزمة سياسية" بين رئيس الحكومة اإلسر 

الليكود، يسرائيل كاتس، بأزمة سير واسعة صباح اليوم األحد في الشوارع الرئيسية الواصلة بين حيفا 
حيفا، في  –وتل أبيب ومداخل تل أبيب، بعد التشويشات في عمل سكك حديدية أهمها خط تل أبيب 

اب الحريديم بوقف أعمال ترميم وصيانة السكك الحديدية أيام أعقاب رضوخ نتنياهو لمطالب أحز 
 السبت.

حيفا سيعطل اليوم األحد حتى الساعة  –وأعلنت شركة القطارات أمس السبت أن خط تل أبيب 
من نتنياهو أول  السابعة مساًء، بهدف استكمال أعمال الصيانة والترميم التي أوقفت يوم السبت بقرار

ن القول إن األزمة الحالية ليست بين األحزاب المتزمتة دينًيا ونتنياهو بل هي ويمكمن أمس الجمعة. 
صراع حزبي داخلي بين نتنياهو وكاتس، نجح فيها كاتس إلى حد ما باستدراج نتنياهو الفتعال أزمة 

 سياسية تشل الحياة العامة في إسرائيل لضرب شعبية نتنياهو.
 4/9/2016، 48عرب 

 
 حريديم: القطارات ال تصل حيفاعقب رضوخ نتنياهو لل .17

حيفا حتى مساء  -أعلنت شركة قطارات إسرائيل عن تعطيل عمل خط تل أبيب : محمود مجادلة
لى حيفا عند الساعة السابعة من مساء األحد، بعد رضوخ  األحد، إذ تستأنف قطارات تل أبيب من وا 

في تجميد الترميمات في محطات رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لرغبة الحريديم، 
  القطار، أثناء السبت العبري.

وقرر، نتنياهو، ووزير األمن في حكومته، أفيغدور ليبرمان، تفعيل خدمة نقل تابعة لوزارة األمن، 
، وحتى مساء لسبتتقوم بنقل الجنود، في األوقات التي يعطل بها عمل القطارات، منذ مساء ا

 إلضافة لتلك التي عطلت عن العمل واستقبال المدنيين.األحد، من جميع المحطات، با
 3/9/2016، 48عرب 
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 : يعالون ونتنياهو وليبرمان حطموا قلبيقبل وفاته في وصية والد الجندي األسير في غزة .18
مساء أمس وصية هيرتسل شاؤول،  "يديعوت أحرونوت"نشرت صحيفة : أ ف ب -القدس المحتلة 

ون شاؤول، وقالت إنه قبل وفاته بساعات أوصى ابنه األكبر قائاًل: والد الجندي األسير في غزة أور 
ال تتوقف حتى يعود شقيقك أورون، لقد حطموني واستنزفوني وكسروا قلبي )رئيس هيئة أركان "

الجيش موشيه يعالون ورئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان(، لقد صليت 
ة واحدة، لكن ال قوة لي، فنتانياهو وليبرمان ويعالون أرهقوني. أريدك أن ال من أجل أن أراه ولو مر 

 ."تنكسر وتعيد شقيقك من غزة لوالدتك
   4/9/2016الحياة، لندن، 

 

 تثير أزمة بين تل أبيب والتشيك "عاصمة إسرائيل" .19
خيرة قرارًا تسود حال من التوتر بين إسرائيل وجمهورية التشيك عقب اتخاذ األ: وكالة سما -براغ 

بوضع مدينة تل أبيب بداًل من القدس كعاصمة لدولة إسرائيل في الخرائط الرسمية المعترف بها في 
البالد، وهو القرار الذي اتخذته وزارة التعليم في براغ، ما تسبب بهجوم حاد من وزارة الخارجية 

 اإلسرائيلية ونواب في الكنيست.
لقرار جاء عقب ضغوط مارستها السفارة الفلسطينية، والتي كانت وأفادت وسائل إعالم إسرائيلية بأن ا

احتجت على كتاب مادة الجغرافيا الذي يتم تدريسه في مدارس التشيك، ويحدد أن القدس عاصمة 
إسرائيل، ما دفعها إلى دعوة وزارة التعليم في براغ إلى تصحيح هذا الخطأ، واإلشارة إلى تل أبيب 

 كعاصمة لدولة إسرائيل.
إلى أن األسابيع األخيرة شهدت توجه أولياء  "يديعوت أحرونوت"أشار الموقع اإللكتروني لصحيفة و 

بالغها أن أطلس  أمور طالب فلسطينيين يقيمون في جمهورية التشيك إلى السفارة في براغ، وا 
 الخرائط الذي يتم تدريسه ضمن مادة الجغرافيا يحدد القدس كعاصمة إلسرائيل.

ير الفلسطيني في التشيك توجه إلى وزارة الخارجية في براغ وقّدم احتجاجًا كون وتابعت أن السف
اعتبار القدس عاصمة إسرائيل أمرًا غير مقبول ليس فقط بالنسبة إلى الفلسطينيين، لكن طبقًا للقانون 

 الدولي، كما أن األمر غير مقبول في دول االتحاد األوروبي.
ارة التعليم في براغ، والتي طلبت من الجهة التي قامت بطباعة وعقب ذلك، تم إرسال الشكوى إلى وز 

ْد  األطلس بتعديل الخطأ، وحذرتها من أنها ستتعامل معه على أنه كتاب غير رسمي حاَل لم ُتع 
 طباعَته.
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وأشار الناطق باسم وزارة الخارجية اإلسرائيلية عيمانوئيل نحشون إلى أن الوزارة تعمل بشكل مكثف 
ال حدود للتحريض "مختصة في براغ لكي تلغي التعليمات السابقة، مضيفًا أنه مع الجهات ال

الفلسطينيين ال يكتفون بتسميم أفكار الصغار، لكنهم يطلبون أيضًا زرع األكاذيب "، وأن "الفلسطيني
 ."بين الشباب التشيكي

حاد ضد وزارة الوسطي الليبرالي، إلى الهجوم ال "هناك مستقبل"وانضم يائير البيد، رئيس حزب 
التعليم التشيكية، وطالب الناشطين اإلسرائيليين على شبكات التواصل االجتماعي بإرسال تعليقات 

 ."فايسبوك"احتجاجية للرئيس التشيكي ميلوش زيمان على حسابه الخاص على موقع 
صل بالتوا "فايسبوك"ونشر بيانًا على حسابه الخاص طالب خالله أعضاء الكنيست ومتابعيه على 

بالغه بأن القدس هي عاصمة إسرائيل.  مع الرئيس زيمان وا 
  4/9/2016الحياة، لندن، 

 
 العسكرية؟ "إسرائيل"كيف تعمل واشنطن على الحد من صناعات : وقع عبري م .21

العبري، التابع لصحيفة "معاريف" اإلسرائيلية أمس  NRGذكر موقع  :ـترجمة خاصة  -تل أبيب 
ى المسؤولين اإلسرائيليين من السياسة الجديدة التي تتبعها إدارة الرئيس الجمعة، أن هناك مخاوًفا لد

 األميركي باراك أوباما بشأن الصناعات العسكرية وخاصًة فيما يتعلق بطائرات بدون طيار.
وبحسب الموقع، فإن المسؤولين اإلسرائيليين أبدوا مخاوفهم الكبيرة من السياسة الجديدة لإلدارة 

الحد من استخدام وبيع طائرات بدون طيار ألغراض عسكرية. معتبرين أن ذلك يحد األميركية بشأن 
 كثيرا من الصناعات العسكرية اإلسرائيلية وترويجها وبيعها في العالم.

ووفقا لذات المصادر  فإن مثل هذه الخطوة تلقي بظاللها القاتمة على قدرة إسرائيل في الحفاظ على 
قيد الحياة من جهة، والحفاظ على التفوق العسكري النوعي من جهة  إبقاء صناعاتها العسكرية على

 أخرى.
ويشير الموقع العبري، إلى أن إدارة أوباما تتخذ سياسات صارمة في هذا االتجاه، وطلبت من 
حلفائها االلتزام بمعايير تمنع استخدام طائرات بدون طيار ألغراض عسكرية وضرب أهداف "إرهابية" 

 .في مختلف العالم
واعتبر المسؤولون اإلسرائيليون سياسات أوباما الجديدة بأنها ستلحق ضررا حقيقيا لنظام األمن في 
إسرائيل، خاصًة وأن الطائرات بدون طيار ُتعد العامود الفقري للعمليات في مكافحة "اإلرهاب"، وأن 

 ملها.مثل هذه السياسات ستعمل على شل الصناعات العسكرية الدفاعية في إسرائيل بأك
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ويشير الموقع إلى أن واشنطن تضغط على ألمانيا للتخلي عن صفقة أبرمتها مع إسرائيل الستئجار 
طائرات بدون طيار الستخدامها في حربها ضد "اإلرهاب". ولفت إلى أن هذه السياسات الجديدة 

متوترة بسبب إلدارة أوباما ستزيد من الخالفات بين واشنطن وتل أبيب، خاصًة وأن العالقة ال زالت 
 حزمة المساعدات األميركية العالقة نتيجة بعض الخالفات.

 3/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 الف وحدة استيطانية في القدس والضفة خالل الشهر الماضيآ عشرة: المصادقة على "أريج" .21
ت المصـادقة حكومـة االحـتالل قـرر  أن" أريـ " التطبيقيـة األبحـاثكـد معهـد : أنجيـب فـراج -بيت لحـم 
الضــفة الغربيــة ومدينــة  أنحــاءالف وحــدة ســكنية اســتيطانية فــي مختلــف آنحــو عشــرة  بإنشــاءوالشــروع 

 القدس المحتلة.
قــررت حكومــة  إذخــالل الشــهر المنصــرم،  اإلســرائيليةلالنتهاكــات  أريــ جــاء ذلــك خــالل رصــد معهــد 

الشــمال مــن  إلــىســتوطنة جيلــو وحــدة اســتيطانية فــي الجــزء الجنــوبي الشــرقي لم 2500االحــتالل بنــاء 
وحـدة فـي مسـتوطنة بسـغات زئيـف شـمال القـدس المحتلـة وكـذلك المصـادقة علـى  62بيت لحم، وبناء 

وحــــدة فــــي مســــتوطنة مــــوديعين فــــي الجــــزء الغربــــي مــــن محافظــــة رام هللا والبيــــرة، وكــــذلك  4200بنــــاء 
دس المحتلـة ، كمـا كشـف وحـدة اسـتيطانية فـي مسـتوطنة رامـوت شـمالي القـ 700المصادقة على بنـاء 

وحـدة  149وحدة اسـتيطانية فـي مسـتوطنة بسـغات زئيـف، و 325النقاب عن العمل حاليا على اضافة 
وحـدة سـكنية فـي مسـتوطنة  96وحـدة سـكنية فـي النبـي يعقـوب، و 78سكنية في مستوطنة هار حوما، 

 م رفاهية المستوطنين.موديعين الى جانب المحال التجارية والحدائق وغيرها من المنشآت التي تخد
وحـدة ســكنية اسـتيطانية فــي مدينــة  28نـه يجــرى العمـل علــى تنفيـذ مخطــط جديـد لبنــاء أ، التقريــر وأفـاد

بنـاء نحـو  إقـرار إلـى إضـافةهـذا  ،مسـتوطنة جديـدة فـي المنطقـة إقامـة إلـىالـذي يـؤدي  األمـرالخليل، 
المحيطة بالقدس والمقامة على في عديد من المستوطنات  463وحدة في مستوطنة هار حوماة و 300

بلديـة االحـتالل بالقـدس فـي العاشـر مـن ذات الشـهر  أعلنـتمحافظتي بيت لحم ورام هللا. كمـا  أراضي
عــن مناقشــتها لمشــروع جديــد لبنــاء كنــيس وبركــة ميــاه فــي منطقــة جبــل المكبــر، جنــوب مدينــة القــدس، 

 .فلسطينية لصالح تنفيذ هذا المشروع أراضيبحيث سيتم مصادرة 
 3/9/2016القدس، القدس، 
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 لن يتعلموا ما يمليه نتنياهو طالبنااللجنة الشعبية بأم الفحم:  .22
ـــاح العـــام : ربيـــع ســـواعد ـــا حـــول افتت ـــة أم الفحـــم، يـــوم الســـبت، بياًن ـــة الشـــعبية فـــي مدين أصـــدرت اللجن

ة، بنيــامين الدراســي، متطرقــة مــن خاللــه إلــى نتــائ  البجــروت ومنــددة بزيــارة رئــيس الحكومــة اإلســرائيلي
 نتنياهو، لطمرة الزعبية.

نه "في هذا السياق ال يمكننا إال أن نتطرق لزيـارة رئـيس الحكومـة نتنيـاهو االسـتفزازية لمدرسـة وقالت إ
وكلمته االستعالئية التي وجهها للجماهير العربية ومطالبته بدراسة تـاري  اليهـود والدولـة  طمرة الزعبية

 اليهودية وتعلم اللغة العبرية".
وتابعــت أن "أوالدنــا ســـيتعلمون مــا يريدونـــه ومــا يرغبونـــه هــم ولــيس مـــا يريــده نتنيـــاهو وأعوانــه، حيـــث 

احــتالل وطــنهم علـــى أيــدي الصـــهاينة ســيتعلمون ويدرســون تـــاري  شــعبهم وتــاري  نكبـــة شــعبهم وعـــن 
وسيتعلمون أيضا عن وطنهم المسلوب وعن العنصرية وجرائم االحتالل وهويتهم الوطنية الفلسـطينية، 
ــــة  ــــى تعلمهــــم للغــــتهم العربي ــــدفاع عــــن شــــعبهم، أضــــف إل كمــــا وســــيتعلمون كيفيــــة ممارســــة حقهــــم بال

م وتعيقــوا تقــدمهم ونجــاحهم بتمييــزكم فــي والرياضــيات والفيزيــاء والمــوطن والجغرافيــا، فــأنتم مــن تمنعــوه
 كل شيء".

واختــتم البيــان "أوالد طمــرة الزعبيــة وأم الفحــم والناصــرة والطيبــة ســيتعلمون مــا يريــدون ولــيس مــا تريــده 
 ".نتنياهوأنت يا 

 3/9/2016، 48عرب 
 

 بالمدفعية شمال قطاع غزة  تقصفقوات االحتالل  .23
، بالمدفعيـة منـاطق زراعيـة األحـدعة مبكرة من فجر اليـوم قصفت قوات االحتالل في سا ":وفا" –غزة 

 .إصاباتيبلغ عن  أنشمال قطاع غزة، دون 
دبابات االحتالل المتمركزة في محيط المواقع العسكرية الجاثمة على الشريط الحـدودي شـمال  وأطلقت

وتـزامن ذلـك بيت الهيا قذيفتين صوب أراضي زراعية شمال البلدة، دون أن يبلغ عن وقـوع إصـابات. 
 مع تحليق مكثف لطائرات االستطالع اإلسرائيلية في سماء المنطقة.

، منازل المواطنين شـرق مخـيم األحدالرشاشة فجر اليوم  أسلحتهاكما استهدفت قوات االحتالل بنيران 
"وفا"، أن قوات االحـتالل المتمركـزة فـي موقـع ـالمغازي وسط قطاع غزة. وذكر مواطنون من المنطقة ل

الرشاشـــة صـــوب  أســـلحتهامطيبـــق" العســـكري علـــى الخـــط الفاصـــل شـــرق المخـــيم، فتحـــت نيـــران  وأبـــ"
 .إصاباتيبلغ عن  أنومنازل المواطنين في المنطقة، دون  أراضي

 4/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 الماضي أغسطسآب/ منشأة خالل  13مقدسيا  ويهدم  33االحتالل يبعد  .24
فـي القـدس المحتلـة خـالل شـهر  "اإلسـرائيلية"جملة مـن االنتهاكـات  "وةمركز معلومات وادي حل"رصد 
 .أغسطس الماضي آب/

 33ســلطات االحــتالل أبعــدت الشــهر الماضــي إن وقــال مركــز المعلومــات فــي تقريــره الشــهري، أمــس، 
 ةخمسمواطنًا عن األقصى، بينهم امرأة، وثالثة من موظفي األوقاف، وثالثة فتية، لفترات تتراوح بين 

 شهور. أربعةأيام و 
 .منشأة في المدينة المقدسة خالل الشهر الماضي 13ورصد المركز هدم 

 4/9/2016، الشارقة، الخليج
 

 األقصى ويشدد إجراءاته االستفزازيةالمسجد االحتالل يغلق سلوان جنوبي  .25
وب ، أمـــس، علـــى إعـــادة غلـــق مـــدخل بلـــدة ســـلوان جنـــ"اإلســـرائيلي"أقـــدمت قـــوات االحـــتالل : وكـــاالت

المسجد األقصـى وشـددت مـن إجراءاتهـا األمنيـة االسـتفزازية. وقالـت مصـادر فلسـطينية إن أجـواء مـن 
التوتر الشديد تسود بلدة سلوان في ظل تصعيد إجراءات االحتالل، خاصة إعـادة إغـالق مـدخل البلـدة 

ية مــــن جهــــة حــــي وادي حلــــوة األقــــرب إلــــى الجــــدار الجنــــوبي للمســــجد األقصــــى بالمكعبــــات اإلســــمنت
ــــذ ســــاعات صــــباح أمــــس، فــــي الشــــوارع الرئيســــية  ""اإلســــرائيلية""الضــــخمة. كمــــا انتشــــرت القــــوات  من

والطرقات الفرعية وتوقيفها الشبان الفلسطينيين للتدقيق في هوياتهم وتفتيش مركبات المـواطنين بشـكل 
 استفزازي.

الرئيســي وقــاموا وكــان ســكان حــي وادي حلــوة قــد احتجــوا مســاء أمــس األول علــى إغــالق مــدخل الحــي 
بإزالــة الحــواجز للــتمكن مــن إدخــال مركبــاتهم، إال أن قــوات االحــتالل أعــادت إغــالق المــدخل واعتقلــت 

 اثنين من السكان واحتجزت مركبتيهما. 
 4/9/2016، الشارقة، الخليج

 
 الماضي أغسطسآب/ من السفر خالل  فلسطينيا   229االحتالل يمنع  .26

منعــت قــوات االحــتالل اإلســرائيلي، خــالل شــهر آب/أغســطس : حمحمــود قــدي، محمــد منــى -رام هللا 
مواطنا فلسطينيا من السفر خارج األراضي المحتلة عن طريـق معبـر "الكرامـة"، المنفـذ  229الماضي، 

 الوحيد الذي يصل الضفة الغربية بالعالم الخارجي عبر األردن.
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(، إن االحـتالل أعـاد خـالل شـهر 3/9وقالت الشرطة الفلسطينية برام هللا في بيان صحفي يوم السـبت)
فلســـطينيا مـــن معبـــر "الكرامـــة"، ومـــنعهم مـــن الســـفر لــــ "دواٍع أمنيـــة"، دون إيضـــاح  229آب الماضـــي 

 ماهيتها.
 3/9/2016قدس برس، 

 
 سنوات بسبب القيود اإلسرائيلية عشر الخضري: إعادة إعمار غزة قد تمتد لـ .27

"اللجنــة الشــعبية لمواجهــة الحصــار" النائــب جمــال  حــذر رئــيس: زينــة األخــرس ،إيهــاب العيســى -غـزة 
الخضــري، مــن أن عمليــة إعمــار مــا دمرتــه إســرائيل فــي قطــاع غــزة خــالل العــدوان العســكري األخيــر 

، قد تمتد لعشر سنوات بسبب القيود اإلسرائيلية المفروضة على عمليـة إدخـال مـواد 2014صيف عام 
 البناء إلى أراضي القطاع المحاصر. 

خضري في تصريح صحفي يوم السبت، أن االحتالل ال زال يقنن دخول مواد البنـاء وال يسـمح وأكد ال
 سوى بدخول كميات محدودة للمؤسسات الدولية واإلعمار والمصانع. 

وطالــب بمضــاعفة الكميــات الــواردة لغــزة مــن مــواد البنــاء بحــد أدنــى يتجــاوز ســتة آالف طــن مــن مــادة 
عملية اإلعمار بصورة أفضل ومحاولـة تجـاوز األزمـات وحاجـات  سمنت يوميًا، وذلك لضمان سيراإل

 السوق والقطاع الخاص. 
وأشار إلى أن أصحاب البيوت المدمرة بعد عامين من انتهاء العدوان ما زالوا مشردين ما بين المنازل 
المتنقلــة "كرفانــات" أو بيــوت تعرضــت للقصــف وغيــر صــالحة للســكن، أو بيــوت مســتأجرة غيــر مؤهلــة 

 تيعاب هذه األسر. الس
ودعا رئيس "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" المجتمع الـدولي والمـانحين إلـى التحـرك العاجـل إلنقـاذ 
العائالت الفلسطينية المشردة، مشـددًا علـى ضـرورة رفـع الحصـار بشـكل كامـل وفـتح كـل المعـابر لتـتم 

 عملية تبادل تجاري طبيعية.
 3/9/2016قدس برس، 

 
 ل تستهدف صيادين ومزارعين فلسطينيين في قطاع غزةنيران االحتال  .28

اســتهدفت قــوات جــيش االحــتالل اإلســرائيلي، صــباح يــوم الســبت، صــيادين ومــزارعين فلســطينيين فــي 
 قطاع غزة برصاص قواتها الحي.

وأفاد مراسل وكالة "قدس برس"، بـأن زوارق االحـتالل أطلقـت نيرانهـا تجـاه قـوارب عـدد مـن الصـيادين 
 ين قبالة بحر منطقة "السودانية" شمال غرب قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.الفلسطيني
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وذكـــرت المصـــادر، أن االســـتهداف اإلســـرائيلي للصـــيادين الفلســـطينيين أجبـــرهم علـــى مغـــادرة البحـــر، 
 وحال دون ممارستهم ألعمالهم.

موعـة مـن المـزارعين وفي سياق متصـل، أفـاد شـهود عيـان بـإطالق قـوات االحـتالل للنيـران صـوب مج
 الفلسطينيين أثناء ممارسة أعمال الفالحة شرق الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفــي حــين لــم يــتم تســجيل إصــابات فــي صــفوف المــزارعين الفلســطينيين  إال أنهــم ُأجبــروا علــى وقــف 
 عملهم في أراضيهم واالبتعاد عن المكان، خشية االستهداف اإلسرائيلي.

 3/9/2016قدس برس، 
 

 .. إغالق معبر "رفح" مع نهاية اليوم األول لفتحه غزة .29
أغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري مساء يوم السبت، بعدما : زينة األخرس، والء عيد -غزة 

فتحته صباحًا بشكل استثنائي في كال االتجاهين، لسفر الحاالت اإلنسانية في قطاع غزة، وعودة 
 العالقين.

ن ثماني حافالت وأربع سيارات إسعاف غادرت قطاع غزة باتجاه الجانب وقال مراسل "قدس برس"، إ
ووصلت عدة حافالت تحمل عالقين فلسطينيين من  المصري، في اليوم األول لفتحه استثنائيا.

 الجانب المصري إلى قطاع غزة.
السفر وكانت "هيئة المعابر والحدود"، التابعة لوزارة الداخلية بغزة، أكدت في تصريح صحفي، أن 
 يومي السبت واألحد، سيكون مخصًصا للطلبة والمرضى وأصحاب اإلقامات والجوازات األجنبية.

كما فتحت السلطات المصرية معبر رفح لثالثة أيام خالل األسبوع الماضي، لسفر الحجاج من 
 قطاع غزة إلى السعودية.

 3/9/2016، قدس برس
 

 لتسهيل حركتها؟ أردنيةنمرة  اإلسرائيليةمنح المركبات كيف ت   .31
التي تدخل المملكة يتم  اإلسرائيليةقال مدير معبر وادي األردن الرائد فراس ملكاوي إن المركبات 

استبدال لوحة أرقمها بأخرى أردنية في حال دخولها من المعبر الشمالي لألراضي األردنية، معتبرا أن 
 .هذا اإلجراء روتيني مع كافة المركبات اإلسرائيلية دون غيرها

 وأوضح ملكاوي أن المركبات التي تحمل أي لوحة أجنبية أخرى تدخل كما هي.
وتداول مسافرون عبر معبر وادي األردن صورا ألفراد من الجمارك األردنية أثناء قيامهم بتبديل 

 لوحات أرقام لمركبات إسرائيلية بلوحة أردنية تسهل حركتها داخل حدود المملكة.
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ـ"السبيل" اآللية التي تتم من خاللها منح النمرة األردنية للمركبات وبين الملكاوي في تصريح ل
اإلسرائيلية، مؤكدا أن منح اللوحات بصفة مؤقتة مدرج على نظام محوسب، وليس مجرد نمرة وهمية، 
الفتا إلى أن هذه المركبات تخضع لنظام المخالفات المرورية ويمكن مخالفتها تحريريا في حال 

خالفة، إذ يتم تسجيلها على الدفتر المرفق بلوحة األرقام األردنية التي حصل رتكب سائقها أي ما
 عليها.

 4/9/2016السبيل، عمَّان، 
 

 وذووه يطالبون باإلفراج عنه شهراالحتالل يعتقل مواطنا  أردنيا  منذ  .31
، ئيلياإلسرا( عامًا، يومه الثالثين في سجون االحتالل 47العملة ) إبراهيميقضي المواطن األردني 

 وذلك بعد اعتقاله على أحد المعابر الحدودية بين األردن واألراضي الفلسطينية المحتلة.
أنجز  أنعودته من فلسطين، بعد  أثناء، انه اعتقل منذ ثالثين يومًا إبراهيموقال ذوو المواطن 

 معامالت البطاقات الشخصية لبناته الثالثة وقيامه بزيارة إلى شقيقته في فلسطين.
روا إلى أن ابراهيم كان قد زار األراضي الفلسطينية المحتلة قبل سنة تقريبًا، ولم يكن مطلوبًا في وأشا
 قضية سواء ال في األردن وال فلسطين. أي

انه لم يتمكن من زيارته،  إال، إبراهيموبينوا أن نادي األسير الفلسطيني وكل محاميًا للدفاع عن 
 زيارة المعتقل إال بعد انقضاء شهر على توقيفه.فبحسب القانون اإلسرائيلي ال يسمح ب

 4/9/2016السبيل، عمَّان، 

 
 ثانية إلى قطاع غزة إنسانيةتركيا ترسل شحنة مساعدات  .32

قطاع غزة من الساحل  إلىب: اعلن مسؤول تركي أمس، أن بالده أرسلت مساعدات .ف.أ -أنقرة
 ية بين إسرائيل وأنقرة.الجنوبي للبالد للمرة الثانية منذ عودة العالقات الطبيع
ميناء أشدود غادرت ميناء مرسين الجمعة  إلىوقال المسؤول إن سفينة مساعدات إنسانية متجهة 

 ."االتفاق إلىغزة منذ التوصل  إلىفي ثاني شحنة كبيرة من المساعدات اإلنسانية "
دراجة كرسي متحرك والف  100وأوضح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن أنقرة أرسلت 

كما احتوت الشحنة على  ألف قطعة مالبس. 300هوائية ومئة ألف حقيبة مدرسية وقرطاسية و
  طنًا زيتًا نباتيًا، بحسب المسؤول. 95طنًا سكرا و 64طنًا من األرز و 170وطنًا من الطحين  1,288
 ./ سبتمبرلأيلو  12في  "نتوقع توزيع هذه المواد على سكان غزة قبل عيد )األضحى( المقبل"وقال 

 4/9/2016األيام، رام هللا، 
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 السعودية تنفي التعاقد مع شركة إسرائيلية لتأمين الحج .33
نفت سفارة المملكة بالقاهرة صحة ما نشرته بعض وسائل اإلعالم المصرية : محمد حفني -القاهرة  

تأمين أساور نقال عن موقع اإلذاعة العبرية، بشأن تعاقد المملكة مع إحدى الشركات اإلسرائيلية ل
 حجاج بيت هللا الحرام خالل موسم الح .

وأكدت السفارة في بيان لها عدم صحة كافة المزاعم التي أوردها موقع اإلذاعة العبرية في هذا الشأن، 
وأهابت بكافة وسائل اإلعالم توخي الدقة والحذر عند تناقل مثل تلك المزاعم، والتواصل مع القسم 

أكد قبل نشر مثل هذه األخبار الكاذبة، وذلك حفاظا على مصداقية وسائل اإلعالمي في السفارة للت
 اإلعالم أمام الرأي العام.

جي "الجمعة أن المملكة العربية السعودية تعاقدت مع شركة  يوموكان موقع اإلذاعة العبرية قد زعم 
التي تستطيع تحديد  "جي بي إس"اإلسرائيلية لتأمين أساور إلكترونية للحجاج مزودة بتقنية  "فور إس

 موقع أي حاج في أي لحظة.
 4/9/2016عكاظ، 

 
 إلى جانب الشعب الفلسطيني ا  شعب ة  على وقوف تونس قيادوفد تونسي يؤكد   .34

زيارته التي جاءت تلبية لدعوة كريمة من الرئيس  أن، زار فلسطين أكد وفد التونسي": وفا" –رام هللا 
 ع فلسطين وشعبها الصامد فوق أرضه.محمود عباس، تأتي في سياق التضامن م

الوفد على وقوف تونس وقيادتها وشعبها إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة  أعضاءوشدد 
شعبهم الفلسطيني جراء االحتالل على  أبناءهم شاهدوا معاناة أنفي الحرية واالستقالل، مشيرين إلى 

 ولهم إلى بلدهم الثاني فلسطين.أرض الواقع، من خالل محاولة االحتالل عرقلة وص
 3/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 االتحاد العام للصحفيين العرب يطالب بتدخل فوري لحماية الصحافة واإلعالم في فلسطين .35

طالب االتحاد العام للصحفيين العرب، المنظمات الدولية بالتدخل الفوري لحماية الصحافة واإلعالم 
 في فلسطين.

يس االتحاد مؤيد الالمي بشدة، في بيان صحفي، يوم السبت، إغالق قوات االحتالل وأدان رئ
 اإلسرائيلي محطة سنابل اإلذاعية بمحافظة الخليل، واعتقال خمسة من الصحفيين العاملين فيها.

وأكد البيان، أن هذا اإلجراء يعتبر انتهاكا صارخا لكل المواثيق واألعراف الدولية بحق اإلعالم 
طيني، ويندرج في إطار سلسلة طويلة من االنتهاكات المتواصلة، مطالبا كافة المنظمات الدولية الفلس
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بالتدخل الفوري لحماية قضية الصحافة واإلعالم في فلسطين ووقف هذه االنتهاكات الهمجية، 
خالء سبيل الصحفيين المعتقلين. جبار قوات االحتالل على إعادة فتح محطة سنابل وا   وا 

 3/9/2016لجديدة، رام هللا، الحياة ا
  

 جراحية بمجمع الشفاء بغزة ا  الهالل األحمر القطري يفتتح أقسام .36
افتتح الهالل األحمر القطري ووزارة الصحة الفلسطينية قسمي جراحة وقسطرة القلب وقسم األشعة 

 9,446,000بمبنى الجراحات التخصصي بمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بموازنة إجمالية بلغت 
 دوالر.

وشارك بحفل االفتتاح استشاري البنك اإلسالمي للتنمية ووفد من المكتب التمثيلي للهالل األحمر 
القطري بقطاع غزة ولفيف من المؤسسات الصحية وطواقم وزارة الصحة الفلسطينية وممثلين عن 

 المستشفى الميداني األردني بغزة.
نصار مدير المكتب التمثيلي للهالل األحمر القطري إلى أشار الدكتور أكرم  االفتتاحوخالل مراسم 

أن تدشين مبنى الجراحات التخصصي يعّد من أهم المشاريع االستراتيجية لوزارة الصحة، كما أن 
قسم األشعة يأتي ضمن مشروع تجهيز مبنى الجراحات التخصصي بتمويل من برنام  دول مجلس 

 18اإلجمالية  تكلفتهة البنك اإلسالمي للتنمية الذي تبلغ التعاون الخليجي إلعادة إعمار غزة وبإدار 
مليون دوالر أمريكي، حيث نأمل من خالل هذه المشاريع إحداث نقلة نوعية في عمل القطاع 

 الصحي في قطاع غزة".
 4/9/2016، الدوحة، الشرق 

 

 سالمال على جهود يؤثر سلبا  و روسيا: االستيطان غير قانوني  .37
 م قانونية سياسة االستيطان على األرض الفلسطينية.أكدت روسيا مجددا عد

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أن موسكو ترى أن تنفيذ المشاريع االستيطانية على 
األرض الفلسطينية يؤثر سلبا على الجهود التي تبذل من أجل إنشاء ظروف الستئناف محادثات 

 سالم حول التسوية بين البلدين.
وحدة  285البيان "تلقت موسكو بقلق بالغ الرسائل حول موافقة السلطات اإلسرائيلية على بناء وقال 

استيطانية جديدة في المستوطنات اإلسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية، وكذلك إضفاء الشرعية 
ون منشأة استيطانية في مستوطنة عوفاريم التي شيدت د 179في الوقت نفسه وبأثر رجعي لـ

 التراخيص الرسمية الالزمة".
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وتابع البيان: "وفي هذا الصدد، نؤكد من جديد الموقف المبدئي لروسيا وكامل المجتمع الدولي حول 
عدم قانونية هذه النشاطات على األراضي الفلسطينية المحتلة، ونعتقد أن تنفيذ المشاريع اإلسرائيلية 

يئة الظروف المناسبة الستئناف مفاوضات السالم على المذكورة سيؤثر سلبا على الجهود الجارية لته
 مبدأ حل الدولتين".

 4/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 شبان بسجون السلطة ستة"األورومتوسطي" يطالب باإلفراج الفوري عن  .38
طالب المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان، األجهزة األمنية التابعة للسلطة  باإلفراج : جنيف
ري عن المعتقلين الفلسطينيين الستة، في سجن "بيتونيا" غرب رام هللا، المضربين عن الطعام منذ الفو 

احتجاجًا على اعتقالهم للشهر الخامس على التوالي دون توجيه الئحة  أغسطس الماضي  نهاية آب/
 اتهام.

، إن أجهزة السلطة وقال المرصد في بياٍن يوم السبت، تلقى "المركز الفلسطيني لإلعالم" نسخًة عنه
 23عاما(، ومحمد حرب )19أبريل الماضي كال من: هيثم سياج ) األمنية اعتقلت في شهر نيسان/

عاما (، ثم ما لبثت أن اعتقلت ثالثة شبان آخرين وهم: سيف اإلدريسي  33عاما(، وباسل األعرج )
يعهم من محافظات عاما(، وجم 21عاما(، وعلي دار الشي  ) 19عاما(، ومحمد السالمين ) 26)

 الضفة الغربية.
وأشار إلى أن "الشبان الستة، تنقلوا في أكثر من مركز احتجاز وتعرضوا خاللها لتعذيب شديد 
ومعاملة سيئة، وفق عائالتهم، إلى جانب وضعهم في العزل االنفرادي في األيام األولى الحتجازهم 

 لدى جهاز المخابرات.
لمتحدثة باسم المرصد األورومتوسطي: "إن مواصلة األجهزة األمنية من جهتها، قالت "ساندرا أوين"، ا

اعتقاالتها دون تهم معلنة، ُيعّد انتهاكًا واضحًا للمواثيق واألعراف الدولية، ويتعارض مع التزامات 
 السلطة الفلسطينية بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان".

ة بضرورة اإلفراج العاجل عن الشبان المعتقلين، وطالب األورومتوسطي في نهاية بيانه أجهزة السلط
وتطبيق ضمانات المحاكمة العادلة، داعيًا إلى محاسبة ومعاقبة من يثبت قيامه بتعذيب المعتقلين 

 بأية صورة من الصور.
 3/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 العقل الصهيوني .39
 د.خالص جلبي

اية لقضيته، بما فيها أفالم السينما ولو تمنيًا كما جاء يمتاز العقل الصهيوني بثالث: توظيف الدع
في الفيلم الذي تصوروا فيه حرق هتلر ومن حوله من القيادة النازية أمثال جوبلز وزير الدعاية 
وجورن  ماريشال الجو، في دار سينما بباريس على يد اليهودية المنتقمة شوشانا! والثانية إيقاظ 

واالنتقام من أشباح غير موجودة، كما في إحضار األطفال سنويًا  ماض ميت يحرض على الكراهية
يهودي انتحارًا جماعيًا، حين حوصروا من الجنود الرومان، على  900حيث انتحر  "مسادا"إلى قلعة 

م بعد تدمير القدس ونهب معبده، فيهتف األطفال في مكبرات 72يد القائد الروماني تيتيوس عام 
ن تعالوا فسوف نقاتلكم! أما الثالثة فهي ابتزاز العالم بكل صورة ممكنة، الصوت لجنود وهميين، أ

عبر تعويضات ال تنتهي، لما أصابهم على أيدي النازيين، فمفاعل ديمونة النووي تم تمويله بماركات 
ألمانية، وتقنية فرنسية، وموافقة أميركية، كي تكون إسرائيل مقدمة البارجة الغربية في المنطقة، في 

الذي دفع فيه العرب فاتورة  "الربيع العربي"اجهة أي تغيير محتمل في المنطقة، كما كان حال مو 
 مخيفة من الضحايا، حيث قّوت إسرائيل ظهر األسد في دمشق، كي يقتل نصف مليون إنسان.

ب ومع هذا فغلطة الشاطر بألف كما يقول المثل! وغلطة إسرائيل أيضًا ثالثية األبعاد، أولها أن الغر 
ضحك عليهم فأرسلهم إلى أرض تغلي كراهية لهم. قال الغرب: كل من يقتل فيها، صهيونيًا أم عربيًا 

 كان، فهو يخدمنا، وأريح لنا أن يقتتلوا ويتفانوا.
السوداني في  "قاسم حمد"والثانية هي تعميق الشرخ بين المسلمين واليهود ألف سنة أخرى، بل إن 

ع انشطارا في التاري  مع غلطة بني صهيون في قدومهم إلى األرض يتوق "األلفية الثانية"كتابه 
المقدسة، التي لم تكتب لهم ال قديمًا )حين قالوا إن فيها قوما جبارين(، وال حديثا )إذ سوف يخرجون 

 عامًا(. 170منها كما خرج منها الصليبيون يجرون أذيال الخيبة والحسرة والندامة في حرب دامت 
خيرة فهي أن والدة إسرائيل كانت باألساس خطًأ في خطأ، في بناء دولة قومية في أما الثالثة واأل

وألقينا على "عصر انتهت فيه موضة القوميات، مما يذكّ ر بقصة سليمان الذي قال عنه القرآن: 
 ، وهو ما سيحصل لجسد إسرائيل الميت."كرسيه جسدًا ثم أناب

لنووي( يعرف أن السالم لن يحدث في أي يوم بين ومن يتتبع قصة بناء سالح المعبد )السالح ا
، اليهودي "فعنونو"العرب واليهود في هذه المنطقة إال بتحول ثقافي عميق، كما انتبه إلى ذلك 

المغربي الذي كشف السر عن سالح المعبد. لكن التاري  ينقل لنا أن الدياسبورا اليهودية بقيت كما 
 منكفئة على نفسها ال تمتزج بالمجتمع المحيط بها. "وزاباروخ سبين"وصفها الفيلسوف اليهودي 
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وفي هذا الصدد فإن تصرف األمم حيال األحداث تختلف اختالفًا كبيرًا بين تصرف ألماني وآخر 
أميركي وتصرف ياباني. لذلك يقولون: لو أن حشرة وقعت في فنجان قهوة يشربه شخص ما في 

الشارع بكل أرستقراطية، في دولة إمبراطورية غابت مقهى، فإن البريطاني سوف يرمي الكأس إلى 
عنها الشمس، بينما يرمي األميركي بالحشرة ويتابع شرب القهوة، ذلك أنه رجل عملي نفعي، أما 
الصيني فسوف يأكل الحشرة ثم يتابع شرب القهوة مستمتعًا بها، فيما يبيع الصهيوني الحشرة 

لقنوات اإلعالمية مدعيًا أنه ال يشعر باألمان قط، وأن للصيني، والقهوة لألميركي، ويبكي في كل ا
نصف دول العالم تمارس عليه هولوكوستا جديدا بخطر اإلبادة باألسلحة الجرثومية، ثم يطلب من 

 األمم المتحدة معاقبة صاحب المقهى من خالل جعله يقدم القهوة له مجانًا حتى نهاية القرن!
 3/9/2016االتحاد، أبو ظبي، 

 
 وغدا االستيطان والقدس يا معالي الوزير… اإلرهاب اليوم .41

 علي الصالح
لست هنا بصدد التطاول على الشعب المصري، معاذ هللا، فهو فوق التطاول واألهم أن له في نفسي 

 معزة وفي قلبي محبة، وأكن له كل التقدير والمودة.
ابه واقتصاده من أجل فهو االكثر عراقة من بين الشعوب العربية واألكثر تضحية وعطاء بشب

فلسطين فهي عمقه القومي، وهو الشعب العربي األكثر رفضا للتطبيع مع إسرائيل وأقل لهاثا وراءه 
سيئة الصيت، التي وقعها أنور السادات في  "كامب ديفيد"عاما على معاهدة  38رغم مرور حوالي 

ل حتى اصبح رئيسا للوزراء مع رئيس الوزراء االسرائيلي مناحيم بيغن، الذي ظ 1978سبتمبر  17
من الشخصيات غير المرغوب فيها حتى على االرض البريطانية، لدوره في العمليات اإلرهابية التي 
نفذتها عصاباته في فلسطين ومنها، عملية نسف فندق الملك داوود الذي ال يزال قائما باالسم نفسه 

 في القدس.
السعودية مع  "فرقة اللواء عشقي"لذي اجتمعت فيه والشيء بالشيء يذكر فان هذا الفندق هو نفسه ا

دروري غولد مدير عام وزارة الخارجية اإلسرائيلية الذي يقود حملة دبلوماسية لتحسين العالقات مع 
 10بعض الدول االفريقية، وزار دولة االمارات العربية وحل فيها ضيفا رسميا لثالثة أيام قبل حوالي 

 في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبو ظبي.أشهر لفتح ممثلية السرائيل 
ما علينا.. أقول قولي هذا مسبقا ال لسبب غير أنني أعلم ومن خالل تجاربي، مدى حساسية اإلخوة 

 "يمسحون به األرض"المصريين بشكل عام، ازاء أي انتقادات خارجية للنظام الحاكم، رغم انهم 
ون مصدر االنتقاد والهجوم خارجيا، فتراهم ينسون صبحا ومساء، لكن األمر يختلف عندما يك
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انتقاداتهم الالذعة للنظام وغضبهم منه ويغضون الطرف عن اخطائه وظلمه ويلتفون حوله مدافعين 
عنه، طبعا ال حبا به، بل رفضا لما يرونه خطأ، تدخال خارجيا في شؤونهم.. وهذه مالحظة استقيتها 

 ن وهم كثر.من خالل عالقاتي وصداقاتي مع مصريي
وهذا هو مدخلي إلى موضوع مقال اليوم وهو التصريحات الصاعقة التي صدرت عن رئيس 
الدبلوماسية المصرية سامح شكري في األسبوع الماضي، لم نسمعها من مؤيدي اسرائيل، التي رفض 
فادة من اكبر  فيها وصف اسرائيل بدولة إرهاب.. تصريحات يمكن أن تستخدمها اسرائيل كسالح وا 
دولة عربية، لصالحها في حال أوصلت السلطة الفلسطينية ملف جرائم االحتالل وقتل االطفال الى 

 محكمة الجنايات الدولية في الهاي في هولندا.
حاولت وزارة الخارحية المصرية إعطاء تفسيرات وتبريرات، ولكنها لم تفلح في دفاعها عن وزيرها، 

لحرب االسرائيلي افيغدور ليبرمان اليميني العنصري بعد ان تلقى الشكر واإلشادة من وزير ا
المتطرف، ال من الصديق بنيامين نتنياهو الذي وصلت المودة بين الوزير وبينه الى حد مشاهدة 

يوليو الماضي، في مقر  10المباراة النهائية على كأس األمم االوروبـيــة بين البرتغال وفرنسا في
 جواء ودية.نتنياهو في القدس المحتلة، وفي ا

وكان شكري يقوم في حينها بأول زيارة لوزير خارجية مصري منذ عشر سنوات وذلك للتروي  الفكار 
رئيسه عبد الفتاح السيسي، التي طلع علينا بها في اآلونة االخيرة، من دون سابق انذار، أفكار حول 

الفرنسية التي هي نفسها طرحت مبادرة إقليمية كان قد نادى بها نتنياهو نفسه، للتحايل على المبادرة 
للتحايل على المبادرة الفلسطينية التي كانت تعتمد باالساس على مفاوضات مكثفة وفق جدول زمني 

، وتختتم بإعالن الدولة الفلسطينية على كامل الضفة 2016محدد كان يفترض أن ينتهي في أواخر 
 ليه، وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.الغربية مع تبادل أراض متساوية بالقيمة والمقدار، متفق ع

ووقعت خطيئة الوزير شكري الدبلوماسية الكبرى برفضه وصف القتل اإلسرائيلي لألطفال 
الفلسطينيين بإرهاب دولة، مبررا ذلك بتفسيرات ومصطلحات وتعريفات دولية لإلرهاب، وذلك خالل 

 ر وزير الخارجية.لقاء مع أوائل الطلبة في امتحانات الثانوية في مصر في مق
ال يمكن أن يوصف )قتل االطفال الفلسطينيين( بأنه "وقال شكري ردا على سؤال من أحد الطلبة، 

إرهاب دولة، من دون اتفاق دولي على توصيف محدد لإلرهاب، وهناك مصطلحات دولية مثل 
 إرهاب الدولة الذي تمارسه بعض الدول ضد شعوب خارج حدودها، أو قمع معارضين داخل

 ."حدودها، لكنها تدور في أطر سياسية
وأخطأ الوزير شكري في ما قاله أكثر من مرة اذا افترضنا حسن النية وأن ما قاله ليست سياسة 
النظام. الخطأ األول هو لو كان صادقا كما جاء في تبرير وزارة الخارجية إن ما قاله كان شرحا 
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مسبقا ومن دون لبس موقف النظام الواضح الذي للمصطلح الدولي إلرهاب الدولة، لكان أكد للسائل 
يعتبر ما ترتكبه اسرائيل من فظائع بحق االطفال الفلسطينيين والشعب الفلسطيني عموما، ارهاب 

 دولة.
يقول إن ارهاب الدولة هو ارهاب تمارسه دولة ضد شعب خارج حدودها.. فهل يعني  -والخطأ الثاني

نه سحب اعترافه بدولة ما قاله إن النظام المصري يعترف بال سيادة اإلسرائيلية على الضفة وغزة، وا 
دولة يا اخي حتى األمم المتحدة قالت  137فلسطين التي اعترفت بها الجمعية العامة لالمم المتحدة و

 إن اسرائيل ارتكبت أفعاال قد ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية..
في هذا االجتماع المغلق، وهذا يقود إلى التساؤل هل  والخطأ الثالث هو السماح بتسريب ما جاء

… الغرض من الخروج الى العلن على هذا النحو في هذه المسألة هو مقدمة لما هو مقبل وهو أعظم
وهل يمكن أن يأتي ذلك في سياق الثمن الذي يدفعه النظام للكيان الصــهيـوني على دعمه في 

 مواجهة االرهاب في سيناء.
كون سبب االرتياح الذي يشعر به ليبرمان ويفسر شكره وامتنانه الكبيرين للوزير شكري وهذا ربما ي

المصرية الرسمية التي نشرت خبر شكر ليبرمان،  "األهرام"ورئيسه، الذي أثار استغراب حتى صحيفة 
خالصه في أداء مهامه "تحت عنوان:  وزير الدفاع اإلسرائيلي يشكر سامح شكري على نزاهته وا 

 ، وأرفقته بإشارة تعجب! قبل أن تضطر الى حذفه من موقعها اإللكتروني."سةالمقد
، إن تصريحات شكري تعبر بشكل عميق عن مدى تفهم "فيسبوك"وقال ليبرمان في حسابه على 

الدولة المصرية ومؤسساتها السياسية والدبلوماسية للموقف اإلسرائيلي في حربها على من وصفهم 
أقدر جدا تصريحات السيد شكري، التي "د والسنوات الماضية. وأضاف: بالمتطرفين خالل العقو 

عبرت بشكل عميق عن مدى تفهم الدولة المصرية ومؤسساتها السياسية والدبلوماسية للموقف 
اإلسرائيلي في حربها على المتطرفين خالل العقود والسنوات الماضية، مواقف السيد الوزير 

ية، تعكس الواجب المنشود لحماية وتعزيز مصالح الدولتين وحكومته، قبل التصريحات اإلعالم
خالصه في أداء مهامه المقدسة  ."الصديقتين، وأشكر سيادته على نزاهته وا 

وكشف ليبرمان، في خضم نشوته عن لقاء وصفه برفيع المستوى جرى بين وزارتي الخارجية 
ة، لبحث دعم مصر السرائيل في المصرية واإلسرائيلية، حضره مندوب عن وزارة الحرب اإلسرائيلي

مجلس األمن الدولي بصفتها عضوًا غير دائم، ورئيسًا للجنة مكافحة اإلرهاب في المجلس، وقال إن 
هذا الدعم المأمول للموقف اإلسرائيلي في أي مواجهة عسكرية محتملة مع قطاع غزة، قد تنت  عن 

 يل بالصواري .تصعيد الحركات التي وصفها بالمتطرفة وتهدد أطفال اسرائ
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، فهذه اسرائيل وها هم قادتها فكلما قدمت تنازال يريدون "تعطيه شبرا يطلب مترا"وكما يقول المثل 
تنازال أكبر.. فلم يكتف ليبرمان بطلب المساعدة من مصر في موضوع اإلرهاب، بل طالبها ايضا 

ألمن، التي تطالب بالوقوف الى جانب اسرائيل ضد ما وصفها باالصوات المنكرة داخل مجلس ا
بوقف البناء االستيطاني في الضفة الغربية التي اعتبرها ارضا اسرائيلية. بعبارة اخرى فهو يريد من 

اي الضفة الغربية،  "يهودا والسامرة"النظام المصري أيضا ان يعترف بحق اليهود في االستيطان في 
في وصف الضفة  "ودا والسامرةيه"وربما قد يطلب من النظام المصري الحقا استخدام مصطلحهم 

الغربية المحتلة، وربما إسقاط كلمة المحتلة، كما أسقطتها من قبل صحيفة سعودية رغم االجماع 
الدولي على هذا المصطلح. وال استبعد ان تطلب اسرائيل من النظام المصري أيضا االعتراف 

به الحقا بتولي مهمة القضاء على بيهودية اسرائيل ونقل سفارته من تل ابيب الى القدس، وربما تطال
 حماس عسكريا حتى تتفرغ إسرائيل لمهام اكبر.

حقيقة أن ما قاله شكري يستحق عليه أكثر من وسام الشكر من أحد اكثر الوزراء في اكثر 
الحكومات االسرائيلية تطرفا وعنصرية وكرها للعرب. ألم يكن ليبرمان هو الوزير االسرائيلي نفسه 

السد العالي في أسوان. فهل ذاكرتنا قصيرة الى هذا الحد. وبحسب صحيفة  الذي هدد بقصف
قصف سد أسوان ردا على الدعم  1998اإلسرائيلية فإن ليبرمان اقترح عام  "جويش ديلي فوروارد"

المصري للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، كما أكد في تصريحات لسفراء من االتحاد 
سرائيل فإن سد 2001السوفييتي السابق في  ، بأنه إذا حدثت مواجهة عسكرية أخرى بين مصر وا 

 أسوان سيفجر.
 وبعد.. اذا كان هذا هو موقف نظام أكبر دولة عربية.. فماذا نتوقع من الصغار؟

 3/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 "داعش"المخطط الصهيوني بين الثأر اآلشوري وصناعة  .41
 ياسمين رزق 

ق.م. تاري   597بي أن اليهود لم ينسوا يومًا ثأرهم اآلشوري والبابلي منذ عام عندما تعلم أيها العر 
سبيهـــم وتشتيتهم عبر التاري ، وأن من أوائل ما حـــدث بالتزامن مع سقوط العراق واالحتالل 
األميـــركي له كان النهب المتعمد لآلثار في الموصل التي تعود إلى تلك الحقب، وتحديدًا التي تؤرخ 
هـــزيمة اليهود تلك، سُتطلق العنان لمخيلتك حول كم من الزمن تنوي إسرائيل البقاء بيننا، وكيف 
ن دمرت العالم وبقيت منفردة، ومدى قوتها التي تزداد يومًا بعد  تعتزم الوصول إلى أهدافها، حتى وا 

 "داعش"كيد أيضًا لن ُتبّرأ يوم من دون عائق، فمن حاربوهم قديمًا لم يعـــد ُيولد أمثالهم اليوم، وبالتأ
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من تهمة خدمة الصهيونية التي صنعتهم، أو أن تشكك في تعمدها تخريب آثار سورية والعراق 
لها  "داعش"لمصلحتهم لتحقق إسرائيل من خالل ذلك أهدافها على تلك األراضي، حيث تهيئ 

ألحداث الجديدة بما يناسب األرض الخالية من المالمح الزمنية أواًل، ثم تأتي لترسم هي التاري  وا
لن  ادعاءاتهامخططات الصهيونية المستقبلية، لُتزيف بذلك التاري  الذي مهما حاولنا إثبات زيف 

 نجد اآلذان الصاغية لعدم وجود ما يثبته على أرض الواقع.
ما نشهده اليوم في فلسطين ليس سوى نموذج مصغر لما سيحدث في المستقبل، وأبسط تلك  إن

استطاعت إسرائيل أن  إذما يتعلق بهيكل سليمان المزعوم وجوده أسفل المسجد األقصى،  تاالدعاءا
ن كان ما  تقلب الحقائق وتخفي من التاري  ما يدحض ادعاءها ليصبح أمرًا جدليًا ال حسم فيه، وا 
يعوقها اليوم قلياًل هو وجود المسجد األقصى. فقد تمكنت من تالفي ذلك الخطأ في مخططها 

بلي بهدم اآلثار والتاري  في العراق والشام قبل احتالل األرض وتحقيق مشروع من النيل إلى المستق
 الفرات.

صناعة  "داعش"لذلك، ولمن ال يزال يغض نظره عن حقيقة نظرية المؤامرة ويشكك في كون 
أن هدم صهيونية بقيادة أميركية وسذاجة عربية، ولمن ال يزال يصدق انهم يرفعون راية الدين الحق، و 

اآلثار والتاري  هو حقًا هدم لألصنام إلعالء الدين، فليثبت ويبرر كيف بقيت تلك اآلثار إلى اليوم 
سليمة مرورًا بكل الحقب اإلسالمية منذ الدولة اإلسالمية األولى والدولة األموية والعباسية والعثمانية؟ 

ذا كان ذلك ما ُيعلي رايته حقًا؟ وهو ولماذا لم تهدم في أوج الفتوحات اإلسالمية بهدف نشر الدين إ
ما كان اأَلولى حدوثه في ذلك العهد وليس في عصرنا الحالي، بعدما انتفت صفة األلوهة عن 
األصنام وأصبحت مجرد حجارة شاهدة على تعاقب الزمان وأصالة التاري  وعزة الماضي التي تزع  

 إسرائيل.
لقاء التهم والتفسير لن يجد المشككون إجابات عن هذه التساؤالت وس يكتفون بإبدالها بالمبررات وا 

نما الدين الذي اتخذوه حديثًا والذي رسمته وهيئته لهم  المغلوط للدين، ولكن ليس دين اإلسالم وا 
القيادات الصهيونية. الدين الذي ال تعتمد أركانه إال على القتل والسبي واستغالل األطفال والنساء 

شباع الغرائز. الدين الز  ائف الذي يحاولون إيهام العالم بأنه اإلسالم الحقيقي، ليكتمل الفصل األهم وا 
في مخططهم، برسم تاري  دموي للمسلمين حاربوا خالله بعضهم البعض وهدموا حضارتهم بأيديهم 

 من دون تدخل من إسرائيل يدينها عليه التاري . 
يخفى على القاصي والداني هو وليبقى رغم ذلك موقفنا، نحن العرب، من ذلك المخطط الذي ال 

األكثر غرابة، حينًا من ناحية التورط والمساهمة فيه وتسهيله بقصد أو من دون قصد، وحينًا 
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نتحرك، ونحن نبتهل فقط كي نتجاوز الحاضر  أنبالوقوف شاهدين على لحظات االنهيار من دون 
 وننجو منه غير عابئين بمحاكمة التاري  لنا.

 4/9/2016الحياة، لندن، 

 
 "بي دي أس"الحرب اإلسرائيلية ضد الـ .42

 يوسي ملمان    
تموز الماضي، تفاخر رئيس الحكومة، بنيامين  23خالل نقاش في لجنة مراقبة الدولة، تم في 

. رد نتنياهو بذلك على تقرير مراقب "بي.دي.اس"نتنياهو، بأن اسرائيل نجحت في االنتصار على 
ن الفشل في عملية الدعاية القومية، والتي ُيعتبر نتنياهو ، الذي تحدث ع2016الدولة في ايار 

عال  بي.دي.اس ولذلك فان مؤيدي المقاطعة في حالة دفاع "مسؤواًل عنها في مواجهة المقاطعة. 
 ، أعلن نتنياهو."عن النفس. انهم يتعرضون لضربات في ساحات عدة، انتصرنا عليهم

لنفس يقوم رئيس الحكومة بنشرها في مستوى عال كانت هذه كما يبدو لحظة اخرى من الرضا عن ا
في االونة االخيرة. لقد احرجت اقواله وزير االمن الداخلي، جلعاد اردان، الذي هو وزير الشؤون 
االستراتيجية وكذلك مسؤولين في وزارته، ألنهم يعملون في هذه االيام على بناء مقر الوزارة مع 

 اسرائيل. "سلب شرعية"وما يسمى  "بي.دي.اس"ربة ميزانية كبيرة وبلورة خطة شاملة لمحا
اذا كان نتنياهو محقا فال حاجة الى الوزارة التي تحاول تصوير حركة المقاطعة كتهديد كبير 
السرائيل. عمليا هذا هو الموقف المنهجي للحكومة كلها ورئيسها. الى أن ظهر في اللجنة، كان 

 بايران بمستوى التهديد الحقيقي الوهمي لديه. ".دي.اسبي"يمكن اخذ االنطباع، ان نتنياهو استبدل 
في اسرائيل التي لغتها العسكرية، صورها وثقافتها، تتسرب الى المجتمع المدني، فان استعداد وزارة 

. وليس صدفة، أن المدير العام "االرهاب"الشؤون االستراتيجية لتحدي المقاطعة هو مثل مقاومة 
وخسر أمام يوسي كوهين في المنافسة  "الموساد"ك، الذي كان تابعا لرئيس السابق للوزارة، رام بن برا

من نوع آخر. وفي االونة االخيرة تبنت هذا الموقف  "ارهابا"على رئاسة المنظمة، اعتبر بي.دي.اس 
نحن نريد إقامة "مسؤولة الرقابة، العقيدة سيما فكنينغ غيل، وبغطاء كامل من الوزير جلعاد اردان. 

 ، قالت مؤخرا."الية من المحاربينوزارة ج
 

 في الداخل "بي.دي.اس"ايران في الخارج والـ
كترتيب من اجل افيغدور ليبرمان الذي انضم مع  2006اقيمت وزارة الشؤون االستراتيجية في العام 

الى حكومة ايهود اولمرت. ومنذ ذلك الحين تحولت الوزارة الى عملة تنتقل الى  "اسرائيل بيتنا"حزبه 
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التاجر، وتقدم للوزراء الذين ال توجد لهم وزارات مناسبة أو الذين بحاجة ألن يشعروا بأن وضعهم 
 تحسن.

من  2008خالل عقد من وجودها اتسعت وتقلصت مثل المطاط. وحين خرج ليبرمان في العام 
ديد. حكومة اولمرت تم تفكيك الوزارة، ومع انتخاب نتنياهو لرئاسة الحكومة بعد عام فتحت من ج

، واراد وظيفة ليكودية تالئم مستواه "الليكود"اغرى نتنياهو في حينه موشيه يعلون، الذي انضم الى 
العالي. خالل سنواته االربع في الوزارة زاد يعلون من حجم العاملين، لكنها كانت ال تزال وزارة 

 هامشية وزائدة.
وفال شتاينيتس. من اجل ارضاء اعطيت الوزارة كتعويض للمقرب من نتنياهو ي 2013في العام 

المعلومات واالستراتيجية  –شتاينيتس، الذي غضب بسبب ابعاده عن المالية حيث تم دم  وزارتين 
في وزارة واحدة. وضع نتنياهو تحت مسؤولية الوزارة معالجة االتصاالت الدولية وجهود اسرائيل  –

ايران على رأس اهتمام الوزارة، وعلى الفشال االتفاق النووي بين ايران والقوى العظمى. كانت 
 الهامش كان موضوع التحريض الفلسطيني ومقاومة حركة المقاطعة.

مع اقامة الحكومة الحالية قبل سنة ونصف السنة انقسمت الوزارة من جديد: منحت المعلومات 
 كتعويض لوزير المواصالت، اسرائيل كاتس، ووضعت الشؤون االستراتيجية في يد وزير االمن

 الداخلي اردان.
فقط الرواتب  –دخل اردان الوزارة، وتم تقليص عمالها الى سبعة، وبدون ميزانية للنشاطات 

والمصروفات العامة. اردان هو شخص حكيم، فهم أن االتفاق النووي اصبح حقيقة قائمة وال حاجة 
اتضح أن  لمحاربته. بل على العكس، من االفضل تحسين العالقات مع الدول العظمى في حال

هو متابعة تنفيذ االتفاق النووي والكشف عن  "الموساد"ايران تخل باالتفاق. احد االهداف المركزية لـ
أي اخالالت اذا كانت كهذه. اذا تحسنت العالقات وتكون لدى اسرائيل معلومات مؤكدة عن 

 االخالالت فستسمع القوى العظمى هذه االدعاءات.
ن برنام  العملي الدولي واالسرائيلي قرر اردان بأن وزارة الشؤون عندما نزل الموضوع االيراني ع

االستراتيجية ستركز على الصراع ضد حركة المقاطعة وسلب الشرعية، إضافة الى العالج الثانوي 
لموضوع التحريض الفلسطيني. يعمل عيدي مزراحي في الوزارة ومن االستخبارات العسكرية سابقا 

. وقد حصل اردان في العام الماضي على "مقياس التحريض"فصلي يركز معطيات وينشر بشكل 
مليون شيكل من اجل  128وعد من نتنياهو ووزير المالية، موشيه كحلون، بالحصول على ميزانية 
 مليون شيكل. 44النشاطات، اضافة الى ميزانية شاملة للرواتب والمكاتب والسيارات بمبلغ 
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ن أن يقرر اين سينفق المال. قبل نحو ثمانية اشهر عين في ظل وجود هذا الوعد كان على اردا
فكنينغ غيل مديرة عامة، حيث بدأت بسرية في اقامة هيئة تنسق مواجهة الوزارة وباقي وزارات 
الحكومة والجيش واالستخبارات ضد الظاهرة. مفاهيم هذه الوزارة عسكرية ومحاربة، لذلك فان الصراع 

 تشارك فيه ايضا االستخبارات. ضد حركة المقاطعة وسلب الشرعية
في نقاش حول الموضوع في بداية آب اوضحت غيل ردا على سؤال رئيس اللجنة للشفافية في 

نريد ان يكون عمل الوزارة سريًا، حيث إن االمور حساسة، "الكنيست، عضو الكنيست ستاف شبير: 
مما نفعله يتم تحت  وال استطيع أن اتحدث في جلسة عامة لماذا توجد حساسية... جزء كبير

. بسبب رغبتها في الحفاظ على السرية فقد قدمت للجنة تفاصيل قليلة جدا حول نشاط الوزارة "الرادار
 وخططها وقالت انها ستفعل ذلك في جلسة مغلقة للجنة الخارجية واالمن.

 
 سلم الجهود

لى ثالثة اقسام: البنية التي تتبلور هي حسب الصيغة التي وضعها بن براك. تنقسم الوزارة ا
موظفا وعلى رأس قسم  25استخبارات، وسائل اعالم، وتشغيل. وترفض الوزارة نشر االسماء. جند 

االستخبارات محقق سابق في الجهاز االمني. وظيفته مثل ضابط االستخبارات في جمع المعلومات 
وزارة وحدات والتي تصل جميعها من مصادر علنية، لكن بعضها يصل من مصادر سرية. تساعد ال

من االستخبارات، حيث يوجد في االستخبارات العسكرية وحدة من اجل هذا الموضوع، وايضا يساهم 
 في الصراع. "الشباك"

، الذي تم مؤخرا طرح اردان موقفه من هذا "بي.دي.اس"حول موضوع مقاومة  "يديعوت"في مؤتمر 
انتقلت من الدفاع عن النفس الى  االمر. قال ان وزارته تحارب المنظمة وفروعها وان اسرائيل

سنعمل كل شيء من اجل الكشف عن نوايا )بي.دي.اس( الحقيقية، من يقف وراءها، ومن "الهجوم. 
يمولها من اجل ان يفهم العالم نواياهم. في القريب سيعرف كل نشيط فيها أنه سيدفع ثمن ذلك. هذا 

 ، قال الوزير."شعب اليهوديصراع على الشرعية وعلى حق وجود دولة اسرائيل كدولة لل
مع ذلك وحسب موقف اردان فان وزارة الشؤون االستراتيجية يجب ان تعمل مثل السلطة الوطنية 
للطوارئ في وزارة الدفاع: كهيئة تنسيق بين من يعملون أو يجب ان يعملوا في هذا االمر، وتشغيل 

 كل من يقدر ان يساعد في مقاومة المقاطعة.
مة في مقاومة حركة المقاطعة هي الرأي العام، وهذا ما تقوم به وزارة الخارجية احدى الساحات المه

منذ زمن، حيث اخذت منها هذه المهمة. بدأت وزارة الشؤون االستراتيجية، بمساعدة وزارة السياحة 
السرائيل  "صانعي الرأي العام"ومنظمات يهودية وغير يهودية في الخارج، تمويل زيارات من يسمون 
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المور المختلفة من صحافيين، اصحاب مدونات، ممثلين سينمائيين، وقادة اتحادات مهنية. في ا
والهدف هو التأثير على وعيهم. واحيانا يتم الحديث عن نفقات كبيرة خصوصًا عند الحاجة الى 

 تغطية تكاليف الطائرة للشخصيات المشهورة ووضعهم في اجنحة في الفنادق الفاخرة.
ازي مع جهود وزارة الخارجية القناع الحكومات بمنع تشريع مقاطعة اسرائيل. وهناك كل ذلك يتم بالتو 

عدة دول سنت قوانين تمنع فرض المقاطعة على اسرائيل. لذلك يعتقدون في وزارة الشؤون 
االستراتيجية ان اسرائيل بحاجة الى سن قانون كهذا. في المقابل، كتاب القوانين فيه قانون سن في 

رة عضوي الكنيست، زئيف الكين، وداليا ايتسيك، ينص على ان كل دعوة علنية بمباد 2010
للمقاطعة، سواء ثقافيا او اكاديميا، هي اجحاف مدني يعتبر ذريعة لدعوى تعويض عن االضرار 
وايضا دعوى جنائية، والعقوبة هي غرامة. لكن المدعي حسب هذا القانون سيحصل على التعويض 

ماليا. وكما هو معروف لم تقدم حتى اآلن أي دعوى ضد شخص أو منظمة  فقط اذا ثبت انه تضرر
، قال مصدر رفيع في الوزارة. ولكن "هذا قانون تحريضي ويجب استبداله"بناء على هذا القانون. 

حتى يتم سن القانون فان الطريق طويل ويمر بوزارة العدل والمستشار القانوني للحكومة والكنيست 
 يا.ومحكمة العدل العل

نشاطات اخرى بادرت اليها الوزارة هي استخدام رافعات الضغط والتأثير من اجل اقناع الشركات 
بعدم مقاطعة اسرائيل. اعمال من هذا النوع ترتبط ايضا بتشغيل منظمات يهودية مؤيدة السرائيل في 

ل له حساسية الواليات المتحدة مثل االيباك او حركة الطالب اليهود. ايضا هذا النوع من االعما
معينة الن حكومة اجنبية على عالقة به )اسرائيل( التي تحاول العمل والتأثير على منظمات وافراد 
في دول اخرى. في السطر االخير، كل تلك هي خطوات قانونية واعتيادية يمكن تسميتها دبلوماسية 

 جماهيرية.
 

 ملفات مظلمة
االسرائيلية بالمسؤولية عن مجموعة من هجمات االستخبارات  "بي.دي.اس"في آذار الماضي اتهمت 

السايبر ضد موقعها في االنترنت. في تلك الفترة هدد متحدث غير معروف باسم أبو نبيل، بالهاتف، 
عائلة المحامية الفلسطينية ندى كسوانسون في السويد. وقبل حوالي ثالثة اسابيع نشرت عميره هامس 

سوانسون تملك جوازي سفر اردنيا وسويديا وتعمل في حول هذا الموضوع. ك "هآرتس"مقاال في 
 وهي حلقة الوصل مع محكمة الجنايات الدولية في الهاي. "الحق"منظمة حقوق االنسان الفلسطينية 

كسوانسون وزميل فلسطيني لها هدد هو اآلخر قدما قبل المكالمة الهاتفية باسبوعين تقريرا ودعوى 
في رفح، اليوم االخير من  "يوم الجمعة االسود"رب في احداث من اجل التحقيق بشبهات بجرائم الح
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حسب  41، "حماس"حسب  100. في ذلك اليوم قتل الكثير من الفلسطينيين )"الجرف الصامد"عملية 
الجيش االسرائيلي(، نتيجة القصف المدفعي والطائرات القتالية والمروحيات في اعقاب خطف هدار 

زالت تحتجز جثته الى اآلن. في اعقاب التهديدات ابلغ المدعي التي ما  "حماس"غولدن من قبل 
 العام في هولندا أنه سيبدأ التحقيق.

لم يعلن احد مسؤوليته عن الحادثة ضد المحامية الفلسطينية، ولم يتطرق احد الدعاءات 
ن بأن االستخبارات االسرائيلية تحاربه في السايبر. ولكن ليس سرا أن وزارة الشؤو  "بي.دي.اس"

االستراتيجية وجهات استخبارية اسرائيلية، تساعد في الصراع ضد حركة المقاطعة، يناقشون ويدرسون 
 عددا من الوسائل التي يمكن استخدامها.

 "معاريف"عن 
 3/9/2016األيام، رام هللا، 
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