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*** 

 
 لد الكبير أحببناه وندافع عنه كما ندافع عن فلسطيناألردن الب: تشييع والدته بعم ان خاللمشعل  .1

ركةة ححمةاسح لالةد مشةع ، شيعت جماهير فلسطينية وأردنية، والدة رئيس المكتب السياسي لح: عّمان
 يوم األحد، في العاصمة األردنية عّمان، وسط مشاركة رسمية أردنية وقطرية.بعد عصر 

ن، زايةةد بةةن سةةعيد الليةةارين، ومةةن الجانةةب الرسةةمي فقةةد شةةار  فةةي التشةةيي  السةةفير القطةةر  فةةي األرد
األردنةةي المستشةةار األميةةر علةةي بةةن الحسةةين، حيةة  ووريةةت الحاجةةة فاطمةةة مشةةع  الثةةر  فةةي المقبةةرة 

 اإلسالمية في ضاحية صويلح )شمالي عمان(.
وشةةكر مشةةع  فةةي كلمةةة مقتضةةبة لةةالل الجنةةازة، المشةةاركين فيمةةا بوسةةمائمم ومقامةةاتمم ومةةواقعمم، كمةةا 

ر األردن، قةةةائال": حأشةةةكر هةةةاه األرا، األردن البلةةةد الببيةةةر الةةةا  أحببنةةةاه كمةةةا أحببنةةةا فلسةةةطين، شةةةك
 وعشقناه كما عشقنا فلسطين، ونداف  عنه كما نداف  عن فلسطينح.

 وأضاف حجز  هللا قيادة المملبة وشعبما وأهلما وعشائرها ومدنما وقراها وباديتماح.
لدتةه، فبكةى وهةو يقةول حكانةت سةند  بعةد هللا أمةي، ثةم أبةي، ومةا وبدا التوثر على مشةع  وهةو ية بن وا

 سنوات من وفاة والده. 7توفيقي إّّل باهللح، ّلفتا إلى أن وفاتما جاءت بعد 
وأضةاف: أسةةول هللا أن أبةةون صةدقة جاريةةة يمتةةد نفعمةةا لة  ولوالةةد ، هةةاه ثمةرة التربيةةة والبنةةاء وتشةةربنا 

 لقرآن والرجولة وحب الوطن وعشق األرا والمقاومة.منكم معاني اإليمان والدين والعزة وا
وتةةاب : يةةا أم لالةةد رحلةةتك إلةةى ربةة  وقةةد اهبةةتك إلةةى دار الحةةق، وأشةةمد  يةةا ربنةةا أن الحاجةةة فاطمةةة أم 
لالد امرأة م منة صابرة، علمما قلي  فمي أمية؛ لبن قلبما عامٌر باإليمان، وكم كانت ت ثر فيما آيات 

طاللة األقصى المبار .القرآن ومشاهد مكة والمدي  نة وا 
 ونّبه مشع  إلى أن والدته رحلت إلى ربما وكانت محبة لألردن واليوم تدفن في ثر  األردن العزيز.

وأردف: كانةةت محبةةة لفلسةةطين، وفلسةةطين علةةى مرمةةى حجةةر وسةةيدفن فةةي فلسةةطين أبنا هةةا وأحفادهةةا 
 الاين علممم أبوهم أبو لالد طريق الجماد والمقاومة.

 ع  لوالدته، سائال" هللا لما المغفرة والرحمة.ودعا مش
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 ، إلى األردن لتشيي  جثمان والدته التي توفيت أمس في عمان.األحدووص  مشع  صباح 
 4/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 معزيا  بوفاة والدته مشعلعباس يهاتف  .2

ب السياسي لحركة ححماسح رام هللا: هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم األحد، رئيس المكت
 لالد مشع ، معزيا بوفاة والدته.

وأعرب الرئيس عن لالص تعازيه، داعيا المولى عز وج  أن يتغمد الفقيدة بواس  رحمته ويسكنما 
 فسيح جنانه.

 4/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 عباس يضع شروطا  للقاء نتنياهو في موسكو .3
الفلسطيني، رياا المالبي، أن السلطة الفلسطينية وافقت على رامي حيدر: كشف وزير اللارجية 

لقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في موسكو، 
 لبن بشروط محددة يجب تحقيقما.

تيطان ونقلت صحيفة حجيروزاليم بوستح عن المالبي قوله إن السلطة الفلسطينية متمسكة بوقف اّلس
وتجميد بناء المستوطنات، والتزام إسرائي  باّلتفاقيات الموقعة بين الطرفين، وأنه يجب تحديد أهداف 

 اللقاء منا البداية وضمان اّلتزام بنتائجه.
وأشار المالبي إلى أن هاا اللقاء ّل يعني تجاوز أو تجنُّب المبادرة الفرنسية التي تدعو لعقد م تمر 

ا ع لى عدم اهتمام القيادة الفلسطينية بالم تمرات من أج  التقاط الصور ولفت سالم دولي، م كد"
 انتباه اإلعالم فقط إنما يجب أن يكون هنا  هدف"ا يجر  تحقيقه.

وقالت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' نقال" عن مصادر وصفتما بالمطلعة أن اللقاء الماكور سيعقد في 
 حت رعاية الرئيس الروسي، فالديمير بوتين.شمر تشرين األول/ أبتوبر القادم، وسيكون ت

ا عن القاهرة بسبب  وبحسب الصحيفة، فضلت الرئاسة الفلسطينية إقامة اللقاء في موسكو عوض"
مبادرة الرئيس السيسي التي حاول فرضما كبدي  للمبادرة الفرنسية التي علق عليما عباس معظم 

لسطينية مصرة على وقف اّلستيطان وتحديد آماله ودعمما بقوة. وقالت المصادر إن الرئاسة الف
 موعد إلنماء اّلحتالل.  

 4/9/2016، 48عرب 
 



 
 
 
 

 

 6 ص             4042 العدد:        5/9/2016 اإلثنين التاريخ: 

                                    

 تطلب من مجلس األمن إرسال وفد لمعاينة االستيطان على األرض الفلسطينيةالسلطة  .4
اتلاا إجراءات دولية "كفاح زبون: طالبت السلطة الفلسطينية مجلس األمن الدولي بسرعة  -رام هللا 

. ودعت السلطة المجلس إلى "شونما إجبار إسرائي  كقوة احتالل، على وقف اّلستيطانرادعة، من 
إرسال وفد لالطالع على تماد  الحكومة اإلسرائيلية في سرقة األرا الفلسطينية وتمويدها، ورف  
تقرير مفص  للمجلس. في حين أعلنت السلطة تمسكما بضرورة وقف اّلستيطان في األراضي 

صفه أحد شروط مقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس الوزراء اإلسرائيلي الفلسطينية، بو 
بنيامين نتنياهو، ضمن أ  لطة دولية لتحري  عملية السالم. ودعت وزارة اللارجية الفلسطينية، 
أمس، مجلس الجامعة العربية الا  سينعقد قريبا، على المستو  الوزار ، إلى اتلاا ما يلزم من 

 ز هاا التوجه.قرارات تعز 
إسرائي  تصعد يوميا من هجمتما اّلستيطانية التمويدية في األرا "وقالت اللارجية في بيان لما إن 

الفلسطينية، وتعيش الجمعيات اّلستيطانية والمطورون العقاريون اإلسرائيليون المرتبطون بالعملية 
بنيامين نتنياهو، تقدم لمم اإلسناد اّلستيطانية، أفض  أوقاتمم، في ظ  حكومة يمينية متطرفة برئاسة 

البام  من أج  مواصلة سرقة األرا، وفرا حقائق جديدة تقط  الطريق أمام أية فرصة للتوص  
 ."إلى حلول سياسية تفاوضية للصراع

الجمعيات اّلستيطانية تعم  على إعادة إحياء البثير من المشاري  اّلستيطانية "وأضافت الوزارة: 
تنجح الحكومات اإلسرائيلية السابقة في تمريرها أو تنفياها، لظروف غير مواتية  القديمة، التي لم

دالليا أو لارجيا. وعلى سبي  المثال، بدأت جمعيات استيطانية في اآلونة األليرة الترويج في 
اإلعالم العبر  لتسويق قط  من األراضي، ستلصص إلقامة تجم  استيطاني جديد قرب مستوطنة 

كيلومترات، لتعزيز فص   7يم(، يحم  اسم )غفعات أدوميم(، ويبعد عن القدس نحو )معاليه أدوم
 ."القدس الشرقية عن محيطما الفلسطيني

على مصادقة الحكومة  1984وأشارت اللارجية إلى أن هاا الملطط اّلستيطاني حص  في عام 
 يتم.اإلسرائيلية، لبن استبمال اإلجراءات الالزمة للبدء بعملية التنفيا لم 

 5/9/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 القدس عاصمة فلسطين  تعد  الكتب الدراسية الفلسطينية ال  .5
إبراهيم مقب : احتوت البتب الدراسية التي أقرتما وزارة التربية والتعليم الفلسطينية هاا العام على -غزة

ه متعمدح للمدن والمرأة العديد من المغالطات التاريلية، وال  لما تحمله بعا تل  البتب من حتشوي
 الفلسطينية. 
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م  بداية العام الدراسي -وأبد  نشطاء فلسطينيون عبر مواق  التواص  اّلجتماعي، امتعاضمم 
األسبوع الماضي، من البتب التي أقرتما وزارة التربية والتعليم برام هللا؛ وال  لما - 2016الجديد 

 والمرأة الفلسطينية.تحمله بعا تل  البتب من حتشويه متعمدح للمدن 
وانتشرت عبر مواق  التواص  صورة إلحد  الصفحات ضمن منماج الرياضيات للصف الثال ؛ 
وتبين أن حمركز فلسطينح هو مدينة رام هللا وسط الضفة الغربية المحتلة، وال  عبر س ال يستفسر 

 عن المدن المحيطة بما، متجاهلين أن القدس عاصمة لفلسطين.
ة تعريب"ا لمدينة حت  أبيبح اإلسرائيلية، والتي أقيمت على بعا أحياء مدينة يافا كما حملت الصفح

 والمنشية وقرية الشيخ م نس، وهي مغالطة ولطو شائ ، فة حت  أبيبح اسم عبر  يعني )ت  الربي (.
فيما اسُتلدم رسم بإحد  صفحات كتاب التربية اإلسالمية للصف األول ّلمرأة عجوز يقف بوعالها 

وعة من حالجنح للتدلي  على السحر والشعواة، وُكتب بوعالها جزء من سورة الفلق بالقرآن مجم
 البريم: حمن شر النفاثات في العقدح، وبمكان آلر حأردد: ق  أعوا باهلل من الشيطان الرجيمح.
 4/9/2016وكالة الصحافة الفلسطينية )صفا(، 

 
 األراضي الفلسطينية قبل نهاية الشهر الجاري  المالكي: وفد من المحكمة الجنائية الدولية يزور .6

رام هللا: أعلن وزير اللارجية رياا المالبي اليوم األحد، أن وفدا من مكتب المدعية العامة للمحكمة 
 الجنائية الدولية سيزور األراضي الفلسطينية قب  نماية الشمر الجار .
، إن حالوفد سيلتقي مسئولين وقال المالبي، في تصريحات إلااعة )صوت فلسطين( الرسمية

فلسطينيين لوضعمم في صورة ما يقوم به مكتب المدعية فاتو بنسودا، وأين وصلت الفحوصات 
 شمراح. 20األولية المرتبطة بالملفات التي قدمناها لمم قب  

واعتبر المالبي الا  كان التقى بنسودا وفريقما في ّلها  الجمعة الماضية، أن زيارة الوفد مممة، 
 ّلفتا إلى أن الجانب الفلسطيني يعد ك  الترتيبات إلنجاح الزيارة واّلستفادة منما.

وأوضح أن المسئولين الفلسطينيين سيطلعون الوفد على كافة التفاصي  التي من شونما أن تسرع 
شارات تسمح  بقرار إنماء الفحص األولي والوصول إلى قناعة مطلقة بون هنا  ما يكفي من أدلة وا 

 تقال إلى تحقيق رسمي، لاصة وأن ما قامت به إسرائي  تشير إلى حجرائمح ضد اإلنسانية.باّلن
 4/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 الفلسطينية تسقط خمس قوائم من االنتخابات البلدية االنتخاباتلجنة  .7
نتلابات المحلية في رام هللا: أبدت لجنة اّلنتلابات المركزية، اليوم األحد، إسقاط لمس قوائم من اّل

اعتراضا تم تقديمما ضد ستة القوائم والمرشحين  163الضفة الغربية وقطاع غزة، وال  بعد دراستما لة
 لالنتلابات.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنما قبلت أرب  اعتراضات في قطاع غزة نجم عنما رفا أرب  قوائم 
 يرات.في ك  من بيت حانون، وأم النصر، والزهراء والنص

كما قبلت اعتراضا ضد قائمة في يطا وأسقطتما من اّلنتلابات، فيما أعادت قبول قائمتين في ك  
 من بلدتي قفين وبني زيد الغربية. وأبلغت اللجنة مساء السبت أصحاب العالقة رسميا" بقرار اللجنة.

 4/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 

 رأة وتحقيق األمن في المنطقة"السلطة الفلسطينية تشارك بمؤتمر "الم .8

القاهرة: شاركت السلطة الفلسطينية، يوم األحد، في الم تمر الوزار  األول رفي  المستو  حول حالمرأة 
وتحقيق األمن والسلم في المنطقة العربيةح، الا  تنظمه الجامعة العربية، واألمم المتحدة، ومنظمة 

 المرأة العربية، في القاهرة.
 4/9/2016دة، رام هللا، الحياة الجدي

 

 لقاء تعريفي في البحرين حول أوضاع القدس .9
المنامة: عقدت سفارة دولة فلسطين لد  مملبة البحرين في مقرها بالعاصمة البحرينية المنامة لقاء" 

 تعريفيا" حول صندوق وقفية القدس، وحول آلر مستجدات األوضاع اللطيرة في القدس المحتلة.
 4/9/2016م هللا، الحياة الجديدة، را

 

 النائب احمد عطون: االحتالل ُيضخم مشاركة حماس باالنتخابات خشية دورها التنظيمي .11

القدس المحتلة: قال النائب في المجلس التشريعي أحمد عطون، إن حجم التموي  والتضليم 
مكانية فوزها تبمن بمبدأ المشاركة و  ا عادة الدور الصميوني من مشاركة حماس باّلنتلابات المقبلة، وا 

التنظيمي للحركة في المجتم  والم سسات المدنية وكسر حلقة الرفا والقبول لما في الضفة عموما"، 
م كدا أن هاه المشاركة ستساهم في إعادة بناء البنية التنظيمية، بعد ك  ما ُبال من مالحقة 

 وتضييق عليما سواء من اّلحتالل أم من السلطة.
 4/9/20116، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير السودان غير المقيم لدى فلسطين .11

عمان: تقب  رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم األحد، بمقر إقامته في العاصمة األردنية 
عمان، أوراق اعتماد الصادق الفقيه، سفيرا مفوضا فوق العادة غير مقيم لجممورية السودان لد  دولة 

 فلسطين.
 4/9/20116المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 
 المحاكم المختصة للطعن في قرارات لجنة االنتخابات تجاوزر فتح من حذ   حماس ت .12

قةةال النةةاطق باسةةم حركةةة المقاومةةة اإلسةةالمية ححمةةاسح سةةامي أبةةو زهةةر  إن أ  توجةةه مةةن حركةةة فةةتح 
فةي القطةاع يمثة  انتمابةا" للقةانون  بغزة إلى محكمة العدل العليا في رام هللا وتجةاوز المحةابم الملتصةة

 والتفافا" على قرارات لجنة اّلنتلابات المركزية التي أسقطت بعا قوائم حركة فتح.
مةن قةانون اّلنتلابةات المحليةة  23وأشار أبو زهر  فةي تصةريح صةحفي مسةاء األحةد، إلةى أن المةادة 

لنظةةر فةةي الطعةةون علةةى تةةنص أن محكمةةة البدايةةة )كةة  فةةي محافظتةةه( هةةي المحكمةةة الملتصةةة فةةي ا
 قرارات لجنة اّلنتلابات المركزية.

وجةةدد دعةةوة حمةةاس لحركةةة فةةتح إلةةى اّللتةةزام بالقةةانون، محةةارا" مةةن أ  تجةةاوز للمحةةابم الملتصةةة فةةي 
كمةةا اعتبةةر أبةةو زهةةر  الةة  تفريغةةا" للعمليةةة اّلنتلابيةةة مةةن محتواهةةا وأنةةه لةةم يعةةد هنةةا  أ  قيمةةة  غةةزة.

 األمني والتالعب القانوني.لالنتلابات في ظ  اّلستمداف 
 4/9/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 "ميري كريسمس"بجماعة ويصفهم  الفلسطينيين المسيحيينالرجوب يستفز  .13

التصةةةريحات التةةةي ادلةةةى بمةةةا القيةةةاد  فةةةي حركةةةة فةةةتح العقيةةةد جبريةةة   : أثةةةارتاحمةةةد رمضةةةان -رام هللا 
واسةةتفزازا  إسةاءةي اعتبةرت علةةى نطةاق واسة  الرجةوب، علةى مقربةة مةن موعةةد اّلنتلابةات البلديةة، والتة

الفصةةائلية والشةةعبية  األوسةةاطللمسةةيحيين الفلسةةطينيين، موجةةة عارمةةة مةةن التنديةةد والسةةلط فةةي معظةةم 
الفلسةةةةطينية، وطالبتةةةةه باّلعتةةةةاار، كمةةةةا طالبةةةةت السةةةةلطة الفلسةةةةطينية وحركةةةةة فةةةةتح التنصةةةة  مةةةةن هةةةةاه 

ن فةةةةي مقابلةةةةة مةةةة  احةةةةد  الفضةةةةائيات وكةةةةان الرجةةةةوب وصةةةةف المسةةةةيحيين الفلسةةةةطينيي التصةةةةريحات.
 أشةةارعنةةدما ح ميةةر  كريسةةمسحبثمةةا مةةن قبةة  الفضةةائية الفلسةةطينية الرسةةمية بجماعةةة  وأعيةةدالمصةةرية، 

اّلنتلابةات  إبةانقوائممةا  إلةىنسبة منمم انتلبوا حركة حماس، وانضم بعا المرشةحين مةنمم  أن إلى
 .2006التشريعية عام 

 5/9/2016المستقبل، بيروت، 
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 الرجوب ونطالبه بتصويب تصريحاته تصريحاتنعتذر عن فتح:  .14
فةةي مدينةةة بيةةت لحةةم فةةي بيةةان  "فةةتح"سةةارعت فةةي بيةةان صةةدر عنمةةا حركةةة : احمةةد رمضةةان -رام هللا 

العقيةد جبرية  الرجةوب،  "فةتح"التةي ادلةى بمةا القيةاد  فةي حركةة  تصةريحاتالرفا  إلىصدر عنما، 
جماعةة، بة   أوفئةة  أولةم يكةن المسةيحيون طائفةة "لةت: وقا، على مقربة من موعةد اّلنتلابةات البلديةة

 ."، شركاء الدم والوحدة والقرار، حاملو راية فلسطين والنضال في ك  المراح األراهاه  أصحاب
نسةةبة  أن إلةةى أشةةارعنةةدما ح ميةةر  كريسةةمسحوكةةان الرجةةوب وصةةف المسةةيحيين الفلسةةطينيين بجماعةةة 

 .2006اّلنتلابات عام  إبانقوائمما  إلىحين منمم منمم انتلبوا حركة حماس، وانضم بعا المرش
والتةي لةن تنفيمةا  األجيالحملوا الوطن وحموه صاغوا بوجودهم قصة فلسطين التي تلقفتما ": وأضافت

شمدائنا وحمةى مقاتلينةا واسةتقب   أجسادمن احتضن  أنتصريحات، ومن فتح في بيت لحم نقولما  أ 
 ."يمس هاه الوجودية الممتدة أنكان  أ ولن نقب  من  أرضناوعرضنا وملح  أهلناّلجئينا هم 
جبريةةةة  الرجةةةةوب، ونطالبةةةةه بتصةةةةويب  األخ: نعتةةةةار عةةةةن تصةةةةريحات أوّل"فةةةةي بيانمةةةةا:  "فةةةةتح"وقالةةةةت 

لالعتةاار.. ثانيةا: نقولمةا بعيةدا  أهة ولفلسةطين فوجةب اّلعتةاار لمةن هةم  ألهلنةاتصريحاته، واّلعتاار 
اللةون السياسةي  أطيةافي الوطني للمسلمين والمسةيحيين، وبكة  عن المنابفات السياسية، سيبقى الوع

 ."صفا واحدا صامدا صابرا في سبي  فلسطين حرة عربية مستقلة
 5/9/2016المستقبل، بيروت، 

 
 محاولة إلثارة الخالف الطائفيو تصريحات الرجوب مسيئة للطائفة المسيحية : حماس .15

دانتمةةا لتصةةةريحات جب ريةة  الرجةةةوب التةةي تعةةةرا فيمةةا باإلسةةةاءة عبةةرت حركةةة حمةةةاس عةةن رفضةةةما وا 
 ألبناء الطائفة المسيحية وكال  للدين اإلسالمي وقيم شعبنا وألالقه.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليةوم األحةد، إن تصةريحات الرجةوب صةادمة ومسةيئة لةديننا ولشةعبنا 
 وتاريلنا وقيمنا، وتتضمن إرهابا" فكريا" غريبا" عن عادات شعبنا.

اس في بيانما وصف أبناء الطائفة المسيحية من أبناء الشعب الفلسطيني بجماعة )مير  ورفضت حم
كريسماس(، م كدة أنمم مواطنون فلسطينيون لمم كام  حقوق المواطنة وّل يجوز التفرقة علةى أسةاس 

 العرق أو الدين أو الجنس.
وغيرهةةا أصةةواتمم لتيةةار  وأضةةافت أنمةةا تعتةةز بإعطةةاء أبنةةاء الشةةعب الفلسةةطيني مةةن الطائفةةة المسةةيحية

بحقةةوق الجميةة  أن يعطةةوا أصةةواتمم  اإليمةةانالمقاومةةة، موضةةحة أن أبسةةط معةةايير الديموقراطيةةة هةةي 
 ويعقدوا تحالفاتمم بالشك  الا  يريدون.

 وأبدت رفضما الفص  بين المواطنين على أساس ديني واعتبرته شكال" من أشكال العنصرية النكدة.
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لرجوب إلى الدين اإلسالمي وما أسماه حأسلمة المجتمة ح تتنةاقا مة  تةاريخ وأردف البيان: إن إساءة ا
شةةعبنا وثقافتةةه وسةةلوكه وحضةةارته الةةا  ينتمةةي إلةةى الةةدين اإلسةةالمي الحنيةةف، منبمةةا" إلةةى أن محاولتةةه 

 إثارة اللالف الطائفي عم  مرفوا ولطير.
 4/9/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 الرجوب بتصريحاتتندد  "الجهاد اإلسالمي" .16

حالجماد اإلسالميح، بتصةريحات اللةواء جبرية  الرجةوب )القيةاد   ةللدون مظلوم نددت حرك - رام هللا
البةةارز فةةي حركةةة حفةةتحح(، والتةةي هةةاجم لاللمةةا أبنةةاء الطائفةةة المسةةيحية علةةى للفيةةة تصةةويتمم لصةةالح 

 حركة ححماسح في اّلنتلابات المحلية.
تصةةةريحات غيةةةر ّلئقةةةة وتسةةةيء للشةةةعب الفلسةةةطيني وثقافتةةةه حركةةةة أن حتفوهةةةاتح الرجةةةوب حالاعتبةةةرت و 

 وقيمه وتقاليده اإلسالمية والوطنيةح.
وأضافت في تصريح مقتضب لما بثته اليوم، حهاا البالم غير المس ول من رج  في موق  المس ولية 
يمةةةةس بمشةةةةاعر إلواننةةةةا المسةةةةيحيين الفلسةةةةطينيين باعتبةةةةارهم جةةةةزء أصةةةةي  مةةةةن نسةةةةيج شةةةةعبنا وحياتةةةةه 

وأوضةةةحت أن اعتةةةاار جبريةةةة  الرجةةةوب، هةةةو الةةةةا  يقطةةة  الطريةةةق علةةةةى كةةة  مةةةن يحةةةةاول  لهح.ونضةةةا
ثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد.  استغالل كالمه للتحريا وا 

 4/9/2016قدس برس، 
 

 تمثل إساءة لشعبنا بأكملهالرجوب  تصريحات"الشعبية" وحزب الشعب:  .17
فةةةي  ححةةةزب الشةةةعبحو حلشةةةعبية لتحريةةةر فلسةةةطينالجبمةةةة اححملةةةت كةةة  مةةةن : احمةةةد رمضةةةان -رام هللا 

أن حالمس ولية عةن تصةريحاته، م كةّدة  بيانات منفصلة، القياد  في حركة فتح العقيد جبري  الرجوب،
 .حهاه التصريحات تمث  إساءة لشعبنا بوبمله

ه ّل يكفةي اّلعتةاار للشةعب الفلسةطيني مةن القيةاد  الرجةوب للتبفيةر عةن هةا"وقالت الجبمة الشعبية: 
التصةةريحات اللارجةةة عةةن ثقافةةة وقةةيم شةةعبنا، بةة  يجةةب أن تلضةة  للمحاسةةبة الفوريةةة، ووقةةوف شةةعبنا 
وقةةواه بحةةزم أمةةام هةةاه التصةةريحات لمنةة  تبرارهةةا، معتبةةرة أن هةةاه التصةةريحات ّل تلتلةةف إطالقةةا" عةةن 

 رهم.التصريحات من بعا شيوخ الفتنة التبفيريين بحق الطائفة المسيحية، والتحريا ضدهم، وتبفي
 5/9/2016المستقبل، بيروت، 
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 قرار لجنة االنتخابات المركزية إسقاط قوائم فتح يثير غضب الحركة .18
في ثال  مناطق بقطاع غزة  "فتح"أثارت قرارات لجنة اّلنتلابات المركزية بإسقاط قوائم  حسن جبر:

 لبلدية.غضب أنصار الحركة الاين أبدوا تمسكمم بحقمم في المنافسة ولوا اّلنتلابات ا
بالغضةةب، معتبةةرين قةةرار  "فةةتح"وفةةور إعةةالن قةةرار لجنةةة اّلنتلابةةات المركزيةةة ضةةجت أوسةةاط حركةةة 

اللجنةةةة غيةةةر قةةةانوني ويتعةةةارا مةةة  القةةةانون الفلسةةةطيني، م كةةةدين عةةةزممم علةةةى مواصةةةلة اللطةةةوات 
 القانونية.

للةةةةةوا فةةةةةي بلديةةةةةة النصةةةةةيرات عزممةةةةةا مواصةةةةةلة العمةةةةة   "فةةةةةتح"وأعلنةةةةةت الحملةةةةةة اّلنتلابيةةةةةة لحركةةةةةة 
اّلنتلابات، متجاوزين ك  العقبات القانونية واألمنية التي تحيط بالعملية اّلنتلابية، عّلما تبون بارقة 

 أم  ّلستبمال باقي اّلنتلابات التشريعية والرئاسية.
وقالت: إنما تفاجوت بإسقاط قائمة الحركة )كتلة التحرر الوطني والبناء( من سباق اّلنتلابات البلديةة 

عقةةدها فةةةي شةةمر تشةةرين الثةةةاني المقبةة ، بحجةةة قانونيةةةة واهيةةة، مةة  غيةةةاب أل  نةةص قةةةانوني المزمةة  
 يوجب إسقاط القائمة كاملة.

ونوهةةت الحملةةة فةةي بيةةان أصةةدرته، أمةةس، إلةةى أنمةةا قةةررت اتلةةاا كافةةة السةةب  القانونيةةة إلبطةةال هةةاا 
طة  إسةقاط القائمةة كاملةة، وأنمةا القرار، متسلحين بكافة األوراق والمستندات واألسانيد القانونية التي تب

 تعتبر نفسما في حالة انعقاد تام م  كافة األطر التنظيمية والحركية حتى إحقاق الحق.
وتوجمةةت قيةةادة الحركةةة لبافةةة مناصةةريما بلةةالص التحيةةة والتقةةدير، مثمنةةة دورهةةم الفعةةال وحالةةة الحةةرا  

 اّلنتلابي دون كل  أو مل  حتى يكشف هللا الغمة.
فةةةي منةةةاطق النصةةةيرات وبيةةةت حةةةانون  "فةةةتح"اّلنتلابةةةات المركزيةةةة قةةةررت إسةةةقاط قةةةوائم  وكانةةةت لجنةةةة

 والزهراء.
 5/9/2016األيام، رام هللا، 

 
 توجه داخل حماس النتخاب هنية لرئاسة المكتب السياسي بديال  لمشعل"الشرق األوسط":  .19

ّلنتلةةاب القيةةاد   كفةةاح زبةةون: كشةةفت مصةةادر فةةي حركةةة حمةةاس عةةن توجةةه داللمةةا -لنةةدن  ،رام هللا
إسةةماعي  هنيةةة لرئاسةةة المكتةةب السياسةةي بةةديال للالةةةد مشةةع  فةةي اّلنتلابةةات المفترضةةة نمايةةة العةةةام 

 وفق اتفاق داللي بتسلم فيه هنية زعامة الحركة بالتزكية. الحالي
إن ثمةة توجمةا قويةا دالة  أطةر حمةاس القياديةة لتسةليم هنيةة قيةادة  "الشرق األوسةط"وقالت المصادر لة

 لحركة في الوقت الا  يسعى فيه ألن يستقر في قطر م  عائلته.ا
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وبحسب هاه المصادر من المفترا أن يكون هنية لةارج غةزة ليتةولى مسة ولية قيةادة الحركةة بعةد أن 
 2012األليرة التي جةرت عةام  كان تولى منصب نائب رئيس المكتب السياسي في أعقاب اّلنتلابات

 بشك  سر .
شك  معمق في اللارج والدال  لالل الشةمور القليلةة الماضةية مسةتقب  الحركةة وبحثت قيادة حماس ب

واسةتقرت غالبيةة اآلراء علةى هنيةة  بعد انتمةاء وّليةة لالةد مشةع  الةا  ّل يحةق لةه الترشةح لوّليةة ثالثةة
 كونه اا حضور وقبول على المستويات المحلية والعربية والدولية كافة.

ا  شبه اتفةاق دالة  قيةادة المكتةب السياسةي علةى انسةحاب أ  هن"وقال مصدر مطل  في حماس إن 
مةرزوق مةن اّلنتلابةات واإلبقةاء علةى ترشةيح  من المرشحين اآللرين المحتملةين كالقيةاد  موسةى أبةو

. لبةةن المصةةدر نفسةةه حةةار مةةن أن مثةة  هةةاا الملطةةط قةةد "إسةةماعي  هنيةةة ليصةةبح فةةي زعامةةة الحركةةة
قطاع غزة قريبا األمر الا  كان من المفترا أن يجر  فةي في مغادرة  يفش  في حال لم ينجح هنية

 األيام الماضية بلروجه إلى السعودية ألداء فريضة الحج ومنما إلى قطر لالستقرار هنا .
وتجر  منا منتصف الشمر الماضي اتصةاّلت مكثفةة مة  المسة ولين المصةريين وعبةر جمةات عربيةة 

وكةةان يفتةةرا أن  الحةةج. لحجةةاج ألداء فريضةةةأيضةةا بلصةةوص مغةةادرة هنيةةة قطةةاع غةةزة مةة  وفةةود ا
 يغادر يوم السبت أو األحد إلى مصر ومنما إلى السعودية.

 5/9/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 لبنان: لقاء بين حركة فتح وتيار المستقبل .21
التقى أمين سةر حركةة حفةتحح فةي شةمال لبنةان أبةو جمةاد فّيةاا يرافقةه وفةد مةن قيةادة المنطقةة  :بيروت
األحةةد، عضةةو المكتةةب السياسةةي لتيةةار المسةةتقب  النائةةب السةةابق مصةةطفى علةةوش فةةي دارتةةه فةةي اليةةوم 

 مدينة طرابلس.
السةةةاحتين الفلسةةةطينية واللبنانيةةةة وانعكةةةاس مةةةا يحصةةة  فةةةي  علةةةىوبحةةة  الطرفةةةان األوضةةةاع السياسةةةية 

واألطماع  الوطن العربي على فلسطين ولبنان، م كدا ضرورة تمتين الوحدة الوطنية لمواجمة األلطار
 اإلسرائيلية ومشاري  التقسيم.

وتطرق فّياا إلى ما يتم التحضير له في فلسطين من أجة  إجةراء اّلنتلابةات البلديةة تمميةدا" إلجةراء 
 انتلابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني إرساء" لمبدأ الديمقراطية الفلسطينية.

بالتنسةيق البامة  مة  الدولةة اللبنانيةة وأشار إلةى أن الحفةاع علةى أمةن مليمةات لبنةان ضةرورة وواجةب 
 ألن أمن المليمات من أمن لبنان، رافضا استغالل مليماتنا من أ  كان لإللالل بومن لبنان .
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بدوره أبد علوش أن قضةية فلسةطين هةي قضةية كة  إنسةان وطنةي شةريف، وعلةى البة  العربةي تحمُّة  
وشةةد أزر أبنةةاء القةةدس المةةدافعين عةةن  مسةة ولياته للدمةةة المشةةروع الةةوطني الفلسةةطيني وتةةدعيم وحدتةةه

 .اإلسرائيليةالمقدسات في وجه آلة الحرب 
 4/9/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 تـهـم تـاجـر مـن قـطـاع غـزة بتهريب معدات غطس لحماستالنيابة اإلسرائيلية  .21

فلسةةةطيني مةةةن وكةةةاّلت: قةةةدمت النيابةةةة اإلسةةةرائيلية العامةةةة، أمةةةس، ّلئحةةةة اتمةةةام ضةةةد تةةةاجر  -القةةةدس 
سةةكان قطةةاع غةةزة، تتممةةه فيمةةا بتمريةةب معةةدات غطةةس دون تةةرليص وبيعمةةا لبتائةةب القسةةام، الةةاراع 

 العسكر  لةححماسح.
وبحسب ّلئحةة اّلتمةام التةي قةدمت لمحكمةة بئةر السةب  المركزيةة، ادعةت النيابةة بةون التةاجر عبةد سةقا 

ت الغةةوص وصةةلت أليةةد  عناصةةر هللا، قةةام ببيةة  مالبةةس ومعةةدات رياضةةية ألةةر  للحركةةة، وأن معةةدا
 حالنلبةح في كتائب القسام، أو ما يعرف باسم البوماندوز البحر .

مةن عمةره ويملة  متجةرين ومحة  لياطةة فةي قطةاع غةزة، وشةملت  41وقالت النيابة: إن المشتبه في الة
قةةديم ّلئحةةة اّلتمةةام اللاصةةة بةةه سةةبعة بنةةود، منمةةا ارتبةةاب ملالفةةات أمنيةةة واّلتصةةال بعميةة  أجنبةةي وت

 لدمات لتنظيم لارج عن القانون وغيرها.
وزعمت ّلئحة اّلتمام أن سقا هللا قام بتمريةب مالبةس ومعةدات غةوص، عةن طريةق األنفةاق الحدوديةة 

 م  مصر، وباعما لةححماسح عن طريق أحد العاملين في الشرطة البحرية التابعة للحركة.
ضية مةن أجمةزة رفة  األثقةال ومالبةس تةدريب، وزعمت ّلئحة اّلتمام كال  أنه باع للحركة معدات ريا

ألةف شةيك ، وأنةه، فةي  30، باع للحركة معدات إلنشاء صةالة لياقةة بدنيةة بقيمةة 2015وأنه، في العام 
 آّلف شيك . 10اات العام، باع لوحدة حالنلبةح في كتائب القسام مالبس رياضية بقيمة 

صةةلت إلةةى مينةةاء أشةةدود حاويةةة تحمةة  مئةةات ، و 2014وجةةاء فةةي ّلئحةةة اّلتمةةام أيضةةا" أنةةه فةةي العةةام 
منةةاظير الغطةةس، وعنةةد وصةةولما إلةةى معبةةر كةةرم أبةةو سةةالم أوقفتمةةا السةةلطات اإلسةةرائيلية، لبةةن التةةاجر 

 استطاع تمريب قسم منما، لم تتمكن السلطات اإلسرائيلية من كشفه، وبيعه لةححماسح.
 5/9/2016األيام، رام هللا، 

 
 في بيت الهيا لمقاومة لقصف نقطة مراقبة ي االحتالل .22

للي  الشيخ، محمد الجم : قصفت قوات اّلحتالل موقعا" للمقاومة يق  في أرا لالية شةمال  -غزة 
 بلدة بيت ّلهيا، فجر أمس.
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وقال شمود: إن انفجارين وقعا في منطقةة حالسةيفاح دون أن يبلةن عةن وقةوع إصةابات، مشةيرين إلةى أن 
 ن أطلقتمما دبابة إسرائيلية تمركزت بجوار السياج الحدود .اّلنفجارين نجما عن قايفتين مدفعيتي

وأضةةةةاف الشةةةةمود: إن القصةةةةف اسةةةةتمدف أرضةةةةا" لاليةةةةة، يةةةةرجح وجةةةةود نقطةةةةة مراقبةةةةة تابعةةةةة للمقاومةةةةة 
 الفلسطينية فيما.

وأوضةةحوا لةةةحاأليامح أن القصةةف تسةةبب بحالةةة إربةةا  بةةين المةةزارعين الةةاين امتنعةةوا لعةةدة سةةاعات عةةن 
الزراعيةةة المجةةاورة، ّل سةةيما وأنمةةم ّلحظةةوا حركةةة نشةةطة ليليةةات اإلسةةرائيلية علةةى الوصةةول ألراضةةيمم 
 طول الجدار الفاص .

 وتزامن القصف والحشد العسكر  م  تحليق مكثف لطائرات اّلستطالع اإلسرائيلية.
وقال بيان صادر عن جيش اّلحتالل، تحدثت عنه اإلااعة العبرية: إن القصةف المةدفعي جةاء بعةدما 

تقةةوم بوعمةةال دوريةةة  عسةةكرية كانةةتت قةةوة إسةةرائيلية إلطةةالق نةةار مةةن قطةةاع غةةزة، باتجةةاه قةةوة تعرضةة
 اعتيادية في بلدة حنتيف هعسراهح المجاورة للسياج الحدود .

 5/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 االحتالل يد عي إحباط عملية طعن في الخليل  .23
رائيلي، صةباح يةوم األحةد، طفلةيلن فلسةطينّييلن اعتقلت قةوات اّلحةتالل اإلسة: إيماب العيسى -الناصرة 

 في مدينة الللي  باّدعاء محاولتمما تنفيا عملية طعن.
ح العبةةةر ، أن جنةةةود اّلحةةةتالل المتمركةةةزين قةةةرب المسةةةجد اإلبراهيمةةةي فةةةي اللليةةة  0404واكةةةر موقةةة  ح

 حسكابينح. عاما"، مّدعين بوّنمما كانا يحمالن آّلت حادة 14اعتقلوا طفليلن يبلغان من العمر 
وأضةةةاف الموقةةة  المقةةةّرب مةةةن جةةةيش اّلحةةةتالل، أن الطفلةةةيلن وهمةةةا مةةةن بلةةةدة دورا قضةةةاء اللليةةة ، كانةةةا 

 يلّططان لتنفيا هجوم طعن ضد الجنود اإلسرائيليين الاين قاموا بدورهم بإحباط العملية.
فةةي حةةين لةةم يةةتم  وأشةةار إلةةى أن القةةوات اإلسةةرائيلية اقتةةادت الطفلةةين إلةةى مرابةةز التحقيةةق اإلسةةرائيلية،

 البشف عن هوّيتمما.
 4/9/2016، قدس برس

 
 نتنياهو يهاجم كاتس في جلسة الحكومة: إقالة قريبة؟ .24

في أول مواجمة مباشرة بينمما، قام رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، : رامي حيدر
ومة، قائال" إن الوزراء بمماجمة وزير المواصالت من حزبه، يسرائي  كاتس، لالل افتتاح جلسة الحك

ا باحتمال إقالة كاتس.  يعينون من أج  ح  األزمات ّل افتعالما، ملوح"
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ولالل جلسة الحكومة، التي جلس لاللما كاتس ونتنياهو جنب"ا إلى جنب كما هو معتاد، لم يتبادل 
 الرجالن أ  كلمة، في حين يعاني نحو رب  مليون إنسان في الشوارع من التشويشات في عم 
القطار وأزمات السير الناتجة عنما، بعد أن ارتفعت وتيرة عم  الحافالت العمومية وعددها في 

 الشوارع، ّل سيما بين ت  أبيب وحيفا.  
وفي وقت سابق، قال نتنياهو لالل جلسة وزراء الليكود، التي لم يحضرها كاتس، إنه لن يسمح 

ر األمن أفيغدور ليبرمان أنه سيسافر إلى لندن 'ألحد بعم  انقالب'. ولالل جلسة الحكومة، قال وزي
قريب"ا، ليعلن نتنياهو أنه سيسافر في اات األيام تقريب"ا، وأعلن وزير األمن الداللي، غلعاد إردان، إنه 
سيسافر في نفس الفترة كال ، عندها قال نتنياهو 'ستبقى الدولة بدون قيادة'، مستثني"ا كاتس من 

منصب قائم بوعمال رئيس الحكومة أثناء سفره، وأجاب إردان نتنياهو الصورة، بعد أن كان يشغ  
 قائال 'ّل تقلق، نحن ّل نلطط ّلنقالب'.

ولم يكتف نتنياهو بال ، ب  حاول إحراج كاتس بقوله إن 'وزير األمن أمر األجمزة األمنية بالمساهمة 
ة. لم تبن هنا  حاجة لماه في نق  الجنود، ووزارة المواصالت زادت وتيرة عم  الحافالت العمومي

األزمة، عند الحاجة للعم  أيام السبت سيتم العم ، وعندما ّل تبون حاجة لال ، ّل داعي )...( ّل 
 تفتع  األزمات إّل عندما نرغب بافتعالما'.

وقال رئيس اّلئتالف الحكومي، دافيد بيتان، في وقت سابق من اليوم األحد لموق  صحيفة 'يديعوت 
قالته من أحرونوت'، إ ن هنال  مساع حثيثة لمن  إقالة كاتس من منصبه كوزير للمواصالت وا 

 الحكومة، لبن يبدو أن نتنياهو مصر على إقالته بعد ما حص .
 4/9/2016، 48عرب 

 
 نتنياهو لن يقيل كاتس لكن األزمة لم تنته   .25

ير المواصالت، يسرائي  قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدم إقالة وز : بالل ضاهر
كاتس، على للفية أزمة تنفيا أعمال في محطة قطارات في ت  أبيب لالل أيام السبت، حسبما نقلت 

 وسائ  إعالم إسرائيلية اليوم، اّلثنين، عن مصادر مقربة من نتنياهو.
  تمرد وعزت المصادر القرار بعدم إقالة كاتس إلى نية نتنياهو تمرير الموازنة العامة ومن  حدو 

 ضده في حزب الليكود، الا  يعتبر كاتس أحد أبثر الم ثرين في اللجنة المركزية لماا الحزب.  
والتقى كاتس م  مدير مكتب نتنياهو، يوءاف هوروفيتس، أمس، وبحثا في سير األعمال في محطة 

 القطارات في األسابي  المقبلة. لبن تسود قطيعة بين نتنياهو وكاتس في هاه األثناء.
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واكرت تقارير إعالمية أن كاتس يحافظ على هدوء إعالمي ويمتن  عن التحد  إلى وسائ  اإلعالم، 
كما أصدر تعليمات إلى م يديه والمقربين منه بعدم التحد  في اإلعالم حول األمة بينه وبين 

 نتنياهو، الا  لّوح بإقالته.
بينما موق  'والال' اّللبتروني، أشارت  إّل أن تقارير ألر  نشرتما وسائ  إعالم مقربة من نتنياهو،

نما الحاص  حاليا هو وض  أشبه ب'وقف إطالق نار'، لاصة وأن األعمال  إلى أن األزمة لم تنتهك وا 
 في محطة القطار من شونما أن تستمر في أيام السبت المقبلة.

ليكود من وسعى كاتس لالل نماية األسبوع الماضي إلى تنظيم معسكر م يدين له دال  حزب ال
 أج  من  نتنياهو من إقالته، بحي  برز بين م يديه وزير العم  والرفاه، حاييم كاتس.
 5/9/2016، 48عرب 

 
 جعلنا االحتالل كالفن.. ونتشرذم نحو حرب أهلية جنراالن إسرائيليان يبوحان بالمحظورات: .26

وساط اليمينية في أثار جنراّلن إسرائيليان، سابقان، غضبا" واسعا" في بعا األ: حلمي موسى
إسرائي  جراء تصريحات غير معتادة أطلقاها م لرا". فقد أعلن رئيس الموساد السابق تامير باردو أن 
حالتشرام في إسرائي  قد يقود إلى حرب أهلية، ونحن نسير في هاا اّلتجاهح. أما الجنرال غاد  

حإننا أبطال العالم في اّلحتالل،  شماني الا  كان قائدا" للجبمة الوسطى في الجيش اإلسرائيلي فقال
 ونحن طورناه إلى مستو  الفنح.

وواضح أن الجنرالين، وفي مواض  ملتلفة، أرادا من كالممما اإلشارة إلى أنه وعلى الرغم من ك  ما 
يشاع عن ازدهار إسرائي  وقوتما، توجد عوام  كثيرة في داللما تثير قلقمما. وقد أشار باردو إلى أن 

أساسا" نحو الفجوات والفوارق الداللية التي تمدد بانفجار المجتم  من الدال  كما يحد  قلقه يتجه 
في الدول العربية. وبالمقاب  فإن الجنرال شماني يتحد  عن إنما  الجيش وتآبله عبر اّلحتالل وما 

 يللفه من طمس للقيم والتمييز بين البشر.
لاكر  للجنود الدروز القتلى في صفوف الجيش وفي م تمر صحافي عقده جنراّلت لمناسبة مسيرة ا

اإلسرائيلي، أشار باردو إلى لطر اّلستقطاب وألمح إلى التشرام القائم في المجتم  اإلسرائيلي. وقال 
اا تلطى التشرام في المجتم   إن حاللطر الداللي ينبغي أن يقلقنا أبثر من اللطر اللارجي... وا 

  الحرب األهلية في حالة التطرف، والمسافات ألسفي تتقلص. لطا" معينا"، فقد نص  إلى ظواهر مث
 وألشى أننا نسير في هاا اّلتجاهح.

وشرح باردو موقفه قائال" إنه حدال  المجتم  اإلسرائيلي ثمة من يرتاحون للتركيز على ما يفرق وليس 
الطوائف هناح.  على ما يوحد. وأنا ّل أريد أن أشير إلى مجموعة أو زعيم بعينه. هاا موجود في ك 
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وأضاف أنه حمن أج  األبناء واألحفاد ينبغي أن نكون متفائلين، وهاا ما يبقينا هنا. فالدولة هي 
اّلتحاد والتميز. ولب  جمة عناصر تميزها ولبن هنا  ما يوحدها. وهنا  من يريدون أن يسر  

لطر على إسرائي  تميزهم على ك  المجتم  وهاا يفش . كانت هنا  محاولة كماهح. وأبد أن ال
 داللي، مثلما ظمر اللطر على العراق وليبيا واليمن.

وعرا باردو لما اعتبره عوام  الفرقة، فوشار إلى أنه حتم تلطي اللطوط الحمر في المعركة 
اّلنتلابية، ولبن المشكلة هي أنمم يواصلون المعركة اّلنتلابية على مد  الوقت. إن اّلنقسام 

ظمارها مشروع في المجلس التشر  يعي ولبن ّل ينبغي نق  السجاّلت إلى المستويات الشعبية، وا 
وكونما ك  شيءح. وم  ال  حّم  الجممور أيضا" مس ولية اّلنقسام قائال": حإن تعليق تشرام المجتم  
برجال السياسة ليس صائبا". فونت ّل يمكن  أن تعفيمم من المس ولية، لبن التغيير يجب أن يوتي 

 من األدنىح.
ما الجنرال شماني فقال في محاضرة ألقاها قب  يومين في معمد حالسياسة واّلستراتيجياح في مركز أ

هرتسليا حإننا أبطال العالم في اّلحتالل وقد رفعناه إلى مستو  الفن. كنت قائد المنطقة الوسطى، 
 قائد )بط ( اّلحتاللح.

جوابا" لمطالبما األمنية، والفلسطينيون لن توافق أبدا" على تسوية ّل تعطي  إسرائي وحسب شماني، ح
لن يقبلوا استمرار اّلحتالل بال نماية. والح  الوحيد المقبول هو اّلنفصال باّلتفاق. دول المنطقة 

عالقات كاملة م  إسرائي ، ولبنما لن تفع  ال  طالما لم تح  المسولة  بإقامةناضجة ومعنية 
عبر العالقات م  دول ملتلفة وعبر  اإلقليميةظومة الفلسطينية. على إسرائي  أن ت ثر على المن

 عالقاتما م  الوّليات المتحدةح.
مليون نسمة يحرف  2.5وأضاف بون حاّلنشغال العسكر  اإلسرائيلي بالسيطرة على سكان بعدد 

الجيش اإلسرائيلي عن نشاطه األساس، وهو يجد صعوبة في اّلستعداد لمواجمة التمديدات التي 
 ن يتصد  لما. الجيش يفقد من جاهزيته وأهليته ويصبح كيس ضربات للسياسيينح.يتعين عليه أ

هاا وأثارت تصريحات شماني عاصفة وتسببت بردود فع  في الساحة السياسية. فقد قال الوزير 
زئيف البين: حآسف جدا" على تصريحات الجنرال شماني. فونت ّل تحت  بالد ، ب  تعود إليما فقط. 

تسيون أر  نفسي مستوطنا" فلورا" وليس محتال" لبالد أجنبية، وهكاا كنت أتوق  كمقيم في غوش ع
 أيضا" من ضباط الجيش اإلسرائيلي الم تمنين على حماية حياة المستوطنينح.

أما النائب نيسان سلوميانسكي فوضاف بونه حم سف السماع أن هكاا يحاول الجنرال شق طريقه إلى 
ان حالعبء األلالقيح لتواجدنا في يمودا والسامرة ّلاعا" بماا القدر ومثقال" السياسة اإلسرائيلية. فإاا ك

 عليه، فلمااا ألا على عاتقه منصب قائد المنطقة الوسطى؟ح.
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فإنه حّل يمكن أل  محاضرة في أ  مكان من أ  شلص أن تنجح  أرئي وعلى حد قول الوزير أور  
خ الشعب اليمود ، وعليه فإن ك  تعريف في تشويش حقيقة أن يمودا والسامرة هي ممد تاري

اّلحتالل في بالدنا سليف وغير ا  صلة. في بداية السنة الدراسية، أقترح على شماني أن يعود 
إلى المدرسة ويتعلم بعا التوراة أو التاريخ. لسارة أنه يواص  اإللفاق في اللسان وباألساس في 

 روحهح.
رر تمسكه بقوله حإننا رفعنا اّلحتالل إلى مستو  لبن الجنرال شماني رفا اّلتمامات ضده وك

الفنح. وشدد على حأنني قلت ما أفكر فيه وأنا أتحم  مس ولية كالمي. لقد كنا في م تمر حول 
 الترتيبات األمنية البديلة لدولة إسرائي  وبشك  طبيعي تحدثنا عن الوض  القائم وأبديت رأييح.

 2/9/2016السفير، بيروت، 
 

 درس طلبا من الجنائية الدولية بإرسال وفد للتحقيق بشأن حربها على غزة ت "إسرائيل" .27
رام هللا: أعلنت دولة اّلحتالل اإلسرائيلي أنما تدرس باإليجاب السماح لممثلي فاتو بنسودا مكتب 
المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في ّلها  بزيارة إسرائي  والسلطة الفلسطينية لالل األسابي  

 يبة، حسب ما قاله مس ولون إسرائيليون كبار.القر 
إسرائي  والسلطة  إلىأن ممثلي المدعية العامة في المحكمة يريدون الحضور  إلىه ّلء  وأشار

الفلسطينية في إطار التحقيق التمميد  الا  تجريه المدعية في موضوع الشكو  الفلسطينية ضد 
 طنات.إسرائي  بشون الحرب على غزة والبناء في المستو 

فحص اّلدعاءات  أوجم  أدلة  إلىوحسب أقوال المس ولين اإلسرائيليين فإن الزيارة ّل تمدف 
نماالفلسطينية   ."مسائ  إعالم وتثقيف"ستتعام  م  ما يسميه مكتب المدعية  وا 

ممثلي المدعية يريدون إجراء حوار وتقديم تفسيرات حول عم   إنوقالت المصادر اإلسرائيلية 
 جمة وعم  الجماز القضائي اإلسرائيلي من جمة ألر .  المدعية من

ليس لدينا ما نلفيه وسيسرنا اطالع ممثلي المحكمة الدولية على مد  "وقال المس ولون اإلسرائيليون 
استقاللية الجماز القضائي في إسرائي . ستبون هاه فرصة ألر  للتوضيح أن إسرائي  تعتقد بونه ّل 

 ."ية وأنما ّل تمل  أ  صالحية او مبرر لمعالجة الشكاو  الفلسطينيةمكان لتدل  المحكمة الدول
  5/9/2016القدس العربي، لندن، 
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 ر من احتالل غزةكاتب إسرائيلي يحذ    .28
الباتب اإلسرائيلي شالوم يروشالمي أن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان يريد تحوي  قطاع غزة إلى  عدّ 

لشيشان من دمار، محارا من ملاطر احتالل بقعة جغرافية نسلة مما قامت به روسيا في بالد ا
 كيلومترا مربعا وتحويلما إلى منطقة لللراب. 360مساحتما 

وفي مقال له بصحيفة مكور ريشون، رأ  يروشالمي أنه حتى لو نجح الجيش اإلسرائيلي في 
إنسان اإلطاحة بحكم حركة حماس واحتالل غزة، فمن الصعب فرا سلطة جديدة على مليوني 

 معاد بعد تدمير منازلمم وحياتمم.
وتساءل قائال حه  تتصور إسرائي  جحيم الحرب الا  تنتظر جيشما الا  سيحت  غزة مجددا، وه  

 هنا  إسرائيلي سليم العق  يريد اّلستيطان مجددا في القطاع؟ح.
اع، وألرج وأضاف المحل  اإلسرائيلي أن الجيش اإلسرائيلي انسحب قب  عقد من الزمن من القط

ثمانية آّلف مستوطن من بين مليوني فلسطيني، لبن المشكلة أن إسرائي  عادت بال  إلى حدود 
 دون أن تستغ  اّلنسحاب لمصلحتما. 1967عام 

وأشار يروشالمي إلى أن إسرائي  ما زالت في رأ  العالم تحت  غزة، وبصورة أبثر قسوة مما تمارسه 
حدودا م  غزة كما هو الحال م  سوريا ولبنان، ولم يعد أمام  في الضفة الغربية، ألنما لم ترسم

 اإلسرائيليين سو  انتظار موعد المواجمة العسكرية القادمة التي لن ينتصر فيما أحد، وفق رأيه.
 4/9/2016الجزيرة.نت، 

 

 باحث إسرائيلي: الشرق األوسط يقترب من التفكك .29
وسط يقترب من مرحلة التفك  والتقسيم في ظ  قال الباح  اإلسرائيلي إيد  كوهين إن الشرق األ

ن كيانات جديدة قد تنشو في المرحلة  الصراعات الجارية في دول بينما سوريا والعراق واليمن، وا 
 القادمة.

وأضاف كوهين في مقال نشرته اليوم األحد صحيفة حإسرائي  اليومح أن وض  التفك  المحتم  
ئج ثورات الربي  العربي اتساع الموة في المجتمعات العربية، سيستمر فترة طويلة، واعتبر أن من نتا

وزيادة الفجوة بين المتدينين والعلمانيين، وبين السنة والشيعة. كما اعتبر أن هاه اللالفات مجتمعة 
 ست د  في نماية المطاف إلى تقسيم الدول العربية.

ين وداعميمم من الشيعة يطمحون وتحد  عن الصراع الجار  في سوريا منا سنوات، قائال إن العلوي
ّنة إلعالن دولة في  إلى إقامة دولتمم في منطقة طرطوس غربي البالد، بينما يسعى المسلمون السُّ

 حلب شمالي البالد، أما األبراد فسيقيمون إقليما لاصا بمم في محافظة الحسكة.
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في الجنوب، بينما سيقيم  وبالنسبة للعراق توق  كوهين قيام دولة كردية في الشمال، ودولة شيعية
الّسنة دولة لمم في بغداد والموص  والفلوجة، مشيرا إلى أن الصراعات الدامية بين الشيعة والسنة في 

 العراق ظمرت بعد اإلطاحة بالرئيس الراح  صدام حسين، ولروج الوّليات المتحدة من البالد.
نح أنما ستنقسم إلى ثالثة كيانات: في وفي ما يلص ليبيا رأ  الباح  اإلسرائيلي بجامعة حبار إيال

فبراير، وثاٍن في الشرق تحكمه القو  السائدة هنا   17غرب البالد كيان تحت سيطرة أنصار ثورة 
 حاليا، وثال  في الجنوب تسيطر عليه القبائ .

، كما رأ  أن لبنان يعيش وق  التقسيم الفعلي، وأن اليمن ستقوم فيه دولة شيعية يقودها الحوثيون 
 ودولة ألر  للسنة.

نما  وفي ما يتعلق بمصر، قال إن شبه جزيرة سيناء ّل تشمد أ  مظمر لسيادة الدولة المصرية، وا 
هنا  مناطق عسكرية منتشرة فيما. واهب إلى حد القول بون الدولة حربما تنازلت عن سيناءح، مشيرا 

 إلى أن من يسيطر في سيناء هما وّلية سيناء وأنصار بيت المقدس.
وأشار كوهين إلى ما حد  في السودان من تقسيم بعد انفصال الجنوب، وقال إن هنا  حديثا عن 

 قيام دولة ثالثة في إقليم دارفور غربي السودان.
 4/9/2016الجزيرة.نت، 

 
 هل من ثغرات في مخططات "عاموس" اإلسرائيلي؟"هآرتس":  .31

وم األحد، أن مكتب ما يسمى بمراقب كشفت صحيفة هآرتس العبرية، الي :ترجمة لاصة -رام هللا 
 الدولة في إسرائي  بدأ فحص إمكانية وجود ثغرات لطيرة في مشروع األقمار الصناعية حعاموسح.

وحسب الصحيفة، فإن اجتماعا طارئا سيعقد اليوم م  المس ولين عن الصناعات الفضائية لبح  
ن، إا تدور شبمات بون الملططات وجود ثغرات في سياسة الملططات التي تم إعدادها بماا الشو

 يبدو ّل تشم  التلطيط طوي  األمد لتطوير تل  األقمار.
ووفقا للصحيفة، فإن مكتب مراقب الدولة بدأ الفحص حول هاه الملططات منا أشمر، أ  قب  وقوع 

ح يوم اللميس الماضي في 6اّلنفجار الا  تسبب في تدمير صاروخ القمر الصناعي حعاموس 
 المتحدة.الوّليات 

 4/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 تخلق أزمة سياسية تنذر بأزمات أكبر "السبت اليهودي"معركة تقرير:  .31
شمدت الساحة اإلسرائيلية في اليومين الماضيين، واحدة من أشد المعار   :برهوم جرايسي -الناصرة

مى حقدسية السبت اليمود ح، التي عرفتما بين المتدينين المتزمتين حالحريديمح، والعلمانيين، على ما يس
إسرائي  على مد  السنين. إا من  قادة حالحريديمح، بدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
شركة شبكة القطارات، من القيام بوعمال إصالح لالل يوم السبت الفائت، ما أد  إلى ش  لطوط 

ن. إّل أن األزمة التي بدت وكونما انتمت أمس، كشفت مركزية، وعرقلة حركة مئات آّلف اإلسرائيليي
 عمق األزمة اإلسرائيلية، التي تنار بوزمات شبيمة أببر مستقبال.

قرار شبكة القطارات القيام بعدة إصالحات بنى تحتية في سكة الحديد، وبضمنما  إلىوتعود القضية 
ت األلير، فاعترضت كتلتا اللط الموص  بين مدينتي حيفا وت  أبيب، على أن تتم يوم السب

حالحريديمح الشريكتان في الحكومة، على هاه األعمال، وطلبتا تدلال سريعا من بنيامين نتنياهو، 
الا  رضخ فورا لتمديد البتلتين، وأصدر قرارا بوقف األعمال، لينقا بماا مصادقة وزير 

، وتدور بينه وبين نتنياهو المواصالت يسرائي  كاتس على األعمال. والوزير كاتس من حزب الليكود
 معركة على مرابز قو  في دال  حزبمما.

وجاء اعتراا الحريديم شديدا في اليومين الماضيين، ألنمم قب  أسبوعين اعترضوا على أعمال بنى 
تحتية في أوتوستراد حأيالونح، الا  يشق منطقة ت  أبيب الببر ، من شمالما إلى جنوبما. إّل أن 

التلطيط، ألنما احتاجت إلى اغالق مسارات في هاا الشارع الا  تجتازه  األعمال نفات، حسب
 يوميا مئات آّلف السيارات.

وانشغلت التقارير الصحفية في ملتلف وسائ  اإلعالم، في الفوضى العارمة التي للقما عدم تشغي  
لطوط سك  حديد حيوية بشك  يومي، وبشك  لاص في أيام األحد، أول أيام اّلسبوع. ولبن 
بموازاة ال ، فإن لماه القضية جوانب ألر ، عكست عدة أزمات تشمدها إسرائي  منا سنين. ولبن 

رها بنظرة إسرائيلية، هو سطوة المتدينين المتزمتين على الحياة العامة، من لالل قوانين اإلبراه ألط
 الديني، التي تتدل  في البثير من تفاصي  الحياة على مستو  الفرد والمجتم .

فقد عكست هاه األزمة، عمق المعركة التي يلوضما نتنياهو لثبات سيطرته المطلقة على مقاليد 
على حزب حالليكودح بالاات، واقصاء ك  من يسط  نجمه، أو يعتقد نتنياهو أنه سيكون الحكم، و 

منافسا له على رئاسة الحزب. كما جر  م  ثالثة وزراء في العامين األليرين، آلرهم وزير الحرب 
السابق موشيه يعلون، الا  قد يعود الى الحلبة السياسية في الفترة المقبلة، على رأس حزب يميني 

 ديد، ومعه شلصيات تضررت من نمج نتنياهو.ج
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ولبن الجانب األهم الا  برز في هاه القضية، كما اكر، هي المعركة الدائرة بين المتدينين 
والعلمانيين، التي تشمدها إسرائي  على مر السنين. ولبن في السنوات األليرة تراجعت حدتما، 

ر في ضمان وجودهم في الحكومات المتعاقبة، بعد ألسباب عدة، من بينما أن حالحريديمح، انشغلوا أبث
الماضية. وفي اآلونة األليرة، أيقن اليمين المتشدد أن ّل  13أن استثنائمم مرتين في السنوات الة 

ثبات لحكوماته، من دون القوة السياسية البرلمانية للحريديم. وهاا عرفه أيضا قادة حالحريديمح، ولماا 
 من باب القول للم سسة اإلسرائيلية: حنحن هناح. فإنمم استونفوا معاركمم، 

وقد يكون في تحر  كتلتي حالحريديمح لطوة استباقية وتحايرية، أل  محاولة في الحكومة واّلئتالف 
الحابم لتغيير الوض  القائم في ك  ما يتعلق بقوانين اّلبراه الديني، رغم أن احتمال حدو  مث  هاا 

، أقرب إلى الصفر. ولبن في جمة ألر ، فإنه مندرج على جدول األمر في ظ  اّلئتالف القائم
مشروع قانون، كلما  100أعمال البنيست في الدورة الحالية، بمبادرة عشرات النواب، ما ّل يق  عن 

تتعلق بالجانب الديني، وهي على األغلب قوانين ندّية لبعضما، مث  قوانين تدعو إلى تحرير حركة 
جارية أيام السبت، تقابلما قوانين تدعو للتشدد في ما هو قائم، وهكاا. كال  المواصالت والحركة الت

من أبرز مشاري  القوانين التي تقلق الحريديم، هي تل  التي تطالب بوقف احتبار إصدار شمادات 
 الحالل. فماه المسولة ليست فقط دينية، ب  أيضا اقتصاديا مالية لجممور الحريديم بالاات.

يثير القلق بشدة لد  أوساط العلمانيين، ولبن في األساس لد  قادة الصميونية وهاا الواق ، 
 % 3.8والم سسة الحابمة، وقادة اّلقتصاد اللاص والعام، نظرا لتباثر حالحريديمح بنسبة هائلة، 

لد  جممور العلمانيين. وحسب تقارير إسرائيلية، فإن الحريديم، قد  % 1.4سنويا، مقاب  أق  من 
من اليمود اإلسرائيليين في غضون عقدين من الزمن، تضاف لمم نسبة  % 35أبثر من يصبحون 

 أق  من التيار الصميوني الديني، الا  ُيعد أق  تشددا دينيا.  
ما يعني أن المشمد الحاص  في األيام األليرة في الساحة اإلسرائيلية، هو نمواج مصّغر، ألزمات 

و  الصراع الديني العلماني، الا  تحاول الم سسة اإلسرائيلية أشد عمقا ستشمدها إسرائي ، على مست
 إلىآلر، حتى الوصول  إلىكوزمات ألر ، إّل أنما نتيجة طابعما الحاد، تنفجر من حين  إلفائما

 انفجار أضلم مستقبلي مفترا.
 5/9/2016الغد، عم ان، 
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 .. صياغة جديدة للدور الوطنيتركيافلسطينيو  .32
لقي م تمر فلسطينيي تركيا اهتماما رسميا مثله حضةور مجموعةة أصةدقاء : برو للي  م -إسطنبول 

فلسطين في مجلس النواب التركةي، برئاسةة البرلمةاني أيةدن أونةال، الةا  قةال فةي كلمةة لةه إن القضةية 
 الفلسطينية تلص األترا  باعتبارهم جزءا من األمة اإلسالمية كما تلص الفلسطينيين.

م سسةةةة فلسةةةطينية  25تةةةتح صةةةباح األحةةةد بمدينةةةة إسةةةطنبول التركيةةةة بمشةةةاركة وشةةةمد المةةة تمر الةةةا  اف
عاملة في تركيا إقباّل واسعا من الفلسطينيين، الاين حضروا من ملتلف المحافظات بحثةا عةن مظلةة 
تةةايب لالفةةاتمم الحزبيةةة، وتتبامةة  تحتمةةا أدوارهةةم، لتجةةاوز حالةةة المطالةةب اإلنسةةانية إلةةى ممارسةةة دور 

 سياسي.
المةةة تمر عبةةةر مجموعةةةة مةةةن النةةةدوات وورش العمةةة  واللقةةةاءات التلصصةةةية انعكاسةةةات الواقةةة  ونةةةاقش 

نمةةةاء  الفلسةةةطيني علةةةى أبنةةةاء الجاليةةةة، ومةةةن بينمةةةا مواضةةةي  حصةةةار قطةةةاع غةةةزة، والوحةةةدة الوطنيةةةة وا 
 اّلنقسام، والظروف القانونية والحياتية للفلسطينيين بتركيا.

نقةةةرة فايةةةد مصةةةطفى، واألمةةةين العةةةام للمبةةةادرة الوطنيةةةة وشةةةار  فةةةي المةةة تمر السةةةفير الفلسةةةطيني فةةةي أ
الفلسةةةطينية النائةةةب مصةةةطفى البرغةةةوثي، والنائةةةب عةةةن حركةةةة حمةةةاس سةةةيد أبةةةو مسةةةامح، والعديةةةد مةةةن 

 الشلصيات وممثلي القو  والفعاليات الفلسطينية.
وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للم تمر محمد مشينش أن جمة  كة  أطيةاف الشةعب الفلسةطيني مةن 
جمي  الللفيات السياسية والجغرافية هو أحد األهداف الرئيسية لتنظيمه، م كدا أن الم تمر رسةم عبةر 

 المضمون الا  قدمه لريطة جديدة للعم  الفلسطيني في تركيا.
وأشةةار فةةي حةةدي  للجزيةةرة نةةت إلةةى أن اللجنةةةة التحضةةيرية للمةة تمر وأمانتةةه العامةةة قةةد ناقشةةتا إمكةةةان 

ية، علةةى غةةرار العديةةد مةةن األنشةةطة الببةةر  للجاليةةات الفلسةةطينية حةةول العةةالم، تحولةةه إلةةى فعاليةةة سةةنو 
 وعلى قاعدة اّلستمرار في جم  الب  الفلسطيني في تركيا على كلمة واحدة.

 5/9/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 ألقصى  لمسجد امع دعوات "منظمات الهيكل": مستوطنون يجددون اقتحامهم ل تزامنا   .33
ّدد مسةةتوطنون، يةةوم األحةةد، اقتحةةاممم للمسةةجد األقصةةى المبةةار ، مةةن بةةاب المغاربةةة جةة: وفةةا -القةةدس

 بحراسة وبحماية معززة ومشددة من قوات اّلحتالل اإلسرائيلي اللاصة.
ونفةةةا المسةةةتوطنون جةةةوّلت اسةةةتفزازية فةةةي المسةةةجد، وسةةةط شةةةروحات حةةةول أسةةةطورة حالميكةةة  المزعةةةومح 

 حامات والجوّلت بمتافات التببير اّلحتجاجية.مكانه، في حين تصد  المصلون لماه اّلقت
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، تزامنةا مةة  دعةوات أطلقتمةا مةا تسةمى حمنظمةةات الميكة ح المزعةوم، حثةت فيمةةا األحةدوتةوتي اقتحامةات 
 أنصارها للمشاركة في اقتحامات جماعية لألقصى اليوم، لمناسبة بداية الشمر العبر  الجديد.

 4/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 ألقصى العام الجاري لمسجد امن عشرة آالف مقتحم ل أكثر .34
أفةةادت توثيقةةات مركةةز إعالمةةي فلسةةطيني أن عةةدد الةةاين اقتحمةةوا المسةةجد األقصةةى العةةام الجةةار  فةةاق 

نيسان الماضي كةان األبثةر مةن  عشرة آّلف مستوطن وعنصر أمن أو ملابرات، موضحا أن أبري /
 بين شمور العام من حي  عدد المقتحمين.

مسةةتوطنا وعنصةةرا احتالليةةا  10081المركةةز اإلعالمةةي لشةة ون القةةدس واألقصةةى )كيةةوبرس( أن  واكةةر
اقتحموا المسجد األقصى منا بداية العام الجار  وحتى نماية أغسطس/آب معظممم من المستوطنين، 

 .2015بزيادة ملحوظة مقارنة م  اات الفترة الزمنية من العام الماضي 
مستوطنين اقتحموا المسجد األقصى من  8206أن  -يرة نت نسلة منهفي تقرير تلقت الجز -وأضاف 

مجموعات منظمات الميك  المزعوم والجماعات اليموديةة الملتلفةة ومةن المسةتوطنين بالقةدس المحتلةة 
 ومن مستوطنات الضفة الغربية.

 5/9/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 حركة إسالمية تشيد بصمود المقدسيين .35
ة بصمود الفلسطينيين من سكان القدس المحتلة، مناشدة إياهم البقاء على العمد أشادت حركة إسالمي

ونقلةةةت قنةةةاة األقصةةةى الفضةةةائية فةةةي موقعمةةةا اإللبترونةةةي عةةةن الحركةةةة  والةةةاود عةةةن المسةةةجد األقصةةةى.
أن قةدر أهة  القةدس أن  -وهو اسةم جديةد غيةر معةروف لوسةائ  اإلعةالم-اإلسالمية في بيت المقدس 

عن شرف األمة ومسر  نبيه، مشيدة بشباب القدس وأحرارها وشيبما وأطفالما حالاين  يكونوا المدافعين
 دا إّل بالوه دفاعا عن مدينتمم ومسجدهم، محتسبين ال  عند هللا عز وج ح.ملم يولوا ج

 5/9/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 وب نابلسيغلق عدة مداخل لقرى جنواعـتـقـاالت فـي عـدة مـحـافـظـات ينفذ االحتالل  .36
حاأليةةامح، حوفةةاح: أغلقةةت قةةوات اّلحةةتالل اإلسةةرائيلي، فجةةر أمةةس، عةةدة مةةدال  لقةةر   -رام هللا، نةةابلس 

جنةةةوب مدينةةةةة نةةةةابلس بالسةةةةواتر الترابيةةةة، تلللمةةةةا مواجمةةةةات فةةةةي بعةةةا المنةةةةاطق، دون أن يبلةةةةن عةةةةن 
 إصابات.
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عينةابوس، وأودّل  -بيةر قةوزة وأفادت مصادر أمنية لةحوفاح، بون قوات اّلحتالل أغلقت مةدال  حبيتةا، و 
 حوارةح بالسواتر الترابية، وأعاقت حركة المواطنين من الوصول إليما. -

إلى ال ، أشارت المصادر إلى أن قوات اّلحتالل اقتحمت منطقة الضاحية، وكليةة الروضةة، وملةيم 
  الغةةةةاز العةةةةين فةةةةي المدينةةةةة، وانةةةةدلعت مواجمةةةةات بةةةةين الشةةةةبان وقةةةةوات اّلحةةةةتالل، التةةةةي أطلقةةةةت قنابةةةة

 والرصاص الحي، دون أن يبلن عن إصابات.
واعتقلت قوات اّلحتالل، أمس والليلةة قبة  الماضةية، تسةعة مةواطنين مةن محافظةات القةدس، ونةابلس، 

 والللي ؛ بينمم طفالن.
 5/9/2016األيام، رام هللا، 

 
 جبريل الرجوب للمسيحيين ل بسبب تصريحاتغضب جماهيري وبيانات استنكار  .37

 "فةةتح"فةةاد  أبةةو سةةعد : أثةةارت تصةةريحات جبريةة  الرجةةوب عضةةو اللجنةةة المركزيةةة لحركةةة  - رام هللا
جماعةة الميةر  "لقناة فضائية مصةرية وبثمةا تلفزيةون فلسةطين، وصةف فيمةا المسةيحيين الفلسةطينيين بةة

، غضب الشارع الفلسطيني عامة، ولةيس المسةيحيين فقةط، كةون الرجة  مةن الصةف األول "كريسماس
 الفلسطينية ومث  هاه التصريحات تعتبر مقلقة. في القيادة

وكةةان الرجةةوب يتحةةد  عةةن اّلنتلابةةات الفلسةةطينية الماضةةية، وعةةن حركةةة حمةةاس، واتمةةام المسةةيحيين 
جماعةة الميةر  كريسةماس صةوتوا لحمةاس "بإعطاء أصواتمم في اّلنتلابات الماضةية لحمةاس. وقةال 

 . "ولم يستفيدوا شيئا" 
تتنةةةةاقا مةةةة  "العربةةةةي محمةةةةد بركةةةةة تصةةةةريحات الرجةةةةوب. وقةةةةال إنمةةةةا  ورفةةةةا رئةةةةيس لجنةةةةة المتابعةةةةة

المصةةةلحة الوطنيةةةة ومةةة  قةةةيم ومبةةةادي الثةةةورة الفلسةةةطينية ومةةة  األسةةةاس الةةةا  تقةةةوم عليةةةه حركةةةة فةةةتح 
 . "ومنظمة التحرير الفلسطينية 

وجاء المجةوم األعنةف مةن النائةب عةن التجمة  الةوطني الةديمقراطي والقائمةة المشةتركة، باسة  غطةاس 
لا  قال إنه ّل يشعر أن هنةا  حاجةة ألن يعتةار أحةد عةن تفاهةات الرجةوب، ّل هةو نفسةه وّل تنظةيم ا

المسةةيحيون الفلسةةطينيون الم منةةون حقيقةةة أنمةةم جةةار مةةن جةةاور هةةاه األمةةة "فةةتح وّل غيةةره. وأضةةاف 
نمةا يعتبةرون أن اإلهانةة واّل عتةداء وهاا الشعب ّل ينتظرون اعتاارا ممن أهان وجودهم وتمكةم عليةه وا 

 ."تم على الشعب الفلسطيني نفسه وعلى تاريله ونسيجه اّلجتماعي المتين
 5/9/2016القدس العربي، لندن، 
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 : التعليم يوازي الحق في الحياةةفلسطينو البقاع ومخيمات سوري .38
كةةررت الفصةةائ  الفلسةةطينية رفضةةما لتقليصةةات  افتتةةاح العةةام الدراسةةي، أبةةوابعلةةى : سةةامر الحسةةيني

 األونةرواقيم على مةدل  مدرسةة أليه الجبمة الديمقراطية لتحرير فلسطين و إفي اعتصام دعت  األونروا
قيادة الجبمة  وأعضاءلياس بحضور عضو قيادة الجبمة في البقاع عبد الرحيم عوا ا في منطقة بر
ين قيةةادة اتحةاد الشةةباب الةةديمقراطي الفلسةطيني حاشةةدح فةي البقةةاع وحشةد مةةن النةةازح وأعضةاءفةي البقةةاع 
 .ةن في البقاع وفي سورييالفلسطيني

البقةةةةاع  ييتجمةةةة  العشةةةةرات مةةةةن فلسةةةةطين األونةةةةرواعلةةةةى وقةةةة  الصةةةةرلات والمتافةةةةات المنةةةةددة بسياسةةةةة 
مطالبين بحقمم في التعليم والطبابة والغااء في حين شددت الفصائ  الفلسةطينية  والمليمات السورية،

الفلسةةطينيون عةةن هةةاا الحةةق الةةا  لةةن  ولةةن يتلةة   الحةةق فةةي الحيةةاة  أهميتةةهالتعلةةيم يةةواز  فةةي  أنعلةةى 
 محمد موسى القياد  في الجبمة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أشاريكون منة من احد حسبما 

ن يوتحد  سليمان سليمان باسم اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني معلنا رفضه الالجئين الفلسطيني
مشددا علةى مةا  ،اطالب 50 إلىطالب في الصف الواحد الا  قضى بزيادة عدد ال األونروارفا قرار 

 فةي منطقةة بةر األونةرواوتحسين البنية التحتية في المدارس، ولاصة في مدرسة  وصفه بةحتعليم ّلئقح
الياس، التي تعاني من أشياء كثيرة وفي مقدمما قربما من نمر الليطاني وما يحمله من سموم وروائةح 

 قاتلة.
 5/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 مستشفى ووقفة تضامنية مع األسرى في غزةالإلى  مضرب عن الطعامنقل أسير  .39

أفةةةادت هيئةةةة شةةة ون األسةةةر  والمحةةةررين بعةةةد ظمةةةر أمةةةس، بةةةون األسةةةير : وكالةةةة سةةةما -رام هللا، غةةةزة 
محمود البلبول من بيت لحم الا  يلوا إضرابا" مفتوحا" عن الطعام ضد اعتقاله اإلدار  منةا مطلة  

يوليو(، نق  في شك  مفاجئ إلى مستشفى أساف هيروفيه، بعد دلول حالته في مرحلة جديدة تموز )
 من التعقيد واللطورة، إا أدل  فورا" إلى غرفة العناية المكثفة.

كيلوغرامةا"،  30وأوضحت أن البلبول يمر بوض  صحي صعب، إا فقد من وزنه حتى اليوم أبثر مةن 
حالته تزداد تعقيدا"، واإلضراب أنم  جسده الا  يظمر عليه اإلعيةاء ويجد صعوبة" كبيرة" في البالم، و 

 والتعب.
في غضون ال ، نظمت م سسة ممجة القةدس لألسةر  والمحةررين ومفوضةية األسةر  التابعةة لحركةة 

 أمس، وقفة" تضامنية" م  األسر  المعتقلين اإلداريين أمام مقر المندوب السامي في غزة. "فتح"
 5/9/2016الحياة، لندن، 
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 النيابة العسكرية اإلسرائيلية تطلب محاكمة ناشط فلسطيني بتهم أغلقت الشرطة ملفاتها .41
فةةاد  أبةةو سةةعد : قةةدمت النيابةةة العسةةةكرية اإلسةةرائيلية ّلئحةةة اتمةةام اسةةتثنائية ضةةد عيسةةةى  –رام هللا 

ومةةة عمةةرو، الناشةةط السياسةةي المعةةروف فةةي اللليةة  جنةةوب الضةةفة الغربيةةة، بنةةاء علةةى ملالفةةات مزع
ومةن بينمةا البصةق علةى  2013طويت وانتمى التحقيق بمةا منةا زمةن، وارتببةت فةي غالبيتمةا قبة  سةنة 

منةاطق عسةكرية  إلةىمستوطن وا عاقة عمة  الجنةود وا هةانتمم وتنظةيم مظةاهرات غيةر قانونيةة والةدلول 
لشةةرطة قةةد بنةةدا مةةن بينمةةا بنةةدان يتعلقةةان بملفةةين كانةةت ا 18مغلقةةة. وبشةةك  عةةام تشةةم  ّلئحةةة اّلتمةةام 

ثنيةةه عةةن  إلةةىقةةررت إغالقممةةا. ووصةةف محةةامو عمةةرو ّلئحةةة اّلتمةةام بونمةةا مالحقةةة سياسةةية تمةةدف 
 نشاطه.

 5/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 أسماء النساء من القوائم االنتخابي ة "شطب"حملة فلسطيني ة ضد  .41
حلية، المقرر عقدها في الثامن م  بدء تسريب القوائم المرّشحة لالنتلابات الم: بديعة زيدان –رام هللا 

من تشرين الثاني )أبتةوبر( المقبة  فةي فلسةطين، ّلحةظ القةائمون علةى العديةد مةن هةاه القةوائم، تنةامي 
أسةةماء النسةةاء، بلاصةةة فةةي الريةةف الفلسةةطيني بشةةماله وجنوبةةه ووسةةطه فةةي الضةةفة  "شةةطب"ظةةاهرة 

 الغربية وفي مناطق بقطاع غزة.
فةالن أو ابنةة هةاا أو اا ، وأحيانةا"  "زوجةة"اإلشةارة إلةى المرشةحات بةة  وابتشف منسةقو القةوائم أنةه تةتم

 من دون اسم حتى، واّلستعاضة عن صورتما برسم أو صورة لوردة أو فراشة. "السيدة"بلقب 
وثةةةارت ثةةةائرة البثيةةةر مةةةن المثقفةةةين، والشةةةباب، والناشةةةطات النسةةةويات، وحتةةةى شلصةةةيات معروفةةةة فةةةي 

دة عبةةر نشةةر كةة  مةةنمم اسةةم والدتةةه، وزوجتةةه، وبناتةةه، وشةةقيقاته فةةي المجتمةة ، التةةي بةةدأت حملةةة مضةةا
 مواق  التواص  اّلجتماعي، فيما اتجه آلرون نحو طرق غير تقليدية في إطار هاه الحملة التلقائية.
ومةا إن نشةرت لجنةة اّلنتلابةات المركزيةة الفلسةةطينية، القةوائم باألسةماء الباملةة للنسةاء، وفةق القةةانون، 

حات مواق  التواص  اّلجتماعي التي تمث  بعا القوائم في عدد من البلدات والقر  حتى عادت صف
مجةةددا"، فةةازدادت الحملةةة المضةةادة ضةةراوة مةةرة ألةةر ، كونمةةا معركةةة القةةط والفةةور بةةةين  "شةةطبما"إلةةى 

النسةةوية )الحةةد األدنةةى للتمثيةة   "البوتةةا"المصةةّرين علةةى إلفةةاء أسةةماء النسةةاء المرشةةحات وفةةق نظةةام 
في القةوائم(، وبةين مةن يةرون فةي الة  انحةدارا" مجتمعيةا" مرعبةا". وهةو مةا دفة  لجنةة اّلنتلابةات  النسو  

المركزية إلى إصدار توضيح في هاا اللصوص، يشّدد على التزام اللجنة القانون من لالل نشر ك  
مةاعي مةن األسماء للنساء والرجال كما هي، وعلى أّل عالقة لما بما ينشر على مواق  التواص  اّلجت
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جانةةب الةةبعا واشةةتم  حةةافا" أو تغييةةرا" فيمةةا، م كةةدة أنمةةا لةةم تتسةةلم قةةوائم بمةةا هةةاه األسةةماء والصةةفات، 
ن من ضمن الشروط أن تبون األسماء رباعية للمرشحين والمرشحات.  وا 

 5/9/2016الحياة، لندن، 
 

 ةأسير محرر: أوضاع السجون "غير مستقرة" والمعتقلون يتوقون لصفقة تبادل جديد .42
قال األسير المحرر ناجي أبو مندي ، من مليم المغاز  لالجئين الفلسةطينيين : للدون مظلوم -غزة 

 )وسط قطاع غزة(، إن أوضاع األسر  دال  سجون اّلحتالل اإلسرائيلي حغير مستقرةح.
وأوضةةةح أبةةةو منةةةدي  فةةةي حةةةدي  لةةةاص لةةةة حقةةةدس بةةةرسح، يةةةوم األحةةةد، أن األسةةةر  يعةةةانون كثيةةةر"ا مةةةن 

لا  تفرضةه إدارة السةجون علةيمم، حألننةا أسةر  أمنيةين يةتم التعامة  معنةا بشةك  اسةتفزاز ح، التضييق ا
 وفق قوله.

ا:  وأشةةار إلةةى أن األسةةر  المرضةةى دالةة  سةةجون اّلحةةتالل حّل يتلقةةون رعايةةة طبيةةة مناسةةبةح، مسةةتدرك"
عةةةن أجمةةةزة حكثيةةةر"ا مةةةا يةةةتم اقتحةةةام األقسةةةام واّلعتةةةداء علةةةى األسةةةر  بالضةةةرب والشةةةتم بةةةدعو  البحةةة  

 اتصالح.
وشةةدد علةةى أن األسةةر  فةةي سةةجون اّلحةةتالل يتوقةةون لتحريةةرهم، مبين"ةةا أنمةةم يعلقةةون آمةةاّل" كبيةةرة علةةى 

 فصائ  المقاومة العسكرية بكافة أارعما إللراجمم من السجون.
 4/9/2016، قدس برس

 
 السلطة الوطنية ونفقاتها منذ بداية العام؟ إيراداتكم بلغت  .43

السةةلطة الوطنيةةة بلغةةت  إيةةراداتأظمةةر تقريةةر شةةمر  لةةوزارة الماليةةة أن مجمةة   :غةةوش بةةوأيمةةم أ-رام هللا
مةن التوقعةات  %68أ  مةا نسةبته  شةيك مليةار  7.582 الماضةي نحةو  / يونيةوحتى نمايةة شةمر تمةوز
 .شيك مليار  11.12والبالغة نحو  2016المسجلة في موازنة عام 

في شمر نيسان الماضي  إيراداتالعامة سجلت أعلى  وحسب التقرير الصادر عن الوزارة فإن اللزينة
 .شيك مليون  894بلغت قيمتما  بإيرادات أيار/ مايوبينما اقلما سج  في  شيك مليار  1.53 والبالغة

مةةةن مجمةةة   %60نيابةةةة عةةةن السةةةلطة الوطنيةةةة نحةةةو  إسةةةرائي وتشةةةك  ضةةةريبة المقاصةةةة التةةةي تجبيمةةةا 
 اللزينة العامة. إيرادات

فقات السلطة الوطنية، فقد أظمر التقرير أن مجم  النفقات منا بدايةة العةام حتةى نمايةة وفيما يتعلق بن
مةن مجمة  النفقةات المتوقعةة فةي موازنةة  %61نحةو  أ  شةيك مليار  9.28بلن نحو  /يونيوشمر تموز

 .2016عام 
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مليةار  1.53 وقد سجلت أعلةى نفقةات منةا بدايةة العةام فةي شةمر حزيةران الماضةي إا بلغةت قيمتمةا نحةو
 .شيك مليار  1.07دوّلر بينما بلغت أقلما في تموز بنفقات بلغت قيمتما 

 5/9/2016ة، رام هللا، دالحياة الجدي
 

 االثنيناليوم معبر رفح حتى  فتحمصر تمدد  .44
ــرةنشةةر موقةة   ــت، الدوحــة.الجزي السةةلطات المصةةرية قةةررت تمديةةد فةةتح معبةةر رفةةح ، أن 4/9/2016 ،ن

يوم اّلثنين في كال اّلتجاهين أمام الفلسطينيين العالقين في القطاع  الحدود  جنوب قطاع غزة حتى
وقررت تل  السلطات تمديد فتح معبر رفةح  واألراضي المصرية، وال  بعد إغالقه ألبثر من شمرين.

لتمكةةين أهةةالي الشةةمداء الفلسةةطينيين فقةةط مةةن السةةفر إلةةى السةةعودية ألداء مناسةة  الحةةج، والةة  ضةةمن 
 د  سلمان بن عبد العزيز في هاا الشون.مكرمة للمل  السعو 

 األحةد ومةن معبةر رفةح فةي قطةاع غةزة، قةال مراسة  الجزيةرة وائة  الدحةدوح إن حةافلتين فقةط دللتةا يةوم
يحملةةةون الجنسةةةية  إلةةةى مصةةةر، إحةةةداهما نسةةةقت مةةة  السةةةلطات المصةةةرية، واأللةةةر  تحمةةة  أشلاصةةةا" 

لمةس حةافالت ألةر  تنتظةر فرصةة المصرية، بينما تسبب عط  فةي نظةام الحواسةيب بتةولير دلةول 
 550وأضةةاف المراسةة  أن ثمةةاني حةةافالت عبةةرت أمةةس إلةةى مصةةر، وهةةي تحمةة   العبةةور إلةةى مصةةر.

في ساعة متولرة من اللي   مسافرا"  46من أصحاب الحاّلت اإلنسانية، بينما أرجعت السلطات  مسافرا" 
 ألسباب ملتلفة.

ـــيا، الشـــارقةوأضةةةافت   إنوزارة الدالليةةةة فةةةي غةةةزة قالةةةت  ، أنكةةةاّلتو ، نقةةةال" عةةةن ال5/9/2016 ،الخل
 495إدلةال  فةي حةين تةمّ  ،مسةافرا" مةن قطةاع غةزة 593بمغةادرة  يةوم األحةدالسلطات المصةرية سةمحت 

هيئة المعابر والحدود إلى مغادرة تس  حافالت تق  المسافرين من الحاّلت اإلنسانية  وأشارتمسافرا". 
 عبر معبر رفح البر .

 
 اقتحام يهوديات لألقصى يستنكرمفتي مصر  .45

القاهرة: استنكر مفتي مصر الشيخ شوقي عالم اقتحام عشرات اليموديات من جماعة حنساء من أج  
الميكةة ح للمسةةجد األقصةةى، وأداء الصةةلوات التلموديةةة عنةةد حةةائط البةةراق فةةي حراسةةة مشةةددة لعةةدد مةةن 

فةةةي سةةةاحات المسةةةةجد  ضةةةباط اّلحةةةتالل اإلسةةةرائيلي، ومجموعةةةة مةةةن القةةةوات اللاصةةةة التةةةي انتشةةةرت
وأبةةةد المفتةةةي، فةةةي بيانةةةه الةةةا  أصةةةدره أمةةةس، أن مدينةةةة  األقصةةةى لتةةةومين اقتحةةةام اليموديةةةات المسةةةجد.

لط أحمر ّل يمكن تجاوزه، وأن أ  اعتداء عليه يمدد  ،وعلى رأسما المسجد األقصى المبار  ،القدس
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ابةات والملططةات التةي تقةوم األمن واّلستقرار في المنطقة. وحار المفتي، من تصاعد وتبةرار اّلنتم
 بما قوات اّلحتالل في المسجد األقصى ما ي جج مشاعر مليار ونصف المليار مسلم.

 5/9/2016 ،الخليا، الشارقة
 

 حصارالتعهد بمواصلة العمل لكسر تلكسر حصار غزة  العالميةالحملة  .46
 يةةوم صةةحفيا"  تمرا" عقةةد ناشةةطون فةةي الحملةةة العالميةةة لبسةةر حصةةار غةةزة مةة  : لليةة  مبةةرو  -إسةةطنبول 

السبت في إسطنبول تعمدوا لالله بمواصلة العم  لبسر الحصار المفروا على قطاع غزة منا عشةرة 
انشةغالما بقضةاياها  مةن رغمبةالأعوام، م كدين أهمية دور المجتمعات العربية والدولية في كسر الحصار 

لحصةار عةن غةزةح الةا  نظمتةه الحملةة وجاء الم تمر في لتام فعاليات أسةبوع حيةدا بيةد لبسةر ا الُقطرية.
، بمةةةدف التعبئةةةة 2016أغسةةةطس  /مةةةن آب 26-20فةةةي عةةةدد مةةةن العواصةةةم العالميةةةة، فةةةي الفتةةةرة مةةةا بةةةين 

 اإلعالمية لبسر الحصار، وا غاثة المتضررين منه، والضغط على الدول التي تساهم فيه.
ة ائةةتالف المةةرأة العةةالمي وتحةةد  فةةي المةة تمر عةةدد مةةن الشلصةةيات العربيةةة والفلسةةطينية بيةةنمم رئيسةة

لنصرة القةدس وفلسةطين أمة  لليفةة، والنائةب الفلسةطيني مشةير المصةر ، كمةا تلللةت المة تمر فقةرات 
 فنية ووصالت من الغناء الفلسطيني والقصائد الشعرية.

مةةةن سةةةكان  %40محمةةد الممةةةار  إن أبثةةةر مةةن  2014 سةةةنةوقةةال المةةةدير العةةام للحملةةةة التةةةي انطلقةةت 
ن قطةةاع غةةزة يعيشةةو  مةةةن  %90يفتقةةرون لألمةةن الغةةاائي، كمةةا أن نسةةبة  %72ن تحةةت لةةط الفقةةر، وا 

 المياه المتوفرة بالقطاع غير صالحة للشرب.
وأبةةد بيةةان للحملةةة نمايةةة أسةةبوع حيةةدا بيةةد..ح أن الحصةةار الةةدولي والحةةروب اإلسةةرائيلية المتعاقبةةة للفةةت 

 ما وحرمانما من إعمارها.آّلف الشمداء والجرحى والعائالت المشردة، جراء تدمير منازل
أن  وقةةةدر البيةةةان اللسةةةائر اّلقتصةةةادية للقطةةةاع جةةةراء الحصةةةار بنحةةةو لمسةةةة مليةةةارات دوّلر، موضةةةحا" 

للنسةةةاء، بينمةةةا يمنةةة  ثالثةةةة آّلف صةةةياد مةةةن  %62فةةةي أوسةةةاط الرجةةةال و %41نسةةةبة البطالةةةة بلغةةةت 
 من المساحة المسموح بالصيد فيما. %85الوصول إلى 

نما أن لمسة آّلف مريا محرومون من السفر للعةالج بسةبب اسةتمرار إغةالق وأبدت الحملة في بيا
 .2015السلطات المصرية معبر رفح الا  لم تتجاوز فترة فتحه اإلجمالية عشرين يوما عام 

واعتبرت أن هاا اإلغالق يمدد مستقب  ثالثة آّلف طالةب مةن غةزة بسةبب عةدم تمكةنمم مةن اّللتحةاق 
سيدة بغزة ّل يسةتطعن اّللتحةاق  1,500شاب  اجتماعية كبيرة، حي  توجد بجامعاتمم، كما أنه للق م
 بوزواجمن لارج القطاع.

 4/9/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
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 ةغارتان إسرائيليتان على مواقع لجيش النظام السوري في القنيطرة جنوب سوري .47
رائيلي اسةةتمدف، جةيش اّلحةةتالل اإلسةة، أن أحمةةد دراوشةةة، نقةةال" عةن 4/9/2016 ،48عــرب نشةر موقةة  

 مساء يوم األحد، منصات صواريخ تابعة لجيش النظام السور ، شمالي هضبة الجوّلن.
يةةوتي الةة  بعةةدما سةةقطت قايفةةة مةةن دالةة  األراضةةي السةةورية علةةى شةةارع رئيسةةي فةةي هضةةبة الجةةوّلن 

قةاوف المحتّلة، دون أن توق  إصابات في صفوف المستوطنين، لبنما المّرة األولى التي يسقط فيمةا م
 بشارع رئيسي.

 ورّجحت وسائ  إعالم إسرائيلية أن يكون إطالق القايفة باللطو، نتيجة للحرب الدائرة في سورية.
عما يحةد   ويرد جيش اّلحتالل عادة بقصف مواق  للنظام السور ، ألنه يعتبر جيش النظام مس وّل" 

 دال  أراضيه.
لوكالةة  ا" سوري ا" أمني ا" مصدر أن  .(،أ.ب.دالة )، نقال" عن وك5/9/2016 ،القدس العربي، لندنوأضافت 

عنةد دوار  90قصفت طائرات إسرائيلية موقعين للجيش السةور  فةي اللةواء ح .(أ.ب.د)األنباء األلمانية 
العلم غرب مدينة البع  في محافظة القنيطرة يوم األحد، وأصابت ثالثة عناصر من الجيش السةور  

 .حأحدهم ضابط كما تم تدمير مدفعين
  

 عزي مشعل بوفاة والدتهيوزير الخارجية التركي  .48
األناضول: قّدم وزير اللارجية التركي مولود جاويش أوغلو تعازيه إلى رئيس المكتةب السياسةي  وكالة

وأوضةةةحت مصةةةادر دبلوماسةةةية فةةةي الةةةوزارة لألناضةةةول أن  لحركةةةة حمةةةاس لالةةةد مشةةةع  بوفةةةاة والدتةةةه.
ل هةاتفي أجةراه لةالل وجةوده فةي مدينةة هانغتشةو الصةينية جاويش أوغلو قّدم تعازيه لمشع  فةي اتصةا

 ضمن الوفد التركي المرافق للرئيس رجب طيب أردوغان لحضور فعاليات قمة مجموعة العشرين.
 5/9/2016 ،القدس العربي، لندن

  
 السفير القطري في األردن يقطع إجازته للمشاركة في تشييع والدة مشعل .49

األردن، زايةةد بةةن سةةعيد الليةةارين، إجازتةةه بطلةةب مةةن وزارة لارجيةةة قطةة  السةةفير القطةةر  فةةي  :عّمةةان
وعلمةت  بالده للمشةاركة فةي تشةيي  جثمةان والةدة رئةيس المكتةب السياسةي لحركةة حمةاس لالةد مشةع .

حقدس برسح، من مصادر مطلعة، أن الدوحةة قةد طلبةت مةن سةفيرها فةي األردن بقطة  إجازتةه والعةودة 
 الحاجة فاطمة مشع .إلى عّمان للمشاركة في تشيي  

 5/9/2016 برس،قدس وكالة 
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 عرب عن قلقها البالغ من استمرار سياسة االستيطان في الضفةتالخارجية األلمانية  .51
أعربةةت وزارة اللارجيةةة األلمانيةةة عةةن قلقمةةا البةةالن مةةن اسةةتمرار : وكةةاّلت، الناديةةة سةةعد الةةدين - انعّمةة

ة المحتلةة، موضةحة أن حالتوسة  اّلسةتيطاني فةي هةاه سياسة اّلستيطان اإلسةرائيلية فةي الضةفة الغربية
وقالةةةت  األراضةةي، بالنسةةبة لحكومتمةةا، يمثةة  انتمابةةا للقةةانون الةةدولي، وتمديةةدا لطيةةرا لحةة  الةةدولتينح.

المتحدثة باسم وزارة اللارجية، في تصريح صحفي، حنشعر بقلق بالن إزاء استمرار سياسة اّلسةتيطان 
لمصةةادقة بةوثر رجعةةي علةى عةةدد مةن الوحةةدات، والبة ر اّلسةةتيطانية، اإلسةرائيلية، وبشةةك  لةاص إزاء ا

وأوضةحت، حننتظةر أن يولةا الجانبةان التوصةيات  التي يعتبرهةا القةانون اإلسةرائيلي ااتةه غيةر شةرعيةح.
الةةةواردة فةةةي التقريةةةر األليةةةر للجنةةةة الرباعيةةةة للشةةةرق األوسةةةط علةةةى محمةةة  الجةةةد، وأن تغيةةةر إسةةةرائي  

 حتلة، وأن تتيح مجاّل للتنمية الفلسطينيةح.سياستما في األراضي الم
 4/9/2016 ،موقع صحيفة الغد، عم ان

 
 "إسرائيل"تعرب عن التزامها تجاه  أستراليا .51

سةترالية جةةولي بيشةوب أمةس عةن التةزام بالدهةا المطلةةق وزيةر اللارجيةة األ أعربةتد ب ا:  – أبيةبتة  
ري وفين ريفلين ورئيس  اإلسرائيليم  الرئيس  في القدس ئما. جاء ال  لالل لقاحإسرائي حوالدائم تجاه 

نتنيةةاهو  وأشةةاد. اإلسةةرائيلية اإلااعةةةدور ليبرمةةان، بحسةةب جةةفيأالةةوزراء بنيةةامين نتنيةةاهو ووزيةةر الجةةيش 
الةةوزيرة األسةةةترالية مجةةددا" التةةةزام  أبةةدتلةةالل اللقةةاء بالعالقةةةات المميةةزة التةةي تةةةربط بةةين البلةةدين، فيمةةةا 

 زيارة أستراليا مطل  العام المقب . إلى، ودعت رئيس الوزراء حإسرائي حاه بالدها المطلق والدائم تج
 ، لتبون أول زيارة يجريما رئيس حكومة إسرائيلي إلى أستراليا.أسترالياالدعوة لزيارة  وقب  نتنياهو،

اقشةة واكرت اإلااعة اإلسرائيلية العامة الرسمية، أن حزيةارة وزيةرة لارجيةة أسةتراليا إلسةرائي  جةاءت لمن
 ملفات تمم البلدينح. 

 5/9/2016 ،القدس العربي، لندن
 

 االنتخابات البلدية ومنع تضارب المصالح .52
 د. مصطفى البرغوثي
ينص قانون الجمعيات الليرية والمنظمات األهليةة علةى عةدم جةواز أن يضةم مجلةس اإلدارة عضةوين 

هةةاا أمةةر عةةادل ألنةةه يمنةة  تضةةارب أو أبثةةر تجمةة  بينممةةا صةةلة قرابةةة مةةن الةةدرجتين األولةةى والثانيةةة. و 
 المصالح، ويحد دون احتبار أقارب من عائلة واحدة لعملية صن  القرار في أ  جمعية.
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وبالمقاب ، فإن قانون انتلاب المجالس البلديةة والمحليةة، وهةي أهةم بكثيةر مةن الجمعيةات، ّل يمنة  أن 
 جلس.يتواجد الشلص وزوجته أو ألوه أو ألته أو أبناء له في نفس الم

اا  وقد سمعنا عن قائمة مرشحين لالنتلاب جمي  أعضائما من نفس األسرة، أ  الوالد وابنه وبناته. وا 
 نجحت مث  هاه القائمة فإنما ستولا المجلس المحلي إلى بيتما.

الجميةة  يعةةرف أن البوتةةا المحةةددة لتمثيةة  النسةةاء فةةي المجةةالس المحليةةة يسةةاء اسةةتلدامما فةةي بعةةا 
كين النساء الفاعالت والم ثرات في المجتم ، يتم في بعا األمةابن إضةافة أسةماء األحيان. وبدل تم

 الزوجات أو البنات أو القريبات فقط لتغطية البوتا.
ونعةرف حةةاّلت تحةةرم فيمةا النسةةاء المنتلبةةات مةةن المشةاركة مةةن لةةالل عقةد اجتماعةةات المجةةالس عةةن 

اّلجتماعةةات لمةةن لتوقةة  فةةي بيةةوتمن  قصةةد فةةي سةةاعة متةةولرة مةةن الليةة ، ومةةن ثةةم يةةتم إرسةةال محاضةةر
 دون حضور هاه اّلجتماعات.

 ب  وص  األمر في بعا الحاّلت إلى حضور الزوج لالجتماعات كبدي  عن زوجته المنتلبة.
ّل يمكن تعدي  القانون أثناء العملية اّلنتلابية الحالية، ولبن يمكن أن نتمنى على الجمي  أن يرحموا 

اة أن يكةةون كافةةة المرشةةحين والمرشةةحات علةةى قةةدر المسةة ولية، وأن يمتنةة  النةةالبين والنالبةةات بمراعةة
 بعا الناس عن اّلستلفاف بوصول العدالة األلالقية في تقديم قوائممم اّلنتلابية.

المةةرأة تمثةة  نصةةف النةةالبين ونصةةف المجتمةة . وكلنةةا نفتلةةر بةةدور المةةرأة النضةةالي والبفةةاحي والممنةةي 
 والتعليمي.

ازه بالمعلمة حنان الحروب على ما حققته بفوزهةا كوفضة  معلمةة فةي العةالم. فلمةااا والجمي  أبد  اعتز 
تحرم المرأة من أداء دورها في المجالس البلدية والمحليةة مةن لةالل اّللتفةاف علةى القةانون الةا  شةرع 

 ليضمن حقما في المشاركة.
األسةرة ولضةمان دور هنا  حاجة ملحة لتدقيق القانون بمن  ترشيح أبثر مةن شةلص واحةد مةن نفةس 

المرأة المنتلبة وعدم التطاول عليه. وأبثر من ال ، فإننا بحاجة إلى لوائح تمن  تدل  رئيس وأعضاء 
المجالس المنتلبين في ترسية العطاءات أو المشاركة في أ  شركات تتقدم بعطةاءات لبلةديتمم. لةوائح 

ار يشةير إلةى أ  تضةارب مصةالح تضمن كال  تقديم ك  رئيس أو عضو في المجالس المنتلبةة إلقةر 
 محتم  نتيجة طبيعة ممنته أو عمله.

اّلنتلابةات المحليةةة والبلديةة فرصةةة لةدف  العمليةةة الديموقراطيةة لألمةةام، ويجةب أن تشةةك  فرصةة لتقةةديم 
 النمواج اإلدار  الصحيح لمن  تضارب المصالح في إدارة ش ون الناس. 

 4/9/2016 ،48عرب 
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 غاء االنتخابات البلدية؟هل القضاء مدخل فتح إلل .53
 مصطفى الصواف
أعلنةةت أمةةس لجنةةة اّلنتلابةةات المركزيةةة إسةةقاط لمةةس قةةوائم انتلابيةةة فةةي قطةةاع غةةزة والضةةفة الغربيةةة 

اعتراضا قدمت إلى لجنة  163قفين( من أص   –طولبرم  –الزهرة  –بيت حانون  –وهي )النصيرات 
 لسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.اّلنتلابات، وعلى المتضرر أن يلجو إلى القضاء الف

إلى هنا واألمر طبيعةي؛ ولبةن السة ال المقلةق هة  سةتلجو حركةة فةتح فةي غةزة إلةى القضةاء الفلسةطيني 
في قطاع غزة لتقديم احتجةاج علةى إسةقاط قوائممةا لوجةود عةوار قةانوني وللة  بةائن فةي تركيبةة القةوائم 

 ما لشروط الترشح؟!وعليه أسقطتما لجنة اّلنتلابات لعدم مطابقت
على ما يبدو أن فتح ستجد في إسقاط هاه القةوائم فرصةتما الاهبيةة إللغةاء اّلنتلابةات فةي قطةاع غةزة 

 بحجة أن القضاء في غزة غير شرعي وفق الدعوة التي دف  بما أحد المحامين في الضفة الغربية
أن لجنةةة اّلنتلابةةات  معلةةوم للجميةة  أن حركةةة فةةتح تشةةك  فةةي القضةةاء والقضةةاة فةةي قطةةاع غةةزة رغةةم

اعتمةةةدت القضةةةاء فةةةي غةةةزة والضةةةفة الغربيةةةة وكةةةال  أجمةةةزة الشةةةرطة والمةةةراقبين مةةةن المعلمةةةين فةةةي كةةةال 
الجانبين؛ ولبن على ما يبدو أن فتح ستجد في إسقاط هاه القوائم فرصتما الاهبية إللغةاء اّلنتلابةات 

دفة  بمةةا أحةد المحةةامين فةةي  فةي قطةةاع غةزة بحجةةة أن القضةاء فةةي غةةزة غيةر شةةرعي وفةق الةةدعوة التةةي
الضفة الغربية بومر من حركة فتح وما سبقه من بيان صادر عن نقابةة المحةامين فةي الضةفة الغربيةة 

 التابعة لحركة فتح حول الوض  اإلدار  لقطاع غزة.
ك  القو  والفصائ  توافقت على صالحية القضاء والشرطة والمراقبين الاين هم من المعلمين في ك  

ة وغزة، وعلى هاا األساس تم التوافق على اّلنتلابات البلدية، وعلى ما يبدو أن حركة فتح من الضف
كانت موافقتما في البداية حتى ّل يقةال أن فةتح ّل تريةد إجةراء انتلابةات بحجةج يراهةا البثيةرون واهيةة، 

لجنةةةة وّل يراودنةةةي شةةة  بةةةون القةةةوائم المطعةةةون فيمةةةا شةةةكلت عمةةةدا بمةةةاا الشةةةك  حتةةةى ُتسةةةقط مةةةن قبةةة  
اّلنتلابات للطعن في شةرعية القضةاء فةي قطةاع غةزة، وقةد يسةول أحةدهم حوطةولبرم وقفةين؟!ح.. أيضةا 

 مقصودة نعم ليص  الجممور إلى قناعة بون األمر لم يكن مدبرا وجاء قدرا.
فتح كما هو معلوم منقسمة على نفسما وملتلفة حول اّلنتلابات، منمم من ير  أن اّلنتلابات يجب 

 ومنمم من ير  أن هاه اّلنتلابات ستبون ضارة بحركة فتح وشعبيتما وسلطتما أن تستمر،
فتح كما هو معلوم منقسمة على نفسما وملتلفة حول اّلنتلابات، منمم من ير  أن اّلنتلابات يجب 
أن تستمر، ومنمم من ير  أن هاه اّلنتلابات ستبون ضارة بحركةة فةتح وشةعبيتما وسةلطتما كةون أن 

ي هاه اّلنتلابات، علما أن حمةاس فةي الضةفة الغربيةة لةم تنةزل فةي قةوائم مسةتقلة بة  حماس ستفوز ف
أعلنت منا لحظة موافقتما أنما ستدعم قوائم ممنية وطنية وحدوية في الضفة الغربية، وهةاا مةا حةد ، 
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ورغم ال  فوبيا حماس في الضفة تليف فتح والعدو الصةميوني، وكلنةا تةاب  تحةايرات اّلحةتالل لفةتح 
لويفما من فوز حماس، وقد امتدت فوبيا حماس إلى الجوار العربي لفلسطين ومحاولة ثني محمةود وت

عباس عن المضي في إجراء اّلنتلابات وفتح منقسةمة علةى نفسةما، فكانةت المسةارعة بعقةد مصةالحة 
 دحالن( وّل زالت المحاوّلت جارية. –بين أقطاب الصراع الفتحاو  الفتحاو  )عباس 

عا أن المنتمةةين لفةةتح يلجةة ون للقضةةاء فةةي قطةةاع غةةزة، وأن محةةامي فةةتح يتولةةون قضةةايا قةةد يقةةول الةةب
أمةةام المحةةابم فةةي قطةةاع غةةزة ويترافعةةون فيمةةا، نقةةول نعةةم هةةاا علةةى مسةةتو  الفةةرد، ولبةةن القضةةية هنةةا 
ملتلفة، ألن الا  سيلجو للقضةاء هةاه المةرة تنظةيم اسةمه حركةة فةتح، وهةي تعتبةر اللجةوء للقضةاء هةو 

 بشرعية هاا القضاء وهنا بيت القصيد.اعتراف 
ومةةن بيةةت القصةةيد نقةةول بةةون فةةتح قةةد تجةةد ضةةالتما فةةي حجةةة القضةةاء وعةةدم شةةرعيته فةةي قطةةاع غةةزة، 
لغاء اّلنتلابات برمتمةا فةي قطةاع  وتعتمد على القضاء في الضفة من أج  التشكي  في قضاء غزة وا 

ر  فةةتح اّلنتلابةةات فةةي الضةةفة الغربيةةة غةةزة، األمةةر الةةا  سينسةةحب علةةى العمليةةة اّلنتلابيةةة، وقةةد تجةة
 والتي جاءت فيما في المرتبة الثانية بعد أن فازت قوائم لارج التنظيم. 2012كما حد  في انتلابات 

وأعتقةةد لةةو فعلةةت فةةتح الةة  مةةن لةةالل دفةة  قضةةاء الضةةفة مةةن أجةة  إبطةةال شةةرعية قضةةاء غةةزة، وتبةةون 
وتحم  حركةة حمةاس المسةئولية، وسةتبون بقيةة  بال  من وجمة نظرها أنما فعلت ال  احتراما للقانون 

القةةةو  بةةةين صةةةامت أو معتةةةرا علةةةى اسةةةتحياء، وقةةةد يشةةةار  فةةةي انتلابةةةات الضةةةفة وتفةةةوز فةةةتح فةةةي 
 مجلس بالتزكية علما بون تل  القوائم عائلية وعشائرية وتوافقية. 181اّلنتلابات كما أعلنت فوزها في 

 4/9/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 تنياهو وبوتين بينهماعباس ون .54
 صالح النعامي د.

تجةةر  محةةاوّلت كبيةةرة وعنيةةدة لعقةةد لقةةاء يجمةة  كةةال" مةةن رئةةيس السةةلطة محمةةود عبةةاس ورئةةيس الةةوزراء 
الصميوني بنيامين نتنياهو في موسكو، برعايةة الةرئيس الروسةي فالدميةر بةوتين، بةدعو  بحة  فةرص 

الفتةةةاح السيسةةةي يلعةةةب دورا مركزيةةةا فةةةي حةةة  الصةةةراع. وقةةةد تبةةةين أن زعةةةيم اّلنقةةةالب فةةةي مصةةةر عبةةةد 
الضغط على عباس للموافقة على اّلجتمةاع بنتنيةاهو وفةق الشةرط اإلسةرائيلي بةوّل يشةترط عبةاس عقةد 
اّلجتمةةاع بةةو  التةةزام إسةةرائيلي مسةةبق. فنتنيةةاهو أعلةةن بوضةةوح أنةةه مسةةتعد للمشةةاركة فقةةط فةةي حةةال لةةم 

 قف.يشترط عباس وقف اّلستيطان والتمويد وغيرها من موا
وسةبق للسيسةةي أن حةاول مسةةاعدة إسةةرائي  بتجةاوز المبةةادرة التةي اقترحتمةةا فرنسةةا لبةدء مفاوضةةات بةةين 
تة  أبيةةب والسةةلطة عبةةر ترتيةةب لقةةاء بةةين نتنيةةاهو وعبةاس فةةي القةةاهرة أو حشةةرم الشةةيخح، وفةةق مةةا أطلةةق 
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. لبةن فةي ظة  مةايو 17عليه في حينه بة حالمبادرة المصريةح التي أعلن عنمةا السيسةي فةي أسةيوط فةي 
 المواقف الصميونية الموغلة في تطرفما، فلم يكن باإلمكان أن يوافق عباس على عقد هاا اللقاء.

وقةةد كةةان مةةن الواضةةح أن محاولةةة السيسةةي فةةي حينةةه ترتيةةب هةةاا اللقةةاء انةةدرجت فةةي إطةةار عالقةةات 
توفير شرعية دولية المجاملة بينه وبين نتنياهو، وفق معادلة باتت واضحة قوامما: عم  نتنياهو على 

لنظام السيسي من لالل تجنيد حلفاء إسرائي  في واشنطن، مقاب  تعاون نظام السيسي أمنيا وسياسيا 
 م  البيان الصميوني. واستراتيجيا

لبةن مةةا فشةة  السيسةةي فةةي تحقيقةةه يحةةاول بةوتين اّلن انجةةازه، علةةى اعتبةةار أن الةةرئيس الروسةةي معنةةي 
اوز المبةادرة الفرنسةية التةي تلشةى تة  أبيةب أن يقةود رفضةما لمةةا بمسةاعدة البيةان الصةميوني علةى تجة

 إلى صدور قرار من مجلس األمن يعترف بدولة فلسطينية.
التةةي تتعةةاظم مةة  األيةةام بةةين تةة  أبيةةب  اّلسةةتراتيجيةولةةيس سةةرا أن تحةةر  بةةوتين يةةوتي ضةةمن الشةةرابة 

بقبةةول مةةا رفضةةته فةةي السةةابق،  وموسةكو. لبةةن بةةوتين لةةيس لديةةه الوقةةت والوسةةائ  إلقنةاع قيةةادة السةةلطة
فتجند السيسي مجددا إلقناع عباس بقبول فكرة لقاء موسكو، على الرغم من إدرابةه أنةه لةم يحةد  أ  

 تغيير على موقف نتنياهو.
المفارقة أن تحر  بةوتين الةا  يلعةب السيسةي فيةه دور السمسةار، يةوتي فةي الوقةت الةا  لةم يعةد كبةار 

لتبريةةةةر مواصةةةةلة السةةةةيطرة علةةةةى  واسةةةةتراتيجيةسةةةةوغات دينيةةةةة وأمنيةةةةة المسةةةة ولين الصةةةةماينة يكتفةةةةون بم
، بةة  بةةاتوا يجةةاهرون بحماسةةمم لمواصةةلة احتاللمةةا لةةدواع 1967األراضةةي الفلسةةطينية التةةي احتلةةت عةةام 

 اقتصادية أيضا.
فقد تحولت أراضي الضفة الغربية في نظر القيادة الصميونية إلى مجرد احتياطي لح  مشكلة السةكن 

ن الصةةميوني. فنظةةرا للضةةائقة التةةي يعانيمةةا سةةوق السةةكن الصةةميوني، وّل سةةيما فةةي منطقةةة فةةي البيةةا
الوسةةط، بسةةبب قلةةة مسةةاحة األراضةةي المتاحةةة للبنةةاء وازديةةاد الطلةةب، وبالتةةالي ارتفةةاع األسةةعار بشةةك  
كبيةةر، فةةإن حكومةةةة تةة  أبيةةب شةةةرعت بالفعةة  فةةي اسةةةتغالل األراضةةي الفلسةةطينية فةةةي الضةةفة الغربيةةةة 

 لح  هاه الضائقة. المحتلة
وتعكةةةف حكومةةةة تةةة  أبيةةةب حاليةةةا علةةةى لطةةةة لتدشةةةين مسةةةتوطنات جديةةةدة وتوسةةةي  القةةةائم منمةةةا بمةةةدف 
استيعاب األزواج اليمودية الشابة التي تعجز عن شراء شقق سكنية دال  البيان الصميوني. وبالطب  

ممم على توسةي  لطةة فإن بوتين والسيسي يصمان آاانمما عن مجاهرة وزراء في حكومة نتنياهو بعز 
حالقدس الببر ح التي تمدف إلى تسوي  حدود بلدية اّلحتالل فةي القةدس شةرقا وجنوبةا وشةماّل، بحية  

 من مساحة الضفة الغربية. %10تشك  
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وّل يلق السيسةي وبةوتين بةاّل لقةرار الحكومةة الصةميونية األليةر بالبنةاء فةي قلةب مدينةة الللية ، والة  
زمةان، علةى الةرغم مةن أن حكومةات تة  أبيةب المتعاقبةة توقفةت عةن البنةاء ألول مرة منةا عقةدين مةن ال

فةةي المدينةةة، والةة  بسةةبب دّلّلت هةةاه اللطةةوة، وّل سةةيما أن بضةة  مئةةات مةةن غةةالة المتطةةرفين مةةن 
 ألف فلسطيني دال  هاه المدينة. 120اليمود يعيشون وسط 

وزراء نتنيةةةاهو بةةةاتوا يوظفةةةون  وبإمكةةةان السةةةفيرين المصةةةر  والروسةةةي أن يبلغةةةا السيسةةةي وبةةةوتين بةةةون
مشةةةاري  التمويةةةد واّلسةةةتيطان فةةةي إطةةةار سةةةعيمم لتحقيةةةق مكاسةةةب سياسةةةية دالليةةةة. فكةةة  وزيةةةر يحةةةاول 
توظيف ثقله الحكومي في الدف  عةن بنةاء مزيةد مةن المسةتوطنات أو تنفيةا مشةاري  بنةى تحتيةة تسةاعد 

 على تجاير المشروع اّلستيطاني.
ن كان هاا ّل يكفةي، فةإن الم شةكلة الببةر  تبمةن فةي حقيقةة أن بةوتين والسيسةي يعكفةان علةى تميئةة وا 

الظروف أمام انعقاد لقاء موسكو، في الوقت الا  أعلن وزير الحرب الصميوني أفيغةدور ليبرمةان أنةه 
شرع فعال في الدف  نحو تشكي  قيادة بديلة عن قيادة السلطة الفلسةطينية. أ  أنةه يريةد استنسةاخ فكةرة 

 .1981التي شكلما رئيس الوزراء األسبق أرئي  شارون عندما كان وزيرا للحرب عام  حروابط القر ح
قصةةار  القةةول.. فةةي حةةال تمكةةن بةةوتين بمسةةاعدة السيسةةي فةةي تنظةةيم لقةةاء يجمةة  عبةةاس ونتنيةةاهو فةةي 
موسكو، فإن هاا ّل يعني فقط مساعدة إسةرائي  علةى قبةر المبةادرة الفرنسةية التةي تلشةى تة  أبيةب أن 

عزلتمةةا دوليةةا، بةة  إنمةةا تعنةةي أيضةةا أن السةةلطة الفلسةةطينية تضةةفي شةةرعية علةةى مشةةاري   تفضةةي إلةةى
 التمويد واّلستيطان التي تعكف ت  أبيب عليما حاليا.  

 4/9/2016 ،السبيل، عم ان
 

 المقاومة تغي ر من نظريات وبنية الجيش اإلسرائيلي .55
 حلمي موسى  

زية في الواقة  اّلسةتراتيجي فةي المنطقةة العربيةة. نقطة تحول مرك 1973شّكلت حرب تشرين في العام 
إا قادت نتائجما إلى ما اعتبره بعا العرب انتصارا يسمح لألنظمة القائمة بإبرام معاهدات سالم مة  
إسةةرائي  فةةةي حةةةين رأ  آلةةةرون أنةةةه يةةةوفر أساسةةةا للتقةةةدم نحةةةو تةةةوازن اسةةةتراتيجي مةةةن نةةةوع جديةةةد. وفةةةي 

سةةرائي  إمةةا بموجةةب اتفاقيةةات سةةالم أو بسةةبب اتفاقيةةات هدنةةة. الحةةالتين هةةدأت الجبمةةات الرسةةمية مةة  إ
 وهاا قاد إلى نوع جديد من الصراع أساسه فصائ  المقاومة.

ولالفةةا لمةةا كةةان قائمةةا قبةة  حةةرب تشةةرين حةةين كانةةت فصةةائ  المقاومةةة مجةةرد أدوات إشةةغال للعةةدو فةةي 
راتيجية قائمة بةااتما. ويةر  زمن تستعد فيه الجيوش الرسمية للحرب، صارت المقاومة بعد الحرب است

الةةةبعا أن تةةةدالال ظةةة  قائمةةةا بةةةين المقاومةةةة واّلسةةةتراتيجية الرسةةةمية لسةةةوريا فةةةي ظةةة  سةةةعيما لتحقيةةةق 
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التةةوازن اّلسةةتراتيجي مةة  إسةةرائي  سةةمح بتنةةامي دور المقاومةةة. ويمكةةن تقريبةةا القةةول حاليةةا بةةون انميةةار 
يعتبر اللطةر األول ونقة  إسةرائي  إلةى دائةرة  منظومة الدول العربية الرسمية أزال عن إسرائي  ما كان

 الحدي  عن أن اللطر النوو  اإليراني هو اللطر الوجود  الوحيد.
غير أن اّلتفاق النوو  م  إيران، رغم عدم تقب  إسرائي  له جراء شدة مطالباتما، أزال اللطر النوو  

ر وجود  على الدولة العبرية. أيضا، ولو إلى حين. وبإزالته تراج  بشك  حاد الحدي  عن وجود لط
ولةةيس صةةدفة أن إسةةرائي  شةةمدت فةةي العةةام األليةةر سةةجاّلت حةةادة بةةين مةةن يةةرون فةةي نمةةج نتنيةةاهو 
استلداما لفزاعات لةم تعةد موجةودة وبةين مةن يصةرون علةى اسةتمرار اللطةر الوجةود . وفةي كة  حةال 

  أبةد أن إسةرائي  لةم تعةد تواجةه ثمة أهمية كبيرة لما أشار إليه رئيس الموسةاد السةابق تةامير بةردو الةا
 لطرا وجوديا لارجيا وأن اللطر األببر الا  يتمددها هو لطر داللي.

وأيا يكن الحال، فإن اللطر الا  تمثله المقاومة على إسرائي  ظة  مشةمودا وازداد حةدة. وهكةا وجةدنا 
لببيرة على غزة في إسرائي  تطور لالل السنوات األليرة، لصوصا بعد حرب لبنان الثانية وحروبما ا

الثماني سنوات األليرة، نظريةات قتةال ضةد المقاومةة فةي طورهةا الحةالي. وتعتمةد هةاه النظريةات علةى 
أساس فكرة تر  أنه ليس بالوس  تحقيق ردع في مواجمة تنظيمات مقاومة إّل بتبثيف وتشديد الثمن. 

بةة حنظريةة الضةاحيةح. وقضةت وتجلى ال  أساسا في حةرب لبنةان الثانيةة عنةدما تةم اسةتلدام مةا عةرف 
هةةاه النظريةةة بتةةدمير أبةةراج سةةكنية أو أحيةةاء مقابةة  كةة  بيةةت يمةةدم فةةي إسةةرائي  جةةراء سةةقوط صةةاروخ 
عليةةةةه. وتجسةةةةدت هةةةةاه النظريةةةةة ّلحقةةةةا فةةةةي الحةةةةروب اإلسةةةةرائيلية المةةةةدّمرة علةةةةى غةةةةزة مةةةةن حالرصةةةةاص 

 المسكوبح وحتى حالجرف الصامدح.
اا كةةان لبةةن جةةدو  تحقيةةق الةةردع عبةةر الصةةيغة الج ديةةدة ظةة  مشةةكوكا فيةةه وّل أحةةد يسةةتطي  اثباتةةه. وا 

المةةدوء علةةى الحةةدود مةة  لبنةةان مسةةتمرا" جوهريةةا منةةا عقةةد مةةن الزمةةان فةةإن أسةةباب المةةدوء ّل تتمثةة  فةةي 
نمةةا أيضةةا فةةي ردع ححةةزب هللاح إلسةةرائي . وهةةاا تجلةةى مةةن لةةالل ضةةبط  ردع إسةةرائي  لةةة ححةةزب هللاح وا 

نيةةة فةةي لبنةةان وتقلةةيص مسةةتو  تةةدللما إلةةى مةةا اعتبرتةةه حلطةةوط حمةةراءح إسةةرائي  كثيةةرا لنزعاتمةةا العدوا
 غالبا ما يجر  التعام  معما في المنطقة الرمادية على الحدود م  سوريا.

وفي غزة ثبت أن الردع اإلسرائيلي مفموم ينتق  غالبا من الحالة الصلبة إلى الغازية مةن دون المةرور 
عشر سنوات في المتوسط، كمةا كةان مة  الجيةوش العربيةة، إلةى بالسيولة. فانتقال دورات الحروب من 

عامين فةي المتوسةط كمةا هةو الحةال مة  حمةاس ّل ي كةد صةالبة الةردع. ويشةك  كثيةرون فةي إسةرائي  
بمةةا تدعيةةه أوسةةاط سياسةةية وعسةةكرية حةةول رسةةوخ الةةردع لصوصةةا بعةةد تسةةلم أفيغةةدور ليبرمةةان وزارة 

فةةةة لمةةةاا أو اا  بقةةةدر مةةةا تةةةرتبط بقةةةراءة بةةةاردة لالعتبةةةارات الةةةدفاع. فالمسةةةولة ّل تةةةرتبط بمواقةةةف متطر 
والموازين. وبعد الحرب التي استمرت أبثر من لمسين يوما على غزة صارت إسرائي  تفكر ألف مةرة 
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قب  أن تستسم  اللروج في حرب أو عملية واسعة في القطاع. فمةا تةرابم مةن عوامة  قةوة قةادرة علةى 
 اإلسرائيلية يمن  إسرائي  من استعراضات قوة سملة.إلحاق الضرر بالجبمة الداللية 

وفةةي األسةةابي  األليةةرة عنةةدما شةةّنت إسةةرائي  غةةارات مكثفةةة علةةى القطةةاع، قالةةت إنمةةا كانةةت ّللتبةةار 
منظومةةات إدارة عمليةةات جديةةدة، كةةرر كثيةةر مةةن المعلقةةين العسةةكريين تقةةديراتمم بةةون هةةاه حمقةةامرة لمةةرة 

قةةديرات متفائلةةة بشةةون عةةدم رغبةةة حمةةاس فةةي المواجمةةة ّلسةةتفزازها. واحةةدةح. إا ّل يمكةةن الركةةون إلةةى ت
فمةةي قةةد تلةةالف التقةةديرات وتةةرد علةةى نتنيةةاهو وليبرمةةان األمةةر الةةا  قةةد يقةةود إلةةى حةةرب قبةة  أن تةةتم 

 تسوية اللالفات بشون الحرب السابقة.
ا كةةةةان هةةةةا البةةةةالم يصةةةةح كثيةةةةرا علةةةةى قطةةةةاع غةةةةزة والمنظمةةةةات العاملةةةةة فيةةةةه، وهةةةةو قطةةةةاع محا صةةةةر وا 

ومنظماتةةه ّل تملةةة  لطةةةوط إمةةداد واسةةةعة مةةة  اللةةةارج، فإنةةه يصةةةح أبثةةةر علةةى ححةةةزب هللاح ولبنةةةان. فةةةة 
ححةةزب هللاح، الةةا  رابةةم، وفةةق التقةةديرات اإلسةةرائيلية لبةةرات قتاليةةة واسةةعة فةةي الحةةرب األهليةةة السةةورية 

لةةا  يتةةدرب وصةةار يمتلةة  مقةةدرات عسةةكرية قةةد ّل تمتلةة  مثلمةةا دول كثيةةرة فةةي العةةالم، صةةار المةةدف ا
الجةةيش اإلسةةرائيلي لقتالةةه. وقبةة  أسةةابي  تةةم كشةةف النقةةاب عةةن تبثيةةف تةةدريبات للبومانةةدوس البحةةر  
ومشاة البحرية األميركية لمواجمة قوات مشابمة لة ححزب هللاح. واليوم يتبين أن سالح الجةو اإلسةرائيلي 

 قوة ححزب هللاح. غّير من بنيته التنظيمية للتجاوب م  التطورات الجديدة وبينما تنامي
فةةةي كةةة  األحةةةوال، واضةةةح أن المقاومةةةة شةةةّكلت تحةةةديا" كبيةةةرا" إلسةةةرائي  حتةةةى فةةةي ظةةة  تراجةةة  التحةةةد  
الرسمي العربي. وهاا التحد  ليس كما كان في الماضي محصور في الجانب المعنو ، صار تحةديا 

 عمليا يزداد حدة.
 5/9/2016 ،السفير، بيروت 

 
 تجييش زائد .56

 عميره هاس
 107(، نفةةةةا الجةةةةةيش اإلسةةةةةرائيلي والشةةةةةرطة أغسةةةةةطسآب ) 31 – 24عة أيةةةةةام وليةةةةال، بةةةةةين لةةةةالل سةةةةةب

اقتحامات لمنازل ومليمات الالجئين وأحياء في الضفة الغربية )بما في ال  شرقي القدس(. فةي تلة  
حاجزا فجائيا في شوارع الضفة الغربيةة حية  يسةاهم الة   129اّليام السبعة وض  الجيش اإلسرائيلي 

 114قةةة حركةةة السةةيارات الفلسةةطينية. وفةةي تلةة  األيةةام ايضةةا اعتقلةةت قةةوات األمةةن اإلسةةرائيلية فةةي اعا
فلسةةةطينيا، اغلبيةةةة هةةةاه اّلعتقةةةاّلت مةةةن لةةةالل اّلقتحامةةةات، وبعضةةةما فةةةي الحةةةواجز. الجنةةةود ورجةةةال 
الشةةةرطة قةةةاموا باسةةةتلدام الرصةةةاص الحةةةي أو الرصةةةاص المعةةةدني المغلةةةف بالمطةةةاط وقنابةةة  الصةةةوت 

 مرة. 47مسي  للدموع، ما مجموعه والغاز ال
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( مةةثال كانةةت اقتحامةةات لقريةةة حزمةةا وملةةيم األمعةةر  وسةةلواد وقباطيةةة أغسةةطسآب ) 25 – 24بةةين  
وجيةوس وبةةدرس )وضةة  الجنةةود هنةةا  نقطةةة عسةةكرية علةةى سةةطح أحةةد المنةةازل التةةي سةةيطروا عليمةةا(، 

وبيةةةت لحةةةم وملةةةيم العةةةروب  منةةةزل أمةةةين، وحبلةةةة وزيتةةةا وعةةةرا  وبةةةورين وجمةةةاعين وسباسةةةطية والزاويةةةة
)التفاصةةةي  الباملةةةة موجةةةودة فةةةي موقةةة  قسةةةم المفاوضةةةات التةةةاب  لةةةة م.ت.ف وهةةةو يعتمةةةد علةةةى تقةةةارير 

 اّلجمزة اّلمنية الفلسطينية(.
ساعة.  12حد  اّلقتحام الليلي في قباطية لمنزل سار  الغراب، الشاب الا  قتله الجنود قب  ال  بة 

تم رشةق الحجةارة نحةو الجنةود اإلسةرائيليين مةن سةيارة فلسةطينية سةافرت  فقد اإلسرائيليةوحسب الرواية 
فةةي شةةارع أسةةف  مسةةتوطنة يتسةةمار )القةةوة العسةةكرية قامةةت بالمطةةاردة بالجيةةب العسةةكر ( السةةيارة الفةةارة 
وتصةةادمت معمةةا. مشةةمد مةةن فةةيلم أميركةةي، لةةرج رامبةةو مةةن السةةيارة. وحسةةب أقةةوال المتحةةد  بلسةةان 

م بطعن الجند ، اّلمر الا  دف  الجند  إلى اطالق النار عليه وقتله. الصور الجيش اإلسرائيلي، قا
التةةي نشةةرت فةةي المواقةة  الفلسةةطينية ُتظمةةر الغةةراب وهةةو ملقةةى علةةى كرسةةي السةةائق فةةي سةةيارته، بةةدون 
قميص وملطخ بالدماء. كيف وص  إلى هنةا ؟ فقةد تةم اطةالق سةراحه مةن السةجن قبة  بضةعة أشةمر 

يكةةون زفافةةه فةةي القريةةب، حيةة  قةةام باسةةتئجار شةةقة فةةي نةةابلس، مكةةان سةةكن وكةةان مةةن المفةةروا أن 
لطيبتةةةةه. باسةةةةتثناء هةةةةاه الحادثةةةةة كةةةةان هةةةةاا اّلسةةةةبوع حسةةةةمالح، شةةةةميدان حفقةةةةطح. روايةةةةة جنةةةةود الجةةةةيش 
اإلسرائيلي حول الثاني من سلواد تبين بسرعة أنما كاابة، وتم اعادة جثته لدفنما. أما تفاصي  قت  أبو 

 ت غير معروفة.الغراب فما زال
آب )اغسطس( كانت اقتحامات لدير نظام، جلبموس، عزون، سباسطية، دير بلةوط،  26 – 25بين  

)فقةةةد الجنةةةود وسةةةائ   918الدهيشةةةة، يطةةةا، ملةةةيم العةةةروب وعةةةدد مةةةن القةةةر  فةةةي منطقةةةة اطةةةالق النةةةار 
ت فةي آب كانةت اقتحامةا 31 – 30عسكرية وقةاموا بالبحة  عنمةا فةي لمةس قةر  علةى األقة (. وبةين 

قرية العيزرية وأبوديس والعيسوية والرام وترمس عيا )من اجة  تسةليم طلةب اسةتدعاء حللشةبا ح لقاصةر 
( وعناتةا )مةن السةاعة 23:50حتةى  21:40سنة من عمةره( وشةقبة والمرقةة وزيتةا )مةن السةاعة  14يبلن 

ت وعةرا  ( وسلفي5:15حتى الساعة  2:20( ومليم نور شمس )من الساعة 6:30حتى الساعة  2:35
 بورين ودير بلوط وغيرها.

ه  قمتم بالتحلية  مةن القةراءة؟ تليلةوا عشةرات الجنةود الملثمةين والةاين دهنةوا وجةوهمم بةاللون اّلسةود  
وهةةةم يقتحمةةةون فةةةي الليةةة  أحةةةد المنةةةازل أو األحيةةةاء ومعمةةةم البةةةالب، يوقظةةةون النةةةائمين بواسةةةطة قنابةةة  

لةةةة الةةةدلول الةةةى غرفةةةة واحةةةدة وجنةةةديان يقومةةةان الصةةةوت، وفةةةي احيةةةان كثيةةةرة يطلبةةةون مةةةن أبنةةةاء العائ
بتصةةةةويب البنةةةةادق نحةةةةوهم، ويتركةةةةون للفمةةةةم بيتةةةةا حمقلوبةةةةاح: مالبةةةةس ملقةةةةاة علةةةةى اّلرا، كومةةةةة مةةةةن 
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الفرشات، باب لزانة محطمة، أرز على اّلرا. وض  معتاد، أبثر من مئة اقتحام في اسبوع واحد، 
 وك  جند  هو ُمدل  أمه.

لي ؟ فلنتنازل إاا" عةن بةاقي اّليةام وعةن القائمةة الطويلةة للحةواجز الفجائيةة ه  قمتم بالتحلي  من الت  
في أرجاء الضفة والتجبر بالمسافرين واهانتمم وتلويفمم بالبنادق المصةوبة نحةوهم، وفحةص السةيارات 
 وتوليرهم في طريق عودتمم الى البيت في منتصف اللي  تقريبا، أو توليرهم عن موعد اثناء النمار.

آب )اغسطس( أطلقت سفن حربية فةي  25تحد  عن اطالق النار على الصيادين في غزة: في ولم ن
شمال غرب بيت ّلهية النار البثيفة على سفن الصيادين. سفينتان عسكريتان اقتربتا مةن سةفينة كةان 

سةنة مةن ملةيم جباليةا لالجئةين، وقامتةا بةاطالق النةار  68سةنة والثةاني  24فيما صةيادان أحةدهما يبلةن 
آب )اغسةطس( تةم اطةالق النةار  27على السفينة. الشاب أصيب وتةم اعتقالةه والسةفينة أُعطبةت. وفةي 

وتمةت مصةةادرة سةفينتمم مةة  محتوياتمةا. وتةةم  22و 21علةى سةفن الصةةيادين، واعتقة  اثنةةان فةي أعمةةار 
 29 – 28اطالق سراحمما في نفس اليوم بعد الظمر، لبن السفينة بقيةت لةد  قواتنةا. ومةرة الةر  فةي 

آب )اغسةةطس( نفةةس القصةةة: الفلسةةطينيون يلرجةةون مةةن اجةة  كسةةب القليةة  مةةن الةةرزق مةةن البحةةر، 
بنه، مةن ملةيم الشةاطئ  وشبابنا البلوريون من البوماندو البحرية يطلقون النار عليمم. صيادان، أب وا 

 لالجئين تم اعتقالمما ومصادرة سفينتمما. ولم يتم اّلبالغ بعد ااا كانا معتقلين وأين.
  ما زلتم معي أم أن المل  قد تغلب عليكم؟ حطبيعيح، هاا ما ستقولونه. لةو كانةت هنةا  اقتحامةات ه

 واعتقاّلت، فان هاا م شر على أن الجيش والشرطة ينفاان المطلوب منمما.
طبيعةةةي، مثلمةةةةا أن المفةةةتش العةةةةام للشةةةةرطة رونةةةي الشةةةةيخ قةةةال إن عمةةةة  الشةةةةرطة الزائةةةد فةةةةي اوسةةةةاط  

طبيعةةي. ولبنةةه أضةةاف علةةى الفةةور أن هةةاا يعتبةةر مشةةكلة، قبةة  اّلحتجةةاج الببيةةر اّلثيةةوبيين هةةو أمةةر 
 الا  حد . في المقاب ، أمام التجييش الزائد، جممورنا ي د  التحية للجيش ويشجعه. 

 هآرتس
 5/9/2016 ،الغد، عم ان
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