
   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

  

  
 
 

 عباس يحذر "بعض العواصم" من التدخل في الشأن الفلسطيني ومحاولة إمالء مواقفها
 ع بعيًدا عن اإلعالماألسرى له استحقاقات وأثمان وُيتاب  الجنود القسام: ملف 

صابة آخر قرب مخيم شعفاط في القدس بحجة محاولة تنفيذ عملية دهس استشهاد  فلسطيني وا 
 لمواجهة "اإلسالم المتطرف" "سرائيلـ"إنتنياهو: أوروبا بحاجة ل

 كاتب إسرائيلي يحرض على اغتيال قادة حماس

عباس إرجاء موعد اللقاء الثنائي بين 
بعد فشل التوصل  نتنياهو في موسكوو 

 إلى تفاهمات
 

 4... ص 

 

 4043 6/9/2016 الثالثاء



 
 
 
 

 

 2 ص             4043 العدد:        6/9/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

  السلطة:
 5 عباس يحذر "بعض العواصم" من التدخل في الشأن الفلسطيني ومحاولة إمالء مواقفها  2.
 7 المجدالني: ال صحة لموافقة عباس على لقاء نتنياهو بموسكو  3.
 7  فتحلثالث قوائم انتخابية  إسقاطات المحلية بعد االنتخاب بإلغاءقرار مرتقب  القدس الفلسطينية:  4.
 8 بتوسعها االستيطاني تدفع باتجاه الدولة الواحدة بنظام فصل عنصري  "إسرائيل"الحمد هللا:   5.
 8 يطالب السلطة باإلفراج عن المضربين الستة نائب بالمجلس التشريعي  6.
 9 بولندا دين لدىيستقبل السفراء العرب المعتم   عباس  7.
 9 "التشريعي" يطلع الوفد التضامني التونسي على انتهاكات االحتالل  8.

 
  المقاومة:

صابة آخر قرب مخيم شعفاط في ا استشهاد  9.  10 لقدس بحجة محاولة تنفيذ عملية دهسفلسطيني وا 
 10  ع بعيًدا عن اإلعالماألسرى له استحقاقات وأثمان وُيتاب  الجنود القسام: ملف   10.
 11 فتح: سنطعن بقرار رفض قوائمنا في محكمة العدل العليا  11.
 11 يغادر من معبر رفح إلى السعودية للحجهنية   12.
 11  حماس تبحث مع السفير التونسي ببيروت القضايا الفلسطينية  13.
 12 دحالن ليس مشمواًل بقرار عودة المفصولين من حركة فتحأبو العينين:   14.
 12 البلبول األسيرانبطيء يتعرض له  إعدامتحذر من  "الشعبية"  15.
 13 بتهمة االنتماء لحركة حماسبالضفة فلسطينيين  ستةعتقل االحتالل ي  16.
 13 باّدعاء حيازتها سكينا فلسطينية بالقدساالحتالل يعتقل   17.

 
  :اإلسرائيليالكيان 

 14 لمواجهة "اإلسالم المتطرف" "سرائيلـ"إنتنياهو: أوروبا بحاجة ل  18.

 14 على اقتراح اجتماعه مع عباس في موسكو "منفتح"نتنياهو   19.

 15 كاتب إسرائيلي يحرض على اغتيال قادة حماس  20.

 15 تسابق الزمن لتدمير أنفاق غزة "إسرائيل"  21.

 16 عدم إقالة كاتس إلىنتائج استطالعات الرأي دفعت نتنياهو   22.

 16 عشرات آالف اإلسرائيليين هاجروا للعمل في سان فرانسيسكو  23.

 17 "إسرائيل"أعداد اليهود في العالم مستمرة في التراجع باستثناء : سياسة الشعب اليهودي" "معهد  24.

 18 : الجندي األسير آرون شاؤول انهار عند مشاهدة جنازة والده"صفاـ"مصدر خاص ل  25.

 18 تحّول الصراع إلى "فوضى تامة"مع  ةتتابع بحذر الوضع في سوري "إسرائيل"  26.

 19 تلهب صراع الزعامة الليكودي "قنبلة المواصالت"إسرائيل": "  27.

 22 مستمرة" الفالشااليهود "العنصرية الرسمية تجاه "يديعوت أحرونوت":   28.

 22 تطالب باستفتاء على مصير األراضي الفلسطينية حملة إسرائيلية  29.
 



 
 
 
 

 

 3 ص             4043 العدد:        6/9/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

  :األرض، الشعب
 23 األب مانويل مسلم: نفتخر بدورنا في النضال الفلسطيني ولتصويتنا لحماس  30.
 23 قاصًرا في عوفر 30غرامات مالّية بحق  شيكلألف  65: هيئة شؤون األسرى   31.
 23 ب عن الطعام يفقد بصرهر  ضأسير فلسطيني مُ : هيئة شؤون األسرى   32.
 24  تصاريح من رجال أعمال غزة 1509: االحتالل سحب الفلسطينيين جمعية رجال األعمال  33.
 24 بانهيار مبنى في تل أبيب 48من عمال فلسطينيي  مصاباً  30قتيالن و  34.
 25 إصابات خالل مواجهات مع قوات االحتالل بالخليل  35.
 25  خلف بشروط  أبو: االحتالل يقرر تسليم جثمان الشهيد محمد "الحياة الجديدة"  36.
 25 قصف مدفعي إسرائيلي على غزة  37.
 26 الحصار يهدد زوجات فلسطينيات في غزة بالطالق  38.
 26 العمارة بجامعة أرئيلهندسة تهويد القدس بتصاميم لخريجي قسم   39.
 27 ل بأسير قاصر ويحتجزه في زنزانة "صراصير"االحتالل ينكّ    40.
 28 مسيرة في بيت لحم تضامنًا مع األسرى المضربين عن الطعام  41.
 28 بالطة وسبسطية مخيَّم ي جرحى برصاص االحتالل في ثالثةنابلس:   42.
 28 "أوقاف القدس": االحتالل يزيد من حدة التوّتر في المسجد األقصى  43.

 
  : مصر
 29 السلطات المصرية تمّدد فتح معبر رفح ليوم واحد  44.

 
  األردن: 

 29 بوفاة والدته مدير المخابرات األردنية يهاتف مشعل معزياً   45.
 

  لبنان: 
 30 ائيلية مع إيران وحزب هللا بشأن الطيار أراداتصاالت إسر : "يديعوت أحرونوت"  46.

 
  عربي، إسالمي:

 31 وزير خارجية إيران يعزي مشعل بوفاة والدته  47.

 31 غزة وصلت ميناء أسدودقطاع سفينة مساعدة تركية ل  48.
 

  دولي:
 32 جمهورية التشيك: القدس كعاصمة "لدولة إسرائيل" أمر ليس معترفًا به دولياً   49.
 32 "األونروا" تشيد بالمساعدات اإلماراتية لالجئين  50.
 32 ماليين يورو مساعدات بلجيكية للفلسطينيين 10  51.

 



 
 
 
 

 

 4 ص             4043 العدد:        6/9/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

  : مختارات
 33 2015 في سنةمليون دوالر  37الدول العربية أنفقت على اللوبيات   52.

 
  حوارات ومقاالت:

 33 هاني المصري ... عن عودة دحالن والوحدة الفتحاوية والوطنية   53.

 36 جورج طريف... للقانون الدوليسياسة إسرائيل االستيطانية تحٍد صارخ   54.

 38 أحمد جميل عزم... ثالثة أسئلة فلسطينية وجواب واحد  55.

 39  إليوت أبرامز... اإلسرائيلي بعيد المنال؟-لماذا السالم الفلسطيني  56.

 42 ليكس فيشمان...أتكمل وسنبقى مع عائق على طول بضعة كيلو متراتجدار الفصل في قطاع غزة لن يس  57.
 

 43 :كاريكاتير
*** 

 
 بعد فشل التوصل إلى تفاهمات نتنياهو في موسكوو عباس إرجاء موعد اللقاء الثنائي بين  .1

لـ قالوا ن يفلسطيني نيمسؤول، أن رام هللا من محمد يونس، عن 6/9/2016الحياة، لندن، ذكرت 
لقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  إن"الحياة" 

الروسية  -اإلسرائيلية  -نتانياهو أمس، أخفق في التوصل إلى تفاهمات تسمح بعقد القمة الفلسطينية 
 المقبل. التي دعا إليها الرئيس فالديمير بوتين في موسكو الشهر

المسؤولون أن بوغدانوف لم ينجح في إقناع نتنياهو بالموافقة على متطلبات إعادة إحياء  وأوضح
طالق سراح أسرى ما قبل اتفاق أوسلو.  المفاوضات، وفي مقدمها تجميد االستيطان وا 

ني رغم ذلك، قال السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل لـ "الحياة"، إن الجانب الفلسطي
"يرحب بالجهد الروسي وباقتراح عقد اللقاء )في موسكو(، وهناك موافقة )فلسطينية( من حيث المبدأ 
على عقد اللقاء، إنما التفاصيل لم تناقش بعد". وكانت وكالة "إنترفاكس" لألنباء نقلت عن مسؤول 

دثات مباشرة مع في السفارة الفلسطينية في موسكو قوله أمس إن الرئيس عباس وافق على إجراء محا
 نتانياهو في روسيا.

سفارة فلسطين في ، من القدس وموسكو، وعن وكاالت، ان 6/9/2016األيام، رام هللا، وأضافت 
عباس وافق على عقد لقاء ثنائي مع نتنياهو في  رئيس السلطة الفلسطينية محمودروسيا، أكدت أن 

 موسكو.
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إن موعد المفاوضات المباشرة،  أمسنوفل، قال  السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ أنغير 
التي كان من المقرر إجراؤها بين عباس ونتنياهو في التاسع من الشهر الجاري، أصبح غير معروف 

 بسبب موقف تل أبيب، بحسب قناة"روسيا اليوم".
وأضاف نوفل: "نعتقد أنه بمجرد أن يعود السيد ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس 

لروسي لشؤون الشرق األوسط وشمال أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، من إسرائيل حيث يوجد ا
اآلن.. سيكون بإمكاننا تحديد متى سيعقد اللقاء بالضبط.. كنا نخطط قبل ذلك في عقد االجتماع في 

الجانب الروسي ولكن بسبب قرار إسرائيل التريث والتفكير في إعطاء الموافقة يستعد  .من سبتمبر 9الـ
 لتحديد موعد اجتماع جديد".

 أبلغتلفرانس برس " قال عبد الحفيظ نوفل، من رام هللا، أن 5/9/2016ونشر موقع القدس، القدس، 
اليوم الجانب الروسي بموافقة الرئيس عباس على المبادرة الروسية التي دعت للقاء ثالثي بين بوتين 

تتهرب حتى  اإلسرائيلية"لكن من الواضح ان الحكومة  افأضبيد انه  وعباس ونتنياهو" في موسكو.
 من هذا االستحقاق". اآلن
 

 عباس يحذر "بعض العواصم" من التدخل في الشأن الفلسطيني ومحاولة إمالء مواقفها .2
تداول مقطع مصور بشكل كبير  ، أنه جرى غزة، من 6/9/2016القدس العربي، لندن، ذكرت 

أمام حشد من المواطنين، يحذر فيها من تدخل "بعض ألحدى خطب الرئيس محمود عباس 
العواصم" التي لم يسّمها بالشأن الفلسطيني. وفسرت التصريحات على أكثر من وجه، ففي الوقت 
الذي أرجعها البعض لرفض الرئيس مقترحات عربية لمفاوضات سالم مع إسرائيل، قال آخرون أنها 

تي تدفع باتجاه إعادة النائب محمد دحالن للواجهة تهدف لقطع الطريق أمام الوساطة العربية ال
 السياسية من جديد.

ومن دون أن يسّمي الرئيس عباس هذه العواصم التي اتهمها بالتدخل بالشأن الفلسطيني، حملت 
عباراته حدة بالغة وتحذيرات من عدم السكوت على مثل هذه التدخالت، التي لم يشر أيضا إلى 

 طبيعتها.
يع في كلمته قال الرئيس عباس بلغة حادة جدًا: "لنتكلم فلسطينيين كفى االمتدادات في بداية ما أذ

من هنا وهناك." وحذر عقب ذلك من التدخل في القريب لمنع هذه التدخالت التي أوحى أنها تأتي 
عبر شخصيات فلسطينية، حيث قال منذرًا "الذي له خيوط من هنا أو هناك األفضل أن يقطعها، 

ذا ما قط  عها نحن نقطعها".وا 
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وعاد الرئيس وأكد أن العالقة الفلسطينية مع الجميع "يجب أن تكون طيبة وجيدة"، لكنه رفض أن 
يضع أحد أي إمالء على الجانب الفلسطيني، وقال: "ال أحد يملي موقفًا وال رأيًا نحن أصحاب 

ذلك أقول لنفكر القرار، ونحن من يقرر وال ألحد سلطة علينا". وأضاف: "هذا ما نريده، ول
كفلسطينيين نفكر بفلسطين ال نفكر في واشنطن وال في موسكو، ال أريد أن أذكر عواصم حتى ال 

 يتحسس أحد رأسه ألن هناك ناس )فلسطينيون( يعملون في "تلك الـ"عواصم".
موجهًا حديثه لمن يقصدهم("فكونا )دعونا( من العواصم فكونا )دعونا( من فلوس العواصم )وأضاف 

 ونا )دعونا( من تأثير العواصم بدنا نشتغل فلسطينيين".فك
وتحدث الرئيس عن شخصيات لم يسّمها تتلقى أموااًل من تلك العواصم التي لم يسّمها أيضا بهدف 
التأثير على القرار الفلسطيني، أو العمل بعيدًا عن السلطة الرسمية. وجاءت التصريحات النارية 

سياسية في المنطقة، لها عالقة بالملف السياسي الفلسطيني. من للرئيس عباس، عقب عدة تطورات 
بين الفلسطينيين، وتردد بعد  إقليميبين هذه الملفات ما طرح عربيا من جهة مصر حول عقد مؤتمر 

إرسال القاهرة لوزير خارجيتها سامح شكري قبل أسابيع إلى إسرائيل ولقاء رئيس الوزراء بنيامين 
هللا، أن المصريين يريدون إطالق مفاوضات سالم جديدة بمشاركة عربية  نتنياهو، وزيارته لرام

 وأمريكية. 
هذه، لما شهدته األيام الماضية، منها اجتماع عباس تصريحات أن الكثير من التحليالت وترجح 

اللجنة الرباعية العربية المكونة من مصر والسعودية واألردن واإلمارات، مع وفد خماسي من اللجنة 
كزية لحركة فتح في القاهرة، بحث "استعادة وحدة الصف الفلسطيني". وعقب االجتماع خرج المر 

الكثير من التصريحات عن مسؤولين كبار في حركة فتح أظهرت عدم رضاهم عن هذا التدخل 
العربي في شؤون الحركة التي تتزعم السلطة الفلسطينية. وانتهى لقاء القاهرة باالتفاق فقط على فتح 

ل أمام المفصولين من الحركة بخالف دحالن، لتقديم طلبات "تظلم" على أن تشكل الحركة المجا
لجنة لدراستها، تمهيدًا للبت بقرارات تثبيت الفصل أو إلغائه. وأهملت مركزية فتح الموضوع ولم 

 الماضي. األسبوعتناقشه في اجتماعها الذي عقد برئاسة الرئيس عباس 
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة ، عن محمد يونس من رام هللا، أن 6/9/2016الحياة، لندن، وأضافت 

لوكالة "فرانس برس" أمس: "صحيح، هناك ضغوط عربية مجدالني قال التحرير الفلسطينية أحمد 
تمارس علينا، ومنها ما نتج من اللجنة الرباعية العربية من خطة تحت مسمى تحريك الملف 

 السياسي الفلسطيني".
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نذ السبعينات وعقب االعتراف بمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتابع: "م
رفعنا شعار: ال للوصاية علينا. ال يجوز بعد كل هذا أن يتدخل أي طرف عربي في أجندتنا الداخلية 

 عرب".ألن عهد الوصاية انتهى، ويجب أن يحترم قرارنا الفلسطيني المستقل كما نحترم استقاللية ال
الرباعية العربية أعدتها. ووفق هذه  إن اللجنةوكانت مواقع إخبارية فلسطينية تحدثت عن خطة قالت 

المواقع، جاء في الوثيقة أنها تهدف إلى توحيد حركة "فتح"، وتحقيق المصالحة بينها وبين "حماس"، 
 يين في الداخل والشتات.وتحريك عملية السالم على أساس المبادرة العربية، وتوفير الدعم للفلسطين

وفيما يخص توحيد "فتح"، تقترح الوثيقة "إعادة المفصولين من الحركة والسلطة الفلسطينية إلى 
 مكانهم السابق، وعودة القيادي في فتح محمد دحالن إلى عضوية اللجنة المركزية للحركة".

 انت هذه األطراف".وتذكر الخطة "االعتماد على عملية ضاغطة على األطراف المعطلة أيًا ك
 

 المجدالني: ال صحة لموافقة عباس على لقاء نتنياهو بموسكو .3
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدالني إنه ال  :األناضول -القدس

صحة لموافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن على عقد لقاء مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
وأضاف المجدالني لمراسل "األناضول"، االثنين، أن "كل ما قيل في  ين نتنياهو في موسكو.بنيام

اإلعالم عن موافقة الرئيس )عباس( لقاء نتنياهو عاَر عن الصحة"، موضحًا أن "اللقاء يجب أن 
يسبقه ترتيبات ومواقف من إسرائيل واضحة حول االستيطان والمفاوضات، من حيث السقف الزمني، 

 سرى، وعندها لن يكون هناك أي عائق أمام اللقاءات".واأل
وأشار إلى أن المساعي الروسية نحو تحريك عملية السالم "ما تزال في بدايتها"، حيث التقى نتنياهو 
المبعوث الروسي إلى الشرق األوسط، ميخائيل بوغدانوف، وسنلتقيه الثالثاء، لالطالع على ما 

 يلية على مبادرة روسيا.يحمله المبعوث والردود اإلسرائ
وأضاف المجدالني أن "اللقاء سيجري تقييمه، ثم سنقوم بتدارسه مع الرئيس محمود عباس، وعلى 

 ضوء ذلك سيتم اتخاذ القرار".
 6/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 فتح لثالث قوائم انتخابية  إسقاطاالنتخابات المحلية بعد  بإلغاءقرار مرتقب  القدس الفلسطينية: .4

للجهات القضائية  أوعزالرئيس محمود عباس  أنأفادت مصادر مطلعة  :رام هللا" القدس" دوت كوم
دراسة العوار القانوني الذي يكتنف سير االنتخابات المحلية في ضوء الجدل حول المرجعيات 

 جنين.الوطن من رفح حتى  أنحاءالقانونية لتظلمات القوائم كافة في 
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سيكون بيد محكمة  إبقائها أواالنتخابات المحلية  بإرجاءلقرار النهائي ا إنوقالت تلك المصادر، 
 حول قانونية االنتخابات المحلية. أمامهاتنظر بقضايا مرفوعة  أنالعدل العليا التي من المتوقع 

لجنة االنتخابات المركزية ثالث قوائم  إسقاطاالنتخابات تزايد بعد  إللغاء التوجه أنالمصادر  وأفادت
ابية لحركة فتح في غزة، وما أثير بعد ذلك من جدل حول المرجعيات القانونية للتظلمات، حيث انتخ

من  أكثر أضاءمحاكم القطاع هي المخولة بالنظر في التظلمات، ما  أنلجنة االنتخابات  أعلنت
 تشرعن االنقسام. أنضوء احمر تحذيرا من قبول تلك المرجعيات التي من شانها 

 5/9/2016س، القدس، موقع صحيفة القد
 

 بتوسعها االستيطاني تدفع باتجاه الدولة الواحدة بنظام فصل عنصري  "إسرائيل"الحمد هللا:  .5
"وفا": قال رئيس الوزراء رامي الحمد هللا: "إسرائيل تقوم من خالل استمرارها في التوسع  -رام هللا 

ن، والدفع باتجاه دولة واحدة ذات االستيطاني، واالستيالء على األراضي، بالقضاء على حل الدولتي
 ممارسات ونظام فصل عنصري".

جاء ذلك خالل استقباله، أمس، في مكتبه برام هللا، وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوف، حيث 
 أطلعها على مستجدات األوضاع والتطورات السياسية واالقتصادية.

لرئيس محمود عباس بحل الدولتين، والسعي وجّدد رئيس الوزراء تأكيده التزام القيادة وعلى رأسها ا
عبر القنوات الدبلوماسية والسلمية وعلى الصعيد الدولي إلقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 

 ، وعاصمتها القدس الشرقية.1967العام 
يا وثمن الدعم األسترالي للعديد من القطاعات خاصة الصحة والتعليم، مشددا على أهمية رفع أسترال

لقيمة المساعدات المقدمة للفلسطينيين، ال سيما في ظل الظروف المالية الصعبة وانخفاض نسبة 
 الدعم الخارجي.

وأشار إلى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف سيطرتها على المناطق 
االستفادة من  من مساحة الضفة الغربية، وتمكين الحكومة من %64المسماة "ج"، والتي تشكل 

 أعوام. 10الموارد الطبيعية فيها، باإلضافة إلى رفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 
 6/9/2016األيام، رام هللا، 

  
 يطالب السلطة باإلفراج عن المضربين الستة نائب بالمجلس التشريعي .6

سطينية بمستوياتها طالب النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس باسم الزعارير السلطة الفل
أيام،  8السياسية واألمنية كافة باإلفراج عن المعتقلين السياسيين الستة المضربين عن الطعام منذ 
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ودعا الزعارير في تصريح صحفي، السلطة الفلسطينية إلى  وعن المعتقلين السياسيين اآلخرين كافة.
نحياز إلى حقوق شعبنا والدفاع عنه إغالق هذا الملف بالكامل قبل حلول عيد األضحى المبارك، واال

 وحمايته من جنود االحتالل ومستوطنيه.
وأشار إلى أن استمرار السلطة في االعتقال السياسي، ورفضها اإلفراج عن المعتقلين الستة وهم 

ومحمد حرب وهيثم سياج وسيف اإلدريسي ومحمد سالمين وعلي دار الشيخ(، ال  األعرج)باسل 
 مل وطني ألنه ال يخدم إال االحتالل.يمكن أن يوصف بأنه ع

 5/9/2016موقع حركة حماس، 
 

 بولندا دين لدىيستقبل السفراء العرب المعتم   عباس .7
يوم اإلثنين، السفراء في مقر إقامته في وارسو، مساء  استقبل الرئيس محمود عباس، :وفا –وارسو 

لفلسطينية، واألوضاع الصعبة في العرب المعتمدين لدى بولندا، حيث أطلعهم على تطورات القضية ا
فلسطين في ظل استمرار التصعيد اإلسرائيلي، واالستيطان، واالعتداءات اإلسرائيلية بحق المدنيين 

 العزل، والمقدسات ومدينة القدس المحتلة.
وحضر االجتماع: وزير الخارجية رياض المالكي، والناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة، ومستشار 

 شؤون الديبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى بولندا عزمي الدقة.الرئيس لل
 6/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 

 "التشريعي" يطلع الوفد التضامني التونسي على انتهاكات االحتالل .8
رام هللا: استعرض نواب من المجلس التشريعي في رام هللا، أمس، لوفد تونسي تضامني، األوضاع 

لية الفلسطينية، حيث تم تسليط الضوء على أوضاع األسرى والظروف الصعبة التي يعانون الداخ
منها، وسياسة االعتقال اإلداري، واعتقال النواب وانتهاك الحصانات البرلمانية، إضافة إلى سياسة 

 االستيطان، والحصار، وجدار الفصل العنصري.
السياسية إيمان سليم، صحافيين ودبلوماسيين  ويضم الوفد، الذي ترأسته سيدة األعمال والناشطة

 ورجال أعمال وحقوقيين وأساتذة جامعات، وبرلمانيًا سابقًا.
والتقى الوفد في مقر المجلس رئيس كتلة "فتح" البرلمانية عزام األحمد، والنواب: بسام الصالحي، 

للمجلس التشريعي  نجاة األسطل، قيس عبد الكريم، خالدة جرار، سحر القواسمي، واألمين العام
 إبراهيم خريشة.
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وعبر األحمد عن استيائه جراء سياسات االحتالل التي عملت على وضع العراقيل والمعيقات 
للحيلولة دون دخول باقي أعضاء الوفد التونسي، مؤكدًا أن هذه اإلجراءات تعكس إحدى صور 

 المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت االحتالل.
 6/9/2016رام هللا،  األيام،

 
صابةفلسطيني  استشهاد .9  آخر قرب مخيم شعفاط في القدس بحجة محاولة تنفيذ عملية دهس وا 

أعـدم جــيش قـوات االحـتالل اإلسـرائيلي شــابًا فلسـطينيًا وأصـاب آخـر بعــد  :فـادي أبـو سـعدى - رام هللا
س المحتلـة. وأصـيب إطالق النار علـى سـيارتهما بكثافـة فـي راس خمـيس قـرب مخـيم شـعفاط فـي القـد

مصــطفى نمـــر إصـــابة بليغـــة قبـــل اعتقالـــه وهـــو ينــزف بحجـــة محاولـــة تنفيـــذ عمليـــة دهـــس ضـــد جنـــود 
 االحتالل في المنطقة، وترك من دون عالج حتى استشهاده.

وحسـب شـهود  شخص آخر كان فيهـا. وأصيبوجاء إطالق النار على السيارة من مسافة قريبة جدًا  
إعدام رسمية وليس كمـا قالـت الروايـة اإلسـرائيلية الجـاهزة دائمـًا أنهـا كانـت عيان فإن ما تم هو عملية 

 محاولة دهس. 
وكانت قوة كبيرة من جيش االحتالل قد اقتحمت المخيم من جهة الحاجز العسكري القريب من مدخله 

ارة وداهمت ضـاحية راس خمـيس المجـاورة وشـوارع فـي المخـيم. وهـاجم الشـبان القـوة اإلسـرائيلية بالحجـ
 والزجاجات الفارغة.

 6/9/2016، لندن، القدس العربي
 
 ع بعيًدا عن اإلعالم األسرى له استحقاقات وأثمان وُيتاب   الجنودالقسام: ملف  .11

قـال النــاطق العسـكري باســم كتائـب القســام "أبـو عبيـدة"، إن قضــية جنـود االحــتالل األسـرى لــدى : غـزة
 قيادة القسام بعيدًا عن اإلعالم. المقاومة قضية حساسة ومعقدة، وتحظى باهتمام

وشــدد أبــو عبيــدة، فــي تصــريح خــاص نشــرته وكالــة "فلســطين اآلن" اإلخباريــة، علــى أن قضــية جنــود 
االحتالل األسرى لدى المقاومة في غزة تحظى بمتابعة قيادة القسام من كثب، وهي تـديرها بعيـدًا عـن 

 األنظار بكل مسئولية واقتدار، وفق وصفه.
الملـف علـى قـدر كبيـر مـن األهميـة والحساسـية والتعقيـد، ولـه اسـتحقاقات وأثمـان"، مشـددا  وقال: "هـذا

على أن هذه القضية هي معركة مفتوحة مع االحتالل بمستويات مختلفة، وبالتالي فهي ليسـت مجـااًل 
  للتكهنات أو التداول اإلعالمي غير المحسوب.
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نهيـار الجنـدي اإلسـرائيلي األسـير لـدى كتائـب القسـام وكانت وكالة "صفا" المحلية صّدرت خبرًا يفيد با
 في غزة "أرون شاؤول" عند مشاهدة جنازة والده أمس.

 5/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 رفض قوائمنا في محكمة العدل العليا بقرارفتح: سنطعن  .11

ه مــن حــق قــال المتحــدث باســم حركــة فــتح بقطــاع غــزة، فــايز أبــو عيطــة، إنــ: خلــدون مظلــوم -غــزة 
 حركته الطعن في قرارات لجنة االنتخابات المركزية الستعادة قوائم فتح التي تم استبعادها.

ولّوح أبو عيطة باللجوء إلى القضاء الفلسطيني، ممثاًل في محكمة العدل العليا "باعتبارها محكمة من 
شــكيل والتنســيب"، ال محكمــة لــه، فــي ظــل افتقــار قطــاع غــزة إلــى تشــكيل محــاكم قانونيــة مــن حيــث الت

 وفق قوله.
 5/9/2016قدس برس، 

 
 هنية يغادر من معبر رفح إلى السعودية للحج .12

غادر إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركـة حمـاس االثنـين قطـاع غـزة عبـر معبـر رفـح 
 البري متوجها إلى المملكة العربية السعودية ألداء مناسك الحج.

مع الجزيرة في أول جولة خارجية له منذ عزل الرئيس المصري محمـد وأعرب هنية في مقابلة خاصة 
ــــات  ــــة وترســــيخ العالق ــــادرة لترســــيخ اللحمــــة الوطني ــــه للســــعودية ب ــــأن تشــــكل زيارت ــــه ب مرســــي عــــن أمل

وعبر عـن أملـه بـأن يعرفـع الحصـار عـن غـزة. ومـن المتوقـع أن تشـمل  االستراتيجية مع الدول العربية.
 ن الدول بينها قطر وتركيا.جولة هنية الخارجية عددا م

وقال مصـدر مـن حركـة حمـاس إن مصـر أبلغـت الحركـة قبـل أيـام بقرارهـا السـماح لهنيـة بالسـفر عبـر 
معبر رفح. وتزامنت مغادرة هنية مع فتح السلطات المصرية المعبر لبضـعة أيـام لتمكـين بضـع مئـات 

 هم حجاج من السفر خارج قطاع غزة.ممن الفلسطينيين معظ
 6/9/2016نت، الدوحة،  الجزيرة

 
 حماس تبحث مع السفير التونسي ببيروت القضايا الفلسطينية  .13

التقــى، يــوم االثنــين، ممثــل حركــة حمــاس فــي لبنــان علــي بركــة، الســفير التونســي فــي بيــروت : بيــروت
 كريم بودالي. 
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مصـالحة واستعرض الجانبان آخر تطورات القضية الفلسـطينية والعالقـات الثنائيـة، وخصوصـًا ملـف ال
الفلسطينية واالنتخابات البلدية المحلية وحصار غزة واالعتداءات الصهيونية المتواصلة علـى المسـجد 
األقصى المبارك واستمرار االسـتيطان اليهـودي فـي الضـفة الغربيـة المحتلـة، كمـا تطـّرق الجانبـان إلـى 

 األوضاع في المخيمات الفلسطينية بلبنان.
جـــراء  وأكـــد بركـــة حـــرص حركـــة حمـــاس علـــى إنهـــاء االنقســـام وترتيـــب البيـــت الـــداخلي الفلســـطيني، وا 

انتخابــات رئاســية وتشــريعية ومجلــس وطنــي وا عــادة بنــاء وتفعيــل منظمــة التحريــر الفلســطينية ووضــع 
 استراتيجية فلسطينية واحدة لمواجهة االحتالل الصهيوني.

فلســطيني وقضــيته العادلــة، وثّمــن ممثــل الحركــة الموقــف التونســي الرســمي والشــعبي الــداعم للشــعب ال
 مؤكدًا أهمية تعزيز العالقات التونسية الفلسطينية، ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.

بـــدوره رحـــب الســـفير التونســـي بوفـــد الحركـــة، مؤكـــدًا اســـتمرار دعـــم بـــالده القضـــية الفلســـطينية ونضـــال 
 ة واالستقالل.الشعب الفلسطيني حتى تحقيق أهدافه الوطنية بالتحرير والعود

نهاء االنقسام، واستنكر عمليـات االسـتيطان  كما وشدد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وا 
 في الضفة الغربية واالعتداءات المتواصلة على المسجد األقصى المبارك.

 5/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 
 ولين من حركة فتحدحالن ليس مشمواًل بقرار عودة المفصأبو العينين:  .14

دحـالن : " ]محمـد  قال اللواء سلطان أبو العينين عضو اللجنة المركزية لحركة فـتح عقـب اللقـاءغزة: 
، قاطعــا بــذلك كــل المحــاوالت مــن أجــل أعادتــه. "لــيس مشــمواًل بقــرار عــودة المفصــولين مــن حركــة فــتح

جنـة المركزيـة، ولـم يـتم تـداول وأكد أن موضوع دحالن لم يبحث ال من قريب وال بعيد، في اجتمـاع الل
كل من طرد أو فصـل مـن الحركـة يمكـن أن يتقـدم بطلـب للعـودة، "اسمه على طاولة المركزية، وقال: 

 "باستثناء محمد دحالن.
 6/9/2016، لندن، القدس العربي

 
 البلبول األسيرانبطيء يتعرض له  إعدامتحذر من  "الشعبية" .15

طين، يوم االثنين، االحـتالل اإلسـرائيلي مـن استشـهاد األسـير حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلس :غزة
محمد البلبول جراء استمرار إضرابه المفتوح عن الطعام هو وشقيقه محمـود منـذ حـوالي ثالثـة شـهور، 

 احتجاجا على استمرار اعتقالهما وتحويلهما لالعتقال اإلداري.



 
 
 
 

 

 13 ص             4043 العدد:        6/9/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

ألسـير البلبـول الـذي يرقـد فـي مستشـفى وقالت الشعبية انـه وبعـد تـدهور خطيـر علـى الحالـة الصـحية ل
"ويلفســون"، ويعــاني مــن صــداع دائــم، ومغــص شــديد، وآالم شــديدة فــي المفاصــل، فــان هنــاك مخــاطر 

 أن "هناك نية احتاللية مبيتة في إعدام الشقيقين البلبول بشكل بطيء". إلىجدية تهدد بصره، مشيرة 
ر البلبول قسـريًا، جريمـة تشـكل خطـر جـديا علـى واعتبرت الجبهة قرار االحتالل القاضي بتغذية األسي

حياته، وتتنـافى مـع القـوانين واألعـراف الدوليـة التـي "تجـرم إتبـاع مثـل هـذه الممارسـات اإلرهابيـة بحـق 
وطالبـت الجبهــة  األسـرى، واعتبارهــا جـزءا مــن أسـاليب التعــذيب التـي تنــدرج فـي ســياق جـرائم الحــرب".

أشــكال الــدعم واإلسـناد لألســرى المضــربين عـن الطعــام، والضــغط الفلسـطينيين وأحــرار العــالم بتصـعيد 
 من أجل اإلفراج الفوري عنهم، والسعي إلدانة االحتالل على جرائمه المستمرة بحق األسرى.
 5/9/2016القدس، القدس، 

 
 بتهمة االنتماء لحركة حماسبالضفة فلسطينيين  ستةعتقل االحتالل ي .16

ت االحــــتالل اإلســـرائيلي، فجــــر يــــوم االثنــــين، ســــتة مــــواطنين اعتقلــــت قــــوا: خلــــدون مظلــــوم - الخليـــل
فلسـطينيين مـن مـدن وبلـدات الضـفة الغربيـة والقـدس المحتلتـيان، بعـد اقتحـام منـازلهم وتفتيشـها والعبــث 

وذكــر تقريـر صــادر عــن جـيش االحــتالل، أن قواتـه أقــدمت الليلــة الماضـية، علــى اعتقــال  بمحتوياتهـا.
بـــ "المطلــوبين"، وجمــيعهم بتهمــة االنتمــاء لحركــة "حمــاس" فــي الضــفة ســتة فلســطينيين مّمــن وصــفهم 

وأوضح التقرير أن االعتقاالت طالت فلسطينًيًا من بلدة بـرقين قضـاء جنـين )شـمال القـدس(،  الغربية.
وشاًبا من كفر عبوش قضاء طولكرم )شمااًل( وآخريان من بلدتي سردا شمالي رام هللا والمزرعة القبلية 

وأشـار التقريـر ذاتـه إلـى اعتقـال شـابين مـن قريـة خرسـا جنـوبي الخليـل  المدينـة )شـمااًل(.شمالي غرب 
 )جنوب القدس( وآخر من مخيم عايدة شمالي بيت لحم )جنوًبا(.

وادعى جيش االحتالل العثور على معدات ومالبـس عسـكرية ومنـاظير، خـالل حملـة تفتـيش فـي بلـدة 
 دس المحتلة(.بيرزيت شمالي مدينة رام هللا )شمال الق

 5/9/2016، قدس برس
 
 باّدعاء حيازتها سكينا بالقدس فلسطينيةاالحتالل يعتقل  .17

ـــة ـــوم - القـــدس المحتل ـــين، شـــابة : خلـــدون مظل ـــوم االثن ـــت قـــوات االحـــتالل اإلســـرائيلية صـــباح ي اعتقل
 فلسطينية بزعم حيازتها سكيًنًا بمدينة القدس المحتلة.
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حــدود"، أوقفــوا شــابة فلســطينية للتفتــيش قــرب بــاب المجلــس وأفــاد شــهود عيــان أن قــوات مــن "حــرس ال
)أحد أبواب المسجد األقصى المبارك(، وزعموا وجود سكين داخل حقيبتها، قبل أن يتم اعتقالها ونقلها 

 ألحد مراكز االحتالل بالبلدة القديمة في المدينة للتحقيق معها.
الشــرطة اإلســرائيلية أي بيــان حــول اعتقالهــا ولــم تععــرف بعــد هويــة الشــابة الفلســطينية، كمــا لــم تعصــدر 

وفي منطقة المصرارة القريبة مـن "بـاب العـامود" أحـد أبـواب البلـدة القديمـة، اعتقـل مسـتعربون  وأسبابه.
 إسرائيليون، شاّبين فلسطينيين واقتادوهما إلى جهة مجهولة.

 5/9/2016، قدس برس
 

 الم المتطرف"لمواجهة "اإلس "سرائيلـ"إبحاجة ل أوروبانتنياهو:  .18
اعتبر رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه إلى هولندا، صباح يوم : بالل ضاهر

 الثالثاء، أن هناك تغيرات كبيرة جارية في أوروبا وأن إسرائيل هي عامل استقرار في الشرق األوسط.
كبيرة جدا 'بسبب انتشار اإلسالم وقال نتنياهو قبيل صعوده إلى الطائرة إن أوروبا تواجه تغيرات 

 المتطرف'، وأن 'إسرائيل هامة بالنسبة ألوروبا من أجل فهم كيفية مواجهة هذه المشكلة'.
 وتابع نتنياهو أن 'إسرائيل تقوم بدور مركزي في استقرار الشرق األوسط ولجم اإلسالم المتطرف'.

 6/9/2016، 48عرب 

 
 ع عباس في موسكواقتراح اجتماعه م علىنتنياهو "منفتح"  .19

بنيامين نتنياهو، امس، مع المبعوث  اإلسرائيليوكاالت: ناقش رئيس الوزراء  -القدس، موسكو 
 الروسي ميخائيل بوغدانوف اقتراحا روسيا لتنظيم لقاء بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ثات في القدس مع محاد أجرى  أنوقال مكتب نتنياهو: انه "منفتح" على مثل هذا اللقاء بعد 
 .األوسطالشرق  إلىبوغدانوف، مبعوث الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

الرجلين "ناقشا اقتراح الرئيس الروسي استضافة لقاء مباشر بين نتنياهو  إنوقال المكتب في بيان 
 والرئيس عباس في موسكو".

الرئيس عباس مباشرة وبدون بانه مستعد دائما للقاء  إسرائيل"رئيس الوزراء عرض موقف  أن وأضاف
 اجتماع مقترح". أيشروط مسبقة. ولذلك فانه يدرس اقتراح الرئيس الروسي وتوقيت 

  6/9/2016األيام، رام هللا، 
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 كاتب إسرائيلي يحرض على اغتيال قادة حماس .21
كة حث الكاتب اإلسرائيلي آرييه إلداد القيادة اإلسرائيلية على اتخاذ مواقف أكثر صرامة حيال حر 

 المقاومة اإلسالمية حماس، الستعادة جثامين الجنود اإلسرائيليين المحتجزة لديها.
وقال إلداد في مقال له بصحيفة معاريف إن إسرائيل مطالبة بأن توضح لحركة حماس أن استعادة 
الجثامين قد تمر من خالل الحرب فقط، وأن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان وقائد الجيش غادي 

 وباقي الجنراالت يجب أن يجعلوا حماس تدفع ثمنا باهظا. آيزنكوت
وأضاف أنه إذا لم يقم قياديو حماس الحاليون بإعادة الجنديين هدار غولدين وآرون شاؤول بمحض 

 إرادتهم فإن من سيخلفونهم سيقومون بتسليمهما بعد أن تقوم إسرائيل باغتيالهم.
زة المخابرات كبيرة، لكنه ال يمتلك ذات الثقة بالقيادة وقال الكاتب إن ثقته بالجيش اإلسرائيلي وأجه

السياسية التي اعتبر أنها تظهر ضعفا واضحا، مما يتسبب بتراجع قدرات الجبهة الداخلية اإلسرائيلية 
 في أوقات الحرب.

 5/9/2016الجزيرة.نت، 

 

 تسابق الزمن لتدمير أنفاق غزة "إسرائيل" .21
ودا كبيرة في الوقت الحالي، لتدمير أنفاق تحفرها الفصائل تبذل إسرائيل جه: األناضول –القدس 

الفلسطينية المسلحة قرب حدود قطاع غزة، غير أن خبيرا فلسطينيا رأى أن فصائل المقاومة لن 
تستسلم بسهولة لهذا المخطط اإلسرائيلي وستبذل جهودا كبيرة من أجل الحفاظ على شبكة األنفاق 

 اتيجي".التي تعد بمثابة "كنزها االستر 
ونشرت مؤخرا صحيفة "يديعوت العبرية" واسعة االنتشار، على موقعها اإللكتروني، أن وزارة الدفاع 

شركة إسرائيلية، لبناء جدار إسمنتي من عدة طبقات  20اإلسرائيلية وزعت مؤخرا، مناقصات على 
 أسفل سطح األرض على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

بناء الجدار اإلسمنتي، سيبدأ في تشرين األول المقبل، مرجحة أن وذكرت الصحيفة، أن العمل في 
 شركات إسرائيلية تنفيذ المشروع. 4تتولى 

وقالت، إن "الجدار سيمتد لعدة طبقات أسفل األرض، وسيكون هناك جزء فوق األرض أيضا، ليشكل 
رصد عمليات حفر حاجزا أمام األنفاق التي تصل إلى إسرائيل، وسيكون الجدار المعقد قادرا على 

قريبة منه، وهو ما سيمكن الجيش اإلسرائيلي من تدمير هذه األنفاق قبل أن تشكل خطرا"، دون 
 تفاصيل عن كيفية رصد عمليات الحفر.
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وبحسب الصحيفة العبرية، فإنه "نظرا لتعقيد المشروع والعمق الذي سيجري حفره فإنه ينبغي على 
 برات شركات غربية صاحبة خبرة في بناء الجدران أسفل األرض".المقاولين اإلسرائيليين االستعانة بخ

من جانبه، يقول عدنان أبو عامر الكاتب السياسي، والخبير في الشأن اإلسرائيلي إّن "إسرائيل تحاول 
 حشد قواها المالية، والعسكرية من أجل القضاء على أنفاق المقاومة".

ا أمنيا، يفرض عليها التفكير في كيفية مواجهته، وبناء وتابع:" تشكل األنفاق بالنسبة إلسرائيل هاجس
 الجدار تحت األرض هو محاولة منها لعدم دخول هذه األنفاق إلى العمق اإلسرائيلي".

وفي المقابل يرى أبو عامر، أن المقاومة في غزة ستسعى هي األخرى إلى توسيع شبكة "أنفاقها"، 
 تي لن يسهل عليها تدمير شبكة األنفاق.واالستعداد ألي معركة قادمة مع إسرائيل ال

  6/9/2016الرأي، عّمان، 
 
 عدم إقالة كاتس إلىنتائج استطالعات الرأي دفعت نتنياهو  .22

كاتس  إسرائيلبأن بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة ارتدع عن إقالة  إسرائيلية: قالت مصادر أبيبتل 
ادرك  أنيوم السبت، وذلك بعد  إسرائيلوزير المواصالت في أعقاب أزمة وقف العمل في قطارات 

منها وكما يبدو استقالة  أخرى كاتس سيتبعها هزة كبيرة في حزب "الليكود" تعقبها استقاالت  إقالةبان 
كاتس  إقالة أنالذي حذر من  اإلسكانحاييم كاتس وزير الرفاه االجتماعي وجاكي ليفي نائب وزير 

 إجراء إلىطوة كهذه قد تؤدي في نهاية المطاف : "خوأضافضجة في "الليكود"  إلىقد تؤدي 
 انتخابات".

معهد "داحف" ونشرته صحيفة "يديعوت احرونوت"  أجراه اإلسرائيليويتضح من استطالع للرأي العام 
كاتس هو  أن %14الحالية فيما اعتبر  باألزمةيعتقدون بان نتنياهو هو المتهم الرئيس  %49 أن

 ان االثنين متهمان بنفس المستوى.ب %21وقال  األزمةالمسؤول عن 
 .%25قرار نتنياهو بوقف العمل يوم السبت غير صحيح فيما اعتبره صحيحا  %63واعتبر 
 إقالته.فقط بانه يتوجب عليه  %17كاتس فيما قال  إقالةبانه يتوجب على نتنياهو عدم  %64وقال 

 5/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 هاجروا للعمل في سان فرانسيسكوعشرات آالف اإلسرائيليين  .23
قالت إذاعة الجيش اإلسرائيلي أمس، إنه وفقا تقديرات شبه مؤكدة، فإن  :برهوم جرايسي -الناصرة

الواليات المتحدة األميركية،  إلىعشرات آالف اإلسرائيليين قد غادروا في السنوات القليلة الماضية 
ي السيليكون" في خليج سان فرانسيسكو شمال سعيا للعمل، وبشكل خاص في المنطقة المسماة "واد



 
 
 
 

 

 17 ص             4043 العدد:        6/9/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

والية كاليفورنيا. في حين أن إسرائيل تتستر عادة على أعداد المهاجرين منها. وفي المقابل دّلت 
 جديدة، على أن أعداد اليهود في العالم مستمرة في التناقص. إحصائيات

رتسليا، شمال مدينة تل أبيب، المقبل، مؤتمرا في مدينة ه األسبوعوقالت اإلذاعة، إنه سيعقد في 
لاللتقاء بأعداد من الذين ينوون الهجرة للعمل في تلك المنطقة األميركية، وبشكل خاص في قطاع 
التقنيات العالية، الذي يعد من أكثر القطاعات تطورا في االقتصاد اإلسرائيلي، إال أن المردود المالي 

اتب في الدول المتطورة، ومنها الواليات المتحدة، ما للعاملين فيه، يبقى أقل بكثير من مستويات الرو 
يحفز الكثير من أصحاب المهن العصرية، وذوي الخبرات والشهادات العالية، للهجرة لغرض العمل 

 اإلحصائياتوتحسين المستوى المعيشي. ويبرز في هذا المجال أيضا قطاع الطب، إذ حسب 
 عملون بشكل دائم في الخارج، ومعهم عائالتهم.من األطباء اإلسرائيليين ي %11، فإن األخيرة

ألف  800وتتستر إسرائيل على األعداد الحقيقية للمهاجرين منها، وحسب تقديرات سابقة، فإن ما بين 
مليون من حملة الجنسية اإلسرائيلية مقيمين بشكل دائم في دول العالم، وحسب تقديرات لدائرة  إلى

ألف. وتمتنع إسرائيل عن سحب  700ن عدد األحياء منهم يتجاوز المركزية اإلسرائيلية، فإ اإلحصاء
. وحسب المواصفات 48جنسية المهاجرين، ألن في هذا اختالل للسجل السكاني، لصالح فلسطينيي 

 اإلسرائيلية، فإن المهاجر هو من يغادر البالد لمدة عام كامل، دون أن يزورها ولو لبضعة أيام.
  6/9/2016الغد، عّمان، 

 
 "إسرائيل"أعداد اليهود في العالم مستمرة في التراجع باستثناء : عهد سياسة الشعب اليهودي""م .24

قال تقرير جديد لما يسمى "معهد سياسة الشعب اليهودي"، التابع للوكالة  :برهوم جرايسي -الناصرة
التكاثر الطبيعي  الصهيونية، إن أعداد اليهود في العالم مستمرة في التراجع، باستثناء إسرائيل، إال أن

في إسرائيل، لن يكون في مقدورها في السنوات القليلة المقبلة، في التغطية على تراجع أعداد اليهود 
مليون  14,3في دول العالم. وحسب التقديرات، فإن أعداد اليهود في العالم، في هذه المرحلة، قرابة 

في الواليات المتحدة األميركية، وفي  مليون آخرين 5.4مليون في إسرائيل، و 6.22نسمة، من بينهم 
 نسمة. ألف 286مليون نسمة، وفي دول االتحاد السوفييتي السابق،  1.12أوروبا 

مليون نسمة، ما يعني أنهم تزايدوا  12.63، أكثر من 1970وكان عدد اليهود في العالم في العام 
لفترة بأكثر من الضعف. ويقول ، بينما تزايد عدد سكان العالم في نفس ا%13عاما بنسبة  46خالل 

، سيكون عدد اليهود أقل بنصف مليون مما هو عليه اليوم. وينبع 2020التقرير، إنه في العام 
التراجع أساسا من التزاوج المختلط مع أبناء الديانات األخرى. فحسب الديانة اليهودية، فإن اليهودي 

لكن حسب اعتراف تقارير معاهد صهيونية، هو فقط من أمه يهودية، بغض النظر عن ديانة والده. و 
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فإن الغالبية الساحقة جدا من الذين آباءهم ليسوا يهودا، ال يعتبرون أنفسهم يهودا. في حين أن من 
 آباءهم يهودا، وأمهاتهم ليسوا يهوديات، فإن الديانة اليهودية ال تعترف بيهوديتهم.

وفي الواليات المتحدة  %70 إلىي السابق، وتصل نسبة الزواج المختلط في دول االتحاد السوفييت
أكثر من هذا، بين جمهور العلمانيين  إلى، وترتفع النسبة بشكل خاص %50 إلىاألميركية 
 ، وهم السواد األعظم بين اليهود هناك.األمريكان

  6/9/2016الغد، عّمان، 
 
 الده: الجندي األسير آرون شاؤول انهار عند مشاهدة جنازة و "صفاـ"مصدر خاص ل .25

كشف مصدر خاص لوكالة الصحافة الفلسطينية )صفا( عن ردة فعل الجندي : خاص صفا -غزة 
اإلسرائيلي األسير لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام في غزة "أرون شاؤول" عند مشاهدة جنازة 

 والده، أمس األحد.
مشاهدته جنازة  وقال المصدر، الذي فّضل عدم الكشف عن اسمه، إن "الجندي أرون انهار عند

 ولم يدِل المصدر بأي تفاصيل أخرى في هذا الشأن. والده أمس".
وقال "أفيرام شاؤول" شقيق الجندي األسير خالل كلمة تأبينية لوالده ببلدة "بوريت عيليت" شمال 
 الكيان اإلسرائيلي إن والده "توفي وهو نادم وحزين إلجباره على فتح بيت العزاء لسبعة أيام على ولده

 الذي فقد بغزة".
أيام حداًدا عليه. أبي توفي  7وأضاف "قالوا إنهم وجدوا خوذته وجعبته وأنه يتوجب علينا الجلوس 

 وهو نادم على موافقته على الحداد على ولده".
وتابع "ولو عادت عجلة الزمن إلى الوراء فلم يكن والدي ليوافق على الحداد على ولده، فمن سيوافق 

 ولده فقط لمجرد وجود ثقب في خوذته وبقع من الدماء؟".على الحداد على 
وتعهد شقيق الجندي األسير ببذل "كل ما بوسع العائلة لمعرفة لماذا تعجل المسئولون في دفعنا 

 للحداد على أخي الذي أرسل للحرب وخطف ولم يعد".
  6/9/2016الحياة، لندن، 

 
 صراع إلى "فوضى تامة"مع تحّول ال ةتتابع بحذر الوضع في سوري "إسرائيل" .26

قال الرئيس السابق لجهاز األمن الداخلي اإلسرائيلي االثنين إن الصراع السوري  ز:رويتر  -القدس
يدخل مرحلة ال يمكن التنبؤ بها إلى حد بعيد، مضيفًا أن جماعة "حزب هللا" اللبنانية المدعومة من 

 فقدها العديد من المقاتلين.إيران تشكل تهديدًا متزايدًا على إسرائيل، على الرغم من 
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كان افي ديختر، المدير السابق لشين بيت، والرئيس الحالي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في 
الكنيست، فشل في التوّقع في معظم ما تكشف من أحداث، بما في ذلك اعتقاده أن رئيس النظام 

 السوري بشار األسد سيطاح به سريعًا.
ة من قواعد إيرانية، وانخراط القوات التركية في هجوم بري ضد تنظيم ومع شّن روسيا غارات جوي

"الدولة اإلسالمية" في الشمال، يرى المسؤولون اإلسرائيليون أن الصراع يدخل مرحلة أكثر فوضوية 
 وصعوبة في التنبؤ بها.

البداية فحسب"  وقال ديختر للمراسلين األجانب "هذا نقاش بشأن ما إذا كنا في بداية النهاية أو نهاية
 قائاًل إن التحوالت الجذرية أحدثت زلزااًل إقليميًا شّدته "ال تقّل عن تسع درجات على مقياس ديختر".

وأضاف، مستخدمًا الكلمة العبرية ذات األصول الروسية التي تعني فوضى تامة "أعرف أن الفوضى 
ع الفوضى تعرف متى كلمة أفضل لوصف ما يجري، لكنها في حقيقة األمر "فوضى تامة". م

 ستستقر األوضاع. أما الفوضى التامة فهي شيء ال أحد يعرف معها متى ستستقر األمور".
يران ربما تكون لهم أولويات متنافسة "فإننا ال نرى أي  وقال ديختر إنه في حين أن تركيا وروسيا وا 

 نية )من جانبهم( الستخدام سوريا كقاعدة ضد إسرائيل".
مقاتل في الصراع السوري، وما يقدر بخمسة إلى ستة  1,600زب هللا" فقد زهاء وقال ديختر إن "ح

 آالف مصاب.
عامًا"  30وأضاف "قتل إرهابيون من "حزب هللا" في سوريا أكثر مما في االشتباكات مع إسرائيل في 

 واصفًا ذلك بأنها "أنباء سارة"، ومبعث قلق لزعيم "حزب هللا" حسن نصر هللا.
األنباء السيئة بالنسبة إلسرائيل هي أن "حزب هللا" يتعلم القتال في مجموعات أكبر مع لكنه قال إن 

إنه كتائب ذات أسلحة متطورة  وأضاف "لم يعد تمامًا مجموعة من اإلرهابيين.. أسلحة متطورة.
 ومدفعية".

مختلفة وختم "نعرف أنه إذا كنا بصدد الدخول في جولة أخرى )من الحرب( ضد "حزب هللا" فستكون 
ونحن نستعد لها. عندما قلت إنه جيش من اإلرهابيين فبوسعكم أن تتحركوا قلياًل من كلمة إرهابيين 

 نحو جيش".
 6/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 تلهب صراع الزعامة الليكودي "قنبلة المواصالت"إسرائيل": " .27

المجتمع اإلسرائيلي برمته نزعت إسرائيل بصعوبة فتيل أزمة داخل "الليكود" أصابت : حلمي موسى
في نقطتين رمزيتين: المواصالت التي تعني عموم الجمهور اإلسرائيلي واالبتزاز الديني من جانب 
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األحزاب الحريدية للحكومة. وفجرت األزمة خالفًا حادًا في الحكومة تضمن تهديدات بإقالة وزير 
حزب "الليكود"، ما أوحى بأن الصراع  المواصالت إسرائيل كاتس، الذي يعتبر بين أقوى الزعامات في

 في أساسه كان حول الزعامة.
ت ضد ما أعتبر أخطر أزمة مواصالت في إسرائيل نشأت اوقد شهدت األيام األخيرة تزايد التظاهر 

بعد الخالف حول العمل في أيام السبت، إذ تقوم وزارة المواصالت بإنشاء خطوط قطار داخلية 
لى ا لعمل، ولكن عملها هذا اصطدم برفض األحزاب الدينية عمل أي شركة لتسهيل االنتقال من وا 

 حكومية يوم السبت.
وسبق لمثل هذه األزمة أن أسقطت في الماضي حكومات حينما كان اعتماد االئتالف كبيرا على 
األحزاب الحريدية، وما أن قبل نتنياهو بوقف العمل في خطوط القطارات حتى نشأت أكبر أزمة 

ت أكثر من مليون ونصف ممن يتوجهون يوميا إلى أعمالهم أو إلى وحداتهم مواصالت طال
 العسكرية.

وأعقبت ذلك اتهامات متبادلة بين نتنياهو ووزير مواصالته تضمنت تهديدات باإلقالة، وانضم إلى 
الموجة فريق علماني يرفض ما يوصف عادة بابتزاز األحزاب الحريدية وميلها إلى اإلكراه الديني 

 قداسة يوم السبت. بحجة
واضطر نتنياهو الحقا إلى سحب تهديداته بإقالة كاتس من منصبه حتى بعد إعالنه في الحكومة أن 
الوزراء يعينون لحل األزمات وليس الختالقها. وادعى نتنياهو أن األزمة نشأت فقط ألن كاتس يريد 

 تمرير موقفه وعدم الخضوع لقراره بوقف العمل يوم السبت.
المعلقين يعتبرون أن نتنياهو وكاتس خرجا خاسرين من هذه المعركة إال أن الكثيرين  وبرغم أن

في المئة  49يعتقدون أن خسارة نتنياهو كانت أكبر. وبحسب استطالع نشر أمس في "يديعوت" رأى 
في المئة فقط أن  14من اإلسرائيليين أن الذنب في األزمة يقع على كاهل نتنياهو، في حين رأى 

 هو من افتعل األزمة.كاتس 
في المئة أن نتنياهو غير محق في ذلك وهم  64وبخصوص تهديد نتنياهو بإقالة كاتس، رأى 

 في المئة أيدوا نتنياهو. 17يعارضون اإلقالة مقابل 
في المئة  25في المئة من اإلسرائيليين لكاتس مقابل  52أما في "معاريف" فأشار استطالع إلى تأييد 

 يؤيدون نتنياهو.
ومن الواضح أن فتيل األزمة بين الرجلين أطفئ لكن االنفجار كما يرى كثيرون آٍت وقد ال يكون 
بعيدا. فنتنياهو، يرفض بروز أي شخصية داخل "الليكود" يمكن أن تشكل تهديدا لزعامته. وهو قاد 
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في العامين األخيرين حمالت إلخراج كل من يستشعر منهم خطرا وخصوصا ممن كانوا حلفاء 
 خلصين له في الماضي.م

ويعتبر كاتس من أنشط وأبرز قادة "الليكود"، وكثيرا ما ترأس مركز "الليكود" في داللة على قوة 
مركزه، وقد أثبت هذه القوة عندما تحدى نتنياهو ولم يستجب لتهديداته. ويؤمن أغلب اإلسرائيليين بأن 

 لها عواقب قريبة.األزمة بين الرجلين سياسية وحزبية في األصل وأنه ستكون 
بمسألة ماذا  أمسوكتب كبير المعلقين في "يديعوت" ناحوم بارنيع: "كانت الساحة السياسية مشغولة 

كاتس، هل سيقال، ام سيجبر على االستقالة، هل سيرمم عالقاته مع  إسرائيلسيكون مصير الوزير 
 األرملةلمليارات، مثل جارات نتنياهو، بعض من الوزراء ضربوا عينهم على وزارة المواصالت كثيرة ا

في زوربا اليوناني، سعوا ألن يضعوا يدهم على ممتلكات كاتس بينما كان حيا، فهموا بأنه حتى لو 
، فإن نهاية واليته قريبة. نتنياهو ينجح في التعايش مع الخصوم السياسيين األسبوعنجا كاتس هذا 

 إسرائيليموتون. والتأبين الذي سيكتبه عن  بشرطين: إما أن يكونوا ينتمون ألحزاب أخرى، أو انهم
 كاتس سيفطر القلوب، المشكلة هي أن كاتس ال يوافق على الموت".

ويجزم خبراء أن الحريديم ليسوا المسؤولين الوحيدين عن األزمة وأن الصراع القوي داخل "الليكود" هو 
في إعاقة تطوير البنية التحتية  األساس، ومع ذلك فإن األزمة فتحت العيون على التشدد الديني ودوره

 والمجتمعية اإلسرائيلية.
دارتهم لها وفق  وأشار البعض إلى أنه ال تكفي الحريديم سيطرتهم على الشؤون الشخصية والمدنية وا 

بشكل يرى استمرار السيطرة على  األوالدتعفنا"، وال سيطرتهم على "تعليم  األكثر األرثوذكسي"النهج 
شيء آخر". ولذلك يحمل كثيرون على نتنياهو ألنه سهل للحريديم التدخل في المناطق أهم من أي 

 حياة الجزء األكبر من اإلسرائيليين.
ورأت "هآرتس" في افتتاحيتها أن األزمة وفرت فرصة لكسر ما يوصف بأنه "الوضع القائم" في 

التي ال تعمل فيها العالقة بين الدين والدولة، ومعروف أن إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم 
 المواصالت العامة في أيام السبت.

وأشارت إلى أن التظاهرات التي جرت في الكثير من المناطق ينبغي أن تتوجه نحو هدف تسيير 
الدينية مذهلة،  األخالقيةالمواصالت العامة يوم السبت. وأوضحت االفتتاحية أن "االزدواجية 

تعمل شركة الكهرباء وشركة المياه يوم السبت، كما انهم يوافقون على أن  واألصوليون فالمتدينون 
يوافقون على أن تكون الفنادق مفتوحة في السبوت وان يعمل النادلون وموظفو االستقبال اليهود، بل 
وان يدفع لهم لقاء العمل في السبت. بالنسبة لهم ال يعتبر هذا تدنيسا للسبت، ألنه يخدمهم أيضًا، 
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، إسرائيلفي السبت؟ فال سمح هللا. إذن إن هذا فقط من أجل معظم مواطني المواصالت العامة  أما
 ".واألصوليينوليس من أجل المتدينين 

في كل حال، ثمة من يرى أن األزمة بينت أنه لم يعد ممكنا استمرار إغماض األعين بين العلمانيين 
ذا كانت األزمة هذه المرة في القطار، فإنها لن تتوقف  عند القطار وستنطلق منها إلى والحريديم. وا 

 أمور أخرى.
  6/9/2016السفير، بيروت، 

 

 مستمرة "الفالشااليهود "العنصرية الرسمية تجاه "يديعوت أحرونوت":  .28
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس تحقيقًا أفاد بأن وزارة األمن : أسعد تلحمي –الناصرة 
مسألة منح الراغبين منهم في العمل في شركات في يهود الفالشا تميز ضد اإلسرائيلي، الداخلي 

الحراسة ترخيصًا لحمل السالح الخاص. وتشير هذه الواقعة إلى استمرار التمييز العنصري ضد 
اليهود الذين استقدمتهم إسرائيل قبل نحو ثالثة عقود من إثيوبيا، وبات عددهم يتعدى المئة ألف، 

بالعمل على وقف التمييز، وهي وعود تلّقى مثلها اليهود على رغم الوعود المتكررة من سَدنة الدولة 
عامًا، لكنها لم تلِغ بعد تفضيل  60المتحدرون من أصول أفريقية وآسيوية )سفارديم( منذ أكثر من 

وطبقًا لتقرير "يديعوت أحرونوت"، فإن عددًا من اليهود "الفالشا"  اليهود "األشكناز" )الغربيين( عليهم.
هم العسكرية اإللزامية ورغبوا في العمل في شركات حراسة لكسب لقمة العيش، الذين أنهوا خدمت

 رعفض ألنه يفتقر إلى ترخيص بحمل السالح. 
  6/9/2016الحياة، لندن، 

 

 حملة إسرائيلية تطالب باستفتاء على مصير األراضي الفلسطينية .29
"، أمس حملة عامة تدعو 50ـأطلقت حركة شعبية جديدة في إسرائيل تحمل اسم "نقرر في ال: الناصرة

لمناسبة اقتراب  1967إلى إجراء استفتاء عام في شأن مصير األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 (.2017عامًا على احتاللها )في حزيران عام  50مرور 

وتضم الحركة منظمات مجتمعية ومدنية وشخصيات قيادية سابقًا من المستوييان السياسي والعسكري 
وثقافة وأكاديميين وناشطين اجتماعيين من المشارب المختلفة للمجتمع اإلسرائيلي. وأعلن ورجال فكر 

المبادرون عزمهم تقديم اقتراح قانون للكنيست إلجراء استفتاء عام على مستقبل األراضي المحتلة في 
 موازاة القيام بحملة عامة وتنظيم فعاليات ميدانية.

 6/9/2016الحياة، لندن، 
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 األب مانويل مسلم: نفتخر بدورنا في النضال الفلسطيني ولتصويتنا لحماس .31
أكــد راعــي الكنيســة الالتينيــة الســابق فــي فلســطين، وعضــو الهيئــة اإلســالمية : أحمــد المصــري  -غــزة 

ـــدورهم فـــي  ـــى فخـــر المســـيحيين الفلســـطينيين ب المســـيحية لنصـــرة المقدســـات، األب مانويـــل مســـلم، عل
ضــحياتهم فــي ســبيل القضــية الفلســطينية، مشــدًدا علــى أن هــذا الــدور ال يمكــن النضــال الفلســطيني، وت

 لشخص انتقاصه أو التقليل منه بتصريح "عابر".
وعبر مسلم في حوار خاص مع صـحيفة "فلسـطين" عـن فخـره أيًضـا بتصـويت المسـيحيين فـي الـوطن 

حيين لحمـــاس نعـــم فـــي الفلســـطيني لحركـــة "حمـــاس" فـــي االنتخابـــات الســـابقة، مؤكـــدًا أن "قـــول المســـي
 االنتخابات يعني قولهم نعم للمقاومة ونحن في سلك المقاومة حتى تحرير فلسطين".

وشـدد علــى أن معظـم المســيحيين قـالوا نعــم لحمـاس، ولــيس جـزًءا قلــيال مـنهم، وفقــا لمـا ادعــاه )عضــو 
فهــم أن الســالم اللجنــة المركزيــة لحركــة فــتح( اللــواء جبريــل الرجــوب مــؤخرا، مضــيفًا: "المســيحي الــذي 

وحـق العـودة لـم يتحققـا، وأن الحقـوق ال تعطـى ولكــن تنتـزع انتزاعـا، هـو الـذي عـرف أن المقاومـة هــي 
 الطريق".

 5/9/2016، فلسطين أون الين
 
 قاصًرا في عوفر 30غرامات مالّية بحق  شيكلألف  65: هيئة شؤون األسرى  .31

قاصــًرا اعتقلــوا وادخلــوا  30ثنــين، أن أفــاد تقريــر صــادر عــن هيئــة شــؤون األســرى والمحــررين يــوم اال
سجن عوفر العسكري خالل شهر أب المنصرم، وفرضت بحقهم غرامـات ماليـة وصـل مجموعهـا إلـى 

 ألف شيكل. 65
ن غـالبيتهم تعرضـوا ا  عاًمـا، و  13وقال محامي الهيئة لـؤي عكـة، إن مـن بـين األطفـال قاصـرين بعمـر 

 حقيق أو لحظة النقل ما بين مراكز التوقيف والسجون.للضرب والتنكيل خالل عملية االعتقال أو الت
من بين هؤالء تم اعتقالهم من منازلهم، فيما تم اعتقال خمسة منهم من الطرقـات،  17ولفت عكة، أن 

 اعتقلوا بعد تسليمهم بالغات باالستدعاء. 4تم اعتقالهم من على الحواجز و 4و
 5/9/2016القدس، القدس، 

 
 ب عن الطعام يفقد بصرهضر  ر فلسطيني مُ أسي: هيئة شؤون األسرى  .32

أعلن محامي هيئـة شـؤون األسـرى والمحـررين طـارق برغـوث أن األسـير المضـرب عـن الطعـام محمـد 
 البلبول، فقد البصر بشكل مؤقت، وأن حالته مستمرة في التراجع والتعقيد.
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األخالقيـات فـي وضح برغوث في بيان أن حالـة األسـير محمـد الخطـرة جـدا دفعـت مـا يسـمى بلجنـة أو 
المستشفى والموجهة من الحكومة والشاباك اإلسرائيلي، إلـى السـعي مـن أجـل تغذيتـه قسـريا مـن خـالل 

 إعطائه المدعمات.
وأكــــد أن هــــذا األمــــر يجعــــل حياتــــه مهــــددة بــــالخطر المضــــاعف، واصــــفا اإلقــــدام علــــى هــــذه الخطــــوة 

داري الالأخالقـي والالإنسـاني، والـذي "االانتهاك الواضح لحـق األسـير فـي االحتجـاج علـى اعتقالـه اإلـب
الدوليــة التــي تحــرم اللجــوء لهــذا الشــكل مــن التعامــل مــع األســرى  واالتفاقيــاتيتنــافي مــع كــل القــوانين 

وحــذرت الهيئــة حكومــة االحــتالل اإلســرائيلي مــن تــرك محمــد للمــوت، وطالبتهــا بــاإلفراج  المضــربين".
نهاء اعتقاله اإلداري.  الفوري عنه، وا 

 6/9/2016، انعمّ ، الغد
 
 تصاريح من رجال أعمال غزة  1509: االحتالل سحب الفلسطينيين جمعية رجال األعمال .33

قال علي الحايـك رئـيس جمعيـة رجـال األعمـال فـي قطـاع غـزة، يـوم االثنـين، أن االحـتالل اإلسـرائيلي 
ة إلــى مــا تصــريح تنقــل مــن رجــال أعمــال فــي القطــاع، باإلضــاف 1509ســحب منــذ بدايــة العــام الجــاري 

 " منذ بداية العام الجاري.BMCبطاقة " 160يزيد عن 
ن االحــتالل مــن خــالل هــذه السياســات يعــرض رجــال األعمــال إوقــال الحايــك فــي تصــريح صــحفي لــه 

أعـوام. محـذرا مـن  10والتجار لخسائر متتالية تؤثر سلبا علـى االقتصـاد المتهالـك بفعـل الحصـار منـذ 
 التدهور االقتصادي. أن هذه السياسات ستزيد من حالة

 5/9/2016القدس، القدس، 
 
 بانهيار مبنى في تل أبيب 48من عمال فلسطينيي  مصاباً  30قتيالن و .34

آخــرون مــن  30مصــرعهما، فيمــا أصــيب  48لقــي عــامالن مــن فلســطينيي : برهــوم جرايســي -الناصــرة
فـي  اإلنشـاءطـور  زمالئهم، أمس، جـراء انهيـار مبنـى ضـخم للسـيارات، وهـو فـي المراحـل األخيـرة مـن

تـــل أبيـــب، مـــا يرفـــع حصـــيلة قتلـــى حـــوادث العمـــل، فـــي مشـــاريع البنـــاء اإلســـرائيلية، منـــذ مطلـــع العـــام 
والضــفة الفلســطينية المحتلــة. وســط  48فلســطينيا، مــن منــاطق  26قتــيال، مــن بيــنهم  31الحــالي، إلــى 

 إهمال واضح لألجهزة اإلسرائيلية المكلفة بسالمة مشاريع البناء.
عمـــال فـــي إطـــار  5مصـــابا بإصـــابات متفاوتـــة، إضـــافة إلـــى  24الحـــادث عـــن ســـقوط قتيلـــين ووأســـفر 

 المفقودين، في الطبقة السفلى للمبنى. وقد يكون بين الضحايا فلسطينيون من الضفة المحتلة.
 6/9/2016، انعمّ ، الغد



 
 
 
 

 

 25 ص             4043 العدد:        6/9/2016 الثالثاء التاريخ: 

                                    

 إصابات خالل مواجهات مع قوات االحتالل بالخليل .35
اء عــدد مــن طلبــة المــدارس بالرصــاص المعــدني المغلــف بالمطــاط، أصــيب صــباح اليــوم الثالثــ": بتــرا"

قنابــــل الغــــاز الســــامة المســــيلة للــــدموع  اإلســــرائيليوحــــاالت االختنــــاق جــــراء إطــــالق قــــوات االحــــتالل 
والرصــاص المعــدني فــي مواجهــات قــرب الحــرم اإلبراهيمــي الشــريف فــي مدينــة الخليــل، جنــوب الضــفة 

 الغربية.
 

الفلســـطيني فـــي الخليـــل ببيـــان لهـــا بـــأن مواجهـــات انـــدلعت مـــع قـــوات  حمـــراألوأفـــادت جمعيـــة الهـــالل 
االحـــتالل علـــى مـــا يســـمى حـــاجز أبـــو الـــريش المقـــام علـــى المـــدخل الجنـــوبي للبلـــدة القديمـــة والحـــرم 

 اإلبراهيمي، أصيب خاللها طالب بعيار معدني والعشرات بحاالت اختناق جراء استنشاقهم الغاز.
 6/9/2016، انعمّ الدستور، 

 
 خلف بشروط   أبو: االحتالل يقرر تسليم جثمان الشهيد محمد "الحياة الجديدة" .36

قـررت مسـاء يـوم االثنـين تســليم  ةاإلسـرائيليمراسـلتنا فـي القـدس المحتلـة أن مخـابرات االحــتالل  أفـادت
 ذويه، بعد منتصف هذه الليلة. إلىجثمان الشهيد محمد أبو خلف 

اإلســـرائيلية  إن المخـــابراتوالمحـــررين محمـــد محمـــود قولـــه ونقلـــت عـــن محـــامي هيئـــة شـــؤون األســـرى 
تسليم جثمان الشهيد بشرط الدفن في مقبـرة بـاب "المجاهـدين" فـي شـارع صـالح الـدين بالقـدس،  قررت

 ألف شيكل. 20شخصًا، ودفع كفالة مالية قيمتها  25بحضور 
 5/9/2016، رام هللا، الحياة الجديدة

 
 قصف مدفعي إسرائيلي على غزة .37

فت مدفعيــة االحــتالل اإلســرائيلي فجــر اليــوم الثالثــاء أراضــي زراعيــة خاليــة فــي بلــدتي بيــت الهيــا قصــ
 وبيت حانون شمال قطاع غزة.
المتمركــزة داخــل الســياج الحــدودي شــمال القطــاع أطلقـــت  اإلســرائيليةوقــال شــهود عيــان إن المدفعيــة 

 أن يبلغ عن وقوع إصابات.خمس قذائف صاروخية ألحقت أضرارا مادية في بعض المنازل دون 
وأضــاف شــهود العيــان أن الــزوارق الحربيــة اإلســرائيلية أطلقــت نيــران أســلحتها الرشاشــة باتجــاه منــاطق 
ـــا دون وقـــوع إصـــابات وســـط تحليـــق لطـــائرات اســـتطالع فـــي األجـــواء الشـــمالية  فـــي غـــرب بيـــت الهي

 للقطاع.
 6/9/2016.نت، الدوحة، الجزيرة
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 ت في غزة بالطالقالحصار يهدد زوجات فلسطينيا .38
ال تزال آثار الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشرة أعوام تبث الوجع : أحمد عبد العال - غزة

فــــي قلــــوب الفلســــطينيين لتمتــــد وتهــــدد روابطهــــم االجتماعيــــة واألســــرية، وتخلــــق المزيــــد مــــن المعانــــاة 
 واألزمات لمئات العائالت الفلسطينية في القطاع وخارجه.

الحـتالل اإلسـرائيلي والحصـار إضـافة إلـى اإلغـالق شـبه المتواصـل لمعبـر رفـح البـري وتمنع ظروف ا
على الحدود بين غزة ومصر مئات الزوجات الفلسطينيات من االلتحاق بأزواجهن خارج القطاع، مما 

 يهدد بتفكك هذه العائالت.
ي غزة، فإغالق معبر الشقيقات الفلسطينيات شيماء وزينب وفاطمة نموذج لتشتت األسر الفلسطينية ف

وفتحه على فترات متباعدة لسفر الحاالت اإلنسانية فقـط يمنعـانهن مـن  2013رفح منذ منتصف العام 
 الوصول إلى أزواجهن بمصر.

وتمتزج مشاعر القلق والتوتر بكامل تفاصيلها في وجوه الشـقيقات الفلسـطينيات بينمـا كـن يجلسـن إلـى 
معبر رفح في انتظار السماح لهـن بـالعبور إلـى جانـب المصـري، جانب حقائبهن المتراكمة أمام بوابة 

 فربما يكون الطالق مصيرهن هذه المرة في حال لم يتمكن من الوصول ألزواجهن في القاهرة.
الشـقيقات الفلســطينيات الـثالث لســن وحــدهن اللـواتي يــواجهن هـذه المعانــاة، فــإغالق معبـر رفــح يحــول 

اع، بحسب تصـريح سـابق نشـره وكيـل وزارة الداخليـة فـي قطـاع زوجة إلى خارج القط 1500دون سفر 
 غزة كامل أبو ماضي عبر صفحته في فيسبوك.

ويشــير أبــو ماضــي إلـــى وجــود أكثــر مـــن ثالثــة آالف طالــب، وثمانيـــة آالف مــن أصــحاب اإلقامـــات 
بالخـــارج، وخمســـة آالف مـــريض، بيـــنهم حـــاالت ســـرطان، إضـــافة إلـــى ســـتة آالف مـــن ذوي الجنســـية 

 ية ينتظرون السفر عبر معبر رفح.المصر 
تقــول الناطقــة اإلعالميــة باســم مركــز اإلنســان للديمقراطيــة والحقــوق أميــرة شــعت للجزيــرة نــت إنــه "مــع 
ارتفــــاع نســــبة العنوســــة فــــي القطــــاع بــــات إغــــالق المعــــابر يحــــول دون خــــروج الفتيــــات الفلســــطينيات 

 ألزواجهن بدول أخرى، األمر الذي يهددهن بالطالق".
 6/9/2016.نت، الدوحة، يرةالجز  

 
 العمارة بجامعة أرئيل هندسةقسم  تهويد القدس بتصاميم لخريجي .39

"أرئيل" في الضفة الغربية أن  مستعمرةاختار خريجو قسم العمارة والتصميم الهندسي في جامعة 
صب يركزوا أبحاثهم الختامية للتخّرج على عرض مشاريع تصاميم هندسية في القدس المحتلة، كّلها ت

 في خدمة تهويد المدينة المقدسة.
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وربطـــت مشـــاريع التخـــرج مدينـــة القـــدس بالمشـــروع اإلســـرائيلي الهـــادف إلـــى تفريـــغ المدينـــة مـــن أهلهـــا، 
المركــز اإلعالمـي لشــؤون القــدس  اإلثنـين وربطهـا بمصــطلحات الهيكـل المزعــوم، وفـق مــا أفــاد بـه يــوم

 واألقصى.
، وهــي قريــة فلســطينية بقــي عــدد مــن 1948هجــرة عــام وعــرض أحــد الخــريجين تصــاميم لقريــة لفتــا الم

بيوتها صامدة لكنها فارغة، واقترح ربط القرية بالمحيط الحداثي لغربي القدس ومدخلها الرئيسي، غير 
أنه أخفى وطمس حقيقة القرية وخلفيتها التاريخية، وأظهرها على أنها مجرد بيـوت عتيقـة، ال أهـل لهـا 

 وال أصحاب وال تاريخ.
ض آخــر مشــروعا تهويــديا واســعا ألســطح المنــازل فــي القــدس القديمــة، وتحويلهــا إلــى حــدائق كمــا عــر 

عامـــة وأمـــاكن تســـوق ولهـــو تطـــل علـــى المســـجد األقصـــى المبـــارك، دون ذكـــر تاريخهـــا اإلســـالمي أو 
 العربي.

وضـــمت التصـــاميم مقترحـــا تصـــميميا لمحـــيط الكنيســـت اإلســـرائيلي، وربطـــه بمعـــاني الهيكـــل المزعـــوم 
القديمـــة، مـــدعيًا أن مركـــز الحكـــم فـــي التـــاريخ اليهـــودي للقـــدس ارتـــبط مباشـــرة وبشـــكل مركـــز  والقـــدس

 بـ"المعبد".
 5/9/2016.نت، الدوحة، الجزيرة

 
 ل بأسير قاصر ويحتجزه في زنزانة "صراصير"االحتالل ينكّ   .41

هللا، خـالل  عامًا(، من رام 17نّكلت قّوات االحتالل باألسير الفلسطيني القاصر مازن منذر رمضان )
 عملية اعتقاله والتحقيق معه وأخضعته للتفتيش العاري.

، إن قــوات االحــتالل "المســكوبية"ونقــل محــامي نــادي األســير عــن رمضــان، لــدى زيارتــه فــي معتقــل 
ـــت يديـــه بشـــّدة بمـــرابط  أغســـطس   22اعتقلتـــه مـــن منزلـــه فجـــر  آب الماضـــي، وعصـــبت عينيـــه وكّبل

 بالستيكية خلف ظهره.
ير رمضان إن جنود االحتالل نقلوه في مركبة عسكرية وأجلسوه على أرضـيتها، وكلمـا كـان وقال األس

يطلب منهم إرخاء المرابط التـي سـّببت لـه آالمـًا شـديدة، كـانوا يـرّدون عليـه بشـتمه وشـتم أفـراد عائلتـه، 
 ام المرحاض.الفتًا إلى أنهم نقلوه إلى أحد المعسكرات، ولم يعسمح له بتناول الطعام والشراب واستخد

أجبــروه علــى خلــع مالبســه، وفّتشــوه تفتيشــًا عاريــًا، مشــيرًا إلــى أنــه  "المســكوبية"وأكــد أن الســّجانين فــي 
 أخضع للتحقيق المكّثف ألربعة أيام، وهو مقّيد اليدين والقدمين.

 6/9/2016الخليج، الشارقة، 
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 مسيرة في بيت لحم تضامنًا مع األسرى المضربين عن الطعام .41
سسات العمل الوطني بمشاركة )قطار الحرية(، أمس االثنين، مسـيرة تضـامنية مـع األسـرى نظمت مؤ 

 المضربين عن الطعام في محافظة بيت لحم جنوب الضفة المحتلة.
وأفــاد مصــدر محلــي، أن المســيرة التــي دعــا لهــا نــادي األســير وهيئــة شــؤون األســرى والقــوى الوطنيــة 

وسـط المدينـة، ومـن  أزقـاقنى التربية والتعليم إلـى منطقـة بـاب واإلسالمية في المدينة، انطلقت من مب
 ثم إلى نقطة التماس مع االحتالل عند المدخل الشمالي لبيت لحم.

وشــارك بالفعاليــة أهــالي األســرى المضــربين عــن الطعــام وطلبــة المــدارس وأســرى محــررين، وعــدد مــن 
 وصور األسرى المضربين. الشخصيات الوطنية في المحافظة وتم رفع األعالم الفلسطينية

 6/9/2016، عمَّان، السبيل
 
 بالطة وسبسطية مخيَّم ي جرحى برصاص االحتالل في ثالثةنابلس:  .42

أصـــيب ثالثــة مـــواطنين، فجـــر يــوم اإلثنـــين، برصـــاص االحــتالل خـــالل اقتحـــام مخـــيم : أحمــد دراوشـــة
 بالطة وبلدة سبسطية، شمال نابلس.

اقتحمـت بلـدة سبسـطية فـي سـاعات الفجـر األولـى، وانـدلعت  وقالت مصـادر أمنيـة إن قـوات االحـتالل
بالرصاص الحي، وتم نقلهما إلى مشـافي المدينـة  شابينمواجهات إثرها، األمر الذي أدى إلى إصابة 

 لتلقي العالج.
وأضـافت المصــادر أن قــوات االحــتالل اقتحمــت مخــيم بالطــة، وانــدلعت مواجهــات بــين الشــبان وجنــود 

 .مواطن بالرصاصذي أدى إلى إصابة االحتالل، األمر ال
 5/9/2016، 48عرب 

 
 يزيد من حدة التوّتر في المسجد األقصى االحتالل"أوقاف القدس":  .43

قالـت دائـرة األوقـاف اإلسـالمية فـي القـدس، إن : خلـدون مظلـوم، فاطمة أبـو سـبيتان -القدس المحتلة 
رك تزيـد مـن حـّدة التـوّتر فيـه، مؤكـدة ممارسات شرطة االحتالل اإلسرائيلية في المسـجد األقصـى المبـا

أنها مخالفة للوضع القائم "الستاتيكو" )الوضع القائم المتعارف عليه سياسًيا ويعنـي الوضـع الـذي سـاد 
 (.1967بعد االحتالل اإلسرائيلي للقدس في العام 

م المســـجد اآلثـــار اإلســـرائيلية قـــام باقتحـــادائـــرة وأوضـــحت فـــي بيـــان لهـــا يـــوم االثنـــين، أن مســـؤواًل مـــن 
األقصـــى خـــالل فتـــرة االقتحامـــات الصـــباحية، بحمايـــة عناصـــر مـــن الشـــرطة اإلســـرائيلية، مشـــيرة إلـــى 

 دقائق. 10اقتحام المصلى المرواني بـ "القوة" والتجول فيه لما يزيد عن الـ 
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ولفتت النظر إلى أن المسؤول اإلسرائيلي قام بالتصوير من داخـل المصـّلى القبلـي، مشـددة علـى أنهـا 
 عترضت على االقتحام.ا 

وحـــذت مـــن عواقـــب ممارســـات االحـــتالل "التـــي تـــؤدي إلـــى مزيـــد مـــن التـــوتر واالحتقـــان فـــي المســـجد 
 األقصى، والمخالف للوضع التاريخي القائم الستاتيكو منذ أمد بعيد"، وفًقًا للبيان.

 5/9/2016، قدس برس  
 

 تمّدد فتح معبر رفح ليوم واحد المصريةالسلطات  .44
فــي القــاهرة، عــن قــرار  الفلســطينيةأعلنــت الســفارة : تحريــر زينــة األخــرس، يهــاب العيســىمــن إ -غــزة 

قــال مــدير و  الســلطات المصــرية تمديــد فــتح معبــر رفــح البــري فــي كــال االتجــاهين، حتــى يــوم الثالثــاء.
الثالثـــاء ســـيكون لســـفر الحـــاالت اإلنســـانية فـــي كـــال  يـــوممعبـــر رفـــح هشـــام عـــدوان، إن فـــتح المعبـــر 

 ن، وليوم واحد فقط.االتجاهي
لملـك امعبـر رفـح اسـتثنائيًا، لسـفر حجـاج مكرمـة  يوم اإلثنين وكانت السلطات المصرية فتحت صباح

رهاق شديد  السعودي سلمان بن عبد العزيز، إال أن جميع حافالت تأخرت عن الخروج وسط معاناة وا 
 أصاب الحجاج، حتى سمح لهم بالدخول.

تحــت معبــر رفــح البــري مــع قطــاع غــزة لمــدة ثالثــة أيــام األســبوع يشــار إلــى أن الســلطات المصــرية ف
كمــا ســمحت بفــتح معبــر رفــح لمــدة  الماضــي، لمغــادرة حجــاج قطــاع غــزة علــى دفعــات إلــى الســعودية.

تعلــن عــن تمديــده  أنيــومين )الســبت، األحــد( لســفر العــالقين والحــاالت اإلنســانية فــي االتجــاهين، قبــل 
 االثنين والثالثاء. ييوم

 5/9/2016، قدس برس وكالة
 
 بوفاة والدته األردنية يهاتف مشعل معزياً  المخابراتمدير  .45

تقدم مستشار العاهل األردني لشؤون األمن القومي مدير المخابرات العامة الفريق أول فيصل  :عّمان
وقـال أحـد مرافقـي  الشوبكي، مـن رئـيس المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس، بـأحر التعـازي بوفـاة والدتـه.

 اإلثنــين ل لمراســل "المركــز الفلســطيني لإعــالم" إن مــدير المخــابرات األردنيــة اتصــل عصــر يــوممشــع
 بمشعل، وقدم له العزاء، ورّد األخير بالشكر للمسؤول األردني على ذلك.

 5/9/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم
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 راداتصاالت إسرائيلية مع إيران وحزب هللا بشأن الطيار أ: "يديعوت أحرونوت" .46
أجرت إسرائيل اتصاالت مع حزب هللا اللبناني والحرس الثوري اإليراني بوساطة : تحرير أحمد دراوشة

جهاز مخابرات غربّي في العام األخير، من أجل بحث مصير الطيـار اإلسـرائيلي المفقـود، رون أراد، 
 وفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر يوم اإلثنين.

للصحيفة، فقد سمحت الرقابة العسكرية بنشر بعض تفاصيل االتصاالت "بين إسـرائيل وأعـدائها ووفقًا 
في المنطقة" خالل العام األخير، التي أعرب حزب هللا فيها عن "تفاؤله" بنجاح جهوده لمعرفة مصير 

طيـار الـذي أراد، في أعقاب ورود معلومات استخباراتّية جديدة جمعها الحزب فـي الفتـرة األخيـرة عـن ال
 عامًا، وال يعرف مصيره حتى اليوم. 30سقطت طائرته فوق لبنان قبل نحو 

وفي نهاية االتصاالت، أعـرب حـزب هللا عـن فشـله فـي التوصـل لنهايـة للغـز االختفـاء "حاليـًا علـى األقـل"، 
ِفــَن فيهــا أراد تغّيــرت  فقـد نقلــت الصــحيفة عــن المســؤول الغربــي قولــه إن "حـزب هللا اّدعــى بــأن التربــة التــي دع

 عّدة مرات منذ الفترة التي توفي فيها" كما نقل عن الحزب "ثقته بأنه يستطيع العثور على مكان دفن أراد".
وعــّددت الصــحيفة ســببين للتــدخل المباشــر للحــرس الثــوري اإليرانــي فــي االتصــاالت، األولــى أن الحــرس 

تى وفاته، وثانيًا الضـغط الـذي تمارسـه وح 1988الثوري هو من أمسك بأراد منذ سقوط طائرته في العام 
القيـادة اإليرانيــة علـى الحــرس الثـوري مــن أجـل إنهــاء ملـف الديبلوماســيين اإليـرانيين األربعــة الـذي اختفــوا 

 مرارًا بأنها تختطفهم وما زالوا أحياء في زنازينها. "إسرائيل"، واتهمت إيران 1982في لبنان العام 
ـــــة اســـــتخباراتّية، فقـــــد أق ـــــل التوصـــــل لحـــــل لقضـــــية أراد فـــــي العـــــام مـــــن ناحي ، حـــــين حصـــــلت 2005ف

 1995االســتخبارات اإلســرائيلّية علــى "معلومــات مؤكــدة" أنــه تــوفي نتيجــة لمــرض أصــابه بــين األعــوام 
، األمر الذي دعا الرابي الرئيسي للجيش اإلسرائيلي لالعتراف به "كضـحية مـن ضـحايا جـيش 1997و

اإلســـرائيلي حينهـــا، آرئيـــل شـــارون، االعتـــراف بوفاتـــه، مفضـــاًل إســـرائيل"، بينمـــا رفـــش رئـــيس الحكومـــة 
 اإلبقاء عليه تحت اسم "مختٍف" ال "قتيل".

ومنــذ ذلــك الحـــين، تبــذل إســرائيل جهـــودًا دبلوماســّية مــن أجـــل التوصــل لحــل لقضـــّية أراد، ففــي العـــام 
رائيلية عـــن كيفيـــة ، ســـّلمت إســـرائيل حـــزب هللا، بوســـاطة ألمانّيـــة، مـــواد جمعتهـــا المخـــابرات اإلســـ2004

اختطاف وأسر وقتل الدبلوماسيين اإليـرانيين األربعـة علـى يـد إحـدى الميليشـيات اللبنانيـة، وفـي مقابـل 
جهــودًا مــن أجــل حــل لغــز أراد، متعاونــًا مــع  2006وبدايــة العــام  2005ذلــك، بــذل حــزب هللا فــي العــام 

عّمـا حـدث فـي "السـنوات  "إسرائيلـ"ر لـجهازي االستخبارات في إيران ولبنان لبحث القضية وتقديم تقري
الضائعة"، ومن ضـمن هـذه الجهـود إرسـال حـزب هللا بعثـة لطهـران واسـتقبال مبعـوثين مـن طهـران فـي 

 بيروت من أجل دراسة القضّية.
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وبعــد االتصــاالت مــع إيــران، قــام حــزب هللا بتنفيــذ عمليــات حفــر فــي عــدة مواقــع اشــتبه أن تكــون قبــرًا 
عــّدة عظــام لجثــث مختلفــة، مــن المحتمــل أن تكــون للطيــار  "إسرائيلـ"لــى إثرهــا لــألراد، حــّول الحــزب ع

 .DNAالمفقود، اتضح الحقًا أن أيًا منها ال تعود للجندي أراد، بعد إجراء فحوصات 
وفي العـام األخيـر، وفقـًا للصـحيفة، جـددت الجهـود مـّرة أخـرى، وفقـًا لمـا كشـفه المـؤّرم اإليرانـي المقـيم 

ر طــاهري، المعـروف بصـالته الوطيــدة بأركـان النظـام الحـاكم فــي طهـران، الـذي كتــب فـي أوروبـا، أميـ
يونيــو الماضــي أن رئــيس البرلمــان اإليرانــي، علــي الريجــاني، عــرض علــى  فــي العاشــر مــن حزيــران 

رون أراد مقابــل الدبلوماســيين األربعــة، والحقــًا ذكــرت المــؤرم أن بعثــة إيرانيــة التقــت بــأخرى  "إســرائيل"
مــايو الماضــي بشــكل مباشــر، بمشــاركة مســاعد الــرئيس اإليرانــي األســبق،  لية فــي قبــرص أيــار إســرائي

 هاشمي رفسنجاني.
 5/9/2016 ،48عرب 

 
 وزير خارجية إيران يعزي مشعل بوفاة والدته .47

تقــدم وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد ظريــف، بخــالص التعــازي مــن رئــيس المكتــب السياســي  :طهــران
وقـال ظريـف فـي رسـالة وجههـا  عل؛ بوفاة والدته في العاصمة األردنيـة عمـان.لحركة حماس خالد مش

لمشــعل، وحصــل "المركــز الفلســطيني لإعــالم" علــى نســخة منهــا مســاء االثنــين، "تلقيــت ببــالغ األســف 
واأللــم نبــأ وفــاة والــدتكم الماجــدة التــي تربــى فــي حضــنها مجاهــد مــثلكم، فأتقــدم بــأحر التعــازي لفقــدان 

 ائال المولى عّز وجل الرحمة والمغفرة لها والصبر والسلوان لكم والعائلة الكريمة".المرحومة، س
 5/9/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 غزة وصلت ميناء أسدودقطاع سفينة مساعدة تركية ل .48

وصلت سفينة تركية ثانية محملة بالمساعدات اإلنسانية، : هاشم حمدان رتحري -وكاالت الرب و 48عـ
ســدود، فــي الســاعات األولــى مــن صــباح يــوم اإلثنــين، بهــدف نقلهــا إلــى غــزة لتلبيــة احتياجــات مينــاء أ

وذكـرت وكالـة أنبـاء "األناضـول" أن السـفينة التركيـة التـي  سكانها قبيـل حلـول عيـد األضـحى المبـارك.
انطلقــت مــن مينــاء "مرســين" جنــوبي تركيــا، يــوم الجمعــة الماضــي، متوجهــًة إلــى مينــاء أســدود، تحمــل 

 طن من المساعدات اإلنسانية جمعتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد". 2,500على متنها 
وتععــد الســفينة التــي تحمــل اســم "اكلــبس"، هــي الثانيــة مــن نوعهــا بعــد ســفينة "ليــدي ليلــي" التــي أرســلتها 

 الحكومة التركية إلى الفلسطينيين قطاع غزة.
 5/9/2016 ،48عرب 
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 لقدس كعاصمة "لدولة إسرائيل" أمر ليس معترفًا به دولياً جمهورية التشيك: ا .49
أكدت وزارة الشؤون الخارجيـة التشـيكية بـأن اعتبـار "القـدس عاصـمة لدولـة : نادية سعد الدين - انعمّ 

وعّبــرت الــوزارة، فــي بيــان أصــّدرته أمــس، عــن موقــف جمهوريــة  إســرائيل أمــر لــيس معترفــًا بــه دوليــًا".
القــدس المحتلــة، الحقــًا لمــا نشــرته بعــض التقــارير اإلعالميــة اإلســرائيلية  التشــيك الرســمي مــن مدينــة

وأفــادت بــأن "دولــة إســرائيل"  والتشــيكية والعالميــة، حــول موقفهــا بهــذا الخصــوص فــي اآلونــة األخيــرة.
 ليس معترفًا به دوليًا". "دولة إسرائيلـ"أعلنت القدس عاصمة لها، لكن وضع مدينة القدس كعاصمة ل

ن "الجمهوريـة التشـيكية إلـى جانـب بقيـة الـدول األعضـاء فـي االتحـاد األوروبـي وبنـاًء علــى وأضـافت أ
قرارات مجلس الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي، تعتبر القدس عاصمة مستقبلية للدولتين، أي دولة 

راهن مقـر وأكـدت "الخارجيـة التشـيكية" أن "تـل أبيـب" فـي الوقـت الـ إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية".
 معظم السفارات األجنبية، بما فيها سفارة الجمهورية التشيكية".

 6/9/2016 ،الغد، عّمان
 
 "األونروا" تشيد بالمساعدات اإلماراتية لالجئين .51

بالمسـاعدات التـي تقـدمها دولـة  ،مدير عام وكالة "األونروا" في لبنان ،أشاد ماتياس شمالي :واموكالة 
حمـد اإلمـارات فـي لبنـان سـفير مـه  ئهخالل لقا ،واستعرض شمالي لالجئين. اإلمارات العربية المتحدة
الخطـــط والبـــرامج التـــي تقـــوم بهـــا المنظمـــة فـــي لبنـــان علـــى مختلـــف الصـــعد ، ســـعيد ســـلطان الشامســـي

الصحية والتعليمية والتربوية واالجتماعية. وأثنى على المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي خاصـة 
 ا لها من دور فعال وحيوي في التخفيف عن كاهل المنظمة. دولة اإلمارات لم

وأبدى الشامسي كامل االستعداد للتعاون في الملفات اإلنسانية التي توليها اإلمارات األهمية القصوى في 
 إطار برنامج عملها تحت مظلة الحكومة اللبنانية وبالتعاون مع منظمات األمم المتحدة ذات الصلة.

 6/9/2016 ،الخليج، الشارقة
 
 ماليين يورو مساعدات بلجيكية للفلسطينيين 10 .51

لكسـندر دو كـور، يـوم االثنـين، عـن قـرار بـالده صـرف أكثـر أأعلن وزير التعاون البلجيكي  :بروكسيل
تلبيــة احتياجــات الشــعب "مليــون دوالر( كمســاعدات مخّصصــة لـــ 11.15نحــو ماليــين يــورو ) 10مــن 

منظمـات غيـر حكوميـة  إلـى"إن هـذه األمـوال سـيتم تحويلهـا  ،لـه في بيـان ،وقال دو كور الفلسطيني".
وأضــاف أن بــالده قــّدمت خــالل العــام  بلجيكيــة ودوليــة ووكــاالت األمــم المتحــدة العاملــة فــي فلســطين".
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مليــون يــورو، مشــددا علــى أن الشــعب الفلســطيني فــي  20بقيمــة نحــو  للفلســطينيينالحــالي مســاعدات 
 أمس الحاجة إليها.

 5/9/2016 برس، وكالة قدس
 
 2015 في سنةمليون دوالر  37الدول العربية أنفقت على اللوبيات  .52

تمـام البـرازي: نشــرت وزارة العـدل األمريكيـة قــوائم الـدول التـي تســجل شـركات لـوبي للــدفاع  -واشـنطن 
 .2015 سنةعن مصالحها في واشنطن والمبالغ المدفوعة لتلك الشركات ل

 أنمليون دوالر. ويتبين من قراءة تمحيصية لتلك القوائم  37حو نلعربية نفاقات الدول اإويبلغ مجموع 
مليون  13.5تزال تتربع على رأس القائمة للدفع لشركات اللوبي بمبلغ قيمته  دولة اإلمارات المتحدة ما
ـــ مليــون  3.7 بـــ المغــربو ، مليــون دوالر 6.9 بـــ "إســرائيل"و ،مليــون دوالر 9.5 دوالر وتليهــا الســعودية ب

 صــر بـــمو  أضــعاف،بســتة  2014 ســنةنفاقاتهــا عــن إضــاعفت  أي ،مليــون دوالر 3.4 وقطــر بـــ ،دوالر
 ،مليــــون دوالر 1.7 ركيـــا بـــــتو  ،مليــــون دوالر 1.8 بــــمنظمــــة التحريـــر الفلســــطينية و مليـــون دوالر.  2.3

 620 ـبنـان بـل، و لـف دوالرأ 885 والبحـرين بــ، لف دوالرأ 960 العراق بـ، و مليون دوالر 1.2 والكويت بـ
 ،لـــــف دوالرأ 61 بــــــ ر، واألردنلـــــف دوالأ 420ـ الجزائـــــر بـــــو  ،الـــــف دوالر 560 بيـــــا بــــــليو ، لـــــف دوالرأ

 لف دوالر.أ 20ـ والصحراء الغربية ب
 6/9/2016، القدس العربي، لندن

 

 

 والوحدة الفتحاوية والوطنية دحالنعن عودة  .53
 هاني المصري  

لتفعيل وتحريك الملف الفلسطيني لوسائل اإلعالم، وبعد  "بيةالرباعية العر "بعد توزيع أو تسريب خطة 
مـــا قالـــه الـــرئيس عـــن قطـــع االمتـــدادات الفلســـطينية التابعـــة للعواصـــم الخارجيـــة إذا لـــم يقـــم أصـــحابها 

 ."تنذر بالثبور وعظائم األمور"بقطعها؛ يكون الوضع الفلسطيني قد دخل مرحلة أكثر خطورة قد 
واستنهاضـها، وتحقيـق المصــالحة الوطنيـة، وتحريـك عمليــة  "فــتح"وحيـد إلـى ت "الرباعيــة"وتهـدف خطـة 

سناده في الـداخل والشـتات.  السالم على أساس المبادرة العربية، إضافة إلى دعم الشعب الفلسطيني وا 
والسلطة، ومعالجة الملفات القضائية، وعودة محمد دحالن إلى  "فتح"ويبدأ ذلك بعودة المفصولين من 

 ، ووضع الخطط والبرامج لتفعيل المنظمة."فتح"عضوية مركزية 
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وتقــول الخطــة: أنــه فــي حــال رفــض أحــد أطــراف حركــة فــتح تحقيــق المصــالحة فــال يعنــي ذلــك التخلــي 
نمـــا يصـــبح مـــن الواجـــب البحـــث عـــن آليـــات دعمهـــا بعيـــًدا عـــن الطـــرف  عـــن تقـــديم الـــدعم للحركـــة، وا 

نية إلــى اتفــاق ترتضــيه كــل األطــراف المعرقــل للمصــالحة. وفــي حــال عــدم توصــل الفصــائل الفلســطي
يصبح من واجبنا دعوة الجامعة العربية للتدخل بهدف فرض اتفاق يضع مصـلحة الشـعب الفلسـطيني 

 وقضيته فوق مصالح األحزاب والفصائل المتناحرة.
أما أخطر ما جاء في الخطة، تأكيدها على أنه في حال لم يقم الفلسـطينيون بمـا علـيهم واسـتمروا فـي 

سام على أنفسهم، فستضطر بعض الدول العربيـة لدراسـة بـدائلها الخاصـة فـي التعـاطي مـع ملـف االنق
 اإلسرائيلي. -الصراع العربي 
الجانب الفلسـطيني لالنخـراط فـي تسـوية للقضـية الفلسـطينية  "تأهيل"في سياق  "الرباعية"ويأتي تحرك 

 مشتعلة في المنطقة.ضمن التسويات التي يمكن فرضها لمعالجة أو إطفاء األزمات ال
لعـودة المفصـولين باسـتثناء  "فـتح"وجاء نشر الخطة كعالمـة غضـب وتحـذير رًدا علـى قبـول الـرئيس و

المصرية، وأيًضا  "أون تي في"دحالن، ثم المراوغة والرفض من خالل مقابلة جبريل الرجوب مع قناة 
 من خالل تشكيل لجنة لبحث التظلمات كل واحد على حدة.

، وتآكــــل الشــــرعيات "فــــتح"اعيــــة العربيــــة هــــو الحيلولــــة دون المزيــــد مــــن التــــدهور داخــــل مــــا حــــرك الرب
، "عمليــة الســالم"الفلســطينية، والعمــل علــى تحقيــق المصــالحة الوطنيــة؛ مــن أجــل اســتئناف مــا ســمي 

ـــو مـــازن "واألهـــم تحضـــير الوضـــع الفلســـطيني لخالفـــة  ـــه بـــالموت أو "أب ـــا ل ـــا مفاجًئ ، ال ســـيما أن غياًب
الســـتقالة مـــن دون تهيئـــة الوضـــع للمرحلـــة االنتقاليـــة، فـــي ظـــل االنقســـام وغيـــاب وتغييـــب المـــرض أو ا

مؤسسات المنظمة؛ يمكن أن يدفع الوضع الفلسطيني نحو الفوضى واالنهيـار، وهـذا آخـر مـا تحتاجـه 
المنطقــة، نظــًرا لمكانــة القضــية الفلســطينية ذات التــأثير الكبيــر بــالرغم مــن التــدهور الــذي أصــابها فــي 

 سنوات األخيرة.ال
)التي تعتبـر امتـداًدا لجماعـة اإلخـوان المسـلمين  "حماس"يظهر في خلفية التحرك الخشية من استفادة 

التــي تحاربهــا الــدول راعيــة الخطــة( مــن مــأزق الســلطة والمنظمــة والصــراع علــى خالفــة الــرئيس داخــل 
ليها في قطاع غزة على ، خصوًصا في ضوء حصول المؤسسات المدنية واألمنية التي تهيمن ع"فتح"

األمنيــة واإلداريــة والقضــائية،  "حمــاس"الشــرعية بعــد قــرار إجــراء االنتخابــات المحليــة بإشــراف ســلطة 
يران.  وكذلك استفادتها من تزايد نفوذ كل من قطر وتركيا وا 

إن النظام السياسي الفلسـطيني يتحمـل المسـؤولية عمـا وصـلنا إليـه مـن وضـع كـارثي وفًقـا لمسـؤوليات 
مكانات وصالحيات كل شـخص وفصـيل، ال سـيما بعـد وصـول اإلسـتراتيجيات المعتمـدة إلـى طريـق وا  

دون اعتمــاد إســتراتيجيات  "اتفــاق أوســلو"مســدود، واالســتمرار فــي االلتزامــات المجحفــة المترتبــة علــى 
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ـــف  ـــاء مؤسســـات المنظمـــة لتضـــم مختل ـــر وا عـــادة بن ـــد وتغيي جديـــدة، ودون معالجـــة االنقســـام، وال تجدي
 طياف، أو على األقل إصالحها بمكوناتها الحالية.األ

لقد فتح هذا الوضع السيئ كـل األبـواب لشـتى أنـواع التـدخالت العربيـة، واإلقليميـة، واإلسـرائيلية )وهـي 
األخطــر(، والدوليــة، التــي باتــت تهــدد الكيــان الــوطني ووحدانيــة التمثيــل والقــرار الفلســطيني المســتقل، 

هـي العصـا السـحرية لفـتح كـل األقفـال الفتحاويـة  "الرباعيـة العربيـة"نـد لدرجة أصبحت عودة دحالن ع
والوطنيــة، بينمــا غابــت أو تراجعــت، إلــى حــد كبيــر، القضــايا ذات األولويــة عــن أجنــدة العمــل اليــومي 

 للرئيس والقيادة الفلسطينية.
نهــاء االنقســام واســتع ادة الوحــدة الوطنيــة إن التــدخالت العربيــة الحميــدة إلنجــاز المصــالحة الفتحاويــة وا 

مهمــــة جــــًدا وضــــرورية، شــــرط أن تصــــب فــــي مســــاعدة الفلســــطينيين علــــى إعــــادة االعتبــــار لقضــــيتهم 
ومؤسســـاتهم الوطنيـــة الجامعـــة ووحدانيـــة تمثيـــل المنظمـــة للشـــعب الفلســـطيني، ال أن تملـــي علـــيهم مـــا 

 يرتأيه العرب أو بعضهم من طريق لتحقيق المصلحة الوطنية.
لعربــي مســاعًدا وال يــؤدي إلــى تــأجيج الخالفــات والصــراعات الفتحاويــة والوطنيــة وحتــى يكــون التــدخل ا

بــداًل مــن حلهــا، كمــا يحــدث فــي األســابيع األخيــرة، ال بــد مــن االنطــالق مــن اإلجابــة عــن ســؤال: لمــاذا 
 نريد المصالحة الفتحاوية والوحدة الوطنية؟

وحتــى اآلن مــن وضــع  "اتفــاق أوســلو" هــل مــن أجــل تكــريس الوضــع القــائم ومــا انتهينــا إليــه منــذ توقيــع
كــارثي، أم مــن أجــل المزيــد مــن الهبــوط بالســقف الفلســطيني والعربــي ليــتالءم مــع الوقــائع والمتغيــرات 
ــــي مصــــلحة القضــــية  ــــة، التــــي لــــم تصــــب إجمــــااًل ف ــــة واإلقليميــــة والدولي ــــدة، اإلســــرائيلية والعربي الجدي

اء عليهــا ال إهــدارها؟ أم مــن أجــل شــق مســار الفلســطينية بــالرغم مــن بعــض اإلنجــازات التــي يجــب البنــ
كرام الميت دفنه،  "عملية السالم"جديد ينطلق من أنه ال يمكن إحياء ما يسمى  التي ماتت منذ زمن وا 

وبالتــالي ينبغــي التركيــز علــى جمــع أوراق القــوة والضــغط الفلســطينية والعربيــة والدوليــة لتغييــر مــوازين 
ة جديـدة مختلفـة جوهرًيـا باتجـاه تحقيـق الحـد األدنـى مـن الحقـوق القوى القادرة علـى شـق مسـيرة سياسـي

حبــاط  التصــفوية، ولــيس مــن خــالل االنخــراط فــي أي تســوية تجــري محاولــة  "التســويات"الفلســطينية، وا 
 فرضها ال تستجيب حتى للحد األدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية؟

ات الحاليـــة، والـــدفع إلحيـــاء المفاوضـــات إن التركيـــز علـــى إحيـــاء المســـيرة السياســـية فـــي ظـــل المعطيـــ
الثنائيــة عبــر قمــم فلســـطينية إســرائيلية، يشــّكل خدمـــة صــافية لحكومــة نتنيـــاهو، وسيضــيع المزيــد مـــن 
الوقــت، وربمــا يشــجع علــى التطبيــع العربــي مــع إســرائيل مــن البوابــة الفلســطينية، ويغطــي علــى ضــياع 

المطـــــاف إلـــــى حـــــل تصـــــفوي للقضـــــية  المزيـــــد مـــــن األرض والحقـــــوق، ويمكـــــن أن يـــــؤدي فـــــي نهايـــــة
 الفلسطينية.
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إن المــدخل للمصــالحة الفتحاويــة والوطنيــة لــيس عبــر إذكــاء مخــاوف الــرئيس مــن خــالل الخشــية مــن 
يجـاد قيـادة فلسـطينية جديـدة ومختلفـة، عبـر التركيـز علـى  تكرار سيناريو تغييـر قيـادة ياسـر عرفـات، وا 

نمـا يكـون ببلـورة رؤيـة أو ال "أبو مازن "عودة دحالن لكي يكون خليفة  عًبا مهًما في تحديـد الخالفـة، وا 
تبقـي القضـية الفلسـطينية بوصـفها قضـية جامعـة بعيـًدا عـن المحـاور العربيـة واإلقليميـة والدوليـة، لكـي 
تحصـــل علـــى أوســـع دعـــم ممكـــن، وفـــي ســـياقها يمكـــن النظـــر فـــي عـــودة المفصـــولين، ومـــن ضـــمنهم 

 دحالن.
لــى أيــن تريــد الوصــول، وكيــف  وتنطلــق هــذه الرؤيــة مــن تحديــد أيــن تقــف القضــية الفلســطينية اآلن، وا 

تصل إلى ما تريد؟. وتشتق منها إستراتيجية وطنية تجسد القواسم المشتركة، يتم على أساسها إصالح 
 "فـتح"النظام السياسي بمختلف مكوناته، بما فيها الفصائل، التـي تعتبـر بحاجـة ماسـة للتجديـد، ولـيس 

 وفير الظروف لقيام فصائل وحركات جديدة.وحدها، إضافة إلى  ت
كما تفتح هذه اإلستراتيجية الجديدة الطريق لعقد مجلس وطني توحيدي بمشاركة مختلف ألوان الطيف 
السياســـي علـــى أســـس وطنيـــة وديمقراطيـــة توافقيـــة ومشـــاركة سياســـية حقيقيـــة، يعيـــد للمنظمـــة مجـــدها، 

كفـل وضـع جميـع طاقاتـه وكفاءاتـه وفصـائله وأفـراده وللقضية الفلسطينية ألقهـا، وللشـعب وحدتـه، بمـا ي
فــي مجــرى الكفــاح لتحقيــق الحقــوق، وتحســين شــروط حيــاة الفلســطيني أينمــا يكــون إلــى حــين إنجــاز 
الحرية والعودة واالستقالل الوطني، على طريق تحقيق الحل التـاريخي الـذي يلبـي حقـوق الفلسـطينيين 

 ومصالحهم في جميع أماكن تواجدهم.
 6/9/2016رام هللا،  األيام،
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 جورج طريف 
اليمينيـة المتطرفـة برئاسـة بنيـامين نتنيـاهو انشـغال العـالم بقضـايا االرهـاب  اإلسرائيليةتستغل الحكومة 

الفلســـطيني وتـــداعياتها علـــى الـــدول العربيـــة لتقـــوم بتنفيـــذ مخططاتهـــا العدوانيـــة ضـــد االرض والشـــعب 
 ضاربة عرض الحائط كل القرارات الشرعية الدولية التي تدين ممارساتها التي تتواصل بشكل يومي .

اعلنـت الحكومـة االسـرائيلية عـن  -الحادي والثالثون من شـهر آب الماضـي -فيوم االربعاء الماضي 
الفلسطينية، وأوضـح مخطط جديد لبناء أكثر من اربعمئة وحدة استيطانية في عدة نواح في األراضي 

 "اإلدارة المدنيـــة"مســـؤول ملـــف االســـتيطان فـــي شـــمال الضـــفة الغربيـــة غســـان دغلـــس، ان مـــا يســـمى 
التابعـــة لالحـــتالل اإلســـرائيلي صـــادقت بتوجيهـــات مـــن حكومـــة بنيـــامين نتنيـــاهو، علـــى اكبـــر مخطـــط 

 وار الشمالية.استيطاني لفصل الضفة الغربية وتحديدا في سلفيت وضواحيها وانتهاء بمنطقة االغ
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واضــاف دغلــس فــي بيــان لــه يــوم االربعــاء الماضــي ، ان قــوات االحــتالل اإلســرائيلي شــرعت بعمليــة 
جنـوب غـرب  -كبـرى المسـتوطنات- "آرائيـل"التنفيذ في عدة منـاطق وان المخطـط يبـدأ مـن مسـتوطنة 

تــرة بالمصــادقة نــابلس شــمال الضــفة، انتهــاًء بمنطقــة االغــوار، حيــث تــم اصــدار عــدة قــرارات بهــذه الف
وعــدة بــؤر اســتيطانية  "شــيلو وعيليــه ورحــاليم وشــفوت راحيــل"علــى المخططــات الهيكليــة لمســتوطنات 

ســيتم شــرعنتها وتثيبــت وجــودهم فــي تلــك البــؤر علــى حســاب مصــادرة االف الــدونمات مــن اصــحابها 
وحــدة  770الشــرعيين، وكانــت حكومــة بنيــامين نتنيــاهو قــد اعلنــت الشــهر الماضــي عــن خطــط لبنــاء 

وحـدة فـي القـدس الشـرقية مـا يعنـي ان هنـاك  323سكنية جديدة في مستوطنة غيلو بالضفة الغربية، و
 خططا ممنهجة لدى الحكومة االسرائيلية لقضم وابتالع االراضي الفلسطينية بالتدريج .

 ولـم تكتــف اسـرائيل بــرفض الـدعوات الدوليــة لوقــف االسـتيطان بــل اصـبحت توجــه انتقـادات لمــن يــدين
االستيطان فعلى سبيل المثـال أكـدت الحكومـة اإلسـرائيلية، أن انتقـادات األمـم المتحـدة لالسـتيطان فـي 

 الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، أمرسخيف.
وفــي تقريرهــا، دعــت اللجنــة الرباعيــة التــي تضــم الواليــات المتحــدة وروســيا واالتحــاد األوروبــي واألمــم 

ف بنـــاء المســـتوطنات إال أن مالدينـــوف أكـــد أن إســـرائيل لـــم تســـتجب لهـــذه المتحـــدة، إســـرائيل إلـــى وقـــ
الدعوة، ووصل الصلف االسرائيلي واالستهتار بالقوانين الدولية الى درجـة ال يمكـن تصـورها اذ اعتبـر 
المتحدث باسـم نتانيـاهو ديفيـد كيـز فـي بيـان أن تصـريحات مالدينـوف تشـكل تحريفـا للتـاريخ وللقـانون 

االدعاء "عتبار أن وجود اليهود في االراضي الفلسطينية ال يشكل عائقا أمام السالم وأن الدولي على ا 
بــأن البنــاء اليهــودي فــي القــدس غيــر قــانوني هــو مثــل االدعــاء بــأن البنــاء األميركــي فــي واشــنطن أو 

 ........!!!"البناء الفرنسي في باريس هو غير قانوني
مجية مخطط لها من حكومة اليمين المتطرف االسرائيلية ويعد ما تقوم به اسرائيل هذه األيام عملية ه

تطـــورا خطيـــرا علـــى مســـتقبل القضـــية الفلســـطينية ، مـــا يســـتدعي تـــدخال دوليـــا تقـــوده اللجنـــة الرباعيـــة 
لممارسـة ضـغط حقيقـي علـى حكومـة نتنيـاهو لوقــف هـذا المخطـط الـذي يشـكل تحـديا صـارخا للقــانون 

الغربية وقطع طرق االتصال بين اجزائهـا بمسـتوطنات يهوديـة مـا الدولي ويعني تطبيقه تفتيت الضفة 
 يعني عدم وجود دولة فلسطينية متصلة في االراضي الفلسطينية .

 6/9/2016الرأي، عمَّان، 
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 وجواب واحد فلسطينيةثالثة أسئلة  .55
 أحمد جميل عزم 

محمــد دحــالن لصـــفوفها. تواجــه القيــادة الفلســطينية حاليــا ثالثـــة ملفــات شــائكة، هــي: موضـــوع إعــادة 
وثانيها، الدعوة الدولية الستئناف المفاوضات من دون تنفيذ االلتزامات اإلسرائيلية. وثالثها، البلديات. 
وهناك حل واحد لهذه المشكالت، هو ترتيب البيت الـداخلي، وبلـورة برنـامج وطنـي يقـوم علـى المبـادرة 

 في هذا االتجاه. وعدم االنتظار. لكن ال يبدو أّن هناك ما هو جدّي 
رغـــم أن تهمـــة التبعيـــة لعواصـــم خارجيـــة أمـــر لـــيس بالجديـــد فلســـطينيًا، فـــإّن الســـياق الـــذي تحـــدث فيـــه 

 لدى استقباله، السبت الماضي بمقر الرئاسة في مدينة -الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
المقصــود هــو  يشــي أنّ  -رام هللا، وفــدا مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة مــن مختلــف المــدن الفلســطينية

 موضوع القيادي السابق في الحركة، محمد دحالن.
الالفت أّن تصريح الرئيس عباس كان السبت، ولم يجِر إبراز اتهامات وغضب الرئيس في التغطيات 
اإلعالميــة األوليــة، والتــي جــاءت فــي صــحف األحــد علــى ســبيل المثــال، حتــى أبــرز تلفزيــون فلســطين 

رئيس عبـاس: "يجـب أن نـتكلم كفلسـطينيين.. كفـى االمتـدادات مـن هذا الجـزء بشـكل خـاص. ويقـول الـ
ذا لـم يقطعهـا نحـن سـنقطعها"؛  هنا أو هنـاك. مـن لـه خيـوط مـن هنـا أو هنـاك األفضـل أن يقطعهـا، وا 
و"هذا وطننا. عالقاتنا مع جميع العالم يجب أن تكون عالقات طيبة وجيـدة، لكـن ال أحـد يملـي علينـا 

رأيا، نحن أصحاب القرار.. نحن الـذين نقـرر.. نحـن الـذين ننفـذ، وال سـلطة  موقفا، ال أحد يملي علينا
ألحــد علينــا". وقــال: "فلنفكـــر كفلســطينيين. ال أفكــر فــي واشـــنطن وال فــي موســكو.. ال أريــد أن أذكـــر 
عواصم حتى ال يتحسس أحد على رأسه.. ألن هناك ناسا يعملون في عواصم.. اتركونا من العواصم 

 ا.. نريد أن نعمل كفلسطينيين.. هل نستطيع ذلك؟".وفلوسها وتأثيره
فـــي الماضـــي، كانـــت "حمـــاس" المـــتهم األول فـــي مثـــل هكـــذا إشـــارات. لكـــن اآلن، االنطبـــاع العـــام أّن 

 الحديث هو عن دحالن، وربما غيره أيضًا، مما قد يتضح الحقًا. 
قــد لقــاء بــين رئــيس الــوزراء هنــاك ملــف ثــاٍن يبــدو أّنــه مطــروح أمــام الــرئيس الفلســطيني، هــو إمكانيــة ع

اإلســـرائيلي بنيـــامين نتنيـــاهو، والـــرئيس عبـــاس. ويبـــدو واضـــحًا أن المطـــروح، ضـــمنيًا )مـــن التحركـــات 
الروسية علـى سـبيل المثـال ال الحصـر(، أنـه يجـري ذلـك مـن دون طـرح تنفيـذ اإلسـرائيليين لاللتزامـات 

طـالق أسـرى مـا قبـل اتفاقيـات التي توقفت المفاوضات بسببها، وتحديـدًا موضـوع تجميـد االسـت يطان وا 
 أوسلو، وبالتالي إعطاء صورة زائفة لوجود عملية سياسية. 

أمـا الملــف الثالــث، فهـو االنتخابــات البلديــة الفلسـطينية. ويعتقــد أن جــزءًا مـن االهتمــام العربــي بملفــات 
 تخابي.المصالحة الداخلية في "فتح" )إن جاز التعبير(، يرتبط بالخوف بشأن األداء االن
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هنــاك حــل أو شــأن يمكــن أن يعفــي مــن الجــدل فــي الملفــات الثالثــة الســالفة، أو أن ينقــل الجــدل إلــى 
مربــع آخــر، أو علــى األقــل أن يقــوي الموقــف الرســمي الفلســطيني. ويمكــن أن يععفــي مــن التــوتر مــع 

 عواصم عربية مختلفة، ألمح إليها الرئيس الفلسطيني. 
التحريـر الفلسـطينية ومجلسـها الـوطني، وضـم الطاقـات والكفـاءات  لو كان النقـاش حـول تـرميم منظمـة

والقوى الفلسطينية، )ولـيس الفصـائل فقـط( الختلـف األمـر. ولـو كـان الحـديث عـن مـؤتمر عـام لحركـة 
"فتح"، لكان للنقاش قواعد مختلفة، وطبيعة أخرى. ولـو بلـورت القـوى الفلسـطينية، كـل منهـا، برنامجهـا 

يشرح للناس كيف سـيجري الـربط بـين االنتخابـات البلديـة ومقاومـة المسـتوطنين الوطني الجامع، الذي 
واالحتالل، وكان التنافس قائمًا بين القوى، وكان النقاش داخـل كـل قـوة بشـأن مـن الـذي يمكـن تقديمـه 

 للجمهور باعتباره القادر على االنطالق من البلديات لمواجهة االحتالل، الختلف األمر.
جعيـــات الشـــعبية والتنظيميـــة الكبـــرى القاعديـــة، وطـــرح شـــعارات وبـــرامج وطنيـــة تحظـــى إّن العـــودة للمر 

-بالتفــاف جمــاهيري، تعفــي مــن مغازلــة العشــائر والعــائالت ورجــال األعمــال فــي االنتخابــات، وتعفــي 
من التوتر مع "العواصم"، ويجعل الكل يحتكم للقاعدة الوطنية والشعبية، أو يسعى  -نسبيا على األقل

 تها، ويجبر العالم على القلق من التعنت اإلسرائيلي. لمغازل
إن وجــود أطــر وطنيــة عامــة )منظمــة تحريــر( وفصــائلية )بمــا فــي ذلــك حركــة "فــتح" ومجلســها الثــوري 
ومؤتمرهـــا العـــام(، تتـــولى االجتمـــاع وتقريـــر المواقـــف، كـــان ســـيوجد آليـــة نقـــاش مختلفـــة، وكـــان العـــالم 

ن إلنهــاء تعنــتهم بطريقــة مختلفــة، ألن هــذه األطــر ســتعطي ســينظر لوجــوب الضــغط علــى اإلســرائيليي
 انطباعا بوجود بدائل وحيوية فلسطينية شعبية، لطالما شكلت في الماضي "الرقم الصعب".
 6/9/2016الغد، عمَّان، 

 
 اإلسرائيلي بعيد المنال؟-لماذا السالم الفلسطيني .56

 إليوت أبرامز  
 ترجمة: عالء الدين أبو زينة

التــي لــن تحــدث بالتأكيــد خــالل األيــام األخيــرة المتالشــية مــن واليــة إدارة الــرئيس بــاراك أحــد األشــياء 
هــو التوصــل إلــى اتفــاق ســالم بــين إســرائيل والفلســطينيين.  -أو حتــى اإلدارة األميركيــة التاليــة-أوبامــا 

اإلســرائيلي: اســتطالع مشــترك"، -ويتحــدث عــن األســباب اســتطالع جديــد بعنــوان "النــبض الفلســطيني
والــذي أجــراه مــؤخرًا معهــد الديمقراطيــة اإلســرائيلي فــي القــدس، والمركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية 

 والمسحية في رام هللا.
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لطالمــا جــادل المتفــائلون المتحمســون بــأن إســرائيل والفلســطينيين هــم علــى بعــد بوصــة واحــدة فقــط مــن 
، فإن السالم يمكن أن يتحقق 2011العام  إحراز السالم، وكما قال وزير الدفاع السابق ليون بانيتا في

 لو أنهم "فقط يذهبون إلى الطاولة الملعونة". خطأ!
ســأل المســتطِلعون الفلســطينيين واإلســرائيليين عمــا إذا كــانوا يــدعمون حــاًل قائمــًا علــى مبــدأ الــدولتين. 

ــــد دعــــم  ــــة "نعــــم" ضــــعيفة. فق ــــة مــــن اإلســــرائيليين اليهــــود و 53وكانــــت اإلجاب ــــط مــــن ف 51فــــي المائ ق
الفلسطينيين فقط ذلك الحل، حتى مـن حيـث المبـدأ. لكـن معهـد الديمقراطيـة اإلسـرائيلي هـبط بعـد ذلـك 
إلــى البحــث فــي الحيثيــات المهمــة. وســوف يتطلــب االتفــاق تقــديم تنــازالت، ولــذلك ســأل البــاحثون كــل 

 طرف عن التفاصيل.
بحيث تكون القـدس الغربيـة عاصـمة فلنأخذ القدس، على سبيل المثال: هل يقبل الناس بتقسيم القدس 

فـي المائـة فقـط مـن الفلسـطينيين مثـل  30إسرائيل والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطينية جديدة؟ أيـد 
فـي المائــة مــن اليهـود اإلســرائيليين. وكانــت األغلبيـات فــي الطــرفين معارضــة.  32هـذا الترتيــب، وأيــده 

الهيكـــل أو الحـــرم الشـــريف هـــي شـــأن حســـاس  وقالـــت األغلبيـــات مـــن الطـــرفين إن الســـيادة علـــى جبـــل
فــي المائــة مــن اإلســرائيليين إن هــذا الموضــوع كفيــل بتقــويض أي اتفــاق ســالم  55بالنســبة لهــم: قــال 

مــن الفلســطينيين )وبعبــارات أخـرى، فــإن أي تســوية يحصــل فيهــا اليهــود علــى  57ممكـن، وكــذلك فعــل 
كـــل لقيـــت معارضـــة األغلبيـــة علـــى كـــال الحـــائط الغربـــي ويحصـــل فيهـــا الفلســـطينيون علـــى جبـــل الهي

 الجانبين(.
أو، مــاذا عــن قضــية الالجئــين؟ ســأل البــاحثون عــن تســوية تتضــمن عــودة لالجئــين الفلســطينيين إلــى 

يمكـنهم الـذهاب إلـى إسـرائيل وفـق نـوع مـا مـن ترتيـب "لـم  100.000فلسطين، وليس إسـرائيل، مـا عـدا 
فـي  49في المائـة مـن اإلسـرائيليين اليهـود ولنحـو  17 شمل العائالت". مقبول؟ كال: مقبول فقط لنسبة

 في المائة فقط للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية. 43ولنسبة -المائة من الفلسطينيين 
هنــاك عنصـــر رئيســي ثالـــث ال يجعــل أي أحـــد ســعيدًا، هـــو اتفــاق يمـــنح دولــة فلســـطين الســيادة علـــى 

ة، لكنه يسمح لإسرائيليين باالحتفاظ بمحطتي إنـذار مبكـر فـي مجالها الجوي وأرضها ومواردها المائي
عامــًا. وقــد وجــد اإلســرائيليون أن هــذا أكثــر بكثيــر ممــا يمكــن احتمالــه، وأيدتــه  15الضــفة الغربيــة لمــدة 

 في المائة فقط. 33في المائة فقط، بينما اعتقد الفلسطينيون أنه قليل جدًا وأيدته نسبة  38نسبة 
وكما هو متوقع، يقول أحد الطرفين "نعم" ويقول اآلخر "ال". وقد دعم اتفاقًا يمكن  وفي قضايا أخرى،

في المائـة مـن اليهـود اإلسـرائيليين،  64أن يضع حدًا نهائيًا للصراع وينهي المطالبات كافة ما نسبتهم 
نمــا وافــق عليــه  عــة فــي المائــة فقــط مــن الفلســطينيين. وحصــل خيــار إقامــة دولــة فلســطينية منزو  40وا 
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نمــــا  61الســــالح تمامــــًا علــــى دعــــم  فــــي المائــــة فقــــط مــــن  20فــــي المائــــة مــــن اليهــــود اإلســــرائيليين، وا 
 الفلسطينيين.

ذن، فــإن فكــرة  لــن تحــل المشــكلة، ألن اإلســرائيليين  -لــو أنهــم "فقــط يــذهبون إلــى الطاولــة الملعونــة"-وا 
ى ذلك، ال تثـق األغلبيـات فـي والفلسطينيين منقسمون بعمق حول كل القضايا الرئيسية. وباإلضافة إل

في المائة من الفلسـطينيين أن اليهـود اإلسـرائيليين غيـر  89الطرفين بالجانب اآلخر، ببساطة. ويعتقد 
فــي المائــة مــن اإلســرائيليين اليهــود أن الفلســطينيين  68جــديرين بالثقــة، والشــعور متبــادل؛ حيــث يعتقــد 

 ليسوا أهاًل للثقة أيضًا.
فــي المائــة فقــط مــن  43عليهمــا اليهــود اإلسـرائيليون والفلســطينيون: أواًل، يعتقــد  لكـن هنــاك بنــدين اتفــق

فـي المائـة  73فـي المائـة مـن اإلسـرائيليين و 77كل طرف أن الطرف اآلخر يريد السالم. ثانيًا، يعتقـد 
ت من الفلسطينيين أن احتماالت التوصل إلى اتفاق سالم يقود إلى إقامة دولة فلسطينية خـالل السـنوا

 الخمس المقبلة منخفضة.
فلسـطيني سيضـم عرضـًا -وهناك بعض المكتشـفات األخـرى المثيـرة لالهتمـام. إذا كـان اتفـاق إسـرائيلي

فــــي المائــــة فقــــط مــــن اإلســــرائيليين اليهــــود  12مــــن االتحــــاد األوروبــــي النضــــمام إســــرائيل إليــــه، فــــإن 
جالياتهـا اإلسـالمية المتناميـة ومعاداتهـا المتشككين سـيقبلون بتغييـر رأيهـم والقبـول باالتفـاق. فأوروبـا، ب

للسامية، لم تعد تشكل إغراء كبيرًا. ولكن، إذا كان اتفاق سـالم سـيعني السـالم مـع كـل الـدول العربيـة، 
 في المائة من اليهود اإلسرائيليين سوف يغيرون نظرتهم السلبية ويصوتون بـ"نعم". 26فإن 

لــــيكم اكتشــــافًا مدهشــــًا:  الفلســــطينيين ســــوف يغيــــرون رأيهــــم ويقبلــــون باتفــــاق إذا فــــي المائــــة مــــن  29وا 
أصبحت الدولة الفلسـطينية الجديـدة واألردن كونفدراليـة. ومـن الالفـت أن البـاحثين ضـمنوا هـذا السـؤال 
الحســـاس، ومـــن المـــدهش أن الكثيـــر جـــدًا مـــن الفلســـطينيين نظـــروا إلـــى كونفدراليـــة مـــع األردن بشـــكل 

ة للسلطة الفلسطينية  منظمة التحرير الفلسطينية الحديث عـن مثـل هـذا إيجابي. وال تريد القيادة القديم
االحتمــال، للعديــد مــن األســباب. ســوف ينتهــي فــيض األمــوال الكثيــرة التــي تتلقاهــا لقــاء جهــد قليــل إذا 
أدارت الحكومة األردنية األمور؛ وقد بدأت فكرة أن كل فلسطيني يتشوف من القلب إلى خبـرة السـيادة 

طينية منفصــلة، وهــو مــا كــان المطلــب الرئيســي لمنظمــة التحريــر الفلســطينية منــذ عقــود، فــي دولــة فلســ
بأن تضعف بكل وضـوح باكتشـاف أن الفلسـطينيين ربمـا يكونـون أكثـر براغماتيـة مـن "قـادتهم" إزاء مـا 

 قد يحمله المستقبل.
يـع اتفـاق سـالم. لكن االحتمال الذي ال يصمد هو بدء رحلة عودة سريعة إلـى طاولـة المفاوضـات لتوق

، عندما احتلت الضفة الغربيـة 1967النتصار إسرائيل في حرب  50وسوف يشهد العام القادم الذكرى 
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وغزة. وكان الناس يقولـون أن "االحـتالل غيـر قابـل للديمومـة وال يمكـن أن يسـتمر" علـى مـدى نصـف 
 قرن، لكن االحتالل لن ينتهي قريبًا على ما يبدو.

 31/8/2016و"، ناشيونال ريفي"
 6/9/2016الغد، عمَّان، 

 
 جدار الفصل في قطاع غزة لن يستكمل وسنبقى مع عائق على طول بضعة كيلو مترات .57

 ليكس فيشمانأ
مليون شيكل هي تهدئ الضمير، وتسد لسكان  600وزارة الدفاع، وللدقة الحكومة، ستدفن في االرض 

 غالف غزة الفم وتسكت النقد على قصورات معالجة االنفاق.
قبل بضعة أشهر كشف زميلي ناحوم برنياع النقاب عن قرار الحكومة اقامة عـائق جديـد حـول قطـاع 
غزة: بضع عشرات االمتار في عمق االرض، اسمنت، جساسات وما شابه ـ والنهاية لعصر االنفاق. 

ية مليار شيكل، بهدف استكمال المنظومات التكنولوج 2.7لقد جرى الحديث عن استثمار هائل بمبلغ 
 الكتشاف االنفاق التي ستصل ذات يوم إلى النضج العملياتي والتغطية عليها في حالة الفشل.

مليون شيكل لبدء األشغال  300لقد توجهت وزارتا الدفاع والمالية للمهمة وكل واحدة منهما ساهمت بـ 
ن فــي مقطــع صــغير نســبيا. المقطــع االول هــو تجريبــي ايضــا، وعليــه فهــو اغلــى بضــعة أضــعاف مــ

مقاطع العائق التي ستأتي بعده. حتى هنا إدارة منطقية. ولكن من هنا عادت وزارة الدفاع إلـى طريقـة 
التقليدية: سيكون على ما يرام. نبدأ، وهذا يتدبر من تلقاء نفسه. ولكن ال شيء يتدبر، النه ال  "توكل"

يزانيـــة وزارة الـــدفاع وال فـــي يـــأتي مـــن أي مكـــان ـ ال فـــي كتـــاب الميزانيـــة للســـنتين القـــريبتين، وال فـــي م
 مخططات المالية ـ أي مخصص مالي لمواصلة االشغال.

عنـــدما تنتهـــي االشـــغال علـــى المقطـــع االول بنجـــاح، ستصـــدر عطـــاءات لـــثالث شـــركات بنـــاء كبـــرى 
كيلو متر حول قطاع غزة. وسيتعين علـى الشـركات التـي تفـوز أن تشـتري  60الستكمال عائق بطول 
ج، وكلها تعتقد بانـه مـا أن تصـدر االشـارة حتـى يبـدأون بـالحفر. خطـأ. فجـأة معدات خاصة من الخار 

ســيتبين بانــه ال يوجــد مــال، وانــه خلــف الحماســة االوليــة، ال يتطــوع احــد فــي وزارة الــدفاع أو الماليــة 
لتمويــل اســتمرار االشــغال. النــاطق بلســان وزيــر الــدفاع مقتنــع ـ ردا علــى ســؤالنا ـ بــان الجــواب المــالي 

فــي وقــت مــا، باتفــاق بــين مكتــب رئــيس الــوزراء ومكتــب وزيــر الماليــة. وعلــى حــد قولــه، فــان  سيصــدر
 وزير الدفاع يعمل على اقرار الميزانية. هراء.

مشكوك أن يكون أحد ما فـي مكتـب وزيـر الـدفاع، بمـا فـي ذلـك الـوزير، يعـرف كـم مـن المـال اسـتثمر 
كيلـو متـر مـن  500ى اليوم استثمر في نحو حتى اليوم في جدار الفصل في الضفة. إذن لعلمكم: حت
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مليار شيكل، فيما انه من أجـل صـيانة الجـدار يسـتثمر كـل سـنة بضـع مئـات ماليـين  13الجدار نحو 
كيلــو متــر فــي جنــوب جبــل 280اخــرى. ولكــن الجــدار ال يبــرر االســتثمار النــه لــم يســتكمل علــى طــول 

 ائيل يتواصل بال معيق.الخليل، في منطقة غوش عصيون، بحيث أن التسلل إلى إسر 
في اعقـاب  2002، وبدأوا يبنونه في 1995تذكير: على اقامة الجدار في الضفة قرر اسحق رابين في 

كارثــة العمليــات االنتحاريــة. بنــاؤه، كمــا أســلفنا، لــم ينتــِه ـ وذا بالضــبط مــا سيحصــل فــي غــزة. ســنبقى 
هــل البنــاء ســيمول مــن ميزانيــة عــالقين مــع عــائق علــى طــول بضــعة كيلــو متــرات والجــدال سيســتمر: 

الدفاع، إذ أن هذه حـرب ضـد اإلرهـاب، أم مـن ميزانيـة الدولـة، إذ أن الحـديث يـدور بـزعم وزارة االمـن 
 عن مشروع وطني.

وبالمناســـبة، يلـــوح رئـــيس الـــوزراء بخيـــار بمشـــروع الجـــدار علـــى الحـــدود المصـــرية. يجـــدر بالـــذكر أن 
يش بــه ألســباب امنيــة. ولــم يصــدر االمــر إال عنــدما المشــروع نفــذ بعــد عشــر ســنوات مــن توصــية الجــ

 نشأت المشكلة السياسية للمتسللين.
بعد أن دفعـت الضـريبة اللفظيـة باهظـة الـثمن عـن الجـدار فـي القطـاع، يبـدو أن رئـيس الـوزراء ووزيـر 
الـــدفاع يصـــليان الن تتوقـــف حمـــاس عـــن الحفـــر بطريـــق المعجـــزة، أو تتبخـــر االنفـــاق. متـــى ســـيجدان 

نـــدما تقـــع، ال ســـمح هللا، مصــيبة، وباألســـاس إذا كانـــت لهـــا آثــار سياســـية داخليـــة. فـــي هـــذه المــال؟ ع
 األثناء يدفنون مئات الماليين في االرض، وحماس تواصل الحفر في نقاط اخرى على طول الحدود.

 5/9/2016 "يديعوت"
 6/9/2016القدس العربي، لندن، 
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