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 43 :كاريكاتير
*** 

 
  لن تقبل حاًل على حساب فلسطين أو على حساب األردنمشعل: حماس  .1

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالدد مشدع ع ع دن أن الحركدة لدن تالبد  حدحس ع دن حسداب 
 حساب األردن.ف سطينع أو ع ن 

وقال مشع ع في ك مة له في بيت عزاء والدتهع مساء يوم الثحثاءع في العاصمة األردنية عمدانع ننندا 
نستطيع أن نصنع بين ف سطين واألردن م حمة عظيمة مدن الوحددو ول دن لديس ع دن حسداب مصد حة 

حددددع العددددودو وأ ددددد ع ددددن تددددرورو التمسددددن جددددالاوقرس ف سددددطين اوقرقددددا الالدددددس والمالدسددددات و  الب دددددين.
 والتحرير والسيادو ال ام  وعودو الحائين والفرج لألسرى وجعد ذلن نتفاقم في عالم السياسة.

وادد مشع  التأ يد ع ن حرص حماس ع ن أمن األردنع مؤكداس: حريصون ع يها كما نحرص ع دن 
 ف سطينع ونفتديها كما نفتدي ف سطينع ولن يرى األردن من حماس نال ك  الوفاء.

: فددي السياسددة األردن قددو األردنع وف سددطين قددي ف سددطينع ول ددن فددي الوفدداء نحددن مددن قددذا وأتددا 
 الب دع وال نالب  أن يتحعب أحد جاألرض والحالوق.

وتواه رئيس المكتب السياسي لحماس جالشكر ل مم  ة األردنية قيادو وشدعجاس ومسدؤولينع مردفداس: أتالددم 
لدددن نلدددن الم دددن عبدددد ي بدددن الحسدددين حفظددده يع و  لدددن الحكومدددة واألعيدددان ورئددديس ما دددس األعيدددان وا  ا 

لن ك  المسؤولين في األاهزو األمنيدة الدذين أ رمدوني بتيسدير أن أشدهد اندازو أمدي  أعتاء البرلمان وا 
 وأن أشهد لحظة الوداع.

وتدداجع: شددكرا ل اميددعع ل دد  مددن احتتددنني بجاديتدده ومخيماتدده ومدندده وعشددائري ومدندده وقاماتدده الرفيعددة 
 سياسية المخت فة.وشرائحه ال
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ولدددددى رثائدددده والدتدددده الحااددددة فاطمددددة مشددددع  قددددال: تع مددددت مددددن أمددددي فددددن السياسددددة ومددددداراو ا خددددرينع 
والدب وماسددية وأن أتسددامح مددع ا خددرين وأن أصددفحع تع مددت منهددا السددماحة والتسددامحع كانددت خدومددة 

 ل ناس قصيرو ال سان.
 6/9/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 خيار ال رجعة عنه والسالم.. يل موعد اللقاءنتنياهو طلب تأج عباس: .2

محمود عجاس أمس من وارسو أن لالاءي الذي كان  رئيس الس طة الف سطينية: أع ن وكاالت-وارسو 
بنيامين نتنياقوع قد أرائ نلن وقت الحع لم  اإلسرائي يمالررا الامعة في موسكو مع رئيس الوزراء 

 يحدد.
اقترح نرااء قذا ال الاء نلن  اإلسرائي يمجعوث رئيس الوزراء »وقال عجاس ل صحافيين في وارسو نن 

 «.موعد الحع
لذلن لن يعالد قذا »دودا:  أندريهوأتا  عجاس خحل مؤتمر صحافي مشترن مع الرئيس البولندي 

ال الاء ل ني مستعد وأع ن مرو أخرو نني سأ ون قنا في موعد الحعع في موسكو أو في أي مكان 
 «.آخر من العالم

من اهة أخرى نلن ترورو عالد المؤتمر الدولي الذي دعت نليه فرنسا. وتعم  جاريس  عجاسار وأش
 منذ أشهر لتنظيم لالاء دولي قب  نهاية السنة.

 ع ولم يالدم مزيدا من التفاصي .«اولة ثانية من قذي المحادثات ستارى قذي السنة»وأ د عجاس أن 
جاعتجاري مص حة لف سطين وإلسرائي  ول عالم  كخيار ال راعة عنهع»تمسكه جالسحم  عجاسوادد 

 «.أامع في آن واحد
قامة  وأ دع مواص ة الاهود إليااد ح  سياسي وس مي ع ن أساس ح  الدولتين والشرعية الدوليةع وا 

 نلن اانب نسرائي  تعيشان جأمن واستالرار.  67دولة ف سطينية مستال ة ع ن حدود 
ع عبرنا خحلها عن اعتزازنا جعحقات الصداقة التاريخية عالدنا ا سة مجاحثات مع الرئيس»وقال: 

العميالة التي تربطنا ببولندا وشعبهاع وأ دنا أننا نطمح ع ن الدوام لمزيد من التنمية وتطوير العحقات 
 «.المشتركة لما فيه خير ومص حة الب دين الصديالين

سيع ال انة الوزارية المشتركة بين جحثنا سب  التعاون بين الب دين وأقمية تفعي  وتو : »عجاسوتاجع 
الب دينع ونرحب جانعالادقا تمن الاولة المالب ة في ف سطينع ولدينا الثالة ال ام ة أنها ستناح في 
مهمتهاع ال يهم أن تنعالدع في ف سطين أو بولندا المهم أن تنعالد ألنها تؤدي مهام كثيرو لخدمة 

 «.الب دين
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ة منطالة صناعية بولندية في ف سطينع آمح أن ت ون موتع ع ن نظيري البولندي نقام عجاسواقترح 
 دراسة بين أعتاء ال انة المشتركة.

ارى خحلها تجادل ا راء نزاء ما »وأشار نلن أنه أارى محادثات مهمة وبناءو مع الرئيس البولنديع 
العالمع  ياري في منطالتنا والاوار من أحداثع ومدى تأثير ذلن ع ن الس م واالستالرار واألمن في

 «.وترورو التعاون الدولي الاتثاث اذور العنف واإلرقاب الذي ندينه جك  أشكاله كافة
وأ د ترورو عالد المؤتمر الدولي الذي دعت له فرنسا وحترته بولنداع شا را بولندا ع ن مشاركتها 

 ودعمها قذي العم ية من خحل مشاركة وزير خارايتها الذي حتر ااتماع جاريس.
قنا أحب أن أشير لموتوع مهم أشار له الرئيسع العحقات اإلسحمية المسيحية : »اسعجوأتا  

ومستالب  المسيحيين في الجحد العربيةع وأقول نحن ساقمنا مساقمة كبيرو في االاتماع الذي تم في 
الفاتيكان بين األزقر الشريف والجاجا فرنسيسع والذي حص  ألول مرو في التاريخع وسنواص  اهودنا 
لمزيد من االاتماعات لحوار ديني نسحمي مسيحيع وحوار نسحمي مسيحي يهوديع وقذا سيكون 
في الالريب العاا ع ألن حوار الحتارات مهم اداع ومهم ليح  مح  صراع الحتارات الذي يفكر 

 «.فيه الجعضع لذلن نحن حريصون ع ن قذي االاتماعات
 7/9/2016األيام، رام هللا، 

 
 في سجون السلطة يعلقون إضرابهم عن الطعام المعتقلون الستة .3

قالت مؤسسة التميرع في بيانع اليوم الثحثاءع نن المتربين الستة في ساون ة: أحمد دراوش
وقالت المؤسسة نن الشجاب الستة المتربين  الس طة الف سطينّية قرروا تع يع نترابهم عن الطعام.
 اليومع وتم تالديم الئحة اتهام جحالهم. عن الطعامع عرتوا ع ن محكمة ص ح رام ي ظهر

وبناء ع يهع ع ع المعتال ون نترابهم عن الطعام إلتاحة الفرصة التخاذ اإلاراءات الالانونّيةع التي 
 تتمن نطحق سراحهم جال فالة في أقرب وقت.

 6/9/2016، 48عرب 
 

 الفلسطينيينيطالب منظمة العمل الدولية بالتدخل لحماية العمال  الفلسطيني وزير العمل .4
طالب وزير العم  مأمون أبو شهحع منظمة العم  الدولية جالاليام بواابها والتدخ  : وفا –رام ي 

ع وممارسة التغط ع ن نسرائي  لتوفير شروط 48عام  أراتيلحماية العمال الف سطينيين داخ  
 وظرو  عم  الئالة تحفظ سحمة وحياو العمال.
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في لالاء عاا  مع مسؤولة البرامج في مكتب منظمة العم  الدولية  شهحع أبوااءت مطالجة الوزير 
في  اإلنشاءجالالدس رشا الشرفاع وجحتور وكي  الوزارو ناصر قطاميع ع ن خ فية انهيار مبنن قيد 

والعالالين تحت  اإلصاجاتعمال وعشرات  أربعةع ذقب تحيته أمسيوم  أبيبوسط مدينة ت  
 .األنالاض

الوزارو حريصة تماما ع ن أن يحص  المصابون ع ن كافة حالوقهمع من  وأشار أبو شهح نلن أن
حيث التعويتات والرعاية الصحيةع مطالجا الس طات اإلسرائي ية بتزويد الوزارو بتالرير رسمي مفص  
يوتح ما ارىع واتخاذ اإلاراءات الحزمة لعدم ت رار قكذا حوادث في المستالب ع التي يذقب 

من عمالناع ع ما جأن حوادث نصاجات العم  تت رر جشك  يومي داخ  الخط  تحيتها أرواح األبرياء
 األخترع خصوصا في قطاع اإلنشاءات.

 6/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 عبد الرحيم: نؤيد الجهود الروسية إلخراج عملية السالم من الجمودالطيب  .5
ة الطيب عبد الرحيمع في مالر الرئاسة جمدينة رام ي اليوم استالب  أمين عام الرئاسوفا: -يرام 

 الثحثاءع نائب وزير الخاراية الروسيع مجعوث الرئيس الروسي لعم ية السحم ميخائي  بوغدانو .
وأب غ عبد الرحيمع بوغدانو ع تأييد الس طة الوطنية الف سطينية لمجادرو الرئيس بوتينع وتااوبها مع 

ال ام  إلخراج عم ية السحم من حالة الامود التي تمر بهاع ولدفع قذي الاهود نلن الاهود الروسية ج
 األمام لتحاليع أقدافها.

وأ د عبد الرحيم أقمية عالد المؤتمر الدولي الذي دعت نليه فرنساع وشاركت روسيا في األعمال 
 سطينية صائب عريالاتع وحتر ال الاءع أمين سر ال انة التنفيذية لمنظمة التحرير الف التحتيرية له.

عالب ال الاءع نن روسيا تدرن تماما أن األمان والسحم واالستالرار في قذي المنطالة تبدأ الذي قال 
وتنتهي في ف سطينع ع ن أساس نقامة دولة ف سطينية عاصمتها الالدس الشرقية ع ن حدود عام 

 ع تعيش جسحم انجا نلن انب مع نسرائي .1967
 6/9/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 نهائيًا واإلقامة خارجهغزة هنّية بمغادرة قطاع قيادي بحماس ينفي وجود توجه ل .6

قال الاليادي في حركة حماسع جاّسم نعيمع نن نائب رئديس المكتدب السياسدي : سعد الدين نادية-عمان
مستجعداس "وادود ل حركةع نسماعي  قنّيةع "غادر قطاع غزو متواهاس نلن السعودية ألداء مناسن الحّج"ع 

 تّواه لدى قنّية لإلقامة خارج الالطاع نهائياس"ع في ظ  االستعداد لحنتخاجات الداخ ية ل حركة.
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وأتا  نعيمع لد"الغد" من ف سدطين المحت دةع نن "الهدد  مدن زيدارو قنّيدةع مدع زواتدهع ل سدعوديةع عبدر 
دا"ع خحفددا لمدا تددردد مدن أنجدداء معّبدر رفدح المصددريع ألداء مناسدن الحددّجع ومدن ثددم سديعود ل الطدداع ماددّ 

نقامة قنّية خارج الالطاع جغية االستعداد ل منافسة ع ن خحفدة رئديس المكتدب السياسدي لحمداسع خالدد 
 مشع ع في قيادو الحركة ل مرح ة المالب ة.

وأوتددح نعدديم جدددأن "قنّيددة سدديغيب لفتدددرو محددّددوع حيددث سدددي تاليع أثندداء زيارتدده ل ددددّيار المالّدسددةع جعدددض 
السددعوديينع ومددن ثددم سدديتواه نلددن قطددر ل الدداء حركددة "حمدداس"ع ع ددن أن يعددود جعدددقا نلددن  المسددؤولين
وتدداجع قددائحس "ال يوادددع حسددب ع مدديع أي تّوادده لدددى قنّيددة جمغددادرو الالطدداع نهائيدداس واإلقامددة  الالطدداع".

خاراددده"ع معتبدددراس أنددده "ال يوادددد أحدددد يعددديش فدددي ف سدددطين ويسدددعن لمغادرتهدددا نال متدددطراس تحدددت نّيدددر 
 تحل اإلسرائي ي".االح

ووفالاس لاليادّي الحركةس فإن "قيدادو الحركدة يادب أن ت دون خدارج ف سدطين المحت دةع لسدهولة التحدرن فدي 
السددداحة الخارايددددةع وبنددداء العحقدددداتع والتوااددددد فدددي مكددددان آمدددن نسددددبياس جعيددددداس عدددن خطددددر االسددددتهدا  

 اإلسرائي ي المجاشر".
 7/9/2016الغد، عمان، 

 
 "إسرائيل"قرر قواعد اللعبة مع معاريف: حماس باتت ت .7

قال ال اتب اإلسرائي ي في صحيفة "معاريف" كالمين ليفيسكيند نن ما تالوم جه الحكومة اإلسرائي ية في 
ن الحركدة قدي مدن  موااهة حركة المالاومة اإلسحمية )حماس( في قطاع غزو ليس أ ثدر مدن كدحمع وا 

 الانود اإلسرائي يين. جاتت تحدد قواعد ال عجةع وتواص  االحتفاظ باثامين
ع ياددري نالدداش فددي 2014وأوتددح ليفيسددكيند أندده منددذ انتهدداء الحددرب األخيددرو ع ددن غددزو صدديف العددام 

نسددرائي  حددول طبيعددة الاهددود المبذولددة السددتعادو اثددامين الانددودع جددالتزامن مددع مسددتالب  عحقتهددا مددع 
اإلسدرائي يينع وعددم وأتا  أنه في ظ  رفض حماس جصورو تطوعيدة نعدادو اثدامين الاندود  حماس.

وادددود رغجدددة لددددى رئددديس قيئدددة األركدددان اإلسدددرائي ي غدددادي نيزنكدددوت فدددي نرسدددال مالدددات ي وحددددو النخجدددة 
الستعادتها في ساعات ال ي  من وسط غزوع فإن لددى الحكومدة اإلسدرائي ية ال ثيدر مدن أدوات التدغط 

 تمتنع عن ذلن. ل نهاالتي يمكن أن تمارسها ع ن حماسع 
لددن أن نسددرائي  تالددوم جددالعكسع فالددد وافالددت ع ددن مددنح مددوظفي حمدداس رواتددبهم الشددهر وأشددار ال اتددب ن

الماتيع وتواص  العم  باانب الماتمع الدولي ع ن نعدادو نعمدار غدزوع حيدث ب دغ مامدوع مدا دخد  
نهايدة حدرب غدزو حتدن أواخدر يونيدو/حزيران الماتديع مدا يالدرب مدن  2014الالطاع منذ أغسطس/آب 

 ألف طن من الحديدع وأربعة محيين طن من جاقي مواد البناء. 126ع وألف طن من اإلسمنت 915
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ألدف شداحنة مدع انتهداء النصدف األول  21وتاجع أن نامالي مدا دخد  غدزو مدن نسدرائي  ب دغ أ ثدر مدن 
مددن العددام الادداريع وقددال نن كدد  ذلددن لددم يسددفر عددن تحريددن م ددف الانددود اإلسددرائي يين المختطفددين فددي 

ائي ية تدرفض اسدتعمال أدوات التدغط ع دن حمداس "ألنهدا ال تريدد نغتدابهاع غزوع ألن الحكومة اإلسدر 
نما مع ومة صرح بها عديددون مدن كجدار التدجاط فدي األاهدزو األمنيدة اإلسدرائي ية"ع  وقذا ليس تالديرا وا 

 مما يشير نلن أن الار  الصامد لم ت ن حربا ردعية تد حماس.
 7/9/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 ائتالفية وواحدة للديمقراطية بالتزكية 22مستقلة و 23قائمة لفتح و 136فوز : اتلجنة االنتخاب .8

أشدددر  الهدددور: أصددددرت لاندددة االنتخاجدددات المركزيدددة كشدددفا تفصدددي ياس ألعدددداد الالدددوائم االنتخابيدددة  –غدددزو 
دددا لتجعيتهدددا الحزبيدددةع حسدددب البياندددات المتدددوفرو جعدددد انتهددداء فتدددرو االعتدددراض ع دددن الالدددوائم  المعتمددددو وفالس

قائمددة معتمدددو فددي التددفة والالطدداعع وصدد  عدددد  864ويتبددين مددن ال شددف أن مددن بددين  والمرشددحين.
 271نلدددن قائمدددةع بينمدددا شدددك ت حركدددة فدددتح  458الالدددوائم المسدددتال ة )التدددي ال تتجدددع أي حدددزب سياسدددي( 

قائمدة  41قائمةع بينما كان قندان  42قائمةع أما جالنسجة ل تحالف الديمالراطي فوص  عدد قوائمه نلن 
تمثددد  ائتحفددداس بدددين أ ثدددر مدددن فصدددي  أو حدددزب سياسددديع فدددي حدددين قددددمت الابهدددة الديمالراطيدددة لتحريدددر 

قائمددةع كمددا قدددمت ابهددة النتددال  13قائمددة. وقدددمت الابهددة الشددعبية لتحريددر ف سددطين  22ف سددطين 
قددوائم ل مجددادرو  3قددوائم أخددرى لحددزب الشددعب الف سددطينيع و 6قددوائمع نتددافة نلددن 6الشددعبي الف سددطيني 

 وطنية الف سطينيةع وقائمة واحدو لابهة التحرير الف سطينيةع وواحدو أخرى لحركة وطن.ال
ويتتح أن حركة حماس لم تسا  أيا من الالوائم جاسدمها فدي االنتخاجدات الب ديدة المالب دةع وأنهدا لادأت 

 182لتساي  الالوائم تمن المستال ين. ويتتح من ال شف أيتا أن عدد الالوائم التدي فدازت جالتزكيدة 
ائتحفددا بددين أ ثددر مددن حددزبع وقائمددة واحدددو  22قائمددة مسددتال ةع و 23تعددود لفددتحع و 136قائمددةع منهددا 

 ل ابهة الديمالراطية لتحرير ف سطين.
كذلن أصدرت لانة االنتخاجات نحصائية اديددو تتع دع بتوزيدع المرشدحين حسدب الفئدة العمريدة والندوع 

 ل راال. %74العدد ال  ي ل مرشحينع مالاب  من  %26االاتماعي. وذكرت أن نسجة النساء شك ت 
ددا  35 -25ويتبددين مددن ال شددو  األوليددة ل مرشددحين أن نسددجة الشددجاب الددذين تتددراوح أعمددارقم بددين  عامس

من العدد ال  ي في الالوائمع ي يهم الفئة العمرية ما بين  %31يشك ون أ بر عدد من المرشحين بنسجة 
ددا ويشددك ون  45 -36  55-46نسددجة المرشددحين الددذين أعمددارقم مددا بددين ع فددي حددين وصدد ت%29عامس

 عاماس. 55من المرشحين فوق سن  %15ع و%25عاماس نلن 
 7/9/2016القدس العربي، لندن، 
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 الرجوب: المسيحيون مكون أساسي من النسيج الوطني الفلسطيني .9
اء ابريددد  قدددال نائدددب أمدددين سدددر ال اندددة المركزيدددة لحركدددة "فدددتح"ع رئددديس اتحددداد كدددرو الالددددم ال دددو : رام ي

 الراوبع نن المسيحيين مكون أساسي من النسيج الوطني الف سطيني.
وأتا  الراوبع خحل مالاب ة مع ت فزيون ف سدطينع ال ي دةع "أن عاليددتي وطنيدة وتحتدرم كد  مكوندات 
ذا مدددا أشدددعرني أي راددد  ديدددن مسددديحي أندددي  الشدددعب الف سدددطيني وع دددن رأسدددها نخوانندددا المسددديحيينع وا 

 ي مشك ة في تالديم اعتذاري".أخطأت فح يواد عند
دران نخواننددا المسدديحيين والتدداريخ المشددترن الددذي بيننددا وبيددنهمع والعحقددة  وتدداجع: "أنددا أراقددن ع ددن فهددم وا 
المسيحية اإلسحمية عميالة ومتاذروع المسديحيون م دح األرض وقدم قبد  اإلسدحم فدي ف سدطينع ووقفدوا 

 مع ف سطين وحافظوا ع ن ف سطينيتهم وعروبتهم".
قال الراوب: "تحددثت فدي المالاب دة أن المسديحيين قدم مكدون أساسدي ويوادد ليبدراليين وع مدانيينع نال و 

 أن العجارو أخرات من سياقها".
وأرد  أن "حركددة حمدداس عندددما عينددت وزيددرا مددن المسدديحيين قالددت وقتهددا )قررنددا تعيددين أحددد األخددوو 

 ددت نن المسدديحيين ليسددوا ماليمددين فددي المسدديحيين الماليمددين فددي ف سددطين( وعندددقا قمددت جاالحتادداج وق
 ف سطينع فهم م ح الب د وأق ها".

وحددول االنتخاجددات المح يددةع قددال الراددوب: "جددالمفهوم الددوطني نددرى أن االنتخاجددات قددي الطريددع لبندداء 
شرا ة سياسيةع من البداية كان لدينا سعي أن ت ون قوائم توافعع نحن فدي مرح دة صدعجةع فدي مرح دة 

مرح ة أولوياتنا نزالة االحتحل والتخفيف عن شعبنا وتالديم الخدمات لدهع ومدن يريدد فيها احتحلع وفي 
أن يخرج عن االلتزام واإلطار فاعتالد أنه وتع نفسه جعيدا عناع سواء اليوم أو جعد االنتخاجات جغض 

 النظر ماذا ست ون النتياة".
 6/9/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 ضغوط إسرائيلية على عباس إلعادة دحالن لمركزية فتحالرجوب:  .11

أ ددد عتددو ال انددة المركزيددة لحركددة فددتح ابريدد  الراددوبع واددود تددغوط نسددرائي ية كبيددرو ع ددن : رام ي
رئيس السد طة محمدود عجداسع إلعدادو الاليدادي المفصدول مدن حركدة فدتح محمدد دحدحنع نلدن عتدوية 

الشخصيات اإلسرائي ية األمنية نلدن رغجدة لدديهم أن يتدرأس ال انة المركزية ل حركةع ب  ولّمحت جعض 
ددا لعجدداس. ع نن "قددذا 2016-9-6وقددال الراددوب فددي تصددريحات نذاعيددةع الثحثدداء  دحددحن السدد طة خ فس

 وقم لن يتحالع ولن نالب  برئيس ال لفتح وال ل س طة ع ن المالاس اإلسرائي ي".
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وقدال "لألسدف جعددض  تددخ  اإلق يمدي.ونفدن الرادوب أن يكدون عجداس قصدد مصدر فددي حديثده حدول ال
المفصولين قم الذين اندوا نعحميين مصريين ل ردح واإلساءو نلن ما قاله الرئيس أبدو مدازن )محمدود 
عجاس(ع وقذا لن يعكر صفو العحقة مع الالاقرو وقد أوتحت طبيعدة عحقتندا فدي لالداء مدع قنداو )أون 

ا مواقف أبو م  ازنع ولن تف ح محاوالت الصيد في المياي العكرو".تي في( والاليادو المصرية تدرن ايدس
 6/9/2016، فلسطين أون الين

 
 صفوفها إلىسفيان أبو زايدة وناصر جمعة لفتح  تضارب األنباء حول إعادة": الفلسطينية "القدس .11

حركدة  نلدنالمفصدولين  األعتداءعتدوا مدن  17تأ يدا النفراد الالدس قب  يومين حدول عدودو  :رام ي
الاليداديين المفصدولين مدن الحركدة سدفيان  نعدادوفالد قررت محكمة حركيدة لفدتح  األتحنعيد  فتح قب 

 صفوفها. نلنزايدو وناصر امعة  أبو
المحكمدة الحركيدة  أنزايددو متديفا:  أبدووفي اتصال قاتفي لد"الالدس" مع ناصر امعة ا د عودته مع 

صدددفوفها مدددع الاليدددادي  نلدددن ا عادتدددهو لحركدددة فدددتح قدددررت يدددوم الثحثددداءع فسدددخ قدددرار فصددد ه عدددن الحركدددةع 
 زايدو. أبوالمفصول الدكتور سفيان 

حدول عدودو العتددوين  األنجداءمالبدولع نفدن صدحة  أمدينسدر الما دس الثدور لحركدة فدتحع  أمدين أنبيدد 
 المفصولين من الحركة سفيان أبو زايدوع وناصر امعةع لصفو  الحركة.

اندده ال صددحة ل مع ومددات التددي تحدددثت عددن مالبددول فددي اتصددال قدداتفي لددد"الالدس" دوت كددومع " وأوتددح
عودو الالياديين المفصولين بتهمة التادنح مدع الالائدد الفتحداوي المفصدول محمدد دحدحنع مشديرا الدن ان 
الشخصين تالدما جط ب العودو الن ال انة التي شك ت ل نظر جالتدية المفصدولين مدن حركدة فدتح ع دن 

 أنقرارقدا. مشدددا  نصددارع قبيد  ألقوالهمداسدتماع خ فية التانحع حيدث سدتالوم ال اندة جاسدتدعائهما واال
 ط بهم ما زال قيد الدراسة.

العينددين قددال: اندده ال ع ددم لدده  أبددووفددي اتصددال قدداتفي مددع عتددو ال انددة المركزيددة لحركددة فددتح سدد طات 
 جالالرار.

نفدي الخبدر ل نده  أووفي اتصال قاتفي مع عمر الحروب رئيس المحكمة الحركية لد"فتح" رفض تأ يدد 
 ل جان بيانا سيصدر عن المحكمة الحركية بهذا الشأن غدا.قا

 6/9/2016القدس، القدس، 
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 حماس تلتقي قيادة األمن العام في لبنان .12
التالن وفد من قيادو حركة حماس في لبنان برئاسة ع ي بركة ممثد  الحركدة فدي لبندانع ال دواء : بيروت

 عجاس نبراقيم المدير العام لألمن العام في لبنان.
تم الوفد: أحمد عبد الهادي نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنانع ورأفدت مدرو المسدؤول و 

 اإلعحمي ل حركة في لبنانع وزياد حسن مسؤول العحقات السياسية ل حركة في لبنان.
وقد استعرض الاانجان الوتع الف سطيني العدام وأوتداع الحائدين الف سدطينيين فدي لبندانع حيدث قددم 

لتأسيس اهاز األمدن العدام فدي  71الحركة التهاني ل مدير العام لألمن العام جمناسجة الذكرى الد ممث  
لبنانع وقدوم عيد األتحن المجارن جعد أيدامع حيدث تمندن بركدة أن يعدم األمدن واالسدتالرار ربدوع لبندان 

 والمخيمات الف سطينية.
جكد  مؤسسداتها وأاهزتهدا مدن أاد  مالاربدة  وشدد بركدة ع دن أقميدة تعزيدز التعداون بدين الدولدة ال بنانيدة

م ف الواود الف سطيني في لبنان جك  اوانجه السياسية واإلنسانية واالاتماعية والالانونية واألمنيدة فدي 
 ظ  احترام سيادو لبنانع والتمسن جحع العودو ورفض مشاريع التوطين والتهاير.

العامددددةع وخصوصدددداس م ددددف المصددددالحة  كمددددا أط ددددع بركددددة ال ددددواء نبددددراقيم ع ددددن األوتدددداع الف سددددطينية
الف سطينية واالنتخاجات الب دية في التفة الغربية وقطاع غزو واالعتداءات الصهيونية المتواص ة ع ن 
شعبنا وأرتنا ومالدساتناع وخصوصاس االقتحامات اليهودية اليومية ل مساد األقصدن المجدارن واسدتمرار 

 الغربية والالدس.عم يات بناء المستوطنات اليهودية في التفة 
 6/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم

 

 : ما يجري بـ"البوليتكنك" اعتداء أمني سافر على حقوق الطلبةحماس .13
حسددام بدددرانع أن مددا ياددري منددذ مدددو داخدد  اامعددة بوليت نددن  سأ ددد الندداطع جاسددم حركددة حمددا: الدوحددة

لادامعيين جممارسدة العمد  النالدابي ف سطين جمحافظدة الخ يد ع اعتدداء أمندي سدافر ع دن حالدوق الط جدة ا
 جك  حرية. 

وشدددد بدددران فددي تصددريحم لددهع يددوم الثحثدداءع ت الددن "المركددز الف سددطيني لإلعددحم" نسددخةس منددهع ع ددن أن 
األاهددزو األمنيددة التاجعددة ل سدد طة فددي التددفةع تحدداول عبثسددا وعبددر مححالاتهددا الط جددة الاددامعيينع العددودو 

معات نلن ما قب  عشر سنواتع وقو ما ال يمكن جحال من األحدوال بواقع الحريات النالابية داخ  الاا
 حدوثهع جسبب الوعي الذي أصجح يتمتع جه الشجاب الف سطيني. 

 6/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 حملة اعتقاالت لالحتالل بالضفة تستهدف قيادات بحماس .14
يدوم األربعداءع حم دة اعتالدال ومدداقمات شنت قدوات االحدتحلع ال ي دة الماتدية وفادر ال: التفة الغربية

واسعة في عدد مدن مددن التدفة الغربيدةع اسدتهدفت قيدادات جحركدة حمداسع فدي مسدعن ع دن مدا يبددو 
 إلفشال دعم الحركة لحنتخاجات الب دية المالرر عالدقا في الثامن من أ توبر المالب .

 7/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 بال شروط عباس للقاءنتنياهو: مستعد  .15
قال رئيس الوزراء اإلسرائي ي بنيامين نتنياقو ننه مستعد ل الاء الرئيس الف سطيني محمود عجاس 

اراء محادثات مجاشرو معه في أي وقت ومكانع ل ن "دون شروط مسجالة".  وا 
وأتا  نتنياقو خحل مؤتمر صحفي مشترن مع رئيس الوزراء الهولندي مارن روته الثحثاء نن 

جعجاس ال يهمه سواء في قولندا أو في أي مكان آخرع كما يمكن جالتأ يد عالدي في  مكان لالائه
 موسكوع "حيث ق ُت ذلن" ل رئيس الروسي فحديمير بوتين ولمجعوثه ميخائي  بوغدانو .

وتاجع نتنياقو أن "السؤال األساسي قو: ق  عجاس مستعد ألن ي تالي بي بدون شروط مسجالة؟"ع 
ايات متناقتة حول ذلنع حيث قال متحدثون ف سطينيون ننه مستعد لعالد مشيرا نلن أنه سمع رو 

 لالاءع ول نهم حددوا شروطاس مث  اإلفراج عن ساناء.
 6/9/2016الجزيرة. نت، 

 
 نتنياهو: ال نشعر بتأنيب الضمير تجاه شعب غزة .16

ولندا أمس نن بنيامين نتنياقو خحل زيارو نلن ق اإلسرائي ي: قال رئيس الوزراء رويترز-أمستردام 
في تحسين نمدادات المياي والغاز نلن غزو التي تعاني من نالص  نسرائي الحكومة الهولندية ستساعد 

 الطاقة.
في األراتي المحت ة فإن « اإلرقابيين»وأتا  نتنياقو ننه بينما تخوض حكومته صراعا مع 

ال نتنياقو: ليست لنا معركة وق تظ  راغجة في تحسين اودو الحياو لغالبية الماليمين قنان. نسرائي 
 وال نشعر بتأنيب التمير تااي شعب غزو. 

 الطاقة والمياي نلن غزو جما يتتمن مد خط أنابيب لنال  الغاز.  نمداداتقي تحسين  األولنالخطوو 
ولم يفصح نتنياقو عن تفاصي  الخطة الخاصة بخط أنابيب  وأتا  ننه يتعهد ع نا بتحاليع ذلن.

 المياي قد يساعدون في قذا الصدد. نداروالهولنديين جما لهم من جاع طوي  في  نأالغاز قائح فالط 
  7/9/2016األيام، رام هللا، 
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 باستفتاء شعبي حول إنهاء االحتالل يطالبون ركات السالم اإلسرائيلية وح سابقون جنراالت  .17
خت فةع تم جمجادرو من ماموعة انراالت ساجالين وحركات سحم مح ية م: ت  أبيب: نظير ما ي

 نطحق حم ة في ت  أبيبع أمسع تدعو نلن ناراء استفتاء شعبي في نسرائي  حول ننهاء االحتحل
قامة السحم ع ن أساس مبدأ   «. دولتان ل شعبين»لألراتي الف سطينية وا 

 وفي نطار الحم ةع تواهوا برسالة نلن رئيس الوزراء اإلسرائي يع بنيامين نتنياقوع يطالبونه بتبني
وأوتحوا في رسالتهم أن الشعب يستطيع تخفيف عبء «. نذا كان يهمن رأي الشعب»مشروع ال

 الالرار ع ن نتنياقو والحكومة.
وقد وقع ع ن النداء لهذي الحم ةع منظمات وحركات يسارية في نسرائي ع وسياسيون وانراالت 

ن ناراء استفتاء يؤيدو  ساجالونع وعدد من اإلعحميين الجارزينع وشخصيات معروفة أخرىع ممن
ويحددون  1967شعبي ع ن مستالب  األراتي الف سطينية التي تسيطر ع يها نسرائي  منذ عام ع

 عاما ع ن االحتحل.  50ذكرى مرور  في 2017موعدا لذلن في شهر يونيو )حزيران( ع
( ومن بين الشخصيات الجارزو التي انتمت نلن الحم ةع رئيس اهاز المخابرات العامة )الشاجان

أي ونع ورئيس حزب العم  في السابعع الانرال في ايش  وقائد سحح الجحرية في السابعع عامي
االحتياطع عمرام متسنعع ووزراء في السابع مث  يولي تامرع وعوزي برعامع وأوفير بينيس والحاخام 

« سحم ا ن»م  يؤور وحفيدو نسحاق رابينع نوعا روتمانع والمزيدع ومن المنظمات الجارزو  ميخائي 
 «.مستالب  أبيض وأزرق »و

 7/9/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 من دولة ثنائية القومية بفعل سياسة نتنياهو يحذرمعهد إسرائيلي  .18

حذر "معهد سياسة الشعب اليهودي"ع التاجع ل وكالة الصهيونية في تالريري  :ارايسي برقوم-الناصرو
هاع نحو الدولة "ثنائية الالومية"ع ألن في قذا ما السنوي الصادر مؤخراع من ولوج نسرائي  جسياست

المجادرو الستئنا  العم ية التفاوتيةع  نلنسينهي "الطاجع اليهودي" إلسرائي . ودعا حكومة نسرائي  
ح  "ل صراع اإلسرائي ي الف سطيني"ع حسب تسميته. قب  أن تاد نسرائي  نفسها أمام  نلنل وصول 

 دوليةع ودول كبرى. مجادرات تفرض ع يها جالوو قيئات
ويرى المعهدع أن سياسة االستيطان الالائمةع في ما يخص البناء في ما يسمن "المستوطنات الصغيرو 
النائية"ع جمعنن ت ن الواقعة شرقي ادار االحتحلع والتي ادعت نسرائي  أنها ستخ يها في اطار الح  

آال   3في قذي المستوطناتع جما بين  النهائيع آخذو جاالتساعع وأنه سنويا يزداد عدد المستوطنين
 ألف 76ألفاع مالاب   85مستوطن. ويالدر عدد المستوطنين في قذي المستوطنات جالذاتع  2500 نلن
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ألف مستوطنع من  640. ويب غ عدد المستوطنين اإلامالي قراجة 2014مستوطن حتن نهاية العام 
 .1967ألفا في الالدس المحت ة منذ العام  240ألف في سائر أنحاء التفةع وقراجة  400بينهم قراجة 

ويرى التالرير أن قذا العدد المتزايد ل مستوطنين في قذي المستوطناتع سيشك  عالجة أمام ح  
من قطاع غزو  نخحؤقمالصراع. وقالع نن قذا العدد يشك  عشرو أتعا  عدد المستوطنين الذين تم 

قذا ال م من  نخحءكيف سيكون الحال مع ع ولم يكن ذلن اإلخحء سهحع ف2005في صيف العام 
 المستوطنينع جمواب ما يتساءل جه التالرير.

ويالول التالريرع تحت عنوان: "الحفاظ ع ن قوية نسرائي  اليهودية كهد  استراتياي"ع نن تالييم مدى 
متانة نسرائي ع ال يت خص في حام عحقات نسرائي  في الساحة الدولية. ب  جشك  أ برع في مدى 

وام  الداخ ية: االقتصادع التطور الع ميع مستوى التع يم والتعاتد االاتماعيع وفي الحالة الع
اإلسرائي ية جالذاتع فإن المرّكب األساسي مرتجط جمدى الحفاظ ع ن طاجعها اليهودي. وقذا المرّكب 

 األساسي من شأنه أن يتعف نذا ما ولات نسرائي  نحو واقع ثاني الالومية".
نشوء دولة ثنائية الالوميةع تهدد الطاجع اليهودي إلسرائي .  نلنهج االستيطانيع قد يؤدي ويؤكد نن الن

ول ن التالرير ذاتهع يؤكد تواهاته االحتحليةع فهو يدعو عم يا ل بناء في ال ت  االستيطانية التخمةع 
ذي يالتطعع ويعتبر تمناع أن حدود الح  النهائي قو ادار االحتحل في التفة والالدس المحت ةع ال

 من أراتي التفة جما فيها الالدس. % 20حسب التالديراتع ما يزيد ع ن 
 7/9/2016الغد، عّمان، 

 

 استمر الهدوء إذاليبرمان يعد بمزيد من التصاريح لقطاع غزة  .19
دور ليبرمانع مساء يوم الثحثاءع أنه سيتم النظر في منح غقال وزير الايش اإلسرائي ي أفي :غزو

 من قطاع غزو تصاريح عم  داخ  الخط األختر طالما استمرت حالة الهدوء. عمال ف سطينيين
ونال  موقع يديعوت أحرونوت عن ليبرمان قوله خحل ا سة مع رؤساء ب ديات مستوطنات غح  
غزوع أنه طالما استمر الهدوء فإنه سينظر في قذا الشأن. مهددا جأن الايش سيرد ع ن أي عم يات 

 اع.نطحق صواريخ من الالط
ووعد ليبرمان رؤساء الب ديات جالعم  ع ن توسعة معبر بيت حانون "نيرز" خحل عام ونصف العام 

 ليصجح أيتا مسموحا من خحله نال  الجتائع التاارية لغزو ل تخفيف عن كرم أبو سالم.

 6/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
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 السبت سلطة القطارات تنفيذ أعمال يوم بإمكانضربة لنتنياهو:  .21
قدمت النياجة العامة اإلسرائي ية نلن المحكمة الع يا يومع الثحثاءع رد الحكومة ع ن : جحل تاقر

التماس قدمته عتو ال نيست زقافا غ ئون تد الحكومة في أعالاب الالرار بوقف تنفيذ أعمال بنن 
 تحتية في محطة قطارات في ت  أبيب.

سموح لس طة الالطارات تنفيذ األعمال في يوم السبت وقالت الحكومة اإلسرائي ية في ردقا ننه م
 وجمواب مصادقة وزير العم  والرفايع حاييم كاتس.

ويواه قذ الرد الذي قدمته النياجة تربة نلن رئيس الحكومةع بنيامين نتنياقوع الذي أثار قراري بوقف 
سرائي  كاتسع نلن األعمال يوم السبت الماتي أزمة سياسية وتهديدا بإقالة وزير المواصحتع ي
 اانب تعط  حركة الالطارات بين ت  أبيب وحيفا مساء السبت وصجاح يوم األحد.

وردت المحكمة التماس غ ئون ألنه تطرق نلن يوم السبت الماتيع ل ن رد الحكومة بواسطة النياجة 
 .يعني استئنا  أعمال س طة الالطارات في أيام السبت المالب ةع رغم معارتة أحزاب الحريديم

وقالت المحكمة الع يا في قرارقا نن 'س طة الالطارات لديها تصريح بتشغي  عام ين في يوم الراحة 
األسبوعي. وقذا التصريح يتطرق لشهر أي ول ك ه وبإمكانها اختيار أيام السبت التي ستنفذ أعماال 

 فيها'.
 6/9/2016، 48عرب 

 

 ألول مرة: البيد يتجاوز نتنياهو في استطالعات الرأي .21
ألّول مّرو منذ تأسيس حزب 'يش عتيد'ع أظهر استطحع ل رأي عرتت نتائاه الالناو : أحمد دراوشة

الثانية في الت فزيون اإلسرائي يع مساء يومع الثحثاءع أنه سيتالّدم ع ن حزب ال يكود الحا م منذ 
 ع لو أاريت االنتخاجات اليوم.2009

اع بينما  24اسة يائير البيد سيحص  ع ن وااءت نتائج االستطحع كالتالي: ييش عاتيد برئ مالعدس
ا عن االنتخاجات األخيرو بد22سيحص  ال يكود برئاسة بنيامين نتنياقو ع ن  مالاعدع  6ع مترااعس

 14وسيح  ثالثسا حزب البيت اليهودي برئاسة وزير التربية والتع يمع نفتالي بينيتع جحصوله ع ن 
ا بد اع متالدمس  مالاعد. 6مالعدس

ر الصهيونيع ثاني األحزاب اإلسرائي ية من ناحية عدد المالاعد في االنتخاجات األخيرو أما المعسك
اع جحصوله ع ن  ا عن االنتخاجات األخيروع ما يعني  13فسيح  راجعس ا أحد عشر مالعدس ا مترااعس مالعدس

ا ل حزب في استالطاب امهور اديدع رغم األزمات المتححالة في حكومة نتنياقوس في ح ين فشحس ذريعس
ا. 13حافظت الالائمة المشتركة ع ن قوتهاع جحصولها ع ن   مالعدس
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وبّين االستطحعع كذلنع أن حزب 'يسرائي  بيتينو' جاليادو وزير األمنع أفيغدور ليبرمانع سيحص  
مالاعد عن االنتخاجات األخيروع في حين سيح  حزب ميرتس أخيرسا  4مالاعدع جارتفاع  10ع ن 

ا عن االنتخاجات األخيرو.مالاعد مرتفعس  5جحصوله ع ن  ا واحدس  ا مالعدس
ل ن قذي النتائج قد تتغّير نذ ما قّرر وزير األمن اإلسرائي ي السابعع موشي يعالونع االنشالاق عن 
ال يكود وخوض االنتخاجات جالائمة مستال ةع عندقا سيؤدي ذلن نلن تعادل في قوتي يش عاتيد 

 د.مالاع 7وال يكود في حين سيحص  حزب يعالون ع ن 
 6/9/2016، 48عرب 

 
 "ستمدان" خط أنابيب لنقل الغاز إلى غزة   "إسرائيل" وهولندا .22

قال رئيس الوزراء اإلسرائي ي بنيامين نتنياقو خحل زيارته قولندا اليوم الثحثاء نن "الحكومة  :رام ي
 نسرائي  ننقو وقال نتنيا تحسين نمدادات المياي والطاقة نلن غزو". فيالهولندية ستساعد نسرائي  

 ذلن مد خط أنابيب لنال  الغاز". فيالطاقة والمياي نلن غزو جما  نمداداتقررت "تحسين 
 6/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 باع قطع صواريخ وطائرات محظورة إليران إسرائيلياً  تل أبيب تسّلم واشنطن تاجراً  .23
أمريكا تاارا نسرائي يا جاع قطع الصواريخ المذحاي: قّررت محكمة نسرائي ية أن تسّ م  محمد-لندن 

 والطائرات والمدرعات المصفحة العسكرية المحظورو نلن نيران ومن خحل األراتي اإلسرائي ية.
أن المحكمة الع يا في نسرائي  قّررت تس يم آري نلياقو كوقين لتورطه في « قارتس»وأفادت اريدو 

وصواريخ من طراز قاون ومدرعات  14أ  و  4بيع قطع غيار لطائرات حربية من طراز أ  
مصفحة إليرانع وأن الواليات المتحدو األمريكية اتهمت التاار اإلسرائي ي جأنه انتهن قانون العالوجات 

 من خحل بيع قذي الالطعات.
من شركائه األمريكيين جاعوا الالطعات المحظورو إليران  3وأوتح التالرير أن آري نلياقو كوقين و

عبر اليونان وجعدقا من خحل األراتي  2013نلن  2012و 2004نلن  2000طوال فترتي 
 اإلسرائي ية.

ع وسيتم 2014وقدمت المحكمة األمريكية ط ب تس يم آري نلياقو كوقين ل حكومة اإلسرائي ية منذ عام 
 تنفيذ قرار المحكمة الع يا جعد مصادقة وزير العدل اإلسرائي ي ع ن قرار المحكمة.

دانتهع ستحكم ع يه المحكمة األمريكية جالسان لفترو وفي حال تس يم عاماس وغرامة مالية تفوق  20ه وا 
 م يون دوالراس.
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ولم يالتصر تعاون الشركات اإلسرائي ية مع نيران في الماال العسكري والتالني ع ن ذلنع وسبع أن 
نيرانع وأّن عدداس شركة نسرائي ية تتعاون مع  200كشف الت فزيون الرسمي اإلسرائي ي أن ما يالارب 
التي « أفريكان نسرائي »النووي اإليرانيع مث  شركة كبيراس من قذي الشركات يالوم بتطوير البرنامج 

تصدر نلن طهران وجصورو غير مجاشرو ومن خحل شركات أوروبية ال ثير من المعدات الحزمة 
ير وسائ  االتصال الداخ ي التي تالوم بتطو « شركة حاييم»لتطوير تالنية تخصيب الوقود النوويع و

 الحساسة في عدد من المفاعحت النووية اإليرانية.
  7/9/2016القدس العربي، لندن، 

 

عالمي .24  بارز: على اإلسرائيليين االعتراف بجرائمهم بحق الفلسطينيين إسرائيلي كاتب وا 
  جالحاليالة من وديع عواودو: دعا كاتب صحافي نسرائي ي جارز اإلسرائي يين لحعترا–الناصرو 

التاريخية وارت اب الصهيونية ارائم تهاير وتدمير وقت  تد الف سطينيين. وقال نن من يدعو 
 ا خرين ل ندم والتوجة وال طم ع ن الصدور اعترافا بذنب ع يه أن يط ب ذلن من نفسه أوال.

ن تاربة اليهود قارن ال اتب اإلعحمي الجارز يارون لندن بي« بين وارسو والنكجة»وفي مالال جعنوان 
 في بولندا وبين تاربة الف سطينيين.

واستذكر أن بولندا وقعت تحية لححتحل النازي في الحرب العالمية الثانيةع ل نها كانت وال تزال 
اانب عدد من البولنديين خاطروا جحياتهم من أا  ننالاذ يهود من  نلنأنه  نلنع مشيرا «ال سامية»

ة واسعة جاليت المجالية تااي المحرقةع وجعتها شارن جمححالة اليهود. النازيينع فإن أوساطا بولندي
 «.نحن نريد من البولنديين حساجا ل نفس وبولندا ال تستايب وردقا غير مفاائ»ويتاجع 

من »وتمن المالاربة يتيف لندن الذي يبدي بين الفترو والفترو أفكارا خارج السرب الصهيونيع 
وفي محاولة إلقناع «. ع ن الصدور ع يه أن يطالب ذاته أواليطالب األغيار جالندم وال طم 

اإلسرائي يين بدعوته يوتح لندن أن شعجا قويا وواثالا يستطيع االعترا  جأعمال ظ م وغبن قام بهاع 
 «.ق  نحن اإلسرائي يين نتصر  قكذا؟»دون أن يزعزع أركان كيانه متسائح 

 7/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 73رائيلية تسمح بإجراء مقابلة تلفزيونية مع ضابط إسرائيلي أسره السوريون بحرب الرقابة اإلس .25

في خطووم الفتةم وغيُر مسبوقةمع سمحت الرقاجة  من زقير أندراوس: –” رأي اليوم“ –الناصرو 
العسكرّية اإلسرائي ّية ل الناو الثانية في الت فزيون العبرّي بإاراء لالاءم مع التاجط الرفيع عاموس 

ع وقي أّقم وحدو تنّصت في الايش اإلسرائي ّيع والذي وقع 8200لفينبيرغع الذي كان يخدم في الوحدو 
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ع وخحل التحاليع معهع أّ د في ال الاء الت فزيونّيع الذي 1973في األسر السورّي خحل حرب أ توبر 
ةس في ايش االحتحلع أثار عاصفةس في الدولة العبرّيةع أفشن باميع األسرار العسكرّية األ ثر قدسيّ 

جعد أْن تمّكن الُمحالالون السوريونع كما قال ل الناو الثانيةع من نقناعه جأّن نسرائي  ُأزي ت عن 
 الخارطةع وأّنه بدأ يشعر جأّن ما يبوح جه من أسرار مهّمة لن تؤّثر جعد ع ن ماريات األمور.

ت فزيون تمّنن أْن يكون قد ُقت  في قائدي السابعع الذي ع م جأّنه اختفن في الحربع قال ُمرسال ال
المعركةع ألّن وقوعه في األسرع معناي أّن أسرار نسرائي  األ ثر حساسّية ستتعّرض ل خطرع الفتسا 

قاموا ع ن الفور جاستدعاء محالالين من ” الصيد الثمين“نلن أّن السوريينع وجعد أْن ا تشفوا أّن جأيديهم 
ا عن الدولة العبرّية. االتحاد السوفييتي ساجالسا نلن دمشعع  ل حصول ع ن مع ومات سرّيةم ادس

 6/9/2016رأي اليوم، 

 
  حملة #سبسطية_شمس_الحضارات عبر مواقع التواصل االجتماعي يطلقون نشطاء ومهتمون  .26

أط دددع نشدددطاء ومهتمدددون حم دددة اسجسطيةتشمستالحتدددارات عبدددر مواقدددع : دغ دددس عددداطف-نددداب س
استمرار انتها ات االحتحل التي تعدت التحدذير نلدن الهددم  التواص  االاتماعيع لتس يط التوء ع ن

 الفع ي.
االحتحل يخطط وجالتعاون  نن-السياحيالناشط في الماال -ويالول الناطع جاسم الحم ة زيد األزقري 

مع نحدى اامعاته لتنفيذ حفريات تنط ع قريجا في ثحث مواقع مخت فةع تهدد  لتددمير المديندة األثريدة 
 األمر الواقع اإلسرائي ية.وفرض سياسة 

وتهد  الحم ة ل تأ يد ع دن قويدة سجسدطية الف سدطينية والتصددي لمحداوالت االحدتحل الراميدة لحرمدان 
المددواطنين مددن معالمهددا وتراثهدداع والدددعوو لحقتمددام العددالمي بهدداع نتددافة لخطددوات عم يددة تهددد  تددرميم 

 ز المعالم.مجانيها الالديمة واستالجال الوفود السياحية وتنظيف أبر 
موقعددا ف سددطينيا ع ددن الحئحددة التمهيديددة ل تددراث العددالمي فددي اليونسددكوع  14وتصددنف سجسددطية تددمن 

ويؤكددد أماددد سددالم مددن وزارو الخارايددة الف سددطينية أن معاندداو الالريددة تتط ددب اهدددا أ بددر مددن الاهددات 
 الرسمية والمح ية ل وصول نلن العالمية حماية ل مدينة األثرية.

 6/9/2016الدوحة،  الجزيرة. نت،
 

 االحتالل يشتت عائالت فلسطينية بين القدس والضفة .27
يالددول المحددامي معددين عددودو حددول اإلاددراءات المعالدددو التددي تفرتددها الداخ يددة : أسددي  اندددي - الالدددس

اإلسرائي ية ع ن العائحت المخت طة من الالدس والتفةع نن تحديد سدن الراد  والمدرأو ل تالددم جط دب لدم 



 
 
 
 

 

 20 ص             4044 العدد:        7/9/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

أ ثددر الالددوانين ظ مدداع نذ تشددترط ع ددن الددزوج الف سددطيني ب ددوغ سددن الخامسددة والثحثددين الشددم  يعددد مددن 
حتن تتمكن زواته المالدسية من تالديم الط بع بينمدا تشدترط ع دن المدرأو ب دوغ سدن الخامسدة والعشدرين 

 حتن يتمكن زواها من تالديم الط ب.
زواج بتالدديم نثجاتدات سدكنهم جالالددسع ويتيف عودو أن الداخ ية اإلسرائي ية ت زم فدي المالابد  قدؤالء األ

رغم أنها ال تمنحهم تصاريح لدخول المدينة حتن ب وغ السن الالانوني الذي تالريع مما دفدع جالعديدد مدن 
العائحت المخت طة نلن السكن خ ف الادار تمن حدود ب دية الالدس التي قد تالرر تد  أبيدب تغييرقدا 

 الهويات الزرقاء.مستالجحع وحرمان من يعيشون خ ف الادار من 
 6/9/2016الجزيرة. نت، الدوحة، 

 
 مستوطنون يحاولون أداء طقوس تلمودية في األقصى .28

ع أداء طالوس ت مودية في منطالة جاب الرحمدة أمسحاول مستوطنونع نبراقيم:  كام -الالدس المحت ة 
حددتحل داخدد  المسدداد األقصددن المجددارنع مددا تسددبب بتددوتير األاددواء فددي المسددادع اتددطرت شددرطة اال

 حينها نلن نخرااهمع وسط قتافات الت بير من قب  المص ين.
وكانددت ماموعددات مددن المسددتوطنين اددددت اقتحامهدددا لألقصددن مددن جدداب المغاربددةع عبددر ماموعدددات 
صغيرو ومتتاليةع نفدذت ادوالت اسدتفزازيةع وسدط حراسدة مشدددوع مدن عناصدر مدن الوحددات الخاصدةع 

 والتدخ  السريع جشرطة االحتحل.
 7/9/2016ي، عمَّان، الرأ

 
 2016مدينة حرفية عالمية للعام  "الخليل"إعالن  .29

أع نددت روال معايعددة وزيددرو السددياحة فددي الحكومددة الف سددطينية أن ما ددس الحددر  العددالمي أع ددن مدينددة 
. وأ دددت معايعددة أن وزارتهددا ت الددت رسددميا شددهادو مددن 2016الخ يدد  رسددمياس مدينددة حرفيددة عالميددة ل عددام 

 .2016المي تع ن الخ ي  مدينة حرفية عالمية ل عام ما س الحر  الع
واددداء قدددذا اإلعدددحن عالدددب مجدددادرو وزارو السدددياحة وا ثدددار لترشددديح مديندددة الخ يددد  لددددى ما دددس الحدددر  

مدن خدحل شدرا ة وتعداون كامد  مدع ب ديدة الخ يد  ممث دة برئيسدها  2016العالمي لني  قدذا ال الدب ل عدام 
قدددة التددددي قامددددت جعم يدددة التحتددددير لتالددددديم ط دددب الترشدددديح لدددددى داوود الزعتدددري ومؤسسدددداتها ذات العح
 الماد س مندذ أ ثر من سدتة أشدهر.

 7/9/2016القدس العربي، لندن، 
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 االحتالل يقر أن الشهيد نمر لم ينِو تنفيذ عملية دهس .31
بّينت نتائج تالرير أولي أارته شرطة االحدتحل أن الشدهيد مصدطفن نمدر لدم يكدن يندوي : أحمد دراوشة

صاجة صدياله.2015يذ عم ّية دقسع في الخامس من أي ول/سبتمبر تنف  ع حين قامت بإعدامه وا 
وع ن عكس الرواية األولن التي قّدمتها الشرطة حينها أن 'قوو من وحدو حرس الحدود اقتحمت مخديم 
شددعفاطع ولدددى انسددحابها مددن المخدديم اتاهددت نحددو الانددود سدديارو مسددرعةع فالددام الانددود بددإطحق النددار 

ها'ع ذكر موقدع 'وايندت'ع اليدوم اإلثندينع فدإن الشدرطة تالدّدر أن الشدهيد كدان مسدرعساع ألنده كدان يالدود ع ي
 سيارته دون أن ت ون جحوزته رخصة قيادوع واعتال ه االحتحل في السابع أ ثر من مّرو لهذا السبب.

قدو متوّقدع مدنهمع  ذلنع فإن الشرطة تددافع عدن نعددام النمدرع قائ دة نن أفرادقدا تصدرفوا كمدا من رغمجال
 وال زال االحتحل يحتاز اثمانه نلن اليومع دون تس يمه نلن أق ه.

التسددريجات التددي نشددرقا الموقددعع تؤكددد الروايددة التددي قددّدمتها أسددرته عنددد نعدامددهع جددأن الشددابين كانددا فددي 
عي طريالهمددا لشددراء احتيااددات لمنزلهمدداع وأ دددت أن ابنهددا توادده لشددراء الخبددز لطف تددهع ولدديس كمددا يددد

 االحتحل محاولته دقس انود.
وطالبت والدو المصداب ع دي جاعتالدال ومحاسدجة الاندود الدذين أط الدوا الرصداص بددم جدارد نحدو الشدهيد 

 مصطفن نمر وابنها ع ي.
 6/9/2016، 48عرب 

 
 البلبول: "فتح" مقّصرة تجاه ولَدي ومحمودوالدة األسيرين محمد  .31

حان ع ددن وادده والدددو األسدديرين الف سددطينيين محمددد الخددو  والال ددع واتدد: محمددد عبيدددات -بيددت لحددم 
ومحمود الب بولع جعد تسّرب األنجاء غير المطمئنة عن صحة ولديهاع ال ذين يخوتان نتراجاس مفتوحاس 

 عن الطعام في ساون االحتحل منذ أ ثر من شهرين.
الوم حتن اليوم بدور فعال وما يثير ق الها أ ثرع أن حركة "فتح" التي ينتمي نليها األسيران الب بولع ال ت

فدي تحريدن الالتدية ومسداندتهما ع دن كافدة األصدعدو الشدعبية والرسدمية والتنظيميدةع لتحاليدع مطالبهمدا 
نهاء اعتالالهما اإلداري.  العادلة وا 

وتالددول والدددو األسدديرين سددناء ع يددان لددد"العربي الاديددد" ننهددا ال تشددعر جددأن حركددة فددتح تالددوم جددالمط وب 
ل ذين دخح في مرح ة خطرو مدن نتدرابهما عدن الطعدامع حتدن أن الصدمت والفتدور منهاع تااي ابنيها ا

 الذي تعيشه الحركة حتن ال حظةع فاق توقعاتها.
 6/9/2016العربي الجديد، لندن، 

 



 
 
 
 

 

 22 ص             4044 العدد:        7/9/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

 أطـفــال 4مـواطـنــًا بـيـنـهـم  21تعتقل  االحتاللقوات الضفة:  .32
أطفددال خددحل عم يددات دقددم  4مواطندداس بيددنهم  21: اعتال ددت قددوات االحددتحلع أمددسع "األيددام" -رام ي 

 واقتحام في محافظات رام ي والبيرو وطول رم والالدس والخ ي  وناب س وأريحا.
 ففي محافظة رام ي والبيروع اعتال ت قوات االحتحل خمسة مواطنين.

الشدداب وفددي محافظددة طددول رمع أفددادت قيئددة شددؤون األسددرى والمحددررينع جددأن قددوات االحددتحل اعتال ددت 
وفددي محافظددة الالدددسع اعتال ددت قددوات  محمددد وليددد حمددزو مددن قريددة كفددر صددور انددوب مدينددة طددول رم.

وفدي محافظدة  وفي محافظة الخ ي ع اعتال ت قوات االحدتحل أربعدة مدواطنين. االحتحل ستة مواطنين.
 ناب سع اعتال ت قوات االحتحل أطفاالس من ب دو حوارو انوب ناب س.

اد ندادي األسدير جدأن قدوات االحدتحل اعتال دت المدواطن طدارق بيتدر عيسدن مدن وفي محافظة أريحداع أفد
 مدينة أريحا.

 7/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 تحاول تزوير تاريخ تراب استخرج من األقصى لدعم مزاعمها إسرائيليةمنظمات  .33
ائي ية : قال المركز اإلعحمي لشؤون الالدس واألقصدن نن منظمدات وشخصديات نسدر "األيام" -الالدس 

عامداس وحتدن يومندا قدذاع نلدن تزويدر وتهويدد تدراب اسدتخرج  12متخصصة في ع وم ا ثار تسدعن مندذ 
عامدداس وا عطائدده صددجغة ع ميددة أثريددة وتاريخيددة عبددر اسددتعادو  18مددن المسدداد األقصددن قبدد  أ ثددر مددن 

 تركيددب ازئيددات مددن أوانم ومواددودات أثريددة وادددت فددي تددراب األقصددنع عبددر مشددروع تزويددر وتهويددد
المسددمن االحتحلددي الجاطدد  ل مسدداد  – "ابدد  الهيكدد "مشددروع تنخيدد  تددراب "واسددع تط ددع ع يدده اسددم 

شدرا  -األقصن ع في موقع مخصص لذلن ع دن ت دة الصدوانة شدرق المسداد األقصدنع بددعم مدالي وا 
 االستيطانية.   "نلعاد"من امعية 

 7/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 العام االعتداءات على حرية اإلعالم في فلسطين منذ مطلعالشهر الماضي شهد العدد األكبر من  .34
أن شدددهر  "مددددى": أع دددن المركدددز الف سدددطيني ل تنميدددة والحريدددات اإلعحميدددة "الالددددس العربدددي" –رام ي 
/ آب الماتددي شددهد أ بددر عدددد مددن االنتها ددات جحددع الحريددات اإلعحميددة منددذ مط ددع العددام أغسددطس

داءات جالغدة الخطدورو ع دن حريدة الصدحافةع وع دن قددرتها ع دن الحالي منها ماموعة كبيدرو مدن االعتد
/ آب عدددد االنتها ددات خددحل شددهر مددارس/ أغسددطسأداء رسددالتها فددي ف سددطين. وتادداوزت انتها ددات 

 اعتداء. 40آذار الماتي الذي ب غ 
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اعتدداء نذ ب دغ  41وارت ب ايش وس طات االحتحل اإلسرائي ية الالسم األ بدر مدن االعتدداءات وعدددقا 
 15انتها دداع فيمددا ارت بددت اهددات ف سددطينية فددي التددفة الغربيددة وقطدداع غددزو مددا ماموعدده  26عددددقا 

 30انتها ددا. ومالارنددة جعدددد االنتها ددات التددي سددا ت خددحل شددهر يوليددو/ تمددوز الماتددي مددا ماموعدده 
 انتها ا.

 7/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 تينية في القدسبيان توضيحي صادر عن البطريركية الال  .35
 أصدرت الجطريركية الحتينية في الالدس البيان التالي:

بناء ع ن ط دب ال دواء ابريد  الرادوب االلتالداء برادال ديدن وشخصديات وطنيدة ومسديحية إليتداح مدا 
ااتمدع جده وفدد مدن كهندة الجطريركيدة  عورد في المالاب ة الت فزيونيدة التدي أاراقدا سديادو ال دواء فدي الالداقرو

 وخحل ال الاء أ د ال واء الراوب ما ي ي: عة وجعض الشخصيات الوطنية والمسيحيةالحتيني
. أنه يكّن ك  االحترام لألخوو المسيحيين الذين يعتبدرقم مكوندا أساسديا مدن مكوندات النسديج الدوطني 1

 الف سطيني.
ومكددانتهم . لددم يالصددد جكحمددهع ال مددن قريددب وال مددن جعيدددع اإلسدداءو أو التال يدد  مددن دور المسدديحيين 2

 التاريخية والوطنية.
. كما وط ب من الحتور مشاقدو المالاب ة جكام ها لفهم كحمه تمن السياق العدام لهداع ولديس فالدط 3

 ما تم اقتطاعه.
يماندده جالتعدديددة  جعددد االسددتماع نلددن كددحم ال ددواء الراددوب ولمعرفتنددا السدداجالة جمواقفدده الوطنيددة الصدد جة وا 

دفاعدا  االاتمداعي  من كتدب ودافدع وأبددى رأيده ع دن وسدائ  التواصد  واحترام ا خرع ومع تالديرنا ل 
الذي ال يحتم  أية مزاودوع فإننا ندعو الاميع نلن التوقف عدن التدداول فدي قدذا  ععن الدور المسيحي

 الموتوع وطي الصفحةع ألننا في قذا الزمن أحوج ما نكون نلن الوحدو الوطنية واالحترام المتجادل.
 6/9/201، والمعلومات الفلسطينية )وفا(وكالة األنباء 

 
 تحصد لقب بطلة العالم في مسابقة "الروبوتيكا" فلسطينيةطالبة  .36

( عامداسع مدن قريدة رنتديس جمحافظدة رام ي والبيدروع 12حصدت الطالجة الف سطينية عددن سدامي دندون )
الانوبيةع جمشاركة العديد من ع التي اختتمت قب  أيام في كوريا العالم ل روبوتيكاالمركز األول بجطولة 

 دول العالم.
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وكانت عدنع الطالجة في الصف الثدامن األساسديع نالدت المركدز الثالدث تدمن المسداجالة ذاتهداع العدام 
الماتددي فددي الصددينع األمددر الددذي شدداعها ل مشدداركة مادددداس قددذا العددامع ونيدد  جطولددة العددالمع فددي قددذي 

 المساجالات الخاصة جاألطفال ع ن مستوى العالم.المساجالة الرقميةع والتي تعد واحدو من أقم 
وتالدددوم مسددداجالة الروبوتيكددداع ع دددن أن يالدددوم المتسددداجالون بتاميدددع "الروبدددوت" وتشدددغي هع ومدددن ثدددم تغييدددر 
وظدددائف "عال ددده" ل اليدددام بوظدددائف متعدددددوع وتهدددد  لبنددداء وتطدددوير كفددداءات الط جدددةع وفدددتح آفددداق مهنيدددة 

 اء ومهندسو المستالب .ومستالب يه أمامهمع وتأقي هم كي يصجحوا ع م
 6/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 مصر تتعمد تأخير إسماعيل هنية عن السفر .37

قالت مصادر ف سطينية نن الاليادو المصرية تعمدت تأخير خروج الاليادي «: الالدس العربي» - لندن
 ة العربية ع نسماعي  قنيةع من غزو نلن أراتيها لعدو أيام قبي  نال ه ل مم «حماس»في حركة 

 السعودية ألداء مناسن الحج.
أسابيع جط ب ل سماح له جالخروج مع حااج قطاع غزو نلن  4وقالت المصادر نن قنية تالدم منذ 

السعودية. ولم توافع الاليادو المصرية ع ن خرواه حتن ساعات ما قب  ظهر يوم االثنين الذي شهد 
 مغادرته غزو.

مرزوق كان له دور كبير في ناراء اتصاالت كبيرو مع  وذكرت المصادر أن الاليادي موسن أبو
المسؤولين المصريين ل سماح لهنية جالمغادروع وأن خالد مشع  المواود في األردن استغ  اتصاال 
ارى بينه وبين مدير المخابرات المصريةع ال واء خالد فوزيع لتعزيته بوفاو والدتهع لط ب السماح 

 لهنية جالمغادرو.
تي تتوارد في أوساط حماس أن قنية سيستالر في قطر لفترو وقد يعود نلن غزو في حال المع ومات ال

فش  التوافع ع ن توليه منصب رئيس المكتب السياسي ل حركة بديح من خالد مشع  الذي سيغادر 
 مع نهاية العام منصجه.

 7/9/2016، القدس العربي، لندن

 
 ألفا 28ليومين وعدد المسجلين للسفر يفوق الـ  السلطات المصرية تمدد فتح معبر رفح استثنائيا .38

اليوم  نلنمددت الس طات المصرية فتح معبر رفح الفاص  عن قطاع غزو «: الالدس العربي»غزو د 
األربعاءع تمن عم ية الفتح االستثنائي يومي السبت واألحد لذوي الحاالت اإلنسانيةع بخح  أيام 

 الفتح التي خصصت لخروج الحااج.



 
 
 
 

 

 25 ص             4044 العدد:        7/9/2016 األربعاء التاريخ: 

                                    

الس طات المصرية ع ن استمرار عم ية فتح المعبر يومي الثحثاء واألربعاءع وسمحت أمس  ووافالت
 جمرور حافحت تال  مسافرين واميعهم من المرتن والطحب وحم ة اإلقامات في الخارج. 

وأع نت قيئة المعابر والحدود في وزارو الداخ ية في غزو أن الس طات المصرية أب غتهم بإعادو فتح 
 فح ليومي الثحثاء واألربعاء لسفر الحاالت اإلنسانية. معبر ر 

الصالة المصرية من المعبرع في ظ  انتظارقم الطوي  في  نلنوعانن المسافرون كثيرا قب  وصولهم 
الاانب الف سطيني جانتظار أمر المرور ل اهة المصريةع رغم ا تمال ناراءات سفرقم في وقت 

 مجكر.
و التي يالع ع ن عاتالها تنظيم عم يات السفر أنه ما زال قنان أ ثر من وذكرت وزارو الداخ ية في غز 

ألف مسا  في كشوفاتها من الحاالت اإلنسانية )المرتنع الطحبع حم ة اإلقامات( ينتظرون  28
 نعادو فتح المعبر لتمكينهم من مغادرو الالطاع لالتاء حوائاهم.

ع أن المعبر اإلل تروني ية في غزو ع ن موقعها وقب  عم ية الفتح االستثنائي قذي ذكرت وزارو الداخ
نلن أن المعبر  استثنائياع الفتةيوما فتح فيها  15يوما منذ مط ع العامع مالاب   255كان مغ الا لمدو 

 يوما. 344أغ ع العام الماتي 
 7/9/2016، القدس العربي، لندن

 
وحدة صفوف حركة فتح  تعدّ تحركات و في عمان والقاهرة وأبوظبي  ": انزعاجالقدس العربي" .39

 "أولوية"
عمان د جسام البدارين: توسعت حدو الخح  والتااذب خحل الساعات الال ي ة الماتية بين الحكومة 

محمود الس طة الف سطينية رئيس  أط الهاالتصريحات المجاغتة التي  نثراألردنية والس طة الف سطينية 
 ة تتدخ  في الشأن الف سطيني الداخ ي.عجاس يوم السبت الماتي وتحدث فيها عن عواصم عربي

رسالة عتاب وانزعاج وص ت فورا عجاس من خحل احدى قنوات الديوان الم  ي األردني جالتزامن مع 
وزير الخاراية األردني ناصر اودو جعد حالة طوارئ سياسية نسبية مع  أاراقااتصاالت عن جعد 

التوتر بين الس طة الف سطينية والعواصم التدخ  ماددا لتخفيف حدو  أساسنظيري المصري وع ن 
 العربية التي يالصدقا الرئيس عجاس.

الالناو األردنية بهذا المعنن سعت وخحل ساعات ق ي ة من مساء االثنين نلن احتواء ما نتج عن 
ا ل نالاش والتفاوض ع ن م فات وقتايا  نقناعهتصريحات عجاس ع ن ام  التمكن من  جالعودو ماددس

 معه ع يها بواسطة مصر واألردن.سبع االتفاق 
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 أاندتها ننااحتسعن ل تداخ  المجاشر مع عجاس ع ن ام  « الالدس العربي»وعمان كما فهمت 
المشتركة مع مصر جعنوان ترتيب البيت الف سطيني الداخ ي قب  االنتخاجات المح ية في التفة 

قرو ومكتب رئيس وزراء األردن اتصاالت في السياق نفسه بين الالا أيتاالذي برر  األمروالالطاعع 
 الدكتور قاني الم الي.

ع ن توء التفاعحت جعنوان ترتيب البيت الف سطيني الداخ ي فتحت الس طات المصرية معبر رفح 
قنية ل مغادرو تحت ستار موسم الحج في  نسماعي الاليادي الجارز في حركة حماس  أمامخصيصاس 

قنية من جحث قتية وااجه الاديد  نسماعي تمكين  قو األجعدالهد   أنالوقت الذي يبدو فيه 
 المالترح كرئيس ل مكتب السياسي ل حركة خ فا لخالد مشع .

نسانيةوألسجاب عائ ية  أيامجالتزامن سمحت س طات األردن لخالد مشع  نفسه بدخول عمان ألربعة   وا 
 جعد وفاو والدته الحااة فاطمة مشع .
 األسبع األعيانير من السياسيين األردنيين بينهم رئيس ما س زار مالر العزاء بوالدو مشع  عدد كب

نسانيةمشع  ت الن تعزية خاصة  أنطاقر المصري وتردد  عبر الهاتف من مدير المخابرات  وا 
 األردنية الانرال فيص  الشوجكي.

قنية  نسماعي قذا االنفتاح التيع والمحدود من مصر واألردن وحتن السعودية التي تستالب  الحاج 
 واإلماراتدول عربية قي )مصر والسعودية  أربعله عحقة جمطالب قدمتها  أيتابترتيجات خاصة 

ترتيب البيت الداخ ي الف سطيني ومناخ المصالحة الفتحاوية »واألردن( تحت يافطة ما يسمن بد 
 «تحديداس.

 األق  ن خ ف ال واليس اتصاالت ومشاورات خاصة مع سجعة ع األثناءوأارت عمان والالاقرو في 
 زار الالاقرو. ا خرال انة المركزية لحركة فتح وجعتهم زار عمان والجعض  أعتاءمن 

قذا الحران الرباعي أق ع فيما يبدو الرئيس عجاس ودفعه السبت الماتي لتحذير العواصم التي 
خ  التي تحاول التد األيديجالطع »تحاول التدخ  في الشأن الف سطيني كما قال مهدداس ب غة ص جة 

رادولمصالحها في مؤسسات   «.الشعب الف سطيني وا 
عربية والس طة الف سطينية جسبب قرب استحالاق  أطرا الخح  يبدو واتحاس ل عيان اليوم بين عدو 

 انتخاجات الب ديات والخو  من الدعم التركي الخ في لحركة حماس في معادلة الداخ  الف سطيني.
اس واها لواه في لالاء مغ ع جان وحدو حركة فتح اليوم من لذلن اب غ مسؤول أردني جارز اداس عج

يؤشر نلن حام  نجحغالخطوط الحمراء واالستراتياية جالنسجة ل مم  ة األردنية الهاشمية وقو 
الحساسية عند عمان تااي سيناريوقات ما جعد تالدم حركة حماس في االنتخاجات في الوقت الذي 
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ية الرئيس عجاس من التغط ع يه لصالح خصوم له تحت يؤشر فيه جالمالاب  نلن ارتفاع حساس
 اإلخوان المس مين وحماس.« فوبيا»ستار 

 7/9/2016، القدس العربي، لندن
 

 ةفي سوري "حزب هللا"قتيل لـ  1,600: "إسرائيل" .41
قال رئيس لانة الخاراية واألمن التاجعة ل  نيست اإلسرائي ي )البرلمان( نن حزب ي خسر في سوريا 

 من مالات يهع فيما أصيب ما بين خمسة وستة آال  عنصر باروح. 1,600
وأتا  آفي ديختر في مالال جموقع "أن آر اي" اإلل تروني أن ذلن يعني أن عدد قت ن حزب ي 
في الحرب السورية يفوق عدد قتحي في حروجه تد نسرائي  طوال ثحثين عاماع معتبرا ذلن أخجارا 

 نياابية إلسرائي .
جأن نسرائي  جاتت ترى في سوريا ساحة تدريب قتالية ل منظمات المعادية رغم أن حزب -يختر وأفاد د

 ي الشيعي فالد كثيرا من مالات يه قنان.
 6/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة

 
 أكتوبر/تشرين أول إصدار وثائق سفر بيرومترية خاصة بالالجئين الفلسطينيين سيبدأ في: لبنان .41

ن قيادو حركة المالاومة اإلسحمية "حماس" في لبنان برئاسة ع ي بركة ممث  التالن وفد م: بيروت
 الحركة في لبنانع ال واء عجاس نبراقيم المدير العام لألمن العام في لبنان.

وتم الوفد: أحمد عبد الهادي نائب المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنانع ورأفت مرو المسؤول 
 ياد حسن مسؤول العحقات السياسية ل حركة في لبنان.اإلعحمي ل حركة في لبنانع وز 

بدوري رحب ال واء نبراقيم بوفد الحركةع وقدم التعازي بوفاو والدو األخ خالد مشع  رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماسع وأ د أن األوتاع في المخيمات الف سطينية مستالروع وخصوصاس في مخيم 

  اإلعحم عن نية الس طات ال بنانية نقامة ادار فاص  عين الح ووع ونفن ما رواته جعض وسائ
وأ د ال واء نبراقيم أن تفعي  التنسيع األمني بين الفصائ  الف سطينية وأاهزو  حول مخيم عين الح وو.

األمن ال بنانية ومالاربة الم فات الف سطينية جك  اوانبها اإلنسانية واالاتماعية واألمنية والالانونية كفيٌ  
 األمن واالستالرار في المخيمات الف سطينية واوارقا.بتعزيز 

كما بّين ال واء نبراقيم أن نصدار وثائع سفر بيرومترية خاصة جالحائين الف سطينيين في لبنان سيبدأ 
 م. 15/10/2016في 

 6/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 مداخل عدة قرى فلسطينية "إسرائيل"الجامعة العربية تدين إغالق  .42
قرى انوب  10أدانت الاامعة العربية جشدوع نغحق س طات االحتحل اإلسرائي ي مداخ   وفا:-الالاقرو

 مدينة ناب س جالسواتر الترابية والمكعجات اإلسمنتيةع مانعة آال  المواطنين من التنال  جحرية.
ثاءع أن قذي وأ د بيان صادر عن قطاع ف سطين واألراتي العربية المحت ة جالاامعةع اليوم الثح

السياسة التي تمارسها س طات االحتحل اإلسرائي ي تأتي تمن مساعي االحتحل تحوي  قرى جأ م ها 
نلن ساون كبيروع وترب مالومات الحياو االقتصادية لهذي الب دات التي تعّد أنشط مناطع ناب س 

جاإلتافة نلن نغحق  اقتصاديا لوقوعها ع ن أقم شوارع التفة التي تربط شمالها بوسطها وانوبهاع
 الطرق االلتفافية التي يمكن أن يس  ها المواطنون.

ودعا البيانع الهيئات والمنظمات الدولية والماتمع الدوليع خاصة األمم المتحدوع وما س األمنع 
نلن التحرن بادية لوقف قذي االنتها ات اإلسرائي ية الاائرو جحع الشعب الف سطيني األعزلع وقذا 

السافر والمتواص  ع ن حالوق المواطنين جالتنال  المكفولة جك  الشرائعع مؤكدا أن استمرار االعتداء 
قذا الوتع سيؤدي نلن تصاعد وتنامي المزيد من االتطراجاتع ما يؤثر س جا ع ن أمن وسحمة 

 المنطالة والعالم جأسري.
 6/9/2016، الحياة الجديدة، رام هللا

 
 زمني إلنهاء االحتالل اإلسرائيلي تونس تطالب مجلس األمن بوضع جدول .43

المندوب الدائم لتونس لدى الاامعة العربية السفير نايب المنيفع "رئيس الدورو  وفا: طالب-الالاقرو
لما س الاامعة ع ن مستوى المندوبين"ع ما س األمن الدولي بوتع ادول زمني محدد  146الد

نهاء معاناو الشعب الف   سطيني واستعادو حالوقه المشروعة.إلنهاء االحتحل اإلسرائي ي وا 
لما س الاامعة العربية ع ن مستوى المندوبين  146وشدد المنيف في ك مته خحل افتتاح الدورو الد

اليومع جحتور نائب األمين العام ل اامعة العربية السفير أحمد بن ح يع ع ن أن استمرار نسرائي  
الالدسع ونسفها ك  المجادرات الرامية لتحاليع في انتها اتها وممارستها جحع الشعب الف سطيني و 

السحم يستواب التغط ع ن الماتمع الدولي ل تحرن من أا  استعادو حالوق الشعب الف سطيني 
عم ية السحمع مؤكدا أن جحدي ستتعاون مع الدول العربية واألمانة العامة  نحياءودفع مجادرات 

ي توااهها المنطالة العربية خحل فترو رئاستها ل اامعة من أا  معالاة الالتايا والتحديات الت
 لما س الاامعة العربية.
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وقالع نن تونس تدرن المسؤولية الم الاو ع ن عاتالهاع نظرا ألن األوتاع السياسية واألمنية تستواب 
تتافر الاهود والعم  المشترن لتعزيز الت ام  العربي لدفع مسارات التسوية السياسية لألزمات 

 الالائمة.
 6/9/2016، حياة الجديدة، رام هللاال

 
ذا اعتدت حماس سنقضي عليها .44  تل أبيب: موسكو وأنقرة لن ُتحّوال سورّية لقاعدٍة ضّدنا وا 

رأى الرئيس السابع لاهاز األمن الّعام اإلسرائي ّي )الشاجان( والرئيس  زقير أندراوس:–الناصرو 
سرائي ّيع آفي ديخترع أمسع أّن الصراع الحالي ل انة الشؤون الخاراية واألمن في ال نيست اإل

السوري يدخ  مرح ة ال يمكن التنبؤ بها نلن حد جعيدع الفتسا في الوقت عينه نلن أّن حزب ي جات 
ا ع ن الدولة العبرّيةع وأّنه أصجح يتحّول نلن ايشع ع ن حّد وصفه. ا متزايدس  يشك  تهديدس

ع ن سؤال عن أدوار روسيا وتركيا )ح يفَتي الدولة وفي حديث نلن المراس ين األاانبع عّ ع ديختر 
العبرّية( المتزايدو في سورّيةع قائحس نّن قذا نالاش جشأن ما نذا كّنا في بداية النهايةع أْو نهاية البداية 
فحسبع وتاجع قائحس نّن التحواّلت الاذرية أحدثت زلزاالس نق يميسا ال تالّ  شدته عن تسع دراات ع ن 

 ع جحسب توصيفه. مالياس ريختر
ا ال  مة العبرية ذات األصول الروسّية التي تعني فوتن تامةع قال: أعر  أّن  وقالع مستخدمس
الفوتن ك مة أفت  لوصف ما ياريع ل ن في حاليالة األمر قي فوتن تاّمة. مع الفوتن تعر  

األمورع قال متن ستستالر األوتاعع أما الفوتن التاّمة فهي شيء ال أحد يعر  معها متن ستستالر 
  رئيس لانة الخاراية واألمن.

وبينما يثير الوتع في سورّية أمورسا اديدو لم يسبع لها مثي ع ومنها كيف ستتصر  روسيا وتركيا  
مستالجحسع قال ديختر نّنه في حين قد ت ون فيه ل دولتين أولويات متنافسةع فإننا ال نرى أي نية )من 

 تد نسرائي . اانبهما( الستخدام سورّية كالاعدو 
وقال نّن حركة حماس تواص  ع جاإلتافة نلن ذلنع تطّرق النائب ديختر نلن ما ياري في قطاع غّزو

تهديداتها إلسرائي  جمواص ة حفرقا األنفاق. ونال ت الالناو العبرية الساجعة ال ي ة الماتية عن ديختر 
في ما س الوزراء اإلسرائي ي حول قوله تعاليجسا ع ن قتية األنفاق من قطاع غزو والنالاشات الدائرو 

 ذلن نّن حماس تحفر األنفاق وقي خيارقا األّول وجشك  أ بر من أي وقت متن.
جاإلتافة نلن ذلن أشار المسؤول اإلسرائي ّي نلن أّن حماس تستعيد قوتها جشك  واتحع وأّن أّي 

 عم  عسكري تّد نسرائي  سو  ينتهي جتربة قات ة لهاع حسجما قال.
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لن الالول نّن االدعاءات المتع الة جاألنفاق غير صحيحةع والاميع يع م المعطيات والوقائعع وخُ ص ن
 جحسب قوله.

 6/9/2016، رأي اليوم، لندن
 

 الرئيس البولندي: سنستمر بدعمنا من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية .45
حدي ستستمر بدعمها من قال الرئيس البولنديع أندريه دوداع نن ج: في نيوس)ليتوانيا(/ رستم ميكاي  ي

أا  تاسيد الدولة الف سطينيةع وستبذل ك  الاهود من أا  خفض حدو التوتر بين نسرائي  
 وف سطين.

ااء ذلن في مؤتمر صحفي مشترن عالديع اليوم الثحثاءع مع نظيري الف سطيني محمود عجاسع في 
 (.PAPاء البولونية)"وارسو" التي ياري "عجاس" زيارو رسمية لها. جحسب ما أوردت األنج

وأتا  دودا "سنسعن ببذل ك  الاهود لتخفيف حدو التوتر بين نسرائي  وف سطين"ع متيفا "متأ د 
 من أن حكومتنا وراال أعمالنا سو  يولون أقمية كبيرو ل عحقات الاديدو بين ف سطين وبولونيا".

ينيةع فبإمكان ف سطين أن وأتا  أن وارسو "ستستمر بتالديم الدعم من أا  تاسيد الدولة الف سط
ا". تثع ببولونيا.. قنان دولتان سرائي ( وستتواادان دائمس  )ف سطين وا 

 6/9/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
 

 األمم المتحدة تطالب باإلفراج عن الفلسطينيين المعتقلين إداريا أو تقديمهم للمحاكمة .46
اءع نسرائي  بإطحق سراح الساناء طالبت األمم المتحدوع اليوم الثحث: نيويورن/محمد طارق 

 الف سطينيين المعتال ين نداريا في ساونها أو تالديمهم ل محا مة وفالا ل تشريعات الالانونية.
وقال المتحدث الرسمي جاسم األمين العام لألمم المتحدو استيفان دوغرين في مؤتمر صحفي جمالر 

ع االعتالال اإلداري في الساون المنظمة الدولية بنيويورنع نن "موقف جان كي مون من موتو 
اإلسرائي ية ليس سراع ب  يثيري جاستمرار مع الس طات اإلسرائي يةع وسو  تستمر األمم المتحدو في 

 يالدمون ل محا مة". نثارتهع ألن الناس نما أن يط ع سراحهم من السان أو
نيين أو محا متهم وفالا وأرد  قائح "نطالب نسرائي  بإطحق سراح المعتال ين اإلداريين من الف سطي

 ل تشريعات الالانونية".
 6/9/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 
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 لالستيطان بالضفة "يقوض حل الدولتين" "إسرائيل" بلجيكا: توسيع .47
وحدو  463أعربت ب ايكا عن ندانتها ل الرار اإلسرائي ي الالاتي ببناء : األناتول –بروكس  

 مشيرو نلن أن قذا الالرار "يالوض تدرياياس ادوى ح  الدولتين".استيطانية اديدو في التفة الغربيةع 
ع في  2016-9-6وعّبر نائب رئيس ما س الوزراءع وزير الخاراية الب ايكي ديدييه ريندرزع الثحثاء 

 بيان لهع عن معارتته ل ّسياسة االستيطانية لد)نسرائي ( ولاميع اإلاراءات المّتخذو في قذا االتااي. 
وزير الخاراية الب ايكي أن "قذي الالرارات )االستيطانية اإلسرائي ية( تؤثر تأثيراس خطيراس وأتا  بيان 

 ع ن أي نمكانية ل سحم وتالوض تدرياياس ادوى ح  الدولتين". 
وتم الوزير الب ايكي صوته لصوت االتحاد األوروبي في معارتته الشديدو لسياسة االستيطان من 

متخذو في قذا السياقع جحسب البيان. وقال نن ب ايكا "لن تعتر  جأي اانب )نسرائي ( والتدابير ال
 ع جاستثناء ت ن التي ت ون مالبولة من كح الطرفين".1967تغيير ع ن حدود 

 7/9/2016، فلسطين أون الين
 

 ألف فلسطيني ما يزالون نازحين عن منازلهم في قطاع غزة 65األونروا:  .48
ألف ف سطيني ممن فالدوا مأواقم نتياة  65"األونروا" نن "حوالي قالت وكالة  :سعد الدين نادية-عمان

 ع تد قطاع غزوع ما زالوا نازحين عن منازلهم".2014العدوان اإلسرائي يع في العام 
 100ألف ف سطينيع من نامالي  65وفي تالرير أصدرته "األونروا"ع أمسع أوتحت جأن "حوالي 

 35لتي تعرّتت ل تدمير ال  ي أو الازئيع بينما تمكّن %ألفع لم يتمكنوا من العودو نلن منازلهم ا
 منهم فالط من العودو نلن منازلهم".

واعتبرت أن األسجاب الرئيسة وراء نعاقة تسريع عم ية اإلعمار تتمث  في "التموي ع ووصول وتدفع 
 المواد )رفع الحصار( والتخطيط والتنسيع مع الاهات المعنية الف سطينية".

تالرير "األونروا" نلن الوتع العام لالطاع غزوع مفيداس جأن "نسجة الجطالة المرتفعة في  نلن ذلنس تطرق 
في المائة بين فئة الشجابع تؤدي نلن انتشار  61في المائة ونحو  41,5غزوع والمالدرو جما معدله 

 اليأس والخو  من المستالب  نتياة ل صراعات المت ررو والحصار والذي دخ  عامه العاشر". 
د جأن "رفع الحصار يعّد شرطاس أساسياس لتسريع عم ية تعافي الالطاعع وفتح آفاق أوسع لفرص وأ 

 العم  ل شجاب في غزو". 
وبين أن "األونروا" تسعنع من خحل ندارتها ل عديد من البرامج المرتجطة جفرص العم ع توفير فرص 

 مناسب". الائ ف سطينيع في حال توفّر الدعم ال 45,879عم  مؤقتة لحوالي 
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ورأى التالرير أن "زيادو أعداد الطحب في مدارس األونرواع فتحس عن النمو السكاني جشك  عام 
 يتع المزيد من التغوط ع ن برامج وخدمات األونروا".

 7/9/2016، الغد، عّمان
 

 األبيضمبادرة سالم قبل مغادرته البيت  أوباماتوقعات بأن يطلق  .49
( ع ن وسائ  اإلعحم األميركية احتمال 2016أي ول  5دد )االثنين ماددا تر  :عريالات سعيد-واشنطن

سرائي  قب  نهاية واليته  قيام الرئيس األميركي جاران أوجاما جالدفع نحو عم ية سحم بين الف سطينيين وا 
 المالب  واستحم الرئيس األميركي الاديد مالاليد البيت األبيض. 2017كانون الثاني  20يوم 

تشرين الثاني  8فتراض ع ن أن الرئيس أوجاما سينتظر لما جعد االنتخاجات الرئاسية يوم ويالوم قذا اال
المالب  بين مرشحة الحزب الديمالراطي قيحري ك ينتون ومرشح الحزب الامهوري دونالد ترامبع 

 وذلن تانجاس ل تسبب في مشا   محتم ة ل مرشحة الديمالراطية ك ينتون.
 6/9/2016القدس، القدس، 

 
 نكتاد": االقتصاد الفلسطيني نصف حجمه الحقيقي بسبب االحتاللو أ" .51

المتحدو حول التاارو والتنمية جشأن المساعدو  األممأ   ب(: كشف التالرير السنوي لمؤتمر )-انيف
من دون االحتحل  األق اقم جمرتين ع ن “االقتصاد الف سطيني سيكون  أنل شعب الف سطيني 

 ”.اإلسرائي ي
معدل غير كا  لرفع دخ  الفرد الذي يجالن “وقو  %3.5مو االقتصاد الف سطيني كان ن 2015وفي 

 كما ااء في التالرير. 2013اق  من مستواي في 
 محجطة. اإلسرائي يليها التالرير حول عواقب االحتحل نوالنتائج التي توص  

 األولنالثحثة  شهراألخحل  نسرائي في التفة الغربية تااوز عدد المنازل الف سطينية التي دمرتها 
 .2015ع ما دمرته من منازل طي ة العام 2016من العام 

 نلن اإلسرائي يينمستوطنة اديدو في التفة الغربية ما يرفع عدد المستوطنين  142وقنان اليوم 
 خمس عدد السكان الف سطينيين.

 لف سطينية.تفرض ترائب مرتفعة ادا ع ن الواردات ا اإلسرائي يةالامارن  ننوقال التالرير 
يعانون من  %66الف سطينية المحت ة عاط ين عن العم  و األراتيمن سكان  %25كان  2015وفي 

 نالص في الغذاء.
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مساعدو  نلنمن السكان جحااة  %73و 2015في  %38وفي قطاع غزو وص ت نسجة الجطالة نلن 
 غذائية.

ال هرباء في الالطاع مع  زمةأمن  2014وفاقم الحصار وتوقف محطة غزو ال هربائية عن العم  في 
 عواقب عديدو كما ااء في التالرير.

 م يون لتر من المياي المبتذلة المعالاة ازئيا في المتوسط. 90لالاء يوميا نحو نجالتالي يتم 
 أنشهرا كما  18 نلنومن الناحية الطبية فان مه  االنتظار لجعض العم يات الاراحية قد تص  

 8نلن  6من المنازل تت الن المياي  %70من  وأ ثرات ال تعم  ايدا المعدات الطبية في المستشفي
 ك  أربعة أيام. أوساعات ك  يومين 

في غزو وارتفعت  األطفالخحل نصف قرن زادت نسجة الوفيات بين  األولنوذكر التالرير انه ل مرو 
 .2013و 2008والدو بين عامي  ألفل    20.3 نلن 12من 

 جاإليدزعو غير مسبوقة ونادرو ولم تسا  سوى بين الماموعات المصاجة ظاقر  ننها“وتاجع التالرير 
 .نفريالياخصوصا في 

 من الف سطينيين.” األخرى والمياي والموارد الطبيعية  األراتيمصادرو “كما انتالد الخبراء 
توسيع "و” الممت  ات و"قدموالس ع  األفرادوندد التالرير جالاليود المفروتة ع ن حرية تنال  

 .اإلسرائي يالمح ية واالعتماد جشك  كبير ع ن االقتصاد  األسواقوتفتيت  اإلسرائي يةطنات المستو 
تشويه بنية االقتصاد “قنان عم ية متواص ة لتفكين الزراعة والصناعة ما ساقم في  أنواعتبر 

 ”.الف سطيني
 6/9/2016، رأي اليوم، لندن

 
 ضًا عن ندرة الشبابفتيات في دمشق يعملن في المقاهي والمحالت... تعوي .51

مع غياب الراال عن أسرقم في دمشع وقارو نسجة كبيرو من الشجاب نلن خارج ": الحياو" –دمشع 
الجحد وتيع األحوال المعيشيةع ازدادت ظاقرو غير مألوفة في مناطع سيطرو النظامع وقي ارتفاع 

نت حكراس ع ن الراالع كونهن نسجة مشاركة اإلناث في األعمال اليومية وممارستهن أعماالس كثيرو كا
 أصجحن فاأو المعي  األساسي لألسرو.

ع ن طريع حي الزاقرو الاديدو انوب دمشعع انتشرت أخيراس وفي شك  الفت المالاقيع وأول ما 
يستالب  الزبائن ع ن بواجاتها فتيات ال يتااوز عمر الواحدو منهن الثامنة عشرو. الجعض منهن يالمن 

أخريات محجس فيها نوع من الحشمةع يالمن جالترحيب جالزبائن ومرافالتهم نلن جارتداء محجس سافرو و 
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أن يختاروا طاولة يا سون ع يهاع ومن ثم ت بية ط جاتهم والتردد ع يهم بين الحين وا خر نلن أن 
 ينهوا ا ستهم... ثم قجض قيمة الفاتورو والجالشيش )اإل رامية(.

الاينز وقميصاس طويحسع وتبدي ابتسامات في واه الزبائنع نحداقن كانت ترتدي حااجاس وبنطاالس من 
رداس ع ن سؤال عن سبب الحال « خ يها هلل»كان واتحاس أنها مصطنعةع اختصرت ناابتها جك متي 

التي قي ع يهاع مع أن قذي المهنة كانت حكراس ع ن الشجاب. وجعد أن ا بت كأساس من الشايع ومن 
« المعي  الرئيسي»كونها جاتت وأمها « مابرو»جس دموعهاع أنها ثم نرك ية )شيشة( أوتحت وقي تح

لثحثة أطفال نزحوا معها من ريف حمصع نثر تدمير الالصف منزلهم وقتائه ع ن والدقا وأخوين 
 أ بر منها.

ألف ليرو سورية في الشهرع  25ال يتعدى الد»وال تخف الفتاوع أن ما تتالاتاي من صاحب المالهن 
يعطونها « محترمين. طيبين»ع قب  أن ت فت نلن أن قنان «يشة شخص واحدويكاد ال يكفي لمع

مع ما تحص  ع يه والدتي مالاب  تنظيف المنازل بين الحين وا خر نتدبر »ع وتتيف: «ن رامية»
 «.أمورنا

ألفع فيما قدرقم  300 جحواليوُتالدر األمم المتحدو عدد تحايا الحرب في األعوام الخمسة الماتية 
ألفاس. يتا  نليهم نحو م يون شخص أصيبوا  470السوري بد« السوري ألجحاث السياساتالمركز »

 بإعاقات مجاشرو وعشرات آال  المعتال ين.
وقالت فتاو أخرىع تعم  في مالهن جأحد أحياء دمشع الالديمةع وتمتد فترو عم ها من المساء وحتن 

ع «ها أحياناس من جعض الزبائنمتايالات تتعرض ل»منتصف ال ي ع ولم تاد حرااس في ال شف عن 
معظمهم شبيحة ويعتالدون جأنهم يستطيعون شراء شر  الناس... الوتع صعب ل غايةع »وتالول: 

ع قب  نشارتها نلن أن مسألة العودو نلن منزلها «ومتطرو ل عم  وتحم  تحرشاتهم ل ن لحدود معينة
 حالة الحأمن السائدو.في ظ  « قماس يومياس »في أطرا  العاصمة منتصف ال ي  تشك  لها 

وفي أسواق دمشع التااريةع جات من المألو  مشاقدو فتيات يعم ن في محال بيع األلجسة الااقزو 
الراالية والنسائية والسوبرماركت والح ويات والبوظة. ووفع تالارير صحافيةع كانت األرقام الرسمية 

المئة من قوو العم  السوريةع وأن  في 16تشير نلن أن عمالة النساء في سورية ال تشك  أ ثر من 
ع وارتفعت نلن التعف تالريجاس 1994في المئة عام  11.1نسجة الجطالة وص ت بين اإلناث نلن نحو 

 10,5في المئة وارتفعت نلن نحو  6,3. أما لدى الذكورع فالد كانت النسجة 2009و 2004بين عامي 
نوات الخمس الماتية ورغم ندرتها نال أنها في المئة خحل الفترو نفسهاع ل ن األرقام وخحل الس

 تراح تغيراس كبيراس لمص حة النساء جعدما أصجحت قطاعات كثيرو تط ب عامحت لسد الثغرات.
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اليوم وجعد أن قاارت نسجة كبيرو من الشجاب قرباس من الخدمة اإللزامية واالحتياطية في ايش النظام 
طرو النظام ي حظ أن األسواق واألما ن العامة تزدحم وندرو فرص العم ع جات المتاول في مناطع سي

جالنساء. ووفع ما نال ت التالارير عن خبير اقتصادي من دمشع رفض ال شف عن اسمه ألسجاب 
في  80أمنيةع فإن نسجة طغيان الطاجع األنثوي ع ن الذكوري في األسواق واألما ن العامة تص  نلن 

 المئة.
نساء في رفع نسجة األنشطة التي تالوم بها المرأو السورية مالارنة وكنتياة طبيعيةع ساقمت عمالة ال

في المئة كحد وسطيع وفع ما يالول الخبير االقتصادي. ويشير نلن أن قذي  40جالرا  جما يالارب 
في المئة نهاية العام الماتي وبداية العام الحالي نتياة لظرو  فرتتها  90النسجة ارتفعت نلن 
 الحرب ع ن الراال.

في العالد السادس من العمرع وقي أم ألربع فتياتع وأصيب زواها جط ع ناري في « محمود أم»
ظهري أدى نلن نعاقته عن الحركةع افتتحت جسطة لبيع ع ب الساائر أمام منزلها في نحدى اادات 

ع أن تعم  فتياتها في معم  أو مطعم ألن «من غير المعالول والمالبول»أحياء دمشع الغربيةع ألنه 
عندما تذقب نلن السوق من أا  شراء جعض الحااياتع ينشغ  عال ي »وأتافت: «. ّنا مخيفزم»

ويغ ي ق بي ع يهن حتن يراعن. الب د ما عاد فيها أمان. قين )قكذا( أفت  وأ سب يومياس ما يسد 
 «.رمع العائ ة

تغطية نفالات التي لديهما خمس فتيات وطف  ويعم  زواها موظفاس وال يكفي مرتجه ل« أم محمد»ل ن 
األسرو في ظ  االرتفاع الانوني المتواص  لألسعارع رأت وفتياتها أن يساعدن رب العائ ة وقن 

نصنع زقور اصطناعية جعد ا ب مكوناتها من ورشات عم  تعم  قي »داخ  المنزل. وتالول: 
أارو  ع ن رغم أن»وتاجعت: «. تستخدمها الفتيات« أقواس وشكحت شعر»بدورقا ع ن تثبيتها ع ن 

تصنيع الزقرو الواحدو أق  جال ي  من ليروع نال أن نتالان طريالة العم  سّرع من اإلناازع ويمكننا 
زقرو يومياس. قكذا نخفف نوعاس ما عن الزلمة )رب األسرو(. جحصة بتسند  500ماتمعين صناعة نحو 

 «.ارو
 6/9/2016، الحياة، لندن

 
 ا اإلقليميّ مكتب "حماس" في الجزائر قد يخترق جدار حصاره .52

 عدنان أبو عامر
آب/أغسطس خحل لالاء  29كشف نائب رئيس المكتب السياسّي لد"حماس" موسن أبو مرزوق في 

ع ن قناو "الجحد" الازائرّيةع أّن مكتجاس تمثي ّياس ل حركة افتتح في األّيام األخيرو في الازائرع من دون 
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لس طات الازائرّية بذلنع وحظي ط بها جالموافالة تحديد موعد دقيعع جعد أن قّدمت "حماس" ط جاس نلن ا
 والترحيب من الازائرع مع ناس تعيين الاليادّي في "حماس" محّمد عثمان مشرفاس ع ن المكتب.

ااء نعحن "حماس" خحل زيارو رسمّية لجعض قادتها ل ازائرع وقم: موسن أبو مرزوقع محّمد 
 31-25امة حمدانع استغرقت سّتة أّيام بين عثمانع ومسؤول العحقات العربّية في "حماس" أس

آب/أغسطسع التالن خحلها فاع ّيات رسمّية وحزبّية وشعبّية ازائرّيةع وعالد لالاءات شعبّية ومؤتمرات 
 صحافّية.

آب/أغسطسع بدعم الازائر شعجاس  31وأشاد أبو مرزوق في المؤتمر الصحافّي الختامّي ل زيارو بد
 مساعدو الف سطينّيين المحاصرين في غّزو.وحكومة لف سطين والمالاومة وج

ومن اهتهع قال أحمد يوسفع وقو المستشار السياسّي الّسابع لنائب رئيس المكتب السياسّي 
لد"حماس" نسماعي  قنّيةع لد"المونيتور"ع ع ماس جأن قنية وأبو مرزوق قما نائجا رئيس المكتب السياسي 

ناازاس لحماس: "نّن افتتاح الازائر لمكتب حماس ع  ن أرتها يعني اعترافاس رسمّياس منها جالحركةع وا 
سياسّياس كبيراس لحماسع رغم تعاليدات عحقاتها اإلق يمّيةع فالازائر ساحة كبيرو متعاطفة مع الشعب 

ع وأدركت حام تتامن الازائرّيين مع الف سطينّيينع 2006-2004الف سطينّيع وقد عشت قنان بين 
تها السياسّية وامعت التبّرعات المالّية لمساعدو الف سطينّيين تحت وسبع لحماس أن نّفذت أنشط

مظّ ة حركة ماتمع الس م الازائرّية الّتاجعة لإلخوان المس مين. ورغم أّن الس طة الف سطينّية قد تمارس 
 تغوطاس ع ن الازائر إلغحق مكتب حماسع ل ّنها لن تادي نفعاس".

ل س طة الف سطينية ع ن الازائرع رغم أن الس طة لم ااء كحم أحمد يوسف عن تغوط متوقعة 
تصدر موقفاس رسمياس نزاء افتتاح مكتب رسمي لحماس في الازائرع ل ن يوسف ربما يع م أن الس طة 
لن ترحب بخطوو الازائر اإلياابية تااي حماسع مما قد يدفع الس طة لممارسة التغوط ع ن 

ساحة الازائرية ال بيرو التي تظهر تأييدا كبيرا الازائرع خشية أن تنافسها حماس في قذي ال
 ل ف سطينيين.

ليست عحقات "حماس" والازائر وليدو الّ حظة. لالد زارقا قادو الحركة ساجالاسع أبرزقم رئيس مكتبها 
ووزير الداخ ّية السابع في حكومة "حماس"  2007السياسّي خالد مشع  في آذار/مارس من عام 

. كما زارقا قادو "حماس" معاس في أّيار/مايو من عام 2009نيو من عام فتحي حماد في حزيران/يو 
ع وقم: وزير الخاراّية الف سطينّي السابع محمود الزّقارع الناطع السابع جاسم حكومة "حماس" 2011

 طاقر النونوع وعتو الما س التشريعّي عن "حماس" صحح البردوي .
ع حين رفتت في 2009-2008رب نسرائي  ع ن غّزو وااء موقف الازائر داعماس لد"حماس" خحل ح

اعتجارقا حركة نرقابّيةع فيما طالب المتحّدث جاسم "حماس" سامي  2009كانون الثاني/يناير من عام 
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ع جفتح مكتب رسمّي ل حركة في الازائرع است ماالس لدعم 2013أبو زقري في أّيار/مايو من عام 
 الازائر ل التّية الف سطينّية.

مدرسة جاسم الشيخ محفوظ النحناحع وقو مؤّسس  2013ومة "حماس" جغّزو فأنشأت في عام أّما حك
لتالديم  2014حركة ماتمع الس م الازائرّية. كما توافدت قواف  الّتتامن الازائرّية مع غّزو في عام 

ع 2010المساعدات اإلنسانّيةع فتحس عن المستشفن الازائرّي التخصصي اّلذي افتتح جغّزو في عام 
ويعالج مئات آال  المرتن الف سطينّيينع وقو مدعوم من امعية الع ماء المس مين الازائريينع وقي 

 مؤسسة غير حكومية ازائريةع وترتجط جعحقات ايدو مع حماس.
وأثار نعحن "حماس" عن فتح مكتبها في الازائر ردود فع  نسرائي ّية وف سطينّيةع فالد عّبر نائب 

آب/أغسطس عن  30في األمم المّتحدو دافيد رويت عبر صفحته ع ن "تويتر" في  السفير اإلسرائي يّ 
 انزعااه من ذلنع واصفاس خطوو الازائر تااي "حماس" جالنجأ المال ع والمزعج.

وقال مسؤول في وزارو الخاراّية الف سطينّية في رام ي لد"المونيتور"ع رافتاس كشف قوّيته: "نّن الس طة 
ع جالرارات الازائر اّلتي تحترم حصرّية تمثي  الف سطينّيين جالسفارو الف سطينّية لديهاع الف سطينّية تث

اّلتي ترعن مصالح اميع الف سطينّيين في الازائر ع ن اختح  انتماءاتهم السياسّيةع والس طة 
تمثي  الف سطينّية اّلتي ال تتدّخ  في شؤون أّي دولة عربّية معنّية أيتاس جأاّل يحدث نربان في 

 الف سطينّيين في أّي قطر عربّي شاليع".
قذي اإلااجة الديب وماسّية من المسؤول الف سطينّيع شرحها الناطع جاسم "فتح" أسامة الالواسميع حين 

آب/أغسطس: نّن حماس نن سعت من خحل افتتاحها مكاتب في أّي دولة لت ون بديحس  30قال في 
تااوز خطاس أحمر في السياسة الف سطينّيةع وكّ  محاوالت عن منّظمة الّتحرير الف سطينّية فهي ت

 حماس لشطب المنّظمة قي ركض وراء السراب.
أي ول/سبتمبر ع ن موقع "الازائرّية لألخجار" أن يكون  1وتوّقع ال اتب الازائرّي عبد الحفيظ العّز في 

الّححالةع في نطار تالارب سماح الازائر لحماس جمزاولة نشاطها ع ن أراتيها له س س ة من الالرارات 
 اديد بين الازائر والحركات الّتاجعة لاماعة اإلخوان المس مين.

وبدوريع قال أستاذ الع وم السياسّية في اامعة األزقر جغّزو نااي شراب لد"المونيتور": "نّن موافالة 
نااز  سياسّي الازائر ع ن فتح حماس مكتبها قنانع خطوو متالّدمة من األولن تااي األخيروع وا 

لحماس ع ن الصعيد اإلق يمّيع فالمكتب يمنح الحركة نافذو ل ّتواص  مع الرأي العام الازائرّي جحرّية 
أ ثرع ل ّن حماس مطالجة جأاّل تتااوز دور السفارو الف سطينّية قنانع ألّن الس طة الف سطينّية قد 

منافسة الحركة لها في تمارس تغوطاس ع ن الازائر جسبب قرارقا اإلياابّي مع حماسع خشية 
الساحة الازائرّيةع مّما قد يدفع جالازائر نلن تالديم توتيحات ل س طة لعدم نخافتها من قذي الخطوو 
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تااي حماسع ع ماس جأّن نااح عم  مكتب حماس في الازائر مرقون جالدرتها ع ن تالديم نفسها 
 ت اإلسحم السياسّي".كحركة وطنّية ف سطينّية ل ازائرّيينع أ ثر من كونها أحد تّيارا

 
 ينقسم تمثيل "حماس" في الدول العربّية واإلسالمّية إلى ثالثة أنواع:

األّول: دول تستتيف مكاتب تمثي ّية لد"حماس" ع ن أراتيها كتركياع قطرع انوب نفريالياع لبنانع 
 نيرانع اليمنع والسودان.

ي الدول ع ن خصومة مع اماعة الثاني: دول ترفض نقامة مكاتب ل حركة ع ن أراتيها ألّن قذ
 اإلخوان المس مين وتعتبر "حماس" أحد مكّوناتهاع كمصر واألردن والسعودّية.

الثالث: دول مث  نندونيسيا رفتت ط جات جفتح مكتب لد"حماس" في كانون األّول/ديسمبر من عام 
 ع ألّنها تاليم عحقات مع الس طة الف سطينّيةع وليس الّتنظيمات.2014
ع رغم االحتفاء اّلذي تشعر جه "حماس" نزاء موافالة الازائر ع ن استتافتها رسمّياس ع ن وأخيراس 

أراتيها عبر مكتب تمثي ّيع ل ّنها رّبما تع م أّن الازائر قد ت ون أمام س س ة من التغوط اإلق يمّية 
ت اّيدو مع عدد والدولّيةع جسبب خطوتها اإلياابّية تااي "حماس"ع وقي الحركة اّلتي ال تمت ن عحقا

من دول اإلق يم والعالمع ويصّنفها جعض الدول جأّنها نرقابّيةع ومن قذي الدول الواليات المتحدو 
واالتحاد األوروبيع مّما قد ياع  الحركة حريصة ع ن عدم زيادو التغوط ع ن الازائرع بتنسيع 

 زائر معها.خطواتها معها ع ن مدار الوقتع لتشايع دول أخرى ع ن أن تحذو حذو الا
 6/9/2016المونيتور، 

 
 المصالحة الفتحاوية: ما فات القاهرة وعّمان .53

 صالح النعامي
يكتسب مخطط وزير الحرب الصهيونيع أفيغدور ليبرمانع المع ن الهاد  نلن نيااد "قيادو ف سطينية" 

ي ونواجه لتأييد بدي ة في التفة الغربيةع زخماس متزايداسع جعد انتمام مزيد من وزراء اليمين الصهيون
قذا المخطط. ونظراس ل ادية التي تتعام  بها ت  أبيب معهع فالد تالّرر أن يتم قريجاس عالد ا سة خاصة 
ل ما س الوزاري المصغر لشؤون األمن لجحثه. ويستدل من س س ة المالاجحت التي أاراقا ليبرمان مع 

نلن العودو جالف سطينيين نلن مرح ة ما المراس ين العسكريين اإلسرائي يينع أخيراسع أن المخطط يهد  
قب  ظهور "الوطنية" الف سطينيةع عبر تصميم البيئة السياسية الداخ ية في التفة الغربيةع لتخدم 
أقدا  اليمين الصهيوني المتطر ع من خحل نعادو ننتاج نسخةم أخرى من "رواجط الالرى" العمي ة 

ع ثمانينيات الالرن الماتيع لموااهة منظمة التي عم ت حكومة مناحيم بيغن ع ن تشك ها مط 
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" ف سطينية مح ية متحّررو من أية التزامات وطنيةع ت ون فالط  التحرير. يريد ليبرمان ب ورو "قياداتم
طرفاس في اإلشرا  ع ن ندارو الشؤون الحياتية ل ناسع جما يتمن استمرار االحتحل من دون أي 

 شك  من الممانعة الف سطينية. 
ليبرمان تسويغ مخططه قذا بتحمي  رئيس الس طة الف سطينيةع محمود عجاسع والمالربين  وقد حاول

منهع المسؤولية عن تدقور األوتاع االقتصادية في التفة الغربيةع واتهمهم بتأسيس "منظومة فسادم 
(. ول تدلي  ع ن أنه قطع شوطاس 8-28ال تتمن نصحح األوتاع االقتصادية المتدقورو" )قآرتسع 

وتع قذي الخطة موتع التنفيذع ادعن ليبرمان أنه أارى لالاءاتم مع عدد كبير من راال  في
األعمال الف سطينيينع وينوي عالد لالاءاتم مع "أ اديميين وسياسيين"ع لتااوز قيادو الس طة 
الف سطينيةس ناقين عن أمري بتدشين موقع نخجاري جالعربية تاجع ل ايشع بهد  تحسين قدرو نسرائي  

نال  الرسائ  المجاشرو ل امهور الف سطينيع ل سر احت ار الس طة والفصائ  الف سطينية ل فتاء  ع ن
 اإلعحمي الف سطيني. 

ل نع ع ن الرغم من أن ليبرمان مّهد لمخططه قذا جمهاامة عجاس وشيطنتهع فإن أقم ما يمكن 
فع ع يتمث  في أنه غير استخحصه من ام ة المالاجحت التي أاراقاع والخطوات التي شرع بها جال

مستعد ل تعام  مع أية قيادوم ف سطينيةمع تتبنن أي سالفم من المطالب الوطنية الف سطينيةع ولو من 
جاب رفع العتب. من قناع قنان ما يدل  ع ن أن ليبرمان قد ترااع عن فكرو االستعانة جمحمد 

غاية ل دفع جه نلن رأس الهرم دححنع المفصول من حركة فتحس ع ن الرغم من أنه كان متحمساس ل 
 الاليادي في الس طة خ فا لعجاس. 

ويعود التحول في موقف ليبرمان من مكانة دححن المستالب ية في النظام السياسي ل س طة الف سطينية 
 نلن سببين رئيسيين: 

ية من أوال: اقتناعه جما أامعت ع يه محاف  التالدير االستراتياي في الايش واالستخجارات اإلسرائي 
أن الف سطينيين لن يختاروا جعد عجاس نال شخصيةس "متطّرفة"ع أو ع ن األق  تتبنن سالف مطالب 
أع ن من الذي ظ  عجاس متمسكاس جه. ثانياس: ندران ليبرمان أن البيئة السياسية الداخ ية في نسرائي  

ث  الف سطينيينع ال تسمح بتمرير أية خطوات سياسيةع يمكنها أن تعّزز من مكانة أية قيادو تم
وتتشبث جأي سالفم من المطالب الوطنية. ومما يدل  ع ن قذا الواقع حاليالة أن جعض الوزراء والنواب 
الصهاينة يعترتون ع ن خطة ليبرمانع ألنها تتمنت نعادو انتشار قوات االحتحل في جعض 

 مناطع التفةع من أا  تحسين فرص بروز "الاليادات" المح ية. 
ّرن ليبرمان يأتي في وقتم يبذل ك  من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وم ن المفارقة أن تح

األردن عبد ي الثاني اهوداس كبيروس لتحاليع مصالحةم فتحاويةم داخ يةمع تمهيداس لمرح ة ما جعد عجاس. 
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في  وقد أسفر التحرن المصري األردني المشترن الذي ب غ ذروته في لالاء السيسي وعبد ي الثاني
الالاقرو قب  أيامع عن بوادر لتحاليع قذي المصالحةع تتمث  في سيادو لغة تصالحية بين معسكري 
عجاس ودححنع نلن اانب تالديم حركة فتح قوائم موحدو لخوض االنتخاجات المح ية في التفة 

 الغربية وقطاع غزوع وسماح الس طة جعودو جعض مالربي دححن نلن التفة. 
ار الرئيس المصري والعاق  األردني لتحاليع المصالحة الفتحاوية ااء جسبب من الواتح أن استنف

الموقف العدائي لنظامي الحكم في الالاقرو وعّمان من اماعة اإلخوان المس مينع والخو  من أن 
تفيد حركة حماسع وقي امتداد ل اماعةع من حالة االنالسام الفتحاويع فتفوز في االنتخاجات المح ية 

والتشريعية التي يفترض أن تنظم في حال غادر عجاس مشهد األحداث. في الوقت ذاتهع  ثم الرئاسية
السيسي وعبد ي الثاني معنيان بواود قيادو ف سطينية "معتدلة"ع مستعدو ل تعايش مع السالف الذي 
تسمح جه حكومة اليمين المتطّر  في ت  أبيبع خشية أن يفتي الصدام بين نسرائي  وقيادو 

ة تعبر عن آمال الشعب الف سطيني وطموحاته نلن تجعاتم تؤثر ع ن نظامي الحكم في ف سطيني
 األردن ومصر. 

من الواتح أن الفش  سيكون مصير خطة ليبرمان وتحّرن عّمان والالاقرو ع ن حد سواءع فح حااة 
ا يسعن لتدبيج ال  ماتع لتبيان أن الف سطينيين لن يالب وا قياداتم تتااق  حالوقهم الوطنيةع كم

ليبرمان. كما أنهمع في المالاب ع لن يمنحوا شرعيةس ألي قيادوم تساعد نسرائي  ع ن مواص ة استراتياية 
ندارو الصراعع كما يهد  تحرن السيسي وعبد ي الثاني ال ذين في وسعهما محاصرو "حماس"ع 

الف سطينيع عبر وتال يص شعبيتها من خحل مساعدو خصومها في "فتح" ع ن تالديم نناازات ل شعب 
توظيف األردن ومصر أوراقهما المهمة لدى نسرائي ع والتغط ع ن حكومتها لتغيير تعاطيها مع 

 الالتية الف سطينيةع جما يتفي صدقيةس ع ن برنامج حركة فتح السياسي في نظر الف سطينيين. 
تياية مع ل نع في حال واص ت مصر واألردن التعاون األمني واالستخجاري والشرا ة االسترا

نسرائي ع في وقت تصادر األرض الف سطينية وتستوطنها وتهّود الالدسع فإن قذا نسهام غير مجاشر 
 في تعزيز خصوم "فتح".

 7/9/2016، العربي الجديد، لندن
 

 زمن ما بعد الفصائل .54
  أسامة مصالحة

لفصائ  الف سطينية االنتخاجات الب دية منزوعة الالوو وجح حي ةع حالها حال ك  ا نلنتذقب حركة فتح 
 وانتهاءس جفصائ  ال يزيد عدد أتجاعها عدد أصاجع اليد الواحدو أو أق .« حماس»األخرىع بدءاس بد 
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ع الُمعدم والمتطهد والمشرد والمالهورع «الف سطيني العادي»الفصائ ع حيث جات -أنه زمن ما جعد
مهترئة نظرو ارتياب وسخريةع ت ن التركيجات السياسية ال نلنفي الشتات والمنفن والوطنع ينظر 

متسائحس عن ادوى واودقا ومعنن جالائهاع بخاصة جعدما جات لت ن التركيجات خطاب ايديولواي 
يذقب في اتااي وأداء سياسي يذقب في اتااي متادع مخ فاس وراءي حالة من الشيزوفرينيا السياسية 

 والوطنية الحادو.
الف سطيني »راماهاع وقي لهذا لم تعد قادرو ع ن التالدم بد الواقع أن الفصائ  الف سطينية لم تحّدث ب

األمام: فها قو المخيم الف سطيني في سورية يتعرض لحقتحع والتشريد  نلنمتراس واحداس « العادي
والنفي من اديد. والمخيم الف سطيني في لبنان ليس في حال أحسن حتن لو بدا ل ناظر من جعيد 

ون جالفايعة واأللم والفالرع ومسيج جحصار أبدي ال ينتهي. أما التفة غير ذلن. أما قطاع غزو فمسك
 فأشجه ما ت ون جسفينة مثالوجة تخوض لااج الجحر جح أشرعة وال آفع وال قجطان.

 -وقو ما ال تنفيه المصادر المط عة في الغر  المغ الة -يالول الشارع الف سطيني في الداخ  المحت 
 انتخاجات ب دية ُطبخت جسرعة وع ن عا . نلنينيين ع ن الذقاب أن الدول المانحة أابرت الف سط

الغراجة في األمر أن قنان حماسة ميتافيزيالية فصائ ياس غير مفهوم وغير مبرر يالف خ ف الحمحت 
السائدع لدى الاميعع يالول نن انتخاجات ب دية تحت االحتحل ال يمكنها  االعتالاداالنتخابيةع ع ماس أن 

 كيان ف سطيني صوري قش ال قيمة فع ية له. أن تسفر نال عن
في صيغة اديدوع وأن « رواجط الالرى »الجعض يعتالد أن األرض صارت ممهدو إلعادو نحياء 

ننشاء ماالس ب ديات تالوم الدول المانحة بتموي ها مجاشرو من دون  نلناالنتخاجات الب دية ستفتي 
وتع الذي سُيفهم ع ن أن الس طة الوطنية المرور جالنوات وزارية رسمية ف سطينية أو غيرقاع ال

المناطع »التالاعد قريجاس. األخطر من ذلن ك ه قو الحديث الدائر حول  نلنالف سطينية قد ُتحال 
سيتم منحها « األمر الواقع»قبول  نلنع جمعنن أن الب ديات التي ستنزع «الرمادية»وت ن « الختراء

فست ابد شظف العيش وقد يص  « األمر الواقع»سات اوائز مالية مازيةع أما ت ن التي ترفض سيا
قد يعني قذا «. غير البرغماتية»أن تعاقب في شك  اماعي ع ن اختياراتها  نلناألمر بها الحالاس 

 استيرادع أو جاألحرى استنساخع تاربة غزو في جعض مدن وقرى التفة جطريالة أو جأخرى.
من يالرأ خرائط «. مهد الحتارو اليهودية»ربية يعتالد التوراتيون من اإلسرائي يين أن التفة الغ

المستوطنات في التفة جطريالة ع مية يعر  أن البنية التحتية التي أنشأقا االحتحل قنان قي بنية 
ك   نلندائمة ولن ت ون معروتة ل تفاوض أو التفكين: البنية التحتية تأسست لاليادو مشروع يمتد 

 الشرق العربي.
 قم. ومن سيربح االنتخاجات سيكون الخاسر األ بر.التفة في خطر حاليالي دا 
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سان كبير غير ذي ص ة. نذا ما خسرنا التفة  نلنلالد ناح االحتحل اإلسرائي ي في تحوي  غزو 
واودي لنا في الشرق. ولن ت ون السفن جانتظارنا عند « موطئ قدم»الغربية نكون خسرنا آخر 

 ابها. ُترى ماذا نحن فاع ون!؟الشواطئ. حتن المنافي الجاردو بدأت تغ ع أبو 
 7/9/2016، الحياة، لندن

 
 للعرب.. دون مقابل "أرض إسرائيل"ن يقّدم جزءًا من ليبرما .55

 آريه الداد
في نهاية تموز الماتي قال وزير الدفاعع افيغدور ليبرمانع ننه يعد خطة "العصي والازر" لتشايع 

لسامرو". أنا أيتاس أؤمن جان تربات شديدو ل   المعتدلين ومنع العم يات في أوساط عرب "يهودا" و"ا
. يحتم  أيتاس أن يكون منح وأخحقيةعم ية  األ ثر" قي السياسة اإلرقابمن يجادر أو يمارس "

" قو سياسة عم يةع وان لم ت ن أخحقية. فح يعال  أن اإلرقابتسهيحت وامتيازات لمن يمتنع عن "
طنين الذين لم يغتصبوا أو يالت وا في السنة المالية تمنح الحكومة تخفيتات في التريجة ل موا

 .األخيرو
حتن لو تااق نا المسألة األخحقية في قذا النهجع يادر بنا أن نرااع عناصري. فاذا كانت قنان قرية 

لالاء الحاارو والزاااات الحارقةع ف ع ه من المادي منحها تسهيحت ما نيمنع مسؤولوقا شجابها من 
ااز ومنح تصاريح عم  وتاارو. وينجغي حرمان ب دو عربية تخرج "المخربين" من حو  نزالةفي شك  

 أصجحتالعديد من الالت ة  أط التقذي االمتيازات. ول ن كما قو معرو  فان الواقع مرن. مدينة 
قادئةع والعكس أيتاس. قرية قادئة تصجح عشاس ل دجابير. وجالتالي ثمة منطع في نهج "العصا 

الب دو العربية يشتغ ون  أبناءبدأ  نذا. األنفاريار موقفاع قكذا تع منا في تدريب  والازرو". الموقف
بد"االرقاب" فنحن أيتاس سنغير ردود فع نا جما يتناسب مع ذلن. كتب ك مان ليجسكن في قذي 
الصحيفةع عشية السبتع عن ليبرمان الذي قرر منح امتيازات لمدينة بيت ساحور العربية رغم 

المخربين" ال ثيرين الذين خراوا منها. قد يكون يتحدث عن "العصا والازرو"ع ول نه العم يات و"
 عن طبيعة الازرو. أتحدثعم ياس يمنح الازرو جالذات لد"المخربين". وبودي أن 

 أيمستشفن خارج نطاق المدينةع في المنطالة "ج"ع  نقامةيالر لب دية بيت ساحور  أنيعتزم ليبرمان 
دولةع في المكان الذي كان  أراتياد تحت السيطرو اإلسرائي ية ال ام ةع ع ن في المنطالة التي تو 

"شدما"ع الذي كان يط  ع ن الطريع المؤدي من ب دات  اإلسرائي يفيه في الماتي معسكر الايش 
المعسكر.  اإلسرائي يالالدس. في بداية االنتفاتة الثانية قار الايش  نلنشرق "غوش عتصيون" 

وبدأ العرب يالتحمونهع وفالط نشاط ماموعة "نساء في األختر" برئاسة ناديا مطر نوع من الهروب. 
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ويهوديت كتسوفارع التي قامت بنشاطات متواص ة في المعسكر المهاورع دفعت الايش اإلسرائي ي 
العودو والن مراجطة قوو عسكرية في المنطالة. اما ا ن فيعتزم ليبرمان اعطاء المنطالة ل عرب.  نلن

 لازروع من ناحيته.نوع من ا
ول ن قذا قرار سياسيع وليس أمنيا. فه  ال يفهم ما الفرق بين التسهيحت في الحركة والتااروع وقي 

مبنن عام؟ فه  الفع  غير قاب  ل ترااع!  إلقامةامتيازات قاب ة ل ترااعع وبين التنازل عن ارض ما 
لماتيع فح يمكن لدولة نسرائي  نذ حتن لو عادت بيت ساحور لتصجح عش دجابير كما كانت في ا

المدنيةع التي  اإلداروأن تصادر مستشفن من العرب. ك  العالم سيصخب ويثور! ال شن عندي جان 
تأييدا ل عرب في نسرائي ع قي التي اقترحت ع ن ليبرمان قذا الفع   األ ثراحدى الهيئات  أصجحت

 أبداأيتاس يتغطون. لم يكن ل يبرمان قم  واألوروبيون الذي ال يمكن الترااع عنه. األميركيون 
عحمته التاارية الفارقة. يحتم  أن يكون ا تفن برسم  أصجحالصبر ع ن التفاصي ع وقصر نفسه 

لحنشغال جالتفاصي . والشيطان يواد في التفاصي . ول ن  اإلدارويدا حرو لتجاط  وأعطنالسياسة 
المسؤولية. ينكب ليبرمان ع ن تطوير صورته دون رقاجة ال يعفيان من  الصححياتاالقمال واعطاء 

من ك  راال "السحم ا ن" معا. فالد رواوا لد"االرض  أ ثرالصالريةع ول نه عم يا يحسن ل عرب 
 ليبرمان فيعطي أرض "جحد نسرائي " ل عرب مالاب  ال شيء. أمامالاب  السحم" 

 "معاريف"
 7/9/2016األيام، رام هللا، 
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