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 .. وحماس ترفض القرار وتعّده مسيَّسا  وقف االنتخابات المحليةب العليا تصدر قرارا  العدل محكمة  .1

يوم الخميس،  قررتمحكمة العدل العليا، ، عن وفا، أن 8/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، ذكرت 
المقبل، إلى حين البت في  األولفي الثامن من تشرين  إجراؤهاوقف االنتخابات المحلية، المقرر 

 طعن تقدمت به خمس قوائم شطبتها لجنة االنتخابات المركزية.
ونظرت هيئة مؤلفة من ثالثة قضاة، برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية كل من القاضي 

فيق زهد، بطعن تقدمت به القوائم الخمسة ضد قرار لجنة االنتخابات مصطفى القاق والقاضي ر 
المركزية شطب ترشحها، وبعد سماع مرافعة وكيلها المحامي نائل الحوح، قررت المحكمة وقف 

الجاري لسماع مرافعة  أيلول/ سبتمبر 21االنتخابات لحين البت نهائيا في الطعن، وحددت في 
 النتخابات المركزية، والحكومة، ووزير الحكم المحلي.وبينات المستدعى ضدهم: لجنة ا

 أييخص االنتخابات المحلية، من  إجراءأي  أووبموجب قرار المحكمة، يحظر اتخاذ أي قرار 
 جهة، بما في ذلك لجنة االنتخابات المركزية، ووزارة الحكم المحلي.

دين، وعضوية القاضيين: ناصر ال إيمانكما عقدت هيئة المحكمة جلسة أخرى، برئاسة القاضية 
حلمي الكخن، وهاني الناطور، للنظر في طعن تقدم به المحامي نائل الحوح بصفته الشخصية، 

المقبل، نظرا لعدم توفر  األول/ أكتوبرتشرين  8االنتخابات المحلية في  إجراءبقرار الحكومة 
 .األولتشرين  4ن ليوم الظروف المالئمة إلجرائها في هذا الموعد، وقررت تأجيل النظر في الطع

تباليغ للجهات المستدعى  إصداروجاء في قرارها في الطعن الثاني، الذي تلته القاضية ناصر الدين "
 لغائه".إالقرار المطعون به، وعدم مانعية  أسبابضدها بتبيان 

ية، وجاء في مرافعة المستدعي لتبيان أسباب الطعن انه لم يتم التحضير الكامل للعملية االنتخاب
حيث ال توجد رقابة قضائية شرعية في قطاع غزة لتمكين المرشحين والناخبين من استخدام حقهم 

 أمنية أجهزةالقضاء للطعن في قرارات لجنة االنتخابات، كذلك عدم وجود  إلىالقانوني باللجوء 
الدعاية شرعية في القطاع تحمي الناخبين والمرشحين، وتؤمن سالمة العملية برمتها، بما في ذلك 

 االنتخابية.
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كما تضمنت أسباب الطعن استثناء القدس، بحكم الواقع، من االنتخابات، خالفا لقرار مجلس الوزراء 
 بإجرائها في األراضي الفلسطينية كافة.

لجنة االنتخابات ، أن رام هللا، من 8/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا( ونشرت
ا تلقت قرار محكمة العدل العليا في رام هللا، يوم الخميس، الذي ينص على وقف المركزية، قالت إنه

 قرار مجلس الوزراء بإجراء االنتخابات المحلية مؤقتا، لحين البت في الدعوى المرفوعة أمامها.
وبناء عليه، أعلنت اللجنة أنها أوقفت جميع إجراءاتها المتعلقة باالنتخابات المحلية بشكل فوري، بعد 
أن عملت اللجنة على مدى أكثر من شهرين إليجاد بيئة صالحة لالنتخابات، تمكننا من إجراء 

 انتخابات شفافة تحظى باحترام شعبنا وآماله، وتساعد في إنهاء االنقسام المؤلم.
وقالت لجنة االنتخابات، إنها إذ تحترم قرار محكمة العدل العليا، فإنها تأمل أال يطول الوقت حتى 

جراء االنتخابات، وتعود الديمقراطية إلى فلسطين، عودة يفتخر بها تتمكن  من استئناف العملية وا 
 الشعب الفلسطيني أينما كان.

قرار  عد   سامي أبو زهري، الناطق باسم حركة حماس ، أن8/9/2016موقع حركة حماس، وأورد 
تراجع عنه حرصًا على العملية وقف المحكمة العليا لالنتخابات المحلية مسيسًا، داعيًا إياها إلى ال

 االنتخابية، واستمرار مراحلها.
وقال أبو زهري خالل لقاء متلفز مساء الخميس، بكل أسف خرجت المحكمة العليا لتتدخل في 
االنتخابات ولجنة االنتخابات المركزية استجابت للضغوط وقبلت بذلك رغم أنها أخبرتنا قبل يومين 

 .بأن تدخل المحكمة غير قانوني
وأشار إلى أن المبررات التي اعتمدت عليها المحكمة غير مقبولة، وأن االنتخابات ال تشمل القدس 

 توقيته غير مناسب بعد شهرين، مؤكدًا أن موقف لجنة االنتخابات تجاه القرار لم يكن متوازنًا.
لطريقة عام مجلسًا بلديًا ستجري فيها انتخابات بالقدس، وجرت بذات ا 28وأضاف أبو زهري: هناك 

 ولم يكن اعتراض من حركة فتح وال المحكمة العليا. 2012
وبي ن أن حركة فتح حين شعرت أنها ستخسر في االنتخابات لجأت إلى المحكمة العليا وقامت 

دراكها بخسارة قوائمها دفعها لذلك.  بااللتفاف على محاكم غزة، واألمر له عالقة بفشلها انتخابيًا وا 
الحركة أن المحكمة هدفت بوقف االنتخابات إلى البحث عن مخرج آمن لحركة وأكد الناطق باسم 

فتح بعد سقوط قوائمها بغزة رغم أنها لم تثر هذه الضجة بالضفة بعد إسقاط قوائم لها هناك، 
 متسائاًل: لماذا تلجأ فتح لمحاكم البداية بالضفة وال تقبل بها في غزة.
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أتي لغزة اتصلت بحماس وتواصلت معه شخصيًا كممثل ونوه إلى أن لجنة االنتخابات قبل أن ت
للحركة في هذا الموضوع، وقدمت الحركة تساؤالت وطلبت اإلجابة عنها ورئيس اللجنة المركزية 

 لالنتخابات حنا ناصر أجاب وأرسل ذلك إلى إسماعيل هنية.
القوائم إلى أنه كان من ضمن اإلجابات أنه سيشرف على الطعون في  النظر ولفت أبو زهري 

االنتخابية محاكم البداية بغزة وسيشرف على األمور األمنية األجهزة الشرطية، مشيرًا إلى أن قضاء 
طعنًا مقدمًا من قوائم مدعومة من  16غزة بشرعيته أثبت خبرة وكفاءة ومهنية عالية، وكان أمامه 

 حركة حماس وقبل عدد منها.
عليه أن يعلم بأن محمود عباس ليس شرعيًا، وفي  وأردف قائاًل: من يقول إن قضاء غزة غير شرعي

هذه االنتخابات تمت بالقبول باألمر بالواقع هنا وهناك، ومنطق أنت شرعي وغير شرعي غير 
 مقبول.

وفي شأن لجوء فتح للمحكمة العليا، نوه أبو زهري إلى أنه اتصل شخصيًا بهشام كحيل المدير 
م وأخبره بأن لدى حماس معلومات بأن فتح ستلجأ للمحكمة التنفيذي للجنة االنتخابات قبل خمسة أيا

 العليا وأنتم قلتم إن المرجعية هي محاكم البداية بغزة والضفة وليس قانونيًا اللجوء لها.
وأضاف: قال كحيل هذا ليس قانونيًا، مشيرًا إلى أنه أول أمس اتصل بخالد البطش منسق القوى 

حاتها تلوح بالذهاب إلى المحكمة العليا وطلب منه التواصل الوطنية وأخبره بأن فتح في بعض تصري
 مع لجنة االنتخابات حول األمر.

وتابع أبو زهري: اتصل خالد البطش بحنا ناصر ونقل إليه ذلك واستفسر عن الوجه القانوني وأكد له 
 ناصر أن محاكم البداية هي التي يحق لها النظر في الطعون.

ية المؤسسات القضائية في غزة، الفتًا إلى أن نقابة المحامين كل كما جدد تأكيد حماس على شرع
 أعضائها من حركة فتح في غزة والضفة، وجميعهم يحتكم أمام القضاء في غزة.

 
 جهود إنقاذ عملية السالم إلفشالبالعمل  "إسرائيل"عباس يتهم  .2

اإلسرائيلية، بالعمل على  محمود عباس يوم الخميس الحكومة رئيس السلطة الفلسطينية اتهم: رام هللا
 "إفشال" الجهود الدولية إلنقاذ عملية السالم.

وقال عباس، خالل لقائه في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام هللا بالضفة الغربية مع وزير 
خارجية النرويج يورغ برنده، بحسب ما نقلت عنه وكالة األنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الجانب 

سطيني "تجاوب مع كل الجهود الدولية الرامية إلى إنقاذ العملية السياسية، ولكن الحكومة الفل
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اإلسرائيلية تعمل على إفشالها من خالل إصرارها على مواصلة سياسة االستيطان وعدم االعتراف 
 بقرارات الشرعية الدولية".

د مؤتمر دولي للسالم قبل نهاية وشدد عباس، على أهمية دعم المجتمع الدولي للمبادرة الفرنسية لعق
 .1967العام الجاري إلقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود عام 

وثمن عباس، الجهود التي تقوم بها النرويج لعقد مؤتمر المانحين في نيويورك خالل الشهر الجاري، 
يتكمن من استكمال بناء مؤسسات حاثا الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني ل

 قطاع غزة. إعمارالدولة الفلسطينية وا عادة 
 8/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 
 إسقاط مزيد من قوائم فتح لالنتخابات البلدية في غزة .3

قررت محكمة بداية خانيونس، صباح اليوم الخميس، قبول طعون أدت إلسقاط مزيد من قوائم  :غزة
 بات البلدية عن بعض بلديات خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.حركة فتح لالنتخا

وقبلت المحكمة الطعون المقدمة ضد مرشحين عن حركة فتح في تلك القوائم، حيث شملت إسقاط 
قوائم فتح عن بلديات "خانيونس" و"عبسان الكبيرة" و"القرارة" و"الفخاري"، باإلضافة لبلدية "الشوكة" 

 في رفح.
ها الطعن المقدم ضد مرشحين من قائمة حركة فتح عن بلدية مدينة رفح، ورفضت المحكمة ذات

كما رفضت محاكم أخرى طعونا قدمت ضد قوائم فتح البريج  وبلدية بني سهيال في خانيونس.
 والمغراقة وجحر الديك.

 8/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 
 

 حقاقات السالم للتنصل من است عباس الحكومة: نتنياهو يقود حملة تشهير ضدّ  .4
قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، "إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين  :وفا –رام هللا 

نتنياهو يقود حملة تشهير ضد الرئيس محمود عباس، بالتزامن مع حملة تحريض ضد شعبنا، بهدف 
 لعملية السياسية".التنصل من استحقاقات السالم، والهروب من المبادرات الدولية، لتفعيل ا

وأضاف المتحدث الرسمي باسمها يوسف المحمود، "نتنياهو وبعد رفضه للمبادرة الفرنسية وتأجيله 
للقاء الرئيس عباس في إطار المبادرة الروسية، يقوم بعملية حرف لألنظار عن تعنت حكومته، 

حق الفلسطينيين في ورفضها للسالم، في الوقت الذي يرحب به سيادته بأي مبادرة للسالم تضمن 
قامة الدولة المستقلة".  تقرير المصير، وا 
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د المحمود على أن "استمرار الحكومة واإلعالم اإلسرائيلي في حملة التشهير، وتزوير الحقائق  وشد 
خاصة بحق سيادته، واللجوء إلى أساليب دعائية في هذا اإلطار، ومحاولة قلب الحقائق، واالدعاء 

لسطيني غير مستقل، وتابع ألطراف دولية، دليل إضافي على سعي نتنياهو بأن القرار الوطني الف
 وحكومته إلفشال أي مبادرة للسالم، ورفض الجهود المبذولة في هذا السياق".

 8/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 ألسيرعن زوجي ا اإلفراجفي السلطة تشددت وأحبطت محاولة  : أوساطفدوى البرغوثي .5
نافذة في السلطة بالوقوف  أوساطاتهمت المناضلة الفلسطينية المعروفة فدوى البرغوثي : رام هللا

عن زوجها المناضل والقيادي  اإلفراجوبشراسة ضد محاولة حركة حماس والشارع الفلسطيني تامين 
 البارز في حركة فتح مروان البرغوثي.

بهذا الخصوص وعبرت البرغوثي عن قناعتها  يةوأردنوتحدثت البرغوثي مع شخصيات فلسطينية 
 يخرج من السجن ضمن ترتيبات صفقة شاليط. أنكان يمكن  األسيربان زوجها 

تماما المقترحات بهذا  وأحبطفي السلطة هو الذي رفض ذلك  األساسيبان الهرم  وأفادت 
 الخصوص.

 8/9/2016، لندن، ي اليومأر 

 

 جهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي للسالم الالمبعوث الفرنسي المالكي يبحث مع  .6
رام هللا: بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مع المبعوث الفرنسي لعملية السالم بيير 
فيمونت الجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي للسالم وفق المبادرة الفرنسية للخروج بآلية دولية فعالة 

 وفق إطار زمني محدد. 1967فلسطين المحتلة عام  تضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لدولة
لمجلس  146وجدد المالكي خالل اللقاء الذي عقد في الجامعة العربية على هامش أعمال الدورة 

الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب دعمه للمبادرة الفرنسية، وثمن الجهود التي تبذلها فرنسا 
 واضح للعمل على أساسه. بهذا الخصوص من أجل خلق أفق سياسي 

  8/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 مصدر دبلوماسي فلسطيني ينفي تراجع التشيك عن موقفها بشأن مدينة القدس  .7
غزة: نفى مصدر دبلوماسي فلسطيني مط لع، صدور أي موقف سياسي أو ديبلوماسي رسمي عن 

معلومات الخاطئة حول مدينة القدس تراجعها عن موقفها من تصويب ال إلىالحكومة التشيكية، يشير 
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المحتلة، خالفا لما روجته إسرائيل، وذلك عقب أيام من رفض وزارة التعليم الفلسطينية الشكوى التي 
 قدمها االحتالل ضد المناهج الفلسطينية في األمم المتحدة.

  8/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 والقيادة المصريةبالقاهرة: ال خالفات بين عباس  يفلسطينالسفير ال .8

بالقاهرة،  الفلسطيني سفيرالنفى السفير جمال الشوبكي،  :السفير الشوبكي -صالح جمعة  -القاهرة
محمود عباس، والقيادة المصرية، بسبب محمد  رئيسة السلطة الفلسطينيةوجود أي خالفات بين 

 دحالن.
ض خبيثة ليست فى صالح وذكر السفير أن هناك اجتزاء للتصريحات، وتأويل خبيث لخدمة أغرا

القضية الفلسطينية وال األمة العربية، مشيرا إلى أن من يروج للخالفات بين الرئيس أبو مازن 
ومصر، عليه أن يرجع إلى الكلمة التي ألقاها الرئيس من مقر السفارة المصرية قبل أيام أثناء 

 احتفالها بالعيد الوطني لمصر.
اًء ثنائيا سيجمع وزيري خارجية مصر وفلسطين على هامش وأكد السفير الفلسطيني أن هناك لق

 اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية الخميس.
 8/9/2016موقع صحيفة القدس، القدس، 

 

 في أريحا لقاء إسرائيلي فلسطيني أردني ياباني إلقامة مجمع صناعييديعوت أحرونوت:  .9
 –أردني  –فلسطيني  –سطيني' عقد لقاء إسرائيلي تحت شعار 'دعم االقتصاد الفل: هاشم حمدان

ياباني في أريحا، يوم األربعاء' لتجديد االتصاالت من أجل إقامة مجمع صناعي زراعي جديد في 
 أريحا.

وجاء أن وزراء من هذه الدول التقوا، يوم أمس األربعاء، بهدف الدفع بالمشروع، الذي يفترض أن 
 منطقة.يوفر آالف أماكن العمل لسكان ال

وبحسب موقع 'يديعوت أحرونوت'، على الشبكة، فإن منتجات المنطقة الصناعية الجديدة سوف 
 تصدر مباشرة إلى األردن، ومن هناك إلى كافة أنحاء الشرق األوسط.

 8/9/2016، 48عرب 
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  تقرر اإلفراج عن الشبان الستةالفلسطينية  رام هللا: محكمة الصلح .11
صلح في مدينة رام هللا، أمس، اإلفراج عن الشبان الستة المعتقلين في رام هللا: قررت محكمة ال

 الماضي بكفالة شخصية. / أبريلسجون السلطة منذ شهر نيسان
عامًا(، ومحمد حرب  19وكانت األجهزة األمنية اعتقلت في نيسان الماضي الشبان: هيثم سياج )

 26شبان آخرين وهم: سيف اإلدريسي ) عامًا(، ثم اعتقلت ثالثة 33عامًا(، وباسل األعرج ) 23)
 عامًا( بعد أن اختفوا فترة طويلة. 21عامًا(، وعلي دار الشيخ ) 19عامًا(، ومحمد السالمين )

وكان الموقوفون الستة خاضوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لعدة أيام احتجاجًا على اعتقالهم دون 
 ين.توجيه تهمة لهم، إال أنهم علقوا إضرابهم قبل يوم

  8/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 "السخافات"ندرج في إطار ي السوفياتية لالستخباراتبالعمالة عباس  : اتهامالرئاسة الفلسطينية .11
اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن المعلومات التي نشرها التلفزيون اإلسرائيلي ويتهم فيها : )وكاالت(

ت السوفياتية في الثمانينيات، تندرج في إطار الرئيس محمود عباس بأنه كان عميال لالستخبارا
. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لوكالة فرانس برس أمس إن "السخافات"
، معتبرا في "تقرير التلفزيون اإلسرائيلي يندرج في إطار السخافات اإلسرائيلية التي اعتدنا عليها"

بهدف إضعاف جهود الوساطة الروسية في النزاع اإلسرائيلي  الوقت نفسه أنها مناورة إسرائيلية
الفلسطيني. وأفادت القناة اإلسرائيلية األولى مساء األربعاء أن اسم محمود عباس ظهر في قوائم 

في  "ترومان"عمالء االستخبارات السرية السوفياتية، ضمن وثائق حصل عليها باحثان من معهد 
 الجامعة العبرية في القدس.

  8/9/2016ستور، عّمان، الد

 

 عدهانؤكد ضرورة إجراء االنتخابات بمو و  حماس: رفض فتح لقرارات المحاكم ليس له قيمة قانونية .12
شدددددت حركدددة المقاومدددة اإلسدددالمية "حمددداس"، علدددى ضدددرورة إجدددراء االنتخابدددات المحليدددة فدددي مواعيددددها 

 ع في بداية العملية االنتخابية.المقررة وااللتزام بما تعهدت به لجنة االنتخابات المركزية للجمي
وأكدت الحركة في تصريح صحفي مساء يوم الخميس، على أهمية عدم اتخداذ أي قدرارات لعرقلدة هدذا 
االسددددتحقاق الددددوطني المهددددم لشددددعبنا، داعيددددة إلددددى عدددددم إخضدددداعها ألي اعتبددددارات سياسددددية أو ضددددغوط 

هللا بوقف إجراء االنتخابات في موعددها  وقالت إننا تفاجأنا بقرار محكمة العدل الُعليا في رام خارجية.
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المقدددرر، والدددذي يدددأتي متزامندددا مدددع سدددقوط بعدددض قدددوائم حركدددة فدددتح أمدددام لجندددة االنتخابدددات والمحددداكم 
 المختصة، والذي يأتي على أرضية قانونية صرفة وواضحة ال لبس فيها.

ينية مدن أجدل تأجيدل ولفتت إلى أن القرار جاء بعد سلسلة من الضغوط اإلقليمية على السلطة الفلسدط
وأشدارت حمداس إلدى موقفهدا وقرارهدا المبددئي بالترحيدب بدإجراء االنتخابدات المحليدة  إجراء االنتخابدات.

فدي الضدفة وغدزة، وتددوفير كدل مقومدات إنجاحهددا، وبدالرغم ممدا تعدرض لدده أنصدارها ونشدطاؤها والقددوائم 
 ت في العملية االنتخابية.المدعومة من طرفها في الضفة من مضايقات ومالحقات وضغوط فقد مض

ونوهت إلى أن الجهات المسؤولة في غزة قامت بتوفير كل مستلزمات إنجاح العمليدة، وسدلكت السدبل 
 القانونية المقرة والمعتمدة في قانون االنتخابات ولجنة االنتخابات المركزية.

الفلسددطيني علددى ونبهددت إلددى أن هددذا االسددتحقاق االنتخددابي هددو خطددوة أولددى فددي إطددار ترتيددب البيددت 
أسددس ديمقراطيددة واالحتكددام إلددى صددناديق االقتددراع فددي انتخدداب مؤسسدداته السياسددية المختلفددة )الرئاسددة، 

نجاز المصالحة الفلسطينية بمختلف ملفاتها.  المجلس التشريعي، المجلس الوطني الفلسطيني(، وا 
الناحيدة القانونيدة ألن  حركة حماس أن رفض فتح لقرارات المحاكم ليس له أي قيمدة مدنكما واعتبرت 

قددرارات المحدداكم المختصددة نافددذة وملزمددة لجميددع الجهددات، داعيددة إلددى االلتددزام بالعمليددة االنتخابيددة فددي 
وأكددد النداطق باسددم الحركددة سدامي أبددو زهددري احتدرام حمدداس لقددرارات محداكم البدايددة باعتبددار  مواعيددها.

 المحلية وقرارات لجنة االنتخابات المركزية.أنها هي المحاكم المختصة، استنادا إلى قانون الهيئات 
ودعددا أبددو زهددري فددي تصددريح صددحفي إلددى احتددرام القددوانين والقددرارات الصددادرة عددن لجنددة االنتخابددات 

 والمحاكم المختصة وعدم التعامل بانتقائية مع القانون.
 8/9/2016موقع حركة حماس، غزة، 

 
 بغزة ُيعد مجزرة نا االنتخابيةبإسقاط قوائمقرار محاكم حماس  فتح: .13

صددفت حركددة التحريددر الددوطني "فددتح"، اليددوم الخمدديس، قددرار محكمددة بدايددة خددان يددونس، جنددوب : و غددزة
قطاع غزة التي تديرها "حماس" بإسقاط قوائم مرشحي الحركة لالنتخابات المحلية فدي محدافظتي خدان 

 يونس ورفح "بالمجزرة".
ئم حركة فتح االنتخابية في بلديات خان يونس، وقررت ما تسمى بمحكمة بداية خان يونس، إلغاء قوا

 وعبسان الكبيرة، والقرارة، والفخاري في خان يونس، وقائمة الشوكة في محافظة رفح جنوب القطاع.
وقال المتحدث باسم حركة فتح، الناطق باسم حملتها االنتخابية فدي غدزة فدايز أبدو عيطدة فدي تصدريح 

جزرة في محاكم حماس"، مضيفا "لم يجرؤوا علي منافسة قوائم لد"وفا": "إن حركة فتح اليوم تتعرض لم
 حركة فتح، ألنها أفضل، وأشرف، وأكفأ قوائم، وفيها خيرة الناس".
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وتابع أبو عيطة، "إننا في فتح لم نتوجه إلي محاكم "حماس" في غدزة، ألنندا كندا نعدرف النتيجدة سدلفا، 
النتخابدددات، وا عفددداء "حمددداس" مدددن هدددذا والغدددرض األساسدددي مدددن هدددذه الطعدددون واألحكدددام هدددو إفشدددال ا

 االستحقاق الديمقراطي".
د علددى "ضددرورة أن تتحمددل لجنددة االنتخابددات المركزيددة وحكومددة التوافددق مسددؤولياتها بشددأن الكيفيددة  وشددد 

عمليددة االنتخابددات"،  إفشددالوالطريقددة، التددي قددررت إجددراء االنتخابددات بموجبهددا فددي قطدداع غددزة، واتجدداه 
االنتخابدددات، ولددديس مجدددرد الطعدددن  إفشدددالطعدددون غيدددر بريئدددة، والهددددف منهدددا مؤكددددا أن "جميدددع هدددذه ال

 بشخص أو بقائمة".
 8/9/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 القواسمي: حماس أفشلت االنتخابات لمعرفتها المسبقة بالنتيجة .14

خمسدة  إسدقاط"حماس" على  حركة إقدامالقواسمي، إن  أسامةقال المتحدث باسم حركة "فتح"  :رام هللا
قوائم انتخابية في قطاع غزة اليوم الخميس، وبقدرار مدن قبدل قياداتهدا بشدكل مباشدر، يؤكدد عددم فهمهدا 

 ألبجديات الديمقراطية والتعددية والشراكة، ويدلل على تمسكها باالنقسام وتعميقه.
نتخابات المحلية، وأوضح القواسمي في تصريح صحفي، أن "حماس" وضعت خطه كاملة إلفشال اال

واعتقدددال الصدددحفيين  األفدددواهتلخصدددت فدددي عمليدددات االسدددتدعاء واالبتدددزاز واالعتقدددال والتهديدددد، وتكمددديم 
المفبركدة وعمليدات التشدويه والتلفيدق ونشدر قدوائم  اإلعالميدةوالكتاب وأصحاب الرأي، مرورا بالحمالت 

سقاطعمليات الطعن السخيفة  إلىانتخابية مفبركة، وصوال  قوائم لحركة "فتح" دون وجه حق  خمسة وا 
 مستخدمة محاكمها الخاصة لتنفيذ ذلك.
االنتخابات في القطاع، لمعرفتها المسبقة  إجراءبعدم  األولىوأكد أن "حماس" أخذت قرارا منذ اللحظة 

بالنتيجة وبسقوطها المدوي في االنتخابات وخاصدة فدي غدزة، كنتيجدة مباشدرة لممارسداتها القمعيدة ضدد 
بنا بشكل عام، وضد أبناء حركة "فتح" على وجه الخصوص، وإلدراكها العميق بأن شعبنا قد شع أبناء

المصددددرة للخدددارج، وبدددين ممارسددداتهم  اإلعالميدددةالكبيدددر بدددين مدددواقفهم  مدددواقفهم، والتبددداينكشدددف حقيقدددة 
 شعبنا. أبناءتجاه  األرضالحقيقية على 

 8/9/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 
 

 في غزة إجراءاتهاعزام األحمد: وقف االنتخابات المحلية جاء بسبب عدم شرعية  .15
أكد عضو اللجنة المركزية فدي حركدة "فدتح" عدزام األحمدد، أن قدرار المحكمدة الفلسدطينية العليدا ن: عما

بوقف إجراء االنتخابات المحلية المرتقبة في تشرين أول )أكتوبر( المقبل، جداء بنداء علدى طعدن مقددم 
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من عدد من المحامين بشأن عددم شدرعية مؤسسدات األمدن والقضداء واإلدارة فدي قطداع غدزة للمشداركة 
 في اإلشراف على االنتخابات.

وأشدددار األحمدددد فدددي تصدددريحات خاصدددة لدددد "قددددس بدددرس"، إلدددى أن قدددرار المحكمدددة العليدددا ملدددزم لجميدددع 
المحكمة نظدرت إلدى الدوطن  الفلسطينيين، لكنه قال: "الطعن كان بشأن غزة وليس بشأن الضفة، لكن

باعتباره وحدة واحدة، ولذلك فالقرار اآلن بيدد لجندة االنتخابدات، هدل سدتلجأ إلدى أجدراء االنتخابدات فدي 
 أم أنها ستلتزم بقرار القضاء". 2012الضفة فقط كما جرى عام 

اع غددزة"، ورأى األحمددد، أن "لجنددة االنتخابددات أخطددأت فددي اسددتعانتها بدداألمن والقضدداء واإلدارة فددي قطدد
 وقال: "نحن كفصائل طلبنا عدم االستعانة بأجهزة حماس غير الشرعية".

ونفدددى األحمدددد أي صدددلة لقدددرار المحكمدددة الفلسدددطينية العليدددا بإلغددداء موعدددد االنتخابدددات المحليدددة بمدددا يدددتم 
الحديث عنه بشأن المصالحة بين جناحي حركة "فتح" بقيادة الرئيس محمود عباس والنائب المفصول 

حدالن، وقدال: "الحدديث عدن صدلة لقدرار التأجيدل بمدا يسدمى المصدالحة بدين جنداحي فدتح غيدر محمد د
دقيددق وكددالم فددارغ، ألندده ال يوجددد أصددال شدديء اسددمه المصددالحة فددي فددتح، ذلددك أن فددتح متصددالحة مددع 

 نفسها وال تحتاج إلى وسطاء".
القانونيدة  وأضاف: "أي شدخص مفصدول مدن حركدة فدتح يمكنده أن يعتدرض ويقددم شدكوى عبدر األطدر
 المنظمة للحركة، ومن حق أي شخص مفصول من الحركة أن يعترض على قرار فصله".

ونفددى األحمددد بشددكل قدداطع وجددود أي وسدداطة عربيددة بشددأن النائددب المفصددول مددن حركددة "فددتح" محمددد 
دحالن، وقال: "ال أحد على اإلطدالق مدن الرباعيدة طدرح قضدية النائدب محمدد دحدالن، فأندا واحدد مدن 

طلبددا مددن مفصددولين مددن الحركددة نحددن ننظددر فيهددا، ومددا  17ين فددي اجتمدداع القدداهرة، وتلقينددا المشددارك
 يسمى بالخريطة لم تعرض علينا ولم نسمع عنها إال في بعض وسائل اإلعالم".

وأضاف: "ال توجد وساطة بيننا وبين النائدب محمدد دحدالن، ونحدن لسدنا بحاجدة إلدى وسداطة وال نقبدل 
وأكد األحمدد "أن فدتح موحددة  مشاكلنا الداخلية، نحن نسمع نصائح فقط".تدخل أي أحد من أجل حل 

وبالنسددبة لدددحالن، قددال األحمددد: "ال جديددد فددي قضدديته، ومددن  خلددف رئيسددها المنتخددب محمددود عبدداس".
 حقه أن يعترض وفق قوانين فتح الداخلية"، على حد تعبيره.

 8/9/2016، قدس برس
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 ت باالستناد إلى القانون واالتفاقات الوطنيةاالنتخابا إلجراء"الشعبية" تدعو  .16
معالجة ما ترتب على قرار محكمدة  إلىدعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  سعادة:عماد  - نابلس

االنتخابدددات المحليدددة بمسدددؤولية وطنيدددة ال تقطدددع الطريدددق علدددى  إجدددراءتجميدددد  اإلسدددرائيليةالعددددل العليدددا 
 المسار الديمقراطي.
صدرته الجبهة الشعبية يوم الخميس، وعقبت فيه علدى قدرار محكمدة العددل العليدا، جاء ذلك في بيان أ

وما سبقه من قرارات بإسدقاط قدوائم لحركدة "فدتح" فدي غدزة مدن قبدل لجندة االنتخابدات المركزيدة ومحداكم 
 البداية في بعض محافظات القطاع.

الهيئدات المعنيدة مدن أجدل وأكدت الشعبية على ضدرورة تواصدل الجهدود السياسدية بدين مختلدف القدوى و 
الحكومددة  إعددالناالنتخابددات باالسددتناد إلددى القددانون واالتفاقددات الوطنيددة الجماعيددة التددي أعقبددت  إجددراء

بدإجراء االنتخابدات المحليدة، وعددم تكدريس االنقسددام ومصدادرته لحدق المدواطن الفلسدطيني فدي انتخدداب 
 هيئاته القيادية على مختلف المستويات.

 8/9/2016القدس، القدس، 
 

 البلدية "الديمقراطية" تدعو لمعالجة أسباب تجميد االنتخابات .17
دعددددت الجبهددددة الديمقراطيددددة لتحريددددر فلسددددطين جميددددع القددددوى واألطددددراف المعنيددددة لمعالجددددة فوريددددة ة: غددددز 

 لألسباب التي قادت إلى اتخاذ قرار بتأجيل االنتخابات المحلية.
وطنددددي وديمقراطددددي طددددال انتظدددداره واسددددتجابة  وقددددال بيددددان للجبهددددة الخمدددديس إن "االنتخابددددات اسددددتحقاق

 لتطلعات المواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي في انتخاب ممثليهم على جميع المستويات".
وأكد البيان أن "المواطن كان وما يزال يتطلع إلى إجراء هدذه االنتخابدات فدي موعددها، ويدرى فدي ذلدك 

خابات العامة للرئاسة والمجلسدين التشدريعي والدوطني تمهيدًا الستئناف المسار الديمقراطي بإجراء االنت
 التي يعول عليها سبياًل إلنهاء االنقسام".

وشجبت الجبهة "التصرفات والممارسات التي تتنافى مع روح ميثاق الشرف الذي أجمعت عليه القدوى 
اء السياسدددية كافدددة والتدددي عكدددرت أجدددواء التحضدددير لالنتخابدددات وعملدددت بدددروح التشدددبث بعقليدددة اإلقصددد
 وتوظيف أدوات االنقسام البغيض بما في ذلك لشطب القوائم وتقييد حق المواطنين في الترشح".

وأكدددت أن هددذه "الممارسددات تكشددف عددن إصددرار القددوى وجماعددات المصددالح المسددتفيدة مددن اسدددتمرار 
وتعميقددده بمدددا ينطدددوي عليددده مدددن دمدددار للمشدددروع الدددوطني وتقدددويض للديمقراطيدددة  إدامتدددهاالنقسدددام علدددى 

 صادرة لحق المواطن في انتخاب ممثليه".وم
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وأعربت الجبهة عدن أملهدا فدي أن تسدارع محكمدة العددل العليدا إلدى البدت فدي الددعوى المرفوعدة أمامهدا 
 بما يمكن من رفع التجميد المؤقت واستئناف العملية التحضيرية إلجراء االنتخابات في موعدها.

 8/9/2016، فلسطين أون الين
 

 لتطوير األنفاق مليون دوالر سنويا   40م يصرف واال: القساموقع  .18
ادعدى مسددؤولون إسدرائيليون وفلسددطينيون أن الموازنددة الماليدة لكتائددب القسدام الجندداح العسددكري : رام هللا

مليون دوالر، وفقا لما نقل موقع واال العبري عن المصادر التي  100لحركة حماس تصل سنويا إلى 
 لم يكشف هويتها، اليوم الخميس.
مليددون دوالر تخصددص ألعمددال حفددر األنفدداق الدفاعيددة والهجوميددة،  40وحسددب ذات المصددادر، فددإن 

ناشددط مددن الكتائددب يعملددون فددي حفددر تلددك األنفدداق مقابددل كسددب أجددور مرتفعددة نسددبيا  1500وأن نحددو 
دوالر شددهريا، مددع الحصددول علددى مكافددآت وحددوافز وزيددادة رواتددب وفقددا  400إلددى  250تتددراوح مددا بددين 

 ة.لألقدمي
ووفقا للموقع، فإن حماس تستثمر أيضا عسكريا فدي تطدوير أسدلحتها وصدواريخها لمحاولدة إيجداد حدل 
لتفددادي "القبددة الحديديددة" وتطددوير تلددك الصددواريخ لتصددبح أكثددر دقددة، كمددا تعمددل علددى تهريددب مددواد مددن 

ل كبيدر وزعدم "واال" أن الحركدة تنسدق أيضدا بشدك إسرائيل وسيناء ومن خالل البحر أيضدا ألجدل ذلدك.
 ووثيق مع مسؤولين من "داعش" في سيناء من أجل عمليات التهريب.

 8/9/2016القدس، القدس، 
 

 الزهار: انتخابات جديدة لمكتب حماس السياسي قريبا   .19
أكد عضو المكتب السياسي لحركدة المقاومدة اإلسدالمية "حمداس" محمدود الزهدار اليدوم الخمديس، : غزة

 سي للحركة ستجرى "قريبا".أن انتخابات جديدة للمكتب السيا
وذكدددر الزهدددار لوكالدددة أنبددداء "شدددينخوا"، أن نظدددام حمددداس يقضدددي بدددإجراء انتخابدددات المكتدددب السياسدددي 

 لحماس كل أربع سنوات "بالتالي حاليا فقد انتهت الفترة وال بد من انتخابات جديدة".
هددا قدائال، إن "انتخابددات ورفدض الزهددار تقدديم تفاصدديل بشدأن الموعددد المحددد لالنتخابددات الجديددة ومكان

 حماس تجرى بشكل سري وال يتم الحديث عنها باإلعالم".
وحدددول المرشدددحين لرئاسدددة المكتدددب السياسدددي لحمددداس قدددال الزهدددار "ال يوجدددد مرشدددح فدددي حمددداس، ومدددن 

 يطلب المنصب ال يتم منحه إياه، إنما بالتكليف )بموجب االنتخابات( وااللتزام بذلك".
 8/9/2016القدس، القدس، 
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 من األمم المتحدة عباسالرجوب: اجتماع موسع لفتح بعد عودة  .21
قددال نائددب أمددين سددر اللجنددة المركزيددة لحركددة فددتح اللددواء جبريددل الرجددوب، اليددوم الخمدديس، إندده  :رام هللا

سدديتم عقددد اجتمدداع موسددع للحركددة برئاسددة الددرئيس محمددود عبدداس بعددد عودتدده مددن اجتماعددات الجمعيددة 
ة الشددهر الجداري، حيددث يشدارك فدي هددذا االجتمداع أعضدداء اللجندة المركزيددة العامدة لألمدم المتحدددة نهايد

 والمجلسين الثوري واالستشاري وأمناء سر أقاليم حركة فتح.
وأضدداف الرجددوب أن االجتمدداع سدديبحث سددبل مواجهددة التحددديات التددي يتعددرض لهددا شددعبنا الفلسددطيني، 

قدرار آليدات عمدل تنظيميددة لعقدد المدؤتمر السدابع للحركددة قبد ل نهايدة العدام الجدداري، مدع تحديدد الزمددان وا 
 والمكان، وذلك في إطار تجديد الشرعيات.

وأوضددددح الرجددددوب أن علددددى حركددددة حمدددداس أن تدددددرك بددددأن ضددددرورات التجديددددد فددددي النظددددام السياسددددي 
الفلسدددطيني تقضدددي القبدددول باالحتكدددام لصدددندوق االقتدددراع إلنجددداز الوحددددة الوطنيدددة والشدددراكة السياسدددية، 

 ح جاهزة لذلك.مؤكدا أن حركة فت
 8/9/2016القدس، القدس، 

 
 يلتقي عباس إبراهيم ومصادر ترجح أن يقوم األخير بالوساطة بين عباس ودحالن المشهراوي  .21

بين قيادة اللجنة المركزيدة فدي رام هللا برئاسدة  "الفتحاوية"أرخى الحديث عن المصالحة : محمد صالح
محمدد دحدالن، بظاللده علدى المخيمدات  "فتح التيار اإلصالحي في حركة"محمود عباس وبين رئيس 

في  "التيار اإلصالحي"في لبنان خصوصا عين الحلوة، حيث سجلت تحركات الفتة لالنتباه من قبل 
وفددي هددذا اإلطددار، كددان الفتددا لالنتبدداه أمددس الزيددارة التددي قددام بهددا القيددادي الفلسددطيني عضددو  المخدديم.

إلددى لبنددان،  "نائددب دحددالن"معددروف بددأن األخيددر هددو سددمير المشددهراوي، وال "فددتح"المجلددس الثددوري لددد 
حيددث التقددى مدددير عددام األمددن العددام اللبندداني اللددواء عبدداس إبددراهيم. وقددد رجحددت مصددادر فلسددطينية أن 
يقوم إبراهيم بمبادرة للمصدالحة ومحاولدة لتقريدب وجهدات النظدر بدين محمدود عبداس ودحدالن. ذلدك أن 

على مستجدات موضوع المصالحة الفتحاوية الداخلية والجهود  اطلع اللواء إبراهيم"المشهراوي كان قد 
 ."اإلطارالتي تبذل فلسطينيا وعربيا في هذا 

حرصددا علددى  "فددتح"تأييددده لتقريددب وجهددات النظددر داخددل قيددادات  إبددراهيمونقددل المشددهرواي عددن اللددواء 
 ."فتح"القضية المركزية )فلسطين(، ومن اجل إعادة لم  شمل 

 إلدى إبدراهيموبدين زيدارة  إبدراهيملبنان ولقائده اللدواء  إلىية بين زيارة المشهراوي وربطت مصادر فلسطين
حفدددال  إبدددراهيمعلدددى شدددرف  أقدددامقبدددل يدددومين ولقائددده الدددرئيس الفلسدددطيني محمدددود عبددداس الدددذي  األردن
 تكريميا.
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 التيدار اإلصدالحي"فدي حضدور قيدادة  "الليندو"وكان المشهراوي قد زار عدين الحلدوة أمدس حيدث التقدى 
 والمعيشية. اإلنسانية. كما قام بجولة في أرجاء المخيم واطلع على أوضاع الالجئين "في لبنان

المصدددالحة واسدددتعادة عافيتهدددا  إتمدداموضدددرورة  "فدددتح"وتحدددث المشدددهراوي فدددي اللقدداء عدددن وحددددة حركددة 
 ."وهيبتها لخدمة للمشروع الوطني إلى حين قيام الدولة الفلسطينية وعودة الالجئين

المصدددالحة الفتحاويدددة د الفتحاويدددة  أجدددواءفدددي  "اإلصدددالحيالتيدددار "المشدددهراوي وضدددع قيدددادة  وعلدددم أن
لى   المتعلقة بها. األموروصلت  أينومسارها وا 

 في بيروت للغاية نفسها. "برج البراجنة"كما جال المشهراوي في مخيمي الرشيدية و
 9/9/2016السفير، بيروت، 

 
 ة عباسأخرى تشويه سمعمرة حاول ت "ئيلإسرا"جهات مختلفة بما فيها المدني:  .22

فدددادي أبدددو سدددعدى: ادعدددت القنددداة األولدددى فدددي التلفزيدددون اإلسدددرائيلي أن الدددرئيس الفلسدددطيني  –رام هللا 
 .1983في سورية في سنة  "كي جي بي"محمود عباس كان عميال للمخابرات الروسية 

حاولدددة فاشدددلة أخدددرى للمدددس بمكاندددة ونفدددى مسدددؤولون فلسدددطينيون فدددي رام هللا هدددذا التقريدددر وقدددالوا إنددده م
وقددال محمددد المدددني عضددو اللجنددة المركزيددة لحركددة فددتح إن منظومددة العالقددات بددين االتحدداد  عبدداس. 

السددوفييتي ومنظمددة التحريددر بدددأت فددي نهايددة السددتينيات عندددما وصددل الددرئيس المصددري آنددذاك جمددال 
. فددي حيندده بدددأت منظومددة موسددكو إلددىعبددد الناصددر سددوية مددع رئدديس منظمددة التحريددر ياسددر عرفددات 

عالقدددات مباشدددرة بدددين موسدددكو ومنظمدددة التحريدددر تدددم فدددي إطارهدددا تزويدددد المنظمدددة بالسدددالح ومسددداعدة 
التنظيمددددات الفلسددددطينية. وأجددددرى عبدددداس بصددددفته عضددددوا فددددي اللجنددددة التنفيذيددددة للمنظمددددة االتصدددداالت 

ن مددن جانددب أن مددن الواضددح أندده يوجددد هندداك توجدده للمددس بددأبو مدداز  وأوضددحوالتنسدديق مددع الددروس. 
 جهات مختلفة بما فيها إسرائيل. هذه محاولة أخرى لتشويه سمعته.

 9/9/2016، لندن، القدس العربي
 

 ن سيبقون عامل استقرار في لبنانوالفلسطينيلقاء بين حماس والحركة المجاهدة:  .23
قون أكد أمير الحركة اإلسدالمية المجاهددة فدي لبندان جمدال خطداب علدى أن الفلسدطينيين سديب: بيروت

 عامل استقرار في لبنان.
جاء ذلك خالل لقاء عقد ببيروت صباح الخميس، جمع وفدا من قيادة حركة حماس في لبنان برئاسة 

 علي بركة، مع الشيخ خطاب.
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وأكد الجانبان خالل اللقاء على إدانة العدوان الصدهيوني المتواصدل علدى شدعبنا ومقدسداته فدي القددس 
الدددذي عقدددد فدددي العاصدددمة اللبنانيدددة بيدددروت، صدددباح الخمددديس، برفدددع وطالبدددا خدددالل اللقددداء  وفلسدددطين.

كمددا أكددد الجانبددان علددى التمسددك بخيددار الجهدداد والمقاومددة لتحقيددق أهددداف  الحصددار عددن قطدداع غددزة.
شدددعبنا الفلسدددطيني بدددالتحرير والعدددودة، كمدددا رفدددض الجانبدددان مشددداريع التسدددوية والمفاوضدددات مدددع العددددو 

ألمني مع االحتالل والعمل على إنهاء االنقسام الفلسطيني وتوحيد الصهيوني، وطالبا بوقف التنسيق ا
وعب ددددرا عددددن دعمهمددددا لقضددددية األسددددرى األبطددددال فددددي سددددجون االحددددتالل  الصددددف لمواجهددددة االحددددتالل.

الصدددهيوني، مطددددالبين مؤسسددددات المجتمدددع الدددددولي بالتدددددخل العاجددددل ل فدددراج عددددن األسددددرى المرضددددى 
 ي.واألطفال والنساء ووقف االعتقال اإلدار 

علدددى أمدددن  والمحافظدددةوبخصدددوص السدددلم األهلدددي فدددي لبندددانأ أكدددد الجانبدددان أهميدددة حفددد  أمدددن لبندددان، 
المخيمدددات الفلسدددطينية واسدددتقرارها، وعب دددرا عدددن ارتياحهمدددا لتسدددوية أوضددداع المطلدددوبين فدددي مخددديم عدددين 

 الحلوة، ما أشاع أجواء إيجابية في المخيم والجوار.
-الفلسددطينية، وتفعيددل التنسدديق والتعدداون اللبندداني-ات اللبنانيددةكمددا أكددد الجانبددان أهميددة تعزيددز العالقدد

الفلسددطيني وصددواًل إلددى معالجددة شدداملة لقضددايا الالجئددين الفلسددطينيين فددي لبنددان، تشددمل إقددرار الحقددوق 
 اإلنسانية والمدنية وخصوصًا حق ي التملك والعمل.

 8/9/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 لعدم التزامهما بقرارات الحركةفي الخليل  فتح تفصل اثنين من أعضائها .24
الرئيس محمود عباس يوم الخميس، على قدرار فصدل عضدوين مدن ، صادق رئيس حركة فتح: رام هللا

الحركة في الخليل، لعدم التزامهما بقرارات الحركة، باالستناد إلى أحكام النظدام األساسدي لحركدة فدتح، 
 من الشهر الماضي. 31يوم وبناء على قرار اللجنة المركزية للحركة 

فقد تضمن القرار فصل كل من خالد فهد داود قواسمة، وجدودة حداف  عدوض أبدو سدنينة مدن عضدوية 
الحركة، وحرمانهما من االمتيازات الحركية كافة، كما تضمن دعوة الجهات المختصة في الحركة كل 

 فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار.
ة فدددتح طالبددت أعضدداءها بددااللتزام بقرارتهدددا بشددأن دعددم قائمددة الحركدددة يددذكر أن اللجنددة المركزيددة لحركدد

 أيلول يعتبر مفصوال. 5الرسمية، مؤكدة أن كل عضو يترشح خارج قوائم "فتح" ولم ينسحب قبل 
 8/9/2016وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية، وفا، 

 
 



 
 
 
 

 

 19 ص             4046 العدد:        9/9/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 للحرب على رأس أولويات الجيش اإلسرائيلي االستعدادآيزنكوت:  .25
كثيرة سمعت أمس في أنحاء الجليل شمال  انفجارات أصداءلندن: قالت وسائل إعالم إسرائيلية إن 

 فلسطين المحتلة، وأن األمر ما زال قيد الفحص.
وكانت تقارير إعالمية قد رجحت أن يكون مصدر أصوات االنفجارات ناجم عن مناورة للجيش 

ن وزع على سكان المستوطنات الشمالية جدواًل اإلسرائيلي، السيما أنه سبق للجيش اإلسرائيلي أ
 بالمناورات في المنطقة، تضمن مناورات أيام الثالثاء واألربعاء والخميس.

يأتي ذلك بعد خطاٍب لرئيس األركان اإلسرائيلي غادي آيزنكوت أول من أمس في قاعدة تدريب 
مكافحة اإلرهاب "وت قال إن . آيزنك"موجة اإلرهاب"سالح البحرية في حيفا تطرق فيه لما أسماها 

االستعدادات ". وأضاف أن"ستستمر سنينًا طويلة، بموازاة جهود التعاظم من الشمال ومن الجنوب
 ."ألي حرب يجب أن تكون على رأس ُسل م أولويات الجيش اإلسرائيلي

 9/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 السبت أيام ستنفذ اتللقطار  وزير العمل اإٍلسرائيلي: أعمال الصيانة الضرورية .26
قال وزير العمل والرفاه اإٍلسرائيلي، حاييم كاتس، إن أعمال الصيانة الضرورية : هاشم حمدان

ستجري السبت من أجل ضمنا عمل القطارات كالمعتاد وعلى أحسن وجه من أجل كل المسافرين، 
 على حد قوله.

رات إسرائيل' وبين المسؤولين في جاءت تصريحات كاتس هذه بعد يومين المباحثات بين إدارة 'قطا
وزارة العمل بشأن تصاريح العمل الضرورية للشركة الحكومية من أجل تنفيذ أعمال الصيانة 

 والتطوير.
وفي السياق ذاته، نشرت ما تسمى 'الحاخامية الرئيسية'، اليوم، بيانا بشأن 'السبت في إسرائيل'، 

 'قطارات إسرائيل'.وذلك على خلفية أزمل العمل في أيام السبت في 
وجاء في البيان أنه 'في اآلونة األخيرة هناك من قرر أنه يوجد مجال لالتجار بقدسية السبت، 
ويقترحون إمكانيات مختلفة لتغيير وجه الدولة في الست. وهناك من يحاول غرس مصطلحات في 

 ، بحسب البيان.قلب الشعب تتعارض في ماهيتها مع دين إسرائيل. السبت ليس معروضا للمساومة'
وقال رؤساء الكتل الحريدية، وزير الداخلية اريه درعي، ووزير الصحة يعكوف ليتسمان، ورئيس لجنة 
المالية موشي جفني، في بيان مشترك 'إننا نعمل بتعاون كامل ووثيق من أجل الحفاظ على قدسية 

 السبت كما كان عليه الوضع منذ قيام الدولة'.
 8/9/2016، 48عرب 
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 إليئور أزاريا ل ة اإلسرائيليين يؤيدون جريمة الجندي القاتأغلبي .27
أظهر االستطالع األكاديمي الشهري، المسمى "مؤشر السالم"، الذي يجري برعاية : بالل ضاهر

"المعهد اإلسرائيلي للديمقراطية"، أن أغلبية كبيرة بين اليهود في إسرائيل يؤيدون إقدام الجندي القاتل 
إعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في الخليل الذي أصيب بجروح خطيرة إليئور أزاريا على 

 وكان عاجزا عن الحركة.
من اليهود في إسرائيل يؤيدون جريمة أزاريا  %65ووفقا لد"مؤشر السالم" لشهر آب الفائت، فإن 

 .وزعمه بأنه أعدم الشريف "دفاعا عن النفس" بسبب التخوف من أنه يحمل حزاما ناسفا
فقط معارضتهم لجريمة الجندي القاتل، معتبرين أنه خرق تعليمات إطالق النار، بينما  %25وأبدى 
 على هذا السؤال. %10لم يجب 

من المستطلعين من معسكر اليمين أيدوا جريمة أزاريا. كما  %83وتبين من تحليل االستطالع أن 
لعمل وحزب "ييش عتيد". كذلك يسار، أي حزب ا –من ناخبي أحزاب الوسط  %51أيد الجريمة 
عاما يؤيدون هذه الجريمة. وأيد  24 – 18من الشبان اليهود في سن تتراوح ما بين  %84تبين أن 
 من اليهود المتدينين. 79من الحريديم و %95الجريمة 
من اليهود عن دعمهم لمجموعة من جنود االحتياط اإلسرائيليين الذين أعلنوا مؤخرا  %51.5وعبر 
لى حين تبرئته أنهم ل ن يؤدوا الخدمة العسكرية طالما أن محاكمة الجندي القاتل أزاريا مستمرة وا 

 .%43.5بشكل كامل، فيما عارض ذلك 
قتل أي فلسطيني بادعاء تنفيذ عملية حتى بعد إصابته وعدم تشكيله خطرا على  %47كذلك أيد 

، %62لدى مؤيدي اليمين إلى  أحد. ويدل تحليل إجابات المستطلعين على أن هذه النسبة ترتفع
ولدى المحافظين والمتدينين إلى  %63ولدى الحريديم إلى  %69إلى  24 – 18ولدى الشبان في سن 

72%. 
 8/9/2016، 48عرب 

 

 للسودان "إسرائيل"أعضاء كنيست يطالبون بمناقشة مساعدات  .28
مس األربعاء، رسالة بعث عدد من أعضاء الكنيست، من االئتالف والمعارضة، يوم أ: هاشم حمدان

إلى رئيس لجنة الخارجية واألمن التابعة للكنيست، آفي ديختر، يطالبون فيها بعقد جلسة عاجلة 
للجنة بشأن ما كشفته صحيفة "هآرتس" حول نشاط إسرائيل في الواليات المتحدة ودول أوروبا، 

 وتشجيعها على دعم النظام في السودان.
 8/9/2016، 48عرب 



 
 
 
 

 

 21 ص             4046 العدد:        9/9/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

 "النخبة"أضواء  "أطفأت"اإلسرائيلي يرتفع... الوحدة التي  "حرس الحدود"عديد تقرير:  .29
اإلسرائيلية أخيرًا الوحدة القتالية األكثر طلبًا في صفوف  "حرس الحدود"صارت وحدة د: بيروت حمو 

 المجندين الجدد لجيش العدو اإلسرائيلي.
طة اإلسرائيليين، ظهر أن ، يوم أمس، عن الجيش والشر "هآرتس"ووفقًا لمعطيات نقلتها صحيفة 

الوحدة المعروفة بكونها أكثر الوحدات قمعًا للفلسطينيين، قد تجاوز طلب االلتحاق بها وحدات قتالية 
 ووحدة المظليين. "غفعاتي"و "جوالني"نخبوية مثل لواءي 

طبقا للصحيفة، يخصص جيش العدو سنويًا آالف المقاتلين من المجندين الجدد في صفوفه لوحدة 
، لكن في السابق وجدت عراقيل لاللتحاق بالحرس، بعدما اتهم أحد قادة ألوية "رس الحدودح"

الجيش، في منتصف التسعينيات، بأنه يمد عمدًا الحرس بمجندين جدد ليسوا ذوي خبرة، حتى يترك 
 الجيش وحيدًا في المواجهات المسلحة والحروب.

ي صفوف المنتسبين إلى الوحدة حتى بلغ ذروته منذ ذلك الحين، تغير االتجاه وبدأ يظهر ارتفاع ف
هذا العام. والسبب الرئيسي، كما قالت مصادر في الشرطة والجيش، يعود إلى اندالع االنتفاضة 
الفلسطينية في تشرين األول الماضي، حينما حظي حرس الحدود بتغطية إعالمية مركزة لنشاطه في 

 ."خدمة المصلحة العامة اإلسرائيلية"
في قواعدهم العسكرية  "الحرس"سباب األخرى، فتتعلق بالظروف اللوجستية التي يحظى بها أم ا األ

الثابتة، التي تعد  أكثر راحة مقارنة بظروف المعسكرات الخاصة باأللوية البرية من المشاة 
والمظليين، كما أن عددًا كبيرًا من المجندين في الوحدة يسعون إلى االنضمام إلى وحدات النخبة 

 ، التي يشترط الفرز فيها خضوع المجند لتدريبات خاصة."المستعربين"لتابعة للحرس، مثل وحدة ا
 7والالفت في المعطيات المنشورة حديثًا أن عدد المتنافسين على مكان شاغر في حرس الحدود بلغ 

ن ، وخمسة مجندي"غوالني"مجندين على مكان واحد في لواء  6 – 5مجندين، فيما يتنافس  8إلى 
يتنافسون على مكان واحد في وحدة المظليين. في المقابل، يتنافس ثالثة مجندين بالمعدل على مكان 

 ."كفير"ولواء  "ناحال"، و"غفعاتي"واحد في وحدات المشاة القتالية 
وفي عامة الوحدات الميدانية دد الدروع والمدفعية والهندسة، الدافع األولي للخدمة ضعيف، لذلك 

لى إرسال المجندين الجدد الذين التحقوا بهذه األلوية على أساس خيار ثانوي من يضطر الجيش إ
 بين خيارات كثيرة، ولم يكونوا قد قبلوا في المشاة.

عاموس يعكوف، القائد السابق لحرس الحدود ويشغل حاليًا قائد منطقة الساحل في الشرطة وقال 
طة بالتغييرات التي أدرجت على الوحدة )حرس الزيادة في الطلب مرتب"إن  "هآرتس"اإلسرائيلية، لد
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بعد توليه  2012. وأضاف أنه في عام "الحدود(، وعلى رأسها التدريب والرعاية المقدمة للمقاتلين
 مجندين. 2دد  1قيادة الحرس كان عدد المتنافسين على مكان واحد في الوحدة بين 

بالوحدة، لم يفاَجأ يعكوف، بل رأى أن العدد  برغم النتائج، التي أظهرت أخيرًا تزايد الطلب لاللتحاق
. "أخالقية ومهنية"الحالي مرشح لالزدياد في السنوات المقلبة، وخصوصًا أن الوحدة باتت اليوم أكثر 

لدينا اليوم مشروع يقظة المحاربين، الرامي إلى تجنيد أكبر عدد من الشباب في كل المناطق "وتابع: 
ن حرس الحدود ونرسلهم إلى المدارس التي تعلموا فيها ليشرحوا اإلسرائيلية... نختار ضباطا م

 ."للتالميذ عن أنشطة الوحدة في محاولة لتجنيديهم
وبرغم تقديرات الجيش والشرطة بأن االنتفاضة الشبابية هي السبب في زيادة الطلب لاللتحاق 

ن األولى والثانية لم بالوحدة، يرى يعكوف أن ذلك غير صحيح، ألن مشاركة الوحدة في االنتفاضتي
تحدث زيادة في الطلب، بل كان العكس. وهو يرجع ذلك إلى التحسينات التي أدخلت على 

عرفت أماكن القوة والضعف وعولجت، لهذا ال يقبل اليوم إال من استوفى شروط "التدريبات، بعدما 
 ."القبول من الجنود المدربين

الوحدات الخاصة لدينا "قوله إن  "الحرس"ي في هذا اإلطار، نقلت الصحيفة عن ضابط رفيع ف
وحدة "، مضيفًا أن "تعمل بمهنية عالية، وكثير من الشباب النخبويين يرغبون في االلتحاق بنا

المستعربين الخاصة بنا تجذب الجيل الشاب، كما أن هناك من يرغب في الخدمة في الشرطة وقوات 
 ."مكافحة الشغب والكتائب البرية التي نوفرها

  9/9/2016ألخبار، بيروت، ا

 
 مسيرات واعتصامات في رام هللا وجنين وبيت لحم تطالب باإلفراج عن األسرى المضربين .31

"األيام"، "وفدا": شدارك عشدرات المدواطنين باعتصدامات ومسديرات ووقفدات تضدامنية، فدي رام  -رام هللا 
حمددددود البلبددددول، ومالددددك هللا، وجنددددين وبيددددت لحددددم، دعمددددًا لألسددددرى المضددددربين عددددن الطعددددام: محمددددد وم

وطالددب المشدداركون فددي مسدديرة بددرام هللا المجتمددع الدددولي بضددرورة التدددخل الفددوري والعاجددل  القاضددي.
 إلنقاذ حياة األسرى من خطر الموت، حيث باتوا يعانون من وضع صحي خطير.

 9/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 في الصفحات نقصا  تضمنت  المفتي العام يحذر من تداول نسخ من القرآن الكريم .31
رئدديس مجلددس اإلفتدداء األعلددى محمددد  -حددذر المفتددي العددام للقدددس والددديار الفلسددطينية: القدددس المحتلددة

 ، من تداول نسخ من القرآن الكريم.2016-9-8حسين، يوم الخميس 
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وأوضددح، فددي بيددان صددحفي، أن إحدددى النسددخ باسددم مصددحف المسددجد األقصددى، تضددمنت نقصددا فددي 
وهددذه النسددخة صددادرة عددن مطبعددة منصددور للطباعددة والنشددر فددي غددزة  468-451الصددفحات، مددن ص
عددددن األزهددددر "مجمددددع البحددددوث اإلسددددالمية" فددددي  27/7/2009( صددددادر بتدددداريخ 158بتصددددريح طباعددددة )

 جمهورية مصر العربية.
، وهو وجدود نقطدة 114، آية 349وقال إن هناك نسخة أخرى تحتوي خطأ في سورة المؤمنون صفحة 

، 99كلمددة )تعلمددون( حيددث كتبددت )تغلمددون(، وكددذلك فددي سددورة النسدداء صددفحة علددى حددرف العددين فددي 
، عدم وجود نقطة على حرف النون في كلمة )يغن(، وهي صدادرة عدن دار الفكدر للطباعدة 130اآلية 

 والنشر والتوزيع الطبعة السادسة في بيروت.
طدداء المددذكورة بضددرورة وناشددد سددماحته المكتبددات والمطددابع واألشددخاص الددذين يملكددون نسددخا فيهددا األخ

تسدددليمها لددددار اإلفتددداء إلجدددراء الدددالزم بشدددأنها حسدددب األصدددول، منوهدددا إلدددى ضدددرورة مراعددداة الدقدددة عندددد 
طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعدات. وأكدد سدماحته "أن 

ندا أن نعمدل لنيدل مرضداة هللا هللا سبحانه وتعالى تكفل بحف  كتابه الكريم من التحريف والضياع، وعلي
 بالحرص على هذا الحف ".

 8/9/2016، فلسطين أون الين

 
 تجمع الشخصيات المستقلة يعفي الوادية من رئاسته .32

قرر تجمدع الشخصديات الفلسدطينية المسدتقلة إعفداء ياسدر الواديدة مدن رئاسدة التجمدع واعتبدار أي : غزة
يدة خدارج الدبالد لمددة طويلدة وغيدر محدددة وألسدباب قرارات تصدر عنه باطلدة وذلدك نتيجدة لغيداب الواد

 أخرى عديدة. 
ت تدم اتخاذهدا تغليًبدا للمصدلحة العليدا لشدعبنا ومدن أجدل اوقال التجمع في بيان لده اليدوم "إن هدذه القدرار 

 قيام التجمع بالدور المطلوب منه". 
 ور.شه 6وأكد أنه شكل هيئة قيادية مؤقتة من قيادات غزة والضفة والشتات لمدة 

وبددين التجمددع أن أمددين السددر رئاسددة التجمددع وسددتقوم الهيئددة بالعديددد مددن المهددام أبرزهددا تسدديير أعمددال 
 التجمع حتى عقد مؤتمر عام وانتخاب لجنة مركزية ورئيس للتجمع. 

وأشار إلى أن من أهم مهام الهيئة إعادة التواصل مع كافة أعضداء التجمدع الحداليين والسدابقين وا عدادة 
 يكلتهم والدعوة لكل شخصية مستقلة لالنضمام للتجمع.تنسيبهم وه

 8/9/2016، فلسطين أون الين
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 تشييع جثمان الشهيد حسونة في القدس بشروط قمعية .33
شخصددًا فقددط، بعددد منتصددف الليلددة الماضددية، جثمددان الشددهيد عبددد المحسددن  25"وفددا": شدديع  -القدددس 
جدراءات  عامًا( إلى مقبرة "المجاهدين" في شارع صالح 21حسونة ) الدين بالقدس المحتلدة، بشدروط وا 
 قمعية.

وعززت قوات االحتالل وجودها في المنطقة، وشرعت بإغالق محيط المقبرة في شارع صدالح الددين، 
وبابي الساهرة والعامود عند منتصف الليل، ومنعت الطواقم الصحفية، ضمن إجراءات أمنية، طبقتهدا 

 أشهر. 9من لتسليم جثمان الشهيد المحتجز منذ أكثر 
يشار إلى أن شروط التسليم كانت الدفن في مقبرة باب "المجاهدين" فدي شدارع صدالح الددين بالقددس، 

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

 
 "داعش"بتهمة االنتماء لتنظيم  48 فلسطينيي: السجن لخمسة من "سرائيل"إ .34

مددددا  48بسددجن خمسددة مددن عددرب  أحكامدداالخمدديس  إسددرائيليةمحكمددة  أصدددرت –ف ب(  )أ-القدددس 
 .ةفي سوري اإلسالميةتنظيم الدولة  إلىشهرا وست سنوات بتهمة السعي لالنضمام  30تتراوح بين 

المشددتبه بتعداطفهم مددع التنظدديم المتطددرف فددي  أحدددالدداخلي )شددين بيددت(  األمددنواعتقدل عناصددر جهدداز 
، ةسدوري إلدىتركيا في طريقده  إلىمتوجها  إسرائيلمحاولته مغادرة  أثناء 2014عام مطار بن غوريون 

 بحسب وثائق المحكمة.
تشددجع علددى قتددل  اإلسددالميةفيددديو لتنظدديم الدولددة  أشددرطةن الخمسددة تبددادلوا إوبحسددب الئحددة االتهددام فدد

 غير المسلمين، وانهم تدربوا على القتال وصنع القنابل الحارقة.
 8/9/2016دن، رأي اليوم، لن

 
 تمنع خروج مرضى السرطان لتّلقي العالج خارج القطاع "إسرائيل": "أطباء لحقوق اإلنسان" .35

كشددفت معطيددات قامددت مؤسسددة أطبدداء لحقددوق اإلنسددان بجمعهددا، أن دده قددد  زهيددر أندددراوس: –الناصددرة  
ادمين مددن تشددديد ملحددوظ علددى سياسددة مددنح التصدداريح اإلسددرائيلية للمرضددى القدد 2016طددرأ منددذ العددام 

قطدداع غددز ة، المحتدداجين للخضددوع لعددالج طبددي خددارج القطدداع، ومددن ضددمن هددؤالء مرضددى مصددابون 
بدأمراض خطيدرة كالسدرطان والقلددب. وجداء فدي المعطيددات أن ده حتدى نهايدة شددهر تمدوز، عالجدت أطبدداء 

ددددن تددددم رفددددض طلبدددداتهم الستصدددددار  158لحقددددوق اإلنسددددان  ما مددددن مرضددددى ومددددرافقيهم، مم  توجهددددا مقددددد 
 تصاريح.
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مددة مددن مرضددى سددرطان بحاجددة %27حالددة مددن ضددمن هددذه الحدداالت )أي  43وقددد كانددت هنالددك  ( مقد 
هدا مدن مرضدى السدرطان  48تلق يندا  2015إلى عالج طبي. ولغرض المقارندة، فخدالل طدوال العدام  توج 

. إلدى جاندب ذلدك، وعلدى العكدس مدن 2014طلبدا خدالل العدام  23ممن تدم رفدض طلبداتهم، فيمدا تلقيندا 
الماضي حيث تلقى جميع المرضى في نهاية المطاف تصاريح مرور بعد تدخل المؤسسة، فدإن العام 

، حتى بعد تددخ ل أطبداء لحقدوق اإلنسدان بشدأنها، فقدد تدم تلقدي رد يفيدد 2016أغلبية الحاالت في العام 
 برفض طلب مريض السرطان بالمرور ألسباب أمنية.

د  التقرير على أن ه في سنين سدابقة، وفديو  أعقداب تددخل أطبداء لحقدوق اإلنسدان، تمكندت المؤسسدة  شد 
من تغيير نتيجة الرد على طلبات الكثير من الملتمسين الدذين تدم رفدض توجهداتهم ألسدباب أمنيدة. إال 

، طرأ انخفاض ملموس في االستجابة لتوجهات المؤسسة إلى حد بلغت فيه 2016أن ه وفي بداية العام 
. ولفتدت الجمعيدة فدي تقريرهدا إلدى %25ر توجهات المؤسسة إلى نحدو نسبة تغيير القرارات الرافضة إث

أن  هددذه المعطيددات تشددير إلددى التعسددفية الكامنددة خلددف عمليددة اتخدداذ القددرارات المتعلقددة بعمليددة الموافقددة 
على إصدار تصاريح، وعلى االستخدام السياسي لعمليات الرفض ألغراض أمنية من دون وضدع أي 

 متسبب لصحة المتعالجين. اعتبار لموضوع الضرر ال
 8/9/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 األقصىالمسجد لتزوير تاريخ  "إسرائيلي"مشروع  .36

، حداتم عبدد القدادر، امدس، مدن "فدتح"حذر مسؤول ملف القددس، فدي حركدة : منتصر حمدان -رام هللا
بتدداع وسدائل التهويدية للمسجد األقصى والمسداس بحرمتده، مدن خدالل ا "اإلسرائيلية"مخاطر السياسة 

قامة حفالت زواج للمستوطنين داخل المسدجد األقصدى،  جديدة ترمي إلى تزوير التاريخ من جانب، وا 
مشددددًا علددى أهميددة مواجهددة هددذه المحدداوالت االسددتيطانية التهويديددة التددي تتعددرض لهددا المدينددة المقدسددة 

اسدات االحتالليدة تجداه عامة والمسجد األقصى خاصة. وأشار عبد القادر إلى تصدعيد المسداعي والسي
 "تنخيدل تدراب جبدل الهيكدل"القدس المحتلة وسكانها ومقدسداتها، موضدحًا أن مدا أثيدر حدول مدا يسدمى 

 ترمي إلى تزوير التاريخ في القدس المحتلة والمسجد األقصى. "إسرائيلية"المزعوم ما هو إال محاولة 
 9/9/2016الخليج، الشارقة، 

 
 هم قبالة بحر غزةاتادين وتصادر مركبصي خمسةزوارق االحتالل تعتقل  .37

اعتقلددت زوارق االحددتالل اإلسددرائيلي، مسدداء اليددوم الخمدديس، خمسددة صدديادين وصددادرت  ":وفددا" - غددزة
 هم قبالة بحر منطقة وادي غزة، جنوب غرب مدينة غزة.اتمركب



 
 
 
 

 

 26 ص             4046 العدد:        9/9/2016 الجمعة التاريخ: 

                                    

وادى  اه مراكددب الصدديادين غددرب منطقددةجددوأطلقددت زوارق االحددتالل الحربيددة نيددران أسددلحتها الرشاشددة ت
أميدال بحريدة، واعتقلدت خمسدة صديادين، وصدادرت أحدد مراكدب الصديد "لدنش سدحب"  4غزه على بعد 

 كبير.
 8/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 من أطفال غزة بحاجة لدعم نفسي %25: "أوتشا" .38

بدين  قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( إن واحدا مدنوكاالت: -حمدانهاشم 
أطفددال فددي قطدداع غددزة ال يددزال يحتدداج دعمددا نفسدديا واجتماعيددا جددراء مددا خلفتدده الحددرب العدوانيددة  4كددل 

 .2014اإلسرائيلية األخيرة على القطاع في صيف العام 
 العدوانيدة األخيدرةوأوضح المكتدب األممدي فدي دراسدة نشدر نتائجهدا مسداء أمدس، الخمديس، أن الحدرب 

 غيرات دائمة في سلوك األطفال'.على قطاع غزة خلفت 'آثارا وت
الدراسة أشارت إلى أن أطفال غزة مدا زالدوا يعدانون مدن زيدادة النزعدة العدوانيدة، وأنده بدالرغم مدن مدرور 
عدامين علدى انتهدداء الحدرب تواصدلت اآلثددار السدلوكية النفسددية، ومدن بينهدا 'التبددول الدالإرادي، والبكدداء، 

 '.ومظاهر السلوك العدواني خاصة عند األوالد
ودعددا المكتددب األممددي إلددى حمايددة األطفددال مددن الصددراعات، وتددوفير الدددعم النفسددي الددالزم لهددم، وتلبيددة 

 احتياجاتهم الصحية والنفسية.
 8/9/2016، 48عرب 

 
 أهالي المعتقلين الفلسطينيين يبتزون : محسوبون على األمن السوري "مجموعة العمل" .39

( معدتقاًل فلسدطينيًا 1100أن أهدالي مدا يزيدد عدن ) كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سدورية"،
سوريًا في سجون النظام السوري، يعانون من غياب أي معلومة عن مصير أبنائهم، حيث يتم تغيبهم 

 دون ذكر أماكن أو أسباب اعتقالهم أو أي معلومات عن الوضع الصحي للمعتقلين.
مدر فدتح البداب أمددام مدن بداتوا يسدمون بددد وأوضدحت المجموعدة فدي تقريددر لهدا يدوم الخمديس، أن هددذا األ

"تجدددار المعتقلدددين" وهدددو غالبدددًا مدددن الضدددباط والمسدددؤولين األمنيدددين فدددي األفدددرع األمنيدددة السدددورية أو مدددن 
 المقربين منهم.

وقدددال التقريددددر: "يقدددوم هددددؤالء التجددددار بدددابتزاز أهددددالي المعتقلدددين مقابددددل بعددددض المعلومدددات عددددنهم وعددددن 
دوالر(  2000إلى آخر حيث يصل ثمن المعلومة إلى ) رمن تاج أوضاعهم، ويختلف ثمن المعلومات
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في بعض األحيان. فيما الثمن الذي يتقاضاه بعدض المسدؤولين الدذي وصدفهم بعدض أهدالي المعتقلدين 
 دوالر( مقابل إطالق سراح بعض المعتقلين". 10000بأنهم من الكبار، قد يصل إلى )

معظددم مددن يقومددون بتلددك األعمددال هددم مددن النصددابين  وينقددل التقريددر عددن أهددالي بعددض المعتقلددين، "أن
الذين يأخذون المبالغ ويقدمون معلومات كاذبة عن المعتقلين، أو يختلفدون مدع األهدالي ويقطعدون أي 

 وسيلة للتواصل معهم بعد أخذ المال من أهالي المعتقلين".
( الجئدددًا 1100ن )وذكدددر التقريدددر أن األجهدددزة األمنيدددة السدددورية تواصدددل تكتمهدددا علدددى مصدددير أكثدددر مددد

فلسددطينيًا فددي سددجونها، وذلددك بددالرغم مددن المطالبددات المسددتمرة بدداإلفراج عددنهم والكشددف عددن مصدديرهم، 
ومن بين المعتقلين األطفال والنساء وكبار في السن وأشقاء وآباء وأبنداء وعدائالت بأكملهدا، تدم قضداء 

 المئات منهم تحت التعذيب.
 8/9/2016، قدس برس

 
 خشية غضب النخب "إسرائيل"السيسي يسير بحذر نحو التقارب مع جيروزاليم بوست:  .41

سرائيل، مشيرة إلى أن هناك  أكدت صحيفة جيروزاليم بوست على التقارب الحادث اآلن بين مصر وا 
التهديد المشترك للدولة اإلسالمية تعاوًنا استخباراتًيا وأمنًيا قوًيا بين االحتالل والقاهرة، معتمد على 

 مباشرة.ذي إن لم ُيهزم في مصر، فإنه سيهاجم "إسرائيل" في سيناء ال
إنه في الماضي أطلقت جماعة "تنظيم  -في مقال نشرته اليوم الخميس -وقالت الصحيفة اإلسرائيلية 

هجوم إرهابي حدث عبر الحدود في مدينة إيالت الدولة" صواريخ عبر الحدود، وكانت مسؤولة عن 
ثمانية إسرائيليين، مضيفة أن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين إلى مقتل والذي أدى  2011في 

  السيسي.صراحة بأنه أجرى أحاديث متكررة مع عبدالفتاح نتنياهو اعترف 
سرائيل مشيرة إلى إرسال  مصر سفير إلى تل أبيب، وبرهنت الصحيفة على التقارب بين مصر وا 

وتابعت أن السيسي قال كذلك إنه على استعداد أخرى. رة موا عادة فتح السفارة اإلسرائيلية في القاهرة 
بين إسرائيل والفلسطينيين، كما قام وزير خارجيته مؤخًرا بزيارة  المفاوضاتللمساعدة في تشجيع 

 مباحثات رفيعة المستوى. إلسرائيل، كما يسافر مبعوثو نتنياهو بانتظام للقاهرة للمشاركة في 
وليس القضية الفلسطينية ن باطمئنان أنهم يبحثون عدًدا من القضايا وقالت الصحيفة "يمكن التكه

وأضافت أن السيسي يبذل جهوًدا  وحدها، والتي هي أبعد ما يكون عن أن تكون أولوية للسيسي".
لتنمية بالده ووضعها على طريق النمو االقتصادي المستدام، ويعد التعاون مع إسرائيل جزءًا من هذه 

 الرؤية. 
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كان معتداًل بشكل ت أن السيسي "مسلم مخلص" ولكنه تجنب دائما التطرف الديني، فلقد وأضاف
عامة، أي منذ أن عي نه الرئيس األسبق محمد ملحوظ فيما يتعلق بإسرائيل منذ أن أصبح شخصية 

ذلك  وكانوتابعت أن السيسي يحجم عن مهاجمة أو حتى إدانة إسرائيل،  مرسي وزيًرا للدفاع. 
انتخابه كرئيس، فقد تطلب من المقابالت األولى التي أجراها السيسي مع الصحافة حتى قبل  واضًحا

قبل أن يقول بإيجاز إنه يجب أن تكون هناك دولة األمر عدة أسئلة عن رأيه في الشأن الفلسطيني 
 القدس الشرقية.فلسطينية عاصمتها 

لسطينية يتيح للسيسي الفرصة ل بقاء على واختتمت الصحيفة مقالها قائلة إن الترويج للقضية الف
حوار مفتوح مع "إسرائيل" ومناقشة طرق وأساليب توسيع ما يحظى باهتمامه فعال: العالقات 

 االقتصادية لالستفادة من تكنولوجيا إسرائيل والتعاون معها.
 8/9/2016، موقع رصد، القاهرة

 

 دعم التطبيعتحظر دخول صحفي أردني ي "إسرائيل: "يديعوت أحرونوت .41
أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن إسرائيل منعت الصحفي األردني مضر المومني من دخولها، 

سرائيل.  رغم ما وصفته بجهود بذلها في السابق في تعزيز السالم بين األردن وا 
وأضافت الصحيفة نقال عن مراسلها للشؤون العربية روعي كايس أنه رغم أن المومني عمل على 

ارات لوفود أردنية إلى إسرائيل، والتقى مع رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورغم تنظيم زي
 حصوله على إقامة في القدس فإن السلطات لم تسمح له بدخول األراضي اإلسرائيلية ألسباب أمنية.

سرائيل منذ عام  1994 ونوهت الصحيفة إلى أنه حين لم يصل اتفاق السالم الموقع بين األردن وا 
بالعالقات بين البلدين إلى المستوى الشعبي والجماهيري فإن المومني الذي يعمل في وسائل إعالم 

 أردنية رسمية عمل على تعزيز هذه العالقات وا عطائها بعدا أكبر.
وتأسيسا على ذلك، كما يقول كايس، حظي المومني بلقاءات متعددة مع العديد من رجال الحكم في 

نتنياهو، وألقى محاضرات في احتفاالت السفارة اإلسرائيلية بعمان، وكان يحصل إسرائيل، بينهم 
 سنويا على تأشيرة لدخول إسرائيل تلقائيا من دون إعاقات.

لكن أمرا غير متوقع حدث هذا العام، حسب الصحيفة، وهو زواج المومني من المواطنة الفلسطينية 
يت صفافا بمدينة القدس، ومنذ زواجه بات حصول المقدسية ابتهال عبد الحق، المقيمة في بلدة ب

 المومني على تأشيرة دخول إسرائيل مهمة ليست سهلة، فبقي هو في األردن وزوجته في القدس.
وقال المومني في اتصال هاتفي مع الصحيفة اإلسرائيلية من عمان أنه رغم سعيه لتعزيز السالم بين 

سرائيل فوجئ قبل أسابيع بقرار إس  رائيل منعه من دخولها، مما جعله يشعر بالذهول.األردن وا 
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وقد أرسلت السفارة اإلسرائيلية في عمان كتابا لوزارة الداخلية اإلسرائيلية لحثها على استصدار تأشيرة 
للمومني. ومع جهوده الخاصة بتعزيز السالم، وعالقاته الوثيقة مع وزارة الخارجية اإلسرائيلية في تل 

 ومني عالقا لدى الجهات األمنية اإلسرائيلية.أبيب، ما زال ملف الم
 الصحافة اإلسرائيلية

 8/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة
 

 الفلســطينيين األشقاءالصحية في خدمة  إمكاناته: األردن يضــع جمــيـع يوزير الصحة األردن .42
الصحية في  هإمكاناتقال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب إن األردن يضع جميع  :بترا –عم ان 
د استقبال المرضى للعالج في المستشفيات وفي يالفلسطينيين وال سيما على صع األشقاءخدمة 

المجاالت الدوائية وتبادل الخبرات والتدريب، مؤكدًا عمق العالقات التي تربط البلدين الشقيقين 
 والسيما في المجاالت الصحية.

 9/9/2016، الدستور، عّمان
 

 زمة حادة وخالف سياسي بين األردن والسلطة الفلسطينية بعد تصريحات األحمدأ": القدس العربي" .43
عمان د بسام البدارين: الهجوم الذي شنه عزام األحمد القيادي البارز في السلطة وحركة فتح على 

نفسها التي يتحدث عنها الرئيس محمود عباس طال بصورة مباشرة هذه المرة األردن  "العواصم"
التدخل "التي تتبناها القيادة الفلسطينية تحت عنوان  لالتهاماتر وتدوير ملموسة وسط حالة تطوي

 ."بالشأن الفلسطيني الداخلي
األنظمة التي تتدخل مرة بالمال السياسي "األحمد اقترب أكثر من تسمية العواصم عندما تحدث عن 

 ."او بحكم الجغرافيا
تخصها وعندما تصدر عن عزام  "بحكم الجغرافيا" وبما أن عمان نفسها تحتاج للمال السياسي فعبارة

األحمد تحديدًا الذي يزور عمان ويجلس فيها ويلتقي نخبها فيمكن االستنتاج وببساطة أن األزمة 
 الصامتة تتفاعل وتنمو وبقوة خلف األضواء بين السلطة والحكومة األردنية.

خل لم يستثِن عمان. وعزام األحمد الرئيس عباس وفي اتهاماته الشهيرة للعواصم التي تسعى للتد
 المقرب أصاًل من األردن وضع عمان مباشرة بين المتهمين وهو يتحدث عن حكم الجغرافيا.

قبل ذلك دخل القيادي الفتحاوي جبريل الرجوب على الخط نفسه رغم أسهمه الضعيفة في عمان 
 والتصويت لألمير علي. "قصة الفيفا"أصاًل بعد 
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قاء أردنيين أقاموا له والئم عدة مؤخرًا عن شعور السلطة بان عمان تتحدث الرجوب تحدث مع أصد
هوسهم بالخوف من اإلخوان "دوما ونصح األردنيين بتجنب إسقاط  "األخ األكبر"معها بصفتها 

 على أوضاع حركة فتح وحركة حماس في الضفة الغربية. "المسلمين
إذا كنتم خائفون من اإلخوان المسلمين "تالية: وضع الرجوب في أذن مسؤول سياسي أردني العبارة ال

 ."في انتخاباتكم فأنتم أحرار، لكن حركة فتح ال تخشى حماس في انتخابات البلديات
حاليا بين األردن والسلطة، فعمان  "الخالف المتأزم"هذه الهمسة فضحت عمليًا أسباب وخلفيات 

حمد واألجهزة األمنية الفلسطينية بخصوص لديها تقدير مختلف تمامًا عن تقدير عباس والرجوب واأل
 فقط من انتخابات البرلمان األردني. أيامحصة حماس في االنتخابات البلدية الوشيكة بعد 

عمان اليوم تهتم بعدم توفير الفرصة للتشبيك بين نسختها من اإلخوان المسلمين وحركة حماس حول 
عودة "كة فتح أولوية أردنية بما في ذلك الضفتين وتم إبالغ عباس مباشرة بأن توحيد صفوف حر 

ترتيبات تتعلق  أيوعلى رأسهم محمد دحالن الذي يصر عباس على استثنائه من  "المفصولين
 بالعددودة.

المحلية في  االنتخاباتحماس ستكتسح  أنالخالف لم يقتصر على هذا المظهر فاألردن مصٌر على 
ذلك لن  أنبينما عباس يصر بالمقابل على  % 55قرى وأرياف الضفة الغربية وبنسبة ال تقل عن 

 ."تأجيل هذه االنتخابات"حركة فتح هي التي ستكتسح رافضًا كل مقترحات  أنيحصل أبدًا وعلى 
مالحظة السلطة والرئيس عباس قيلت أيضًا خلف األضواء عن تنامي االهتمام األردني المفاجئ 

خصوم عباس من مفصولي فتح وبعد رصد  بحركة فتح والضفة الغربية بعد تواصل تفاعلي مع
 األردن لبعض طروحاتهم. "تبني"

 30مع األردن فخطب بنحو  "شعرة معاوية"عباس بقي حتى اللحظة األخيرة ساعيًا للمحافظة على 
على مائدة عشاء سياسي بدعوة من رجل األعمال األردني  أسبوعينشخصية أردنية قبل أقل من 
يبلغ شقيقه جاللة الملك بكل "وأنه  "ال يشوبها شائبة"القات مع األردن محمد البشير قائاًل بان الع

 ."صغيرة وكبيرة وينسق كل المواقف
 الفلسطينية-األردنيةوالخالفات كبيرة ومؤثرة في العالقة  "الشوائب"سرعان ما تبين الحقا بأن 

اصم تتدخل بحكم عو "الرسمية، األمر الذي تعكسه همسات الرجوب وتصريحات األحمد العلنية عن 
 ."الجغرافيا

مع عباس وطوال الوقت تعاملت مع عنوان واحد  "اتصال منطقي"في األثناء بقيت عمان على 
الناطق الرسمي الدكتور محمد  "القدس العربي"للشعب الفلسطيني هو عباس والسلطة كما يشرح لد 
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بحركة فتح وحماس منعت  مومني فخصوم عباس كانوا خارج الحسابات األردنية عندما يتعلق األمر
 تمامًا من اي طرقة على باب األردن.

للرئيس عباس وتطورت  "العواصم إياه"تغيرت األحوال بعد ظهر السبت الماضي وبعد خطاب 
باتجاه سلبي وفوضوي بعد تعليقات األحمد التلفزيونية التي أثارت غضبًا عارمًا في صفوف القرار 

 األردني.
بالتدفاصيل يرجح ان انفعال  "القدس العربي"لكن تدقيق  "غامضة"ة حصل التأزم بسرعة وبخلفي

جرت ألول مدرة تمامًا وبصورة مباشرة وبدون تنسديق مع  باتصاالتعباس واألحمدد قد يكون له عالقة 
وبقدائمة نقلها  "سدتة منهم"وبصورة أدق مع  "مدركزية حركة فتح"عباس بين عمان وبعض أعضاء 

 من أسماء المفصولين من فدتدح الدذين تتدوجدب عودتهدددم.األردن عبدر مصر تتض
والتدقيق نفسه يرجح أن مشاركة سياسيين أردنيين في نقاشات مع أطراف عربية لها عالقة بأسماء 
البدائل لرئاسة السلطة بعد مرحلة عباس كان أيضًا من أسباب التوتير خصوصًا وأن عمان تفضل 

 اصر القدوة أو أحمد قريع.طرح اسم سالم فياض وال تتحمس لن
هذا الحراك األردني في عمق البنية الفتحاوية هذه المرة أقلق عباس على األرجح وردة فعله مع 

 ."متأزمة جداً "األحمد أخرجت التناغمات األخيرة عن سياقها بحيث باتت العالقة اآلن 
يرتابون بتحرك األردن  هنا حصريًا برزت مفارقات في الصورة فأصدقاء عمان مثل األحمد والرجوب
 ويرتابون بتحركه بعد سنوات طويلة من اعتبار السلطة الباب الشرعي الوحيد.

 9/9/2016، القدس العربي، لندن
 

 "إسرائيل"ومن معها تخرب المنطقة لصالح  الواليات المتحدةنائب أمين عام حزب هللا:  .44

اني الشيخ نعيم قاسم الخميس الواليات )د ب أ(: اتهم نائب األمين العام لدحزب هللا اللبن -بيروت
منطقتنا تخرب من أمريكا “لتخريب المنطقة لصالح إسرائيل، وقال إن  بالسعيالمتحدة ومن معها 

 ”.ومن معها لمصلحة إسرائيل، كل المشاكل التي تحصل في منطقتنا للمحافظة على إسرائيل
لوال “في بيروت  الجامعي” عظماألمعهد الرسوم “حفل تخرج أقامه  فيكلمة الخميس  في وأضاف

م اآلن في لبنان  المقاومة لبقيت أراض محتلة في لبنان بيد إسرائيل، لوال المقاومة لكانت الجبنة تقسَّ
صحيح أننا نقدم تضحيات ولكن هذه التضحيات هي “وأوضح  ”.بطريقة تنسجم مع متطلبات إسرائيل

لوما أن المسألة ال تقتصر على احتالل األرض، التي تقف سدا منيعا أمام أطماع إسرائيل، وليكن مع
 ”.فهم يريدون إنساننا وأجيالنا وعقولنا ومستقبلنا وثقافتنا، يريدون تعطيل أي قدرة لوجودنا واستقاللنا

 8/9/2016، ، لندنرأي اليوم
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دانةأبو الغيط: البد من إتقان الخطوات في مجلس األمن إلصدار قرار لرفض  .45  االستيطان وا 
الغيط، إن وزراء الخارجية العرب، ناقشوا  أبوقال األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد  :القاهرة

وتم االتفاق  2020و 2019لعضوية مجلس األمن الدولي لعامي  2018عام  إسرائيلمسألة ترشح 
 خالل الوزاري على معارضة هذه المساعي اإلسرائيلية ومساعدة الفلسطينيين إلفشالها.

الدورة الوزارية  أعمالالغيط خالل مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية التونسي في ختام  أبووأوضح 
أن مجلس الجامعة أيد توجه القيادة الفلسطينية مجددا للذهاب لمجلس األمن لطرح موضوع  146

االستيطان، وطلب وزراء الخارجية العرب من الجانب الفلسطيني أن يتقن خطواته إلصدار قرار 
دالرفض  سياسة االستيطان حتى ال تقوم بعض الدول بإفشال هذا المسعى، واصفا االجتماع بأنه  نةوا 

 للغاية.كان ناجحا 
وحول التحركات لتحريك عملية السالم، قال "إن هناك لجنة التسوية مشكلة من الجامعة العربية، 

 وفرنسا.من قبل مصرو روسيا  األطروحاتوهناك كثير من 
بالحاجة للحركة في ضوء  إحساساجتمع مع المبعوث الفرنسي وهناك وأضاف أبو الغيط، أنه 

 تقاوم أي حركة من أجل عملية السالم. إسرائيلظروف تحقق لها النجاح، مشيرا إلى أن 
تجد  إسرائيلوقال "إن هناك جهدا فرنسيا روسيا وتنسيقا بينهما بشأن عمليًة السالم، مشيرا إلى أن 

ي ترفض كل شيء في ظل هذا الوضع وال نستطيع أن نفرض نفسها لألسف في وضع مثالي وه
 عليه.

 8/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "الوزاري العربي" يدعو مجلس األمن إلصدار قرار لرفض االستيطان .46
دعا مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم الخميس، مجلس األمن إلصدار : القاهرة

دانة سياسة االستيطان اإلسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة عام ق ، 1967رار لتجديد رفض وا 
 واعتبارها عقبة أساسية في طريق السالم وحل الدولتين.

في مقر الجامعة  146كما طالب "الوزاري العربي" في القرارات الصادرة عنه في ختام أعمال دورته 
نهاء هذه السياسة العربية اليوم برئاسة تونس، بضر  ورة إلزام إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( بوقف وا 

االستعمارية غير القانونية، الممنهجة والمتصاعدة، وتكليف اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن 
إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين، بالتنسيق عربيًا ودوليًا لطرح وتبني مشروع قرار في 

 الشأن يصدر عن مجلس األمن. هذا
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وأكد على دعوة الدول العربية االلتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت 
ممكن بمبلغ مئة مليون دوالر شهريًا لدولة فلسطين، وذلك دعمًا لدولة فلسطين في مواجهتها 

رار إسرائيل )القوة القائمة باالحتالل( باتخاذ للضغوطات واألزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استم
إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، من بينها احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير 

 منها بشكل يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية واالتفاقيات بين الجانبين.
ي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوة ووجه المجلس، الشكر إلى الدول العربية الت

باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية 
 استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.

 8/9/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(
 

 "إسرائيل"لـ  "التفوق العسكري "حماية كلينتون تتعهد ب .47
هيالري كلينتون، إنه في حال فوزها في  األمريكيةقالت المرشحة الديمقراطية للرئاسة : رويترز

بنيامين نتنياهو على ضمان تفوق  "الكيان اإلسرائيلي"االنتخابات، فإنها ستعمل مع رئيس وزراء 
 العسكري االستراتيجي. "إسرائيل"

بعد أن يتم تنصيبي، سأدعو رئيس " "اإلسرائيلي"ة مع القناة الثانية في التلفزيون وقالت في مقابل
الوزراء إلى واشنطن لعقد اجتماعات، وسأرسل رئيس هيئة األركان األمريكي وخبراء استخبارات إلى 

للقاء نظرائهم، ما علينا أن نفعله قبل كل شيء هو أن نضمن أن يكون التفوق العسكري  "إسرائيل"
 ."نوعي )اإلسرائيلي( ال مثيل لهال

 9/9/2016، الخليج، الشارقة
 

 دعمها للتغلب على األزمة الماليةباألونروا تطالب الدول العربية  .48
" بيبر كرينبول، الدول العربية، األونروادعا المفوض العام لوكالة " :وفا -القدس" دوت كوم”-القاهرة

 تعاني منها.لمساعدة الوكالة في ظل األزمة المالية التي 
مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته  أماموحذر المسؤول األممي في كلمته 

التي عقدت اليوم الخميس، بالجامعة العربية، من تأثير تدهور الخدمات المقدمة لالجئين  146
 الفلسطينيين على األمن واالستقرار في المنطقة.

اع لنقل رسالة بسيطة لبقاء الدعم لالجئين الفلسطينيين"، مشيرا الى أن وقال: "إنه جاء لهذا االجتم
العرب حققوا خالل العقود الماضية العديد من اإلنجازات القومية مثل تأميم قناة السويس واالستقالل 
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وتأسيس الجامعة العربية، واالقتصاد الصناعي والتنمية االجتماعية، ولكن الالجئين الفلسطينيين بقوا 
 هدين تاريخيين على عدم العدالة.شا

وأضاف: أن "هناك تساؤل مع الوقت لماذا يهتم العالم بالالجئيًن بينما هناك قضايا اهم، الفتا إلى أن 
 ماليين الجئ فلسطيني يعيشون أسوء وضع لهم منذ النكبة". 3

الدبلوماسية، فمعظم وقال كرينبول: "إن األهم أن الجيل الجديد من الالجئين يفقد األمل في السياسة و 
الشباب الفلسطينًي ولدوا بعد عملية السالم، وأخبروا من العالم أن يتبنوا خطا معتدال سيكون األفضل 

 لهم، منبها إلى مخاطر الراديكالية على الشباب الالجئ المحبط والمعزول إلى حد كبير.
لمسألة ليست إنسانية فقط وأضاف: "لدينا مسؤوليات لحمايتهم من هذه المخاطر"، موضحا أن هذه ا

 ولكنها استثمار في األمن واالستقرار في العديد من المناطق.
ووجه كرينبول، الشكر للدول العربية التي تستضيف الالجئين الفلسطينيين: "األردن لبنان مصر 

 األونرواوقال: "إنه من اجل االستقرار واألمن نحتاج لمعالجة جديدة لموضوع  سوريا وفلسطين".
 لبحث عن آليات تمويل ثابتة".وا

 8/9/2016، القدس، القدس
 

 غضب اإلسرائيليين باإلعالن عن رحلة متوجهة إلى فلسطينمطار بلغراد يُ  .49
: تلقت إسرائيل في اليومين الماضيين لطمتين قويتين في الوجه، إحداهما في "القدس العربي"لندن د 

 ة الهولندية الهاي.مطار العاصمة الصربية بلغراد، والثانية في العاصم
في مطار بلغراد نادت مذيعة المطار المسؤولة عن توجيه المسافرين نحو وجهتهم، عبر مكبرات 

الخطوط الجوية "الصوت في المطار على المسافرين على متن الرحلة الجوية التابعة لشركة 
جراءات سفرهم إلى من أجل إنهاء إ C3الذهاب إلى البوابة رقم "المتوجهة إلى تل أبيب،  "الصربية
 ."فلسطين

إسرائيل، وأثار حالة من الهرج والمرج بين  "يديعوت أحرونوت"وأغضب النداء حسب صحيفة 
المسافرين اإلسرائيليين، الذين رفضوا الصعود إلى الطائرة حتى يتم تصحيح النداء. وزاد موظفو 

ة إلى تل أبيب وليس إلى الرحلة الجوية متجه"المطار من غضب اإلسرائيليين أكثر حين قالوا: 
 ."، ماذا تريدون منا؟"إسرائيل"

وذكر أحد المسافرين اإلسرائيليين للصحيفة أنه ُطلب على الفور من الشركة تصحيح النداء، وأن 
الرحلة الجوية متجهة إلى إسرائيل وليس إلى "تقوم الموظفة بتعديل كالمها، والنداء مجددا بأن 

حلة، قالت لنا رئيسة الوردية العاملة في الشركة: هذه الرحلة في هذه المر ". وأضاف: "فلسطين
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لكنها أيضا غير متجهة إلى فلسطين، لذلك "، فقلت لها: "متجهة إلى تل أبيب وليس إلى إسرائيل
. "يجب عليك تصحيح النداء بأن الرحلة متجهة إلى إسرائيل أو إلى تل أبيب، وليس إلى فلسطين

نداء ثالث مرات متتالية، أو أننا لن نصعد للطائرة. وبعد عدة محاوالت وطلبت منها إعادة ال"وتابع: 
ونقاشات مع أشخاص آخرين تم اإلعالن بأن الرحلة متجهة إلى تل أبيب ثالث مرات، واصطحبتنا 

 ."المسؤولة مع شخصين آخرين إلى البوابة، وقدموا لنا االعتذار مرتين
في تركيا بعد أن رفض مصافحة رئيس الوزراء  وجاءت اللطمة الثانية من نائب هولندي مولود

 بنيامين نتنياهو خالل زيارته البرلمان الهولندي. اإلسرائيلي
 9/9/2016، القدس العربي، لندن

 
 الفلسطينية... ال أمل! االنتخاباتإرجاء  .51

 قمورية أمين
رت محكمة العدل العليا الفلسطينية في رام هللا إرجاء االنتخابات المحلية الم  األولقررة في تشرين قر 

"حماس" التي رأت في  اإلسالميةفي الضفة الغربية وقطاع غزة مثيرة بذلك غضب حركة المقاومة 
 الخطوة "قرارا مسي ًسا" جاء إلنقاذ حركة "فتح" بعد سقوط قوائمها في عدد من المواقع االنتخابية.

االنطالق  إشارةية محمود عباس رئيس السلطة الفلسطين أعطىالقرار لم يكن مستغربا ذلك انه منذ 
واضحة من  إشاراتالفلسطينية، تصدر  األراضيللعملية "الديموقراطية" المؤجلة منذ سنوات في 

االنتخابات البلدية والمجالس المحلية حتى تستعد  حركة "فتح"  إرجاءبعض المحيطين به عن ضرورة 
عصية بين تيار الرئيس "ابو مازن"، وتيار لها وترت ب بيت الحركة الداخلي في أعقاب الخالفات المست

القيادي المفصول محمد دحالن والمقيم حاليا في اإلمارات، في حين كان عباس مصرًّا على إجرائها 
 في موعدها.

ففي تصريح صحافي للنائب والقيادي في حركة فتح جمال الطيراوي، دعا اللجنة المركزية للحركة 
ات، مبررًا ذلك بأن "الوضع الذي تمر  به الحركة من تخب ط في هذه النظر بإجراء االنتخاب إعادة إلى

المرحلة ال يسمح بالمشاركة في االنتخابات من دون اللجوء إلى حوار تشارك فيه الكتل الفتحاوية 
نهاء  للنهوض بالحركة من جديد، لكي تقطع الطريق على كل المتربصين والمتآمرين على تصفية وا 

 الحركة".
اوي، وبعض األصوات األخرى في الحركة، لم تعزز بمواقف رسمية، إال أنها عكست مطالب الطير 

بعض اإلشكاالت في ظل توالي تقديم قيادات أقاليم في الحركة استقاالتهم، سواء اعتراضًا على 
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طريقة الترشيح المتبعة داخل الحركة، أو استخدام مبدأ "فحص السالمة األمنية" الذي تقوم به الحركة 
 حها حتى ال يكونوا ضمن ارتباطات بتيار دحالن.لمرشي

واعتبر الطيراوي قبول "حماس" المشاركة في االنتخابات بمثابة "تآمر وتالقي أجندات مع 
نهاء حركة فتح". -بحسب قوله  -اإلسرائيليين"، حيث "يسعيان   بكل جهودهما لتقويض وا 

االنتخابات ألن  إجراءا عن وكانت "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، عب رت عن تحف ظه
جاء من دون تشاور مسبق معها وفقًا لالتفاقات الموقعة ما بين األحزاب والفصائل  اإلعالن

وما  2005وهو االتفاق الناظم النتخابات البلدية عام  ،2005الفلسطينية ابتداًء من اتفاق القاهرة عام
أنها "ستسمح بإجراء  أعلنت أنلبثت  لكنها ما ،2006تبعها من انتخابات رئاسية وتشريعية عام 

االنتخابات البلدية في قطاع غزة، والضفة الغربية، وستعمل على إنجاحها"، عقب سلسلة لقاءات 
 ومشاورات عقدتها الحركة مع الفصائل في القطاع.

االنتخابات سحبت "حماس" من عباس حجة عرقلة االنتخابات ولعل قرارها هذا  إجراءوبموافقتها على 
االستحقاق االنتخابي  اإلسالميةتقاطع الحركة  أنر كثيرا في حسابات "أبو مازن" الذي كان يتوقع غي  

 وتخلو الساحة لد"فتح" خصوصا في الضفة.
سياسيا، فإن إجراء االنتخابات في غزة هو بال شك اعتراف بسيطرة "حماس" على القطاع، على رغم 

أن أجهزة أمن "حماس" هي التي ستوفر األمن حضور حكومة التوافق هناك. وهذا يعني أيضًا 
للعملية االنتخابية، بل أيضًا ستكون النتائج خاضعة للقرارات الصادرة عن المحاكم التي تعمل في 

 القطاع، بحكم األمر الواقع.
فإن هذه االنتخابات لو جرت ال تحمل أهميتها من الناتج منها كمجالس بلدية  األمروفي واقع 

، 2007ها األولى التي ُتجرى في فلسطين المحتلة بعد أحداث االنقسام الداخلي عام ومحلية، بل ألن
لذلك تختلف أهميتها بالنسبة إلى "حماس" و"فتح" ضمن اعتبارات عدة، فاألولى تصب  جل  اهتمامها 
في الضفة المحتلة، التي منعت من العمل السياسي والتنظيمي فيها طوال سنوات، ويتكرر هذا 

 مع الثانية التي ُيضيَّق عليها في غزة، وتعاني انقسامًا داخليًا حادًا.التقدير 
لكن على صعيد "فتح"، بداًل من أن تقل  حدة الصراعات الداخلية بعد إعالن دحالن تنازله عن 
الخالف قلياًل مقابل المعركة مع "حماس"، حصل العكس. أما على صعيد "حماس"، فثمة خوف 

ائم مباشرة في الضفة )قوائم منتمية إلى التنظيم( بفعل سيطرة السلطة عليها، متزايد من المشاركة بقو 
فضاًل  ،2006وخوفًا من المالحقة األمنية وتعرضها للحصار المالي، على غرار تجربتها في عام 

ه االنتخابات إلى وضع يناسب تل أبيب، أول مالمحه كان  عن تدخالت إسرائيلية يمكن أن توجِ 
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ماس" في لجنة االنتخابات في الضفة المحتلة قبل أيام. لذلك طرحت فكرة تشكيل اعتقال ممثل "ح
 قوائم مشتركة على عدد من الفصائل الفلسطينية، إال أنها لم تتلقَّ أي إشارات إيجابية.

التي تعانيه "حماس"، كانت نخٌب فلسطينيٌة أكاديمية ووطنيٌة  واإلنهاكوبين الواقع المأزوم في "فتح" 
ا وضار ة على الصعيدين الوطني ترى أن  االنتخابات قد تؤدي في حال إجرائها إلى نتائج سلبية جدًّ

والسياسي، فمن جهٍة يستبعد هؤالء أن يؤدي إجراء االنتخابات إلى إنهاء االنقسام بين الضفة 
وقطاع، في ظل سيطرة "فتح" على الضفة، و"حماس" على القطاع. كما عبرت هذه النخب عن 

يتسبب إجراء االنتخابات في تراجع االهتمام باالنتفاضة الشعبية الحالية، ما سيؤدي  أي خشيتها من
هؤالء يخشون أن يوظف االحتالل نتائج هذه  أنإلى ضمورها بدرجة كبيرة، لكن األهم من ذلك كله 

ة االنتخابات لمصلحته، بالتزامن مع طرح وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان خطته السياسي
للتعامل مع الشعب الفلسطيني، والمسماة سياسة "العصا والجزرة"، التي تتضمن إيجاد قنوات اتصال 
فلسطينية جديدة، بعيدة عن السلطة، إلنهاء أي بعد سياسي للقضية الفلسطينية، وحصرها في 

ائيلية لحل القضايا الخدماتية لتجمعاٍت متناثرة وغير مترابطة مركزيًّا، وهذا هو جوهر الرؤية اإلسر 
القضية الفلسطينية، وليس إنهاء االحتالل واالستيطان. وهكذا يخشى معارضو إجراء االنتخابات أن 
يستغل االحتالل النتائج باعتباره هذه الهيئات هي الممثل الشرعي المنتخب للشعب الفلسطيني، في 

ب النظام السياسي، ظل عدم إجراء انتخابات سياسية، منذ أكثر من عشر سنين، والشلل الذي أصا
بعد تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب، العتقال االحتالل كثيرين من أعضاء المجلس 
من الضفة الغربية، وخصوًصا المنتمين إلى حركة "حماس"، إضافة إلى تعطل المجلس بسبب 

على الدول  االنقسام وتبعاته. ويعتقد المعارضون لالنتخابات أن االحتالل قد يلجأ إلى الضغط
المانحة من اجل التعامل المباشر مع البلديات والمجالس القروية المنتخبة، بعيًدا عن السلطة 
المركزية ومؤسساتها المالية واالقتصادية المختلفة، األمر الذي سيؤدي إلى زرع بوادر إشكاالت 

فة من جهة ثانية، ثم ومواجهة بين السلطة والحكومة الفلسطينية من جهة، والهيئات المحلية المختل
الضغط على السلطة، لتقبل التعامل المباشر بين المؤسسات والدول المانحة وهذه الهيئات، ما 

أن  إلىسيؤدي إلى حدوث انقسام فلسطيني جديد، داخل الضفة والقطاع. وفي هذا السياق يشار 
فرض على الفصائل واألحزاب الحراك االنتخابي شهد تدخاًل ودوًرا كبيًرا للعشائر ورجال األعمال، ما 

الذي تو ج بوضع شخصيات عشائرية واقتصادية في  األمر، هؤالءالسياسية أن تنسق قوائمها مع 
 مقدم القوائم االنتخابية، وتراجع الكوادر الوطنية والنضالية إلى مؤخرة القوائم.

همية سياسية كبرى تحظى أيضًا بأ أنها إالوعلى رغم ان طابع االنتخابات المحلية إنمائي محض، 
ليس فقط إلظهار موازين القوى بين الفصائل الفلسطينية، بل أيضًا بسبب مغزى هذه االنتخابات في 
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مواجهة االحتالل. فاالنتخابات البلدية التي جرت في سبعينات القرن الماضي، كانت رافعة مهمة 
سرائيلية تكوين قيادات بديلة إلثبات قوة منظمة التحرير الفلسطينية وقدراتها في مواجهة الخطط اإل

إبعادهم  أواغتيال عدد من رؤساء البلديات المنتخبين  إلىعبر االنتخابات. لذلك، عمد اإلسرائيليون 
خشية تأثيرهم السلبي ضد االحتالل. لكن في ظل هشاشة السلطة الفلسطينية اآلن، وعدم وجود أي 

ل، وفق رؤى واضحة وشاملة، وضمن قدر ما برنامج متكامل للمواجهة المدنية اليومية مع االحتال
من المركزية لدى "فتح" و"حماس" واليسار، فإنه من الطبيعي أن تفشل الفصائل في توظيف 
االنتخابات ضمن برنامج تحرري، ال بل يخشى ان تقود الى مزيد من الفوضى والتخبط على غرار 

 ما يجري في المحيط العربي.
فقط تعبيًرا عن أزمة "ديموقراطية" لدى القوى التي تفرض سلطتها في  لذا فإن إرجاء االنتخابات ليس

 الفلسطيني المسدود في فضاء قاتم. لألفقهو تجسيد  أكثرالضفة وغزة، بل 
 9/9/2016، النهار، بيروت

 
 حركة فتح الهرمة .51

 نصري حجاج
ن القرن لم تكن حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(، منذ نشأتها في منتصف الستينات م

الماضي، بعيدًة، في بنيتها األيديولوجية العامة وفي منهجية خطابها السياسي، عن الفكر اإلسالمي. 
ن افترقوا عنها في تبن ي األفكار  وترجع أصول عدد من قيادييها إلى حركة اإلخوان المسلمين، وا 

تي انتهجت خطابًا وطنيًا السياسية المستندة إلى النص الديني والشرائع الفقهية، ذلك أن الحركة ال
جامعًا حاولت أن تجعل من هذا الخطاب عامل توحيٍد لمختلف التيارات القومية والوطنية واإلسالمية 
دة من فلسطين  في صفوفها، بهدف استقطاب القوى الشعبية الفلسطينية المنتشرة في أماكن متعد 

ة، ما جعلها الحركة األقوى واألكبر في والبالد العربية. نجحت حركة فتح، في بداياتها في تلك المهم
الحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة. وعلى الرغم من قيادتها، منذ نحو خمسين عامًا، منظمة 
التحرير الفلسطينية بفصائلها كافة، متنوعة األيديولوجيات، إال  أن حركة فتح كانت تحمل، في 

، فكما ضمت تياراٍت تؤمن بالفكر اإلسالمي جسمها التنظيمي، تيارات مختلفة الخلفيات الفكرية
اإلخواني، والحقًا بعد انتصار الثورة اإليرانية، ظهرت داخل الحركة اتجاهات تؤمن بالشيعية السياسية 
على النمط اإليراني، ضمت، في صفوفها، تيارات يسارية ماركسية متنوعة تروتسكية وستالينية 

البعثيين  إلىتيار الفيتنامي في مرحلة السبعينات، إضافة وماوية، إضافة إلى اتجاه ُأطلق عليه ال
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بمرجعيات "البعث" المتناقضة في بغداد ودمشق، وبقايا من حركة القوميين العرب، وقوميين سوريين 
 تخلوا عن حزبهم األم الحزب القومي السوري االجتماعي. 

تركيبة الطبيعية للشعب الفلسطيني ويمكن القول إن حركة فتح مثلت بجدارٍة، طوال العقود الماضية، ال
المشتت، ببناه االجتماعية والفكرية غير الموحدة، والتأثيرات التي حملها شتاته، نتيجة الثقافات 
المختلفة التي عاشها في دول اللجوء. وربما يكون هذا األمر الذي جعل "فتح" األكثر شعبيًة ونفوذًا 

سها أحزابًا يسارية، من غير معرفة دقيقة بتركيبة الشعب من كل التنظيمات الفلسطينية التي قد مت نف
 الفلسطيني، وخصوصيته االجتماعية وتنوعه الثقافي. 

بعد رحيل الجيل المؤسس للحركة، موتًا أو قتاًل أو هرمًا، وبعد الدخول في متاهات "أوسلو"، والتفسخ 
ى ليحار المرء في وصف تلك الراهن في بنية السلطة، أصابت "فتح" حالة من التآكل والتهتك، حت

الحالة، فلم تعد تلك الصفات الماضية التي ميزت الحركة تصلح اليوم في وصفها، فقد ظهر جيل 
جديد يقود الحركة، أو يحاول أن يقودها من غير تجربٍة سياسيٍة أو فكريٍة، وتحول الصراع على قيادة 

تالفة ومهزومة، وخصوصًا في ظل  الحركة إلى صراٍع على السلطة نفسها، واقتسام مصالح سلطة
حالة االنقسام الحاد الذي يعيشه الشعب الفلسطيني بين سلطتين، ال تمتلكان أي مقومات لتغيير 
موازين الصراع مع االحتالل، وال تمتلكان أي رؤيٍة لتغيير الواقع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون 

ن اليوم أسوأ مرحلٍة مرت عليهم منذ النكبة، وال في األراضي الفلسطينية والشتات. يعيش الفلسطينيو 
 ، تمتلك ال "فتح"، وال "حماس" المنافسة على الهيمنة على السلطة الكاملة، القدرة على إحداث شقٍ 
ولو صغيرا في العتمة المحيطة بحياة الفلسطينيين على المستويات كافة. التفسخ الحاصل اليوم ال 

نما يشمل الحياة الثقافية واالجتماعية. والمأساة األشد كآبًة التي نعيشها  يشمل الرؤى السياسية فقط، وا 
اليوم أننا أمام حركة فتح، بوضعها المتهتك، تسعى إلى إعادة امتالك ماٍض ول ى إلى غير رجعة، 
فقد تبدلت الجغرافيا، وتغير التاريخ، وُحشرت الخيارات داخل الجدران الصلبة التي صنعتها إسرائيل، 

هناك مجال لمناورة خارج إرادة المحتل. وفي الوقت نفسه، وفي الجهة األخرى، نحن أمام  فلم يعد
حركة حماس التي تسعى إلى امتالك المستقبل بأدوات الماضي السحيق وأفكاره التي أثبتت تجارب 

 اإلسالميين الراهنة تهافتها وكارثيتها. 
من جماعة الد "ميري كرسماس"، في إشارٍة ال ندهش في هذا الواقع المرير أن يسخر مسؤول فتحاوي 

 إلى مسيحيي فلسطين، سخرية هي الوجه اآلخر ألصولية فاشلة وبلهاء.
 9/9/2016، العربي الجديد، لندن
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 ما هي دالالت صفقة الغاز التركية اإلسرائيلية؟ .52
 أورانزيب قريشي

لطاقة أورانزيب قريشي، نشر موقع "ميدل إيست آي" مقاال للباحث في مجال ا: باسل درويش -لندن
يتحدث فيه عن صفقة تركية إسرائيلية لتصدير الغاز وبيعه، واصفا إياها بأنها "صفقة القرن، حيث 

 يتم إعداد حقل ليفياثان لبدء التصدير".
"، إن الغاز الطبيعي أدى دورا في عودة العالقات 21ويقول قريشي في مقاله، الذي ترجمته "عربي

 2010دين، بعد توتر دام ست سنوات، مشيرا إلى أن إسرائيل اكتشفت في عام الدبلوماسية بين البل
 95تريليون قدم مكعب من الغاز، وتبلغ قيمته  16حقل الغاز ليفياثان، وهو حقل ضخم يحتوي على 

 مليار دوالر.
تاج ويستدرك الموقع بأنه رغم المعوقات التي واجهتها إسرائيل حتى حزيران/ يونيو، لتنظيم عملية إن

 الغاز، إال أن تغير الحظوظ بالنسبة إلسرائيل في مجال الغاز لفت انتباه تركيا.
ويقول الكاتب إنه "من أجل وضع األمور في نصابها، فإنه ال بد من اإلشارة إلى الهيكل التنظيمي 

تكار الذي وضعته الحكومة اإلسرائيلية، الذي عرقلته المحكمة اإلسرائيلية العلياأ بسبب قلقها من اح
الدولة لقطاع الغاز، كما أن الشركات التي تقوم بإدارة حقل ليفياثان هي ذاتها التي تدير حقل تمار، 
الذي اكتشف قبل ذلك بعام، ونظرا لكون هذا االكتشاف من أكبر االكتشافات في مجال الغاز خالل 

ات التوتر بسبب عقد، ولجاهزيته اآلن للتطوير، فإن هذا الوضع لفت نظر تركيا، وأصبحت تداعي
 سفينة مرمرة مياها تجري تحت الجسر، فمن الصعب التقليل من أهمية الغاز الطبيعي لكال البلدين".

ويضيف قريشي أنه "بالنسبة لتركيا، فإن الغاز يمثل حلقة الوصل بينها وبين أوروبا، ما يعني تأثيرا 
النفوذ الجغرافي االستراتيجي بشكل  تركيا على السياسة األوروبية المتعلقة بالشرق األوسط، وزيادة

عام، حيث يتم االنتهاء من إنشاء األنابيب العابرة للحدود من آذربيجان، باإلضافة إلى إمكانية تدفق 
النفط بعد عودة العالقات التركية الروسية، وعليه، فإن التطبيع مع إسرائيل هو ثمن بسيط تدفعه 

 تركيا من أجل تنويع سوقها".
إلى أنه "بدخول تركيا مرة أخرى إلى حقول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، فإنها  ويشير الكاتب

تأخذ األضواء من مصر وقبرص واليونان، وتعيد التركيز على إسرائيل، التي تنقل غازها عبر تركيا، 
 ويسمح االتفاق التركي اإلسرائيلي باستئناف أنقرة مساعدتها لغزة، وهو مبرر يمكن أن تقدمه تركيا
لمن ينتقد تطبيع العالقات بينها وبين إسرائيل، وبوجود المصالح في الطاقة اإلسرائيلية، فإن تركيا 

 مستعدة لالستثمار في بناء أنابيب نقل الغاز".
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ويلفت قريشي إلى أنه "بالنسبة إلسرائيل، فإن اكتشاف حقل ليفياثان للغاز يعد لحظة مهمة في 
لطاقة إلى مصدر لها، وحقيقة اعتذار رئيس الوزراء اإلسرائيلي تاريخها، تنقلها من مجرد مستورد ل

مليون دوالر تعويضات لضحايا  20بنيامين نتنياهو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ودفعه 
السفينة األتراك، تعكس مدى أهمية تركيا االستراتيجية إلسرائيل، فإنه في الوقت الذي يمكن فيه 

لدول الجارة، مثل مصر واألردن، فإن قدرتها على تصديره إلى أوروبا إلسرائيل تصدير الغاز إلى ا
 ستغير قطاع الغاز، وستجعلها رصيدا مهما أكثر مما تمتعت به في السابق من رعاية غربية".

وبحسب الكاتب، فإن "الغاز اإلسرائيلي سيقلل من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي، ما سيؤدي إلى 
لسوق األوروبية، لكنها ستواجه تحديات، فيجب على إسرائيل أن تستعيد ثقة تخفيف احتكار روسيا ل

المستثمرين، بعد مهزلة التنظيمات، وعليها إقناع الشركات باالستثمار في قطاع الطاقة في مناخ من 
 األسعار المخفضة للغاز".

تقديم تنازالت  وينوه قريشي إلى أنه "على الساحة الجغرافية السياسية، فإن إسرائيل تحتاج إلى
لقبرصأ لتكون قادرة على بناء أنابيب في مياهها اإلقليمية في ضوء العالقات القبرصية التركية، 
ويمكن لقبرص االستفادة منها، خاصة أن حقلها )أفروديت( يمكن أن يقدم قدرات استيعاب إضافية 

 لألنابيب".
سيكون إنجازا مهما للواليات المتحدة،  ويرى الكاتب أن "وجود خط أنابيب غاز من إسرائيل إلى تركيا

حيث إن واشنطن ال تريد أكثر من قيام حليفتها في الشرق األوسط بتغيير الديناميكية األوروبية 
للطاقة، وتخفيف اعتمادها على روسيا، لذا فإنه لم يكن مفاجئا قيام الواليات المتحدة بدفع نتنياهو 

التحرك األمريكي تركيا مرة أخرى إلى المجال األمريكي لالعتذار لتركيا في المقام األول، وجلب 
 وحلف الناتو، بعد االنقالب الفاشل، الذي ال يزال محل تبادل عدائي بين الطرفين".

ويختم قريشي مقاله بالقول إن "إمكانية تعاون إسرائيل في مجال الغاز مع كل من مصر واألردن 
لرئيسين ألمريكا في منطقة تشهد اضطرابات، ويجب ستؤدي إلى ضمان استقرار الحليفين العربيين ا

أال يساورنا أي شك بأن الواليات المتحدة ستكون المستفيد األول من أي خط أنابيب غاز بين 
سرائيل عن كثب". يران تراقبان التطورات بين تركيا وا   إسرائيل وتركيا، وال أحد يشك بأن روسيا وا 

 7/9/2016، "21موقع "عربي 
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 تلفظ أنفاسها األخيرة: الترياق الوحيد ..إسرائيل  .53
 آري شبيط
يمكن أن يكون كل شيء ضائعًا، ويمكن أننا اجتزنا نقطة الالعودة، ويمكن أنه لم يعد من الممكن 

 إصالح إعادة باإلمكاناالحتالل ووقف االستيطان وتحقيق السالم، ويمكن أنه لم يعد  إنهاء
نقاذالصهيونية   البالد.الديمقراطية وتقسيم  وا 

، وال «هآرتس»كان الوضع كذلك، فانه ال طعم للعيش في البالد، وليس هناك طعم للكتابة في  إذا
 يجب فعل ما اقترحه روغل ألفر قبل عامين وهو مغادرة البالد.«. هآرتس»طعم لقراءة 

ذاكانت اإلسرائيلية واليهودية ليستا عامال حيويا في الهوية،  إذا ، ليس جنبيأكان هناك جواز سفر  وا 
واالنتقال  األصدقاءفقط بالمعنى التقني، بل بالمعنى النفسي أيضًا، فقد انتهى األمر. يجب توديع 

 سان فرانسيسكو أو برلين. إلى
الجديدة، أو بالد القومية المتطرفة األميركية الجديدة،  األلمانيةمن هناك، من بالد القومية المتطرفة 
و ثالث خطوات خطسرائيل وهي تلف  أنفاسها األخيرة. يجب أن نيجب النظر بهدوء ومشاهدة دولة إ

 الوراء لنشاهد الدولة اليهودية الديمقراطية وهي تغرق. إلى
يمكن أن تكون المسألة لم تضع بعد. ويمكن أننا لم نجتز نقطة الالعودة بعد. ويمكن أنه ما زال 

نقاذة الصهيوني إصالح وا عادةاالحتالل ووقف االستيطان  إنهاءيمكن   الديمقراطية وتقسيم البالد. وا 
عدم نشر « هآرتس»وُقراء « هآرتس»كان الوضع على هذا النحو، فان من واجب الكتاب في  إذا

 الكراهية وعدم الهجرة، بل النضال.
في الدولة التي ما زالت ديمقراطية، فان الطريقة الوحيدة للنضال هي التحدث مع مواطنيها، ال 

. إقناعهموالتحدث معهم، من أجل  إليهمو التعالي عليهم، بل احترامهم واالستماع احتقار المواطنين أ
المتحدة واالتحاد  األمموهيالري كلينتون ليسا هما اللذان سينهيان االحتالل. وليست  أوباماألنه براك 
يل من نفسها، إسرائ إنقاذهما اللذان سيوقفا االستيطان. القوة الوحيدة في العالم القادرة على  األوروبي

 هم اإلسرائيليون أنفسهم.
ما الذي يريده اإلسرائيليون؟ أمور أساسية، دولة يهودية، تعبر عن حق الشعب اليهودي في تقرير 
مصيره، تدافع عن حياته وتحاف  على إرثه، دولة ديمقراطية تحترم حقوق مواطنيها وتحاف  على 

ة مواجهة المحيط الفظيع الذي نعيش فيه. دولة المجتمع الحر الذي نشأ هنا. دولة قوية تعرف كيفي
متنورة، ُتمك ن كل ولد وكل بنت يولدان هنا من العيش باحترام داخل أمة هي جزء من العالم الحر 

اليسار المجتمع اإلسرائيلي بأنه يقترح دولة يهودية،  –في القرن الواحد والعشرين. إذا أقنع الوسط 
ذاتصر. ديمقراطية، قوية وحديثة فانه سين اليسار عن السالم الفاضل غير القابل  –تحدث الوسط  وا 
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للتحقيق وعن دولة بدون طابع قومي غير موجودة في الواقع، فانه سيخسر. هذا هو كل شيء، وهذه 
 هي القصة.

 –حكومات اليمين ليست قَدرا، وهي ليست خطيئة أيضًا. حكومات اليمين هي العقاب ألن الوسط 
ية التحدث مع اإلسرائيليين باللغة التي يفهمونها ويحترمونها. إن ابتداع لغة اليسار لم يعرف كيف

االحتالل ووقف  إلنهاءقلوب اإلسرائيليين، هو الشرط الضروري  إلىسياسية جديدة، تتحدث 
نقاذالصهيونية  إصالح وا عادةاالستيطان   الديمقراطية في إسرائيل. وا 

، ليست األخيرة، وفي السنوات األخيرة األسابيعيفة في الخطوة الفكرية التي طرحتها في هذه الصح
البيت. وتنبع من  بإنفاذصدفية. فهي تنبع من الشعور بعدم وجود الوقت. وهي تنبع من االلتزام 

 إسرائيل. إلنقاذبجهود الوسط  إدراكالتقدير بأن اليسار الراديكالي يضر دون 
يعتبر أن اإلسرائيلية واليهودية عامالن حيويان في لكن اليسار الراديكالي ليس مهمًا بالفعل. من ال 

أقبل هجومه بحب وتسلية. ولذلك سأستمر في السعي  فإننيهويته فهو ليس جزًءا من اللعبة، لهذا 
ما هو جوهري: البحث عن الطريق الثالثة واللغة اإلسرائيلية من اجل البقاء على قيد الحياة هنا  إلى

 وعدم الموت.
 «هآرتس»

 9/9/2016، رام هللااأليام، 

 
 :كاريكاتير .54

 
 

 
 9/9/2016الخليج، الشارقة، 
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