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يقرر وسم منتجات المستوطنات في أسواقه
 .1االتحاد األوروبي ّ
أعليت وزنرة خارجنة االتحاد األوروبي فندرنكا موغرنيي ،اللنلة الماضنة ،ع قرار وسم ميتجات
المستوطيات اإلسرائنلنة في أسواق القارة األوروبنة.
وأضافت موغرنيي في ختام اجتماع لوزراء خارجنة دول االتحاد األوروبي في لوكسمبورغ ،قائلة
"اقتربيا م إيهاء العمل في هذه القضنة ،ولكيه ال نزال متواصالا" ،مشنرة إلى أ هذا القرار كا قد
تم اتخاذه قبل عدة سيوات قبل تسلمها لميصبها ،ونتم تطبنقه اآل .
م جايبه ،قال وزنر خارجنة لوكسمبورغ جا اسنلبور  ،الذي تترأس بالده الدورة الحالنة لالتحاد
األوروبي ،إيه نأمل بأ نتم حتى يهانة العام الجاري يشر توجنهات لوسم ميتجات المستوطيات
وتمننزها في األسواق األوروبنة ،مضنفا "هذه لنست خطوة مضادة إلسرائنل ،هذا نحدث النوم في
برنطاينا ،ونجب تطبنقه في بقنة دول االتحاد".
نر نمنثلو دول االتحاد األوروبي ،قد بعنثوا في ينسا /إبرنل
وكا  16وزنر خارجنة م أصل  28وز اا
الماضي ،إلى موغرنيي برسالة طالبوها فنها بتعجنل تطبنق قرار وسم ميتجات المستوطيات.
وم المتوقع أ نؤدي القرار ا ألوروبي إلى رد فعل إسرائنلي شدند ،حنث تعتقد تل أبنب أ تأنثنر
منثل هذا القرار ل نيحسر في الجايب االقتصادي فقط وايما السناسي أنضا؛ فم ياحنة اقتصادنة
تشكل صادرات المستوطيات يسبة صغنرة م

مجمل الصادرات اإلسرائنلنة إلى أوروبا ونسود

التخوف م أال تتمك شركات التسونق األوروبنة م التمننز بن ميتجات المستوطيات والميتجات
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اإلسرائنلنة داخل حدود  ،67وتمتيع بتاتاا ع استنراد أي بضائع م الدولة العبرنة ،وعلى المستوى
السناسي تخشى تل أبنب أ تزند خطوة كهذه م الضغط الدولي علنها للمس بمكايتها في أوروبا

والضغط بكل ما نتعلق بالمستوطيات.
فلسطين أون الين2015/9/6 ،

 .2مسؤولون فلسطينيون في قطاع غزة يحذرون من خطورة حفر قناة مائية على الحدود مع مصر
غزة/هدانة الصعندي :حذر مسؤولو

حكومنو

فلسطنينو

في قطاع غزة ،م

خطورة إقدام

السلطات المصرنة على حفر قياة مائنة على الحدود بن القطاع ومصر.

وقال ماز البيا ،يائب رئنس سلطة المناه (حكومنة) في قطاع غزة ،إ حفر السلطات المصرنة قياة

خطنر على األم
اا
"تهدندا
مائنة على الحدود مع قطاع غزة ،نشكل
ا
والفلسطنينن على ٍ
حد سواء ،الشتراكهم في الخ از الجوفي ذاته".

القومي المائي للمصرن

وأضاف خالل مؤتمر صحفي مشترك بن سلطة المناه ،وو ازرة الزراعة الفلسطنينة ،وو ازرة الحكم

مدت أيابنب في أعماق األرض،
المحلي ،وسلطة جودة البنئة ":إ أيشأت مصر ا
بركا مائنة أو ّ
تحتوي على مناه البحر شدندة الملوحة بدعوى تدمنر أيفاق التهرنب ،فإ هذا نؤدي إلى تدمنر

تدمنر لألم االقتصادي
اا
الخ از الجوفي" .واستدرك ":تسرب مناه البحر إلى الخ از الجوفي ،سنشكل
والغذائي والبنئي ،لكال الجايبن ".
وقال مصدر أميي فلسطنيي لمراسل "األياضول" في تصرنح سابق :إ "آلنات تابعة للجنش المصري
بدأت قبل يحو أسبوع بتمدند أيابنب مناه عمالقة نصل قطرها إلى ( 60سم) داخل خيدق ضنق نمتد

على طول الحدود المصرنة مع قطاع غزة".

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف ع هونته ،أ "الهدف م تمدند األيابنب العمالقة ،تدمنر

أيفاق التهرنب الميتشرة أسفل الحدود ،دو الحاجة الكتشاف مواقعها ،عبر إغراقها بمناه البحر

األبنض المتوسط".

وحول آلنة تدمنر األيفاق ،ذكر أ الجنش المصري "سنضخ كمنات هائلة م مناه البحر المتوسط

داخل هذه األيابنب التي نضم كل واحد ميها مئات النثقوب ،مما سنؤدي إلى تفكك التربة الرملنة،

لتصل المناه إلى داخل األيفاق التي ستيهار بشكل سرنع" .ودعا البيا األمم المتحدة ،والميظمات
المحلنة والدولنة الصدنقة للبنئة ،للتدخل العاجل لوقف هذا المشروع الذي وصفه بالكارنثي.

وكالة األناضول لألنباء ،أنقرة2015/9/6 ،
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 .3جمال الشوبكي :تمادي "إسرائيل" جعل "الكنيست" يلجأ إلى سن قانون التغذية القصرية
القاهرة ـ "وفا" :قال سفنر فلسطن لدى مصر ،جمال الشوبكي ،إ تمادي إسرائنل بإجحافها بحق
األسرى جعل "الكينست" نلجأ إلى س قايو التغذنة القصرنة لألسرى ،والتي ما لبث أ رفضت

يقابة أطباء إسرائنل تيفنذه خوفا م القايو الدولي ولنس ألسباب إيساينة.

وأكد الشوبكي ،في مؤتمر أقامه اتحاد األطباء العرب ويقابة أطباء مصر ،بالتعاو مع اتحاد

المحامن العرب حول 'قايو التغذنة القسرنة لألسرى المضربن ع الطعام في السجو اإلسرائنلنة'،
أمس ،بمقر دار الحكمة بالقاهرة ،أ كسب مزند م األصوات الحقوقنة والدولنة والطبنة الرافضة

للقواين اإلسرائنلنة للتغذنة القسرنة مهم أ نخرج م القاهرة ،لما لها م دور رنادي وقومي ،وأ

ضعف ووه إسرائنل برز في محاولتها إلفشال مساع األسرى وايتفاضتهم السلمنة ضد االعتقال

اإلداري بمعركة 'األمعاء الخاونة' لتسلنط الضوء وانصال رسالة للعالم حول المعتقل اإلداري ،فسيت
'قايو التغذنة القسرنة' لمحاربتهم حتى في معتقلهم.

وأوضح أ إسرائنل بتطبنق قايو االعتقال اإلداري على الفلسطنينن  ،وتدعي فنه ظلما أ ملفات
المعتقلن

سرنة وبالتالي ال تسمح ألحد باالطالع علنها ،تجسد االعتداء على حقوق المواط

الفلسطنيي في الدفاع ع يفسه ،وتميح يفسها الحق في اعتقال م ترند بال وجه حق ،بل وتزند

بتمدند االعتقال لنصل إلى مؤبدات إدارنة.

األيام ،رام هللا2015/9/7 ،

يقر مشاريع قروض للمحررين
 .4قراقع :الصندوق العربي لدعم األسرى ّ
رام هللا –"األنـام" :قال رئنس هنئة شؤو األسرى والمحررن  ،عنسى قراقع ،إيه طالب أمن عام

جامعة الدول العربنة ،د .يبنل العربي ،بالعمل على طلب عاجل م خالل الميدوبن العرب في
ينونورك بدعوة الجمعنة العامة لألمم المتحدة ،لعقد اجتماع خاص لمياقشة تدهور األوضاع في

سجو االحتالل.

وأشار قراقع ،حسب بنا للهنئة ،أمس ،إلى أيه دعا العربي إلى عقد جلسة خاصة على مستوى

الميدوبن الدائمن في جامعة الدول العربنة ،لبحث آلنات التحرك العربي لدعم األسرى ومسايدتهم،
ال سنما في ظل اإلضرابات المفتوحة ع الطعام التي نخوضها األسرى ،وفي ظل ما نطبق علنهم

م قواين تعسفنة تيتهك كل المعاننر واألحكام الدولنة.

ودعا جامعة الدول العربنة لعقد المؤتمر الدولي النثايي حول أوضاع األسرى الفلسطنينن والعرب في

سجو االحتالل ،تحت رعانة الجامعة بعد عقد األول في بغداد يهانة العام .2012
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واتفق قراقع مع يقنب الصحافنن المصرنن نحنى كوالج ،خالل اجتماع في مقر اليقابة بالقاهرة،
على عقد مؤتمر إعالمي حول األسرى في مصر في وقت قرنب ،وذلك ألهمنة تفعنل الدور

اإلعالمي العربي في مسايدة األسرى.

وبن قراقع أ مجلس الصيدوق العربي لدعم األسرى الفلسطنينن والعرب وتأهنل المحررن  ،أقر

دعمهم بمشارنع صغنرة على شكل قروض ،نشرف علنها بريامج تأهنل األسرى في الهنئة ،بقنمة

ملنو و 250ألف دوالر ،حنث ستغطي  59مشروع ا ألسرى وأسنرات محررن في الضفة وغزة.

األيام ،رام هللا2015/9/7 ،

مساع فلسطينية فرنسية لتعزيز العالقات االقتصادية
 .5وزيرة االقتصاد:
ٍ

رام هللا :كشفت وزنرة االقتصاد الوطيي عبنر عودة ،أمس األحد ،ع

مساع فلسطنينة فريسنة
ٍ

مشتركة ،لرفع حجم التبادل التجاري بن البلدن  ،واقامة مشارنع استنثمارنة مشتركة على غرار مشروع
ميطقة بنت لحم الصياعنة الذي نيفذ بشراكة فلسطنينة فريسنة.

"يعول كنثن ار على زنارة وزنر الصياعة والتجارة الفريسي إنمايونل ماكرو  ،واجتماع
وقالت عودة ّ
اللجية الو ازرنة الفلسطنينة الفريسنة المشتركة المرتقب في العاصمة الفريسنة بارنس ،في تطونر
وتعزنز عالقات التعاو المشترك ،والتحرك دولنا لوضع حد لسناسات واجراءات االحتالل اإلسرائنلي
التي تخيق االقتصاد الوطيي ،وتحول دو تمكن الفلسطنينن م الوصول إلى المياطق المسماة

(ج).

القدس ،القدس2015/9/7 ،

" .6المالية" تقرر البدء بتسديد  200مليون دوالر من ديون القطاع الخاص خالل أسبوعين
رام هللا -إبراهنم أبو كامش :قرر وزنر المالنة البدء بدفع  200ملنو دوالر م متأخرات القطاع
الخاص خالل أسبوعن  ،وتشكل يحو  % 45م إجمالي المستحقات البالغة حوالي  530ملنو

دوالر ،وبذلك ،نصل إجمالي مدفوعات الحكومة م مستحقات القطاع الخاص خالل العام الحالي

إلى  350ملنو دوالر ،وهو مبلغ نتجاوز المبلغ المستهدف بالموازية العامة بمقدار  50ملنو دوالر.
جاء ذلك خالل اجتماع وزنر المالنة شكري بشارة مع ممنثلي مؤسسات القطاع الخاص.

وأعل بشارة أ الو ازرة ستصدر أوراقا مالنة «كمبناالت» تستحق خالل  180نوما لسداد دنو القطاع
الخاص بدل مشترنات الحكومة السلع والخدمات ،وذلك بالتعاو مع سلطة اليقد وصيدوق اليقد

الدولي ،مبنيا أ الو ازرة ستحافظ على مبلغ بمقدار  300ملنو شنكل كودنعة في أحد البيوك للوفاء
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بما نستحق م هذه األوراق ،على أ نغذى اليقص تباعا لمواجهة االستحقاقات الجدندة .وأعل
بشارة ،ع قنام و ازرة المالنة بدفع يفقات نومنة لخمس و ازرات ،ما أدى إلى زنادة متأخرات القطاع

الخاص ،مبنيا أ

زرة الصحة 300
الو ازرة تقوم بتحونل  700ألف شنكل شهرنا إلى و ازرة الداخلنة ،وو ا

ألف شنكل ،واألشغال العامة  200ألف شنكل ،وو ازرة التربنة والتعلنم  200ألف شنكل ،وو ازرة الحكم

المحلي  200ألف شنكل.

الحياة الجديدة ،رام هللا2015/9/7 ،

مصر على االستقالة في ظل إخفاق التسوية
 .7الشكعة :عباس
ّ
التيحي ع رئاسة اللجية التيفنذنة ،وقد أكد ذلك
جاد في ّينته
يابلس -بكر عبد الحق« :أبو ماز
ّ
ّ
مرات عدة أمام اللجيتن التيفنذنة والمركزنة ،وهو كا نيادي بذلك ميذ مدة ،وصرخته تعبنر ع

شعوره بالم اررة» ،نقول عضو «التيفنذنة» المستقنل ،غسا الشكعة ،وهو نوضح موقف رئنس السلطة
محمود عباس ،م رفضه الترشح مرة أخرى لرئاسة اللجية المزمع ايتخابها في الخامس عشر م

أنلول الجاري.

عبر الشكعة ع فقدا الرضا في اللجيتن «التيفنذنة» لميظمة
وفي حدنث مفصل مع «األخبار»ّ ،
التيحي .وأضاف« :أكدت التيفنذنة في
التحرنر ،و«المركزنة» لحركة «فتح» ،بشأ قرار عباس
ّ

التيحي ،ولك في الوقت يفسه علنه أال نيسى أيه رئنس ميتخب
اجتماعها األخنر أ م حق عباس ّ
وقرر خوض غمار العمل العام الذي تترتب علنه مسؤولنات وحقوق».
الشكعة رأى ،في اإلطار العام ،أ اتفاقنة أوسلو لم تعد موجودة النوم ،أل «االحتالل لم ِ
نيته بعد

مرور  21عام ا علنها ،وهذه المشكلة الكبرى باليسبة إلى الرئنس» .ونذ ّكر الرجل ،المستقنل أنض ا م

رئاسة بلدنة يابلس ،بتارنخ عباس السلمي ،قائالا« :كا (أبو ماز ) الوحند في السبعنينات الذي
تحدث ع استراتنجنة السالم ،في حن لم نك هياك فلسطنيي أو عربي أو حتى مسلم نفكر في

السالم مع دولة االحتالل».

وأضاف« :ميذ تسلمه الرئاسة عام  ،2006كا الرئنس واضح ا بأيه سنعمل ضم هذا المسار ،ولقد
جاء لتحقنق السالم ...لكيه وصل إلى اقتياع تام بأ دولة االحتالل لم تعد معينةا بذلك ،وهو السبب
الرئنسي برأني الذي نقف خلف ق ارره التيحي» .وأشار إلى أ «عباس ال نرغب في الوقت يفسه ِ
بترك

التيحي حسب اليظم والقواين
اغ سناسي ،ولكيه نرند
فر ٍ
ّ
ومسؤولنة تقود الساحة الفلسطنينة».
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ومضى نقول« :نجب ترك مسألة استمرار الرئنس في ميصبه ،أو العكس ،إلى حن اجتماع المجلس
الوطيي والمؤتمر الحركي السابع لحركة فتح» ،الفت ا إلى حق «أبو ماز » في التيحي ،ولك

«للجمهور الفلسطنيي أنض ا الحق في أ نقرر إ كا هذا األمر مقبوالا أو ال».

وحول المرشح األبرز لخالفة عباس ،أشار الشكعة إلى حساسنة الموضوع ،بالقول« :الراغبو في

تولّي الميصب كنثر ،ولكييي أعتقد أ األمور ل تصل إلى هذا الحد ،فالمجتمعو في المجلس

الوطيي والمؤتمر السابع سنكو لهم رأنهم ،وم نعرف أبو ماز نعرف أيه لنس سهالا علنه رفض
مطالب الشعب».

وعما تياقلته وسائل اإلعالم ع ينة مدنر المخابرات العامة ،اللواء ماجد فرج ،المجيء خلف ا لعباس،
ّ
استبعد أ نكو فرج طامع ا بالرئاسة ،وقال« :م حقه (فرج) أ نكو له موقع متقدم في حركة
فتح ،ولو صدق حدسي فإيه م أشد الياس إص ار ار على بقاء أبو ماز رئنسا للجية التيفنذنة وفتح».

وعلّق على بنا تحالف القوى الفلسطنينة الذي رفض عقد جلسة المجلس الوطيي ،بالقول« :األخ
أحمد مجداليي (وزنر العمل السابق) موجود في دمشق وتشاور مع الفصائل ،وهياك إمكاينة كبنرة

في أ نكويوا شركاء في المجلس الوطيي المقبل».

األخبار ،بيروت2015/9/7 ،

 .8الرجوب :لن نقبل بالضغوط
فلسطن  -أ ف ب :أعل رئنس االتحاد الفلسطنيي لكرة القدم اللواء جبرنل الرجوب أمس (األحد)،
أيه ال نقبل بأي ضغوط أو «إلحاحات» بإجراء أنة مباراة بنتنة رسمنة للميتخب خارج األراضي

الفلسطنينة .ونعتبر الفلسطنينو مباراتهم مع اإلمارات «تارنخنة» ،على اعتبار أيها األولى التي

ستلعب فنها فلسطن على أرضها ضم تصفنات كأس العالم.

وقال الرجوب« :هذه مباراة تارنخنة سيقص الشرنط خاللها مع دولة عربنة في أول مباراة رسمنة على
أرض القدس ،ضم تصفنات كأس العالم ،ويح يحني القنادة اإلماراتنة على هذه اإلرادة الصادقة».

وتلعب فلسطن واإلمارات في المجموعة األولى التي تضم أنض ا السعودنة وتنمور الشرقنة ومالنزنا.

وقال الرجوب «البعض نستخدمو مفهوم التطبنع لتبرنر تهربهم م مساعدتيا في تنثبنت الملعب
البنتي لفلسطن ».
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 .9هنية يهنئ رئيس الوزراء المغربي بنجاح االنتخابات البلدية والجهوية
هيأ يائب رئنس المكتب السناسي لحركة حماس إسماعنل هينة رئنس الوزراء المغربي عبد اإلله ب
كن ار بيجاح العرس الدنمقراطي للشعب المغربي المتمنثل في االيتخابات البلدنة والجهونة.

وأشاد هينة خالل اتصال هاتفي النوم األحد ،باليموذج المغربي الدنمقراطي واالحتكام لصيدوق

االقتراع ،منثميا سناسة الملك محمد السادس في استنعاب كافة القوى المغربنة ،ومهيئا كافة األحزاب

الفائزة في االيتخابات.

م جهته شكر رئنس وزراء المغرب عبد اإلله ب كن ار هينة على اتصاله ،مستحض ار عهد المغرب
تجاه القضنة الفلسطنينة والقدس ،ومقدم ا التحنة ألهل غزة الذن نعتز بهم.

موقع حركة حماس2015/9/6 ،

" .11الجهاد" و"مهجة القدس" ينظمان وقفة تضامنية مع األسرى المرضى والمضربين عن الطعام
غزة :يظمت حركة "الجهاد اإلسالمي" ومؤسسة مهجة القدس للشهداء واألسرى أمس وقفة تضامينة
مع األسرى المرضى والمضربن ع الطعام في سجو االحتالل أمام مقر المفوض السامي لحقوق

اإليسا التابع لألمم المتحدة في مدنية غزة ،شارك فنها عشرات ممنثلي الفصائل العمل والجمعنات
والمؤسسات التي تُعيى بشؤو األسرى وعدد م ذونهم وأسرى محررو .
وقال القنادي في الحركة أحمد المدلل خالل الوقفة إ "ايتصار األسنر المحامي محمد عال ل
نكو آخر ايتصارات الحركة األسنرة ضد الجالد الصهنويي الذي نمارس أقسى وأبشع صور اإلجرام

في حق أسرايا األبطال في السجو ؛ سواء م خالل سناسة االعتقال اإلداري التعسفي ،أو اإلهمال

الطبي المتعمد أو العزل الفردي".

وشدد الياطق اإلعالمي لمؤسسة مهجة القدس األسنر المحرر أحمد حرز هللا خالل الوقفة على أ

"معركة اإلضراب ع الطعام ال تزال مستمرة حنث نواصل األسرى إضرابهم فرادى وجماعات لكسر
سناسات االحتالل العيصرنة والتعسفنة ،وفي مقدمها سناسة االعتقال اإلداري التعسفي".

الحياة ،لندن2015/9/7 ،

" .11الشعبية" تدعو لهبة جماهرية دعماً لألسرى في سجون االحتالل

غزة :طالب عضو المكتب السناسي لـ "الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن " ،مسؤول فرعها في قطاع
غزة جمنل مزهر بـ"هبة جماهنرنة شاملة دعم ا واسيادا ألسرايا البواسل في السجو  ،خصوص ا
المضربن ع الطعام ميذ أكنثر م  15نوم ا رفض ا لسناسة االعتقال اإلداري" .واعتبر في تصرنح
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أ "األسرى اإلدارنن المضربن ع الطعام نخوضو معركة استراتنجنة مهمة تحت شعار معركة
كسر القنود ،ما نتطلب تفاعالا شعبن ا وفصائلن ا ومؤسساتن ا معها ،باعتبارها معركة الشعب الفلسطنيي

بأكمله ولنس األسرى فقط" .وأشاد برفاقه األسرى المضربن ع الطعام يضال أبو عكر ،وبدر الرزة،
وغسا زواهرة ،وشادي معالي ،ومينر أبو شرار ،بالل الصنفي ،وغنرهم مم ايضموا وسنيضمو

لإلضراب .وشدد على "أهمنة تدونل قضنة األسرى ،وتحونل ملفات االعتقال اإلداري ،واألسرى
المرضى ،وااليتهاكات المستمرة في حق األسنرات واألسرى إلى المحكمة الجيائنة الدولنة م أجل

مالحقة االحتالل على جرائمه في حقهم".

الحياة ،لندن2015/9/7 ،

" .12الـشـعـبـية" تـتـجـه إلـى إعـالن مقاطعة دورة المجلس الوطني
حس جبر :قالت مصادر مونثوقة :إ الجبهة الشعبنة لتحرنر فلسطن تتجه إلى إعال موقف تمتيع
فنه ع حضور الدورة المقبلة للمجلس الوطيي ،والمقررة في  15- 14م شهر أنلول الجاري.

وأكدت هذه المصادر في حدنث لـ "األنام" أ القرار ،الذي لم نصدر في شكله اليهائي ،سنكو
حصنلة مشاورات في أطر ومؤسسات الجبهة داخل وخارج الوط  ،برزت خاللها وجهات يظر

متعارضة ،إال أ الرأي المعارض للمشاركة حاز على رأي الغالبنة في مؤسسات الجبهة في الداخل

والخارج وفي سجو االحتالل اإلسرائنلي حنث نخضع أمنيها العام لالعتقال لسيوات طونلة.

وقالت الجبهة الشعبنة :إيها ستعل موقفها اليهائي م جلسة المجلس الوطيي الفلسطنيي في مؤتمر
صحافي مركزي ،وسنعل يائب األمن العام أبو أحمد فؤاد موقف الجبهة م بنروت وتحدندا م

مخنم مار إلناس.

األيام ،رام هللا2015/9/7 ،

 .13القواسمي :انتخابات إقليم وسط خان يونس انتصار لوحدة حركة فتح
الخلنل –وفا :اعتبرت حركة فتح ايتخابات إقلنم وسط خا نويس في قطاع غزة ،عرسا دنمقراطنا
وايتصا ار لوحدة الحركة.

وأعرب المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بنا صحفي ،النوم األحد ،ع تقدنره للروح

الدنمقراطنة التي سادت المؤتمر ،وأفرزت هنئة إدارنة لإلقلنم وسط ايتخابات وعرس دنمقراطي،
كمفهوم أصنل لدى مياضلي الحركة لتكرنس العمل الدنمقراطي ميهجا وسلوكا.

الحياة الجديدة ،رام هللا2015/9/7 ،
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 .14استشهاد عنصر من القسام بحادث عرضي ببيت الهيا
أعليت كتائب القسام الجياح العسكري لحركة حماس ،األحد ،استشهاد أحد عياصرها خالل "حادث
عرضي" في بلدة بنت الهنا شمال قطاع غزة .وأفادت الكتائب في بنايها العسكري باستشهاد صخر

البحري م بنت الهنا شمال قطاع غزة النوم األحد الموافق  2015/09/06في حادث عرضي.

موقع حركة حماس2015/9/6 ،

 .15موقع " "0404العبري" :إسرائيل" تنشر التهم الموجهة للمعتقل الغزي "أبو نحل"
الرأي  -ترجمة أحمد المدهو  :سمحت أجهزة األم

اإلسرائنلنة بيشر خبر اعتقال المواط

الفلسطنيي إنهاب أبو يحل " "27عاما ،م مدنية غزة أواخر شهر نولنو الماضي ،حن توجه عبر

معبر بنت حايو للعمل كمعلم في دولة قطر.
ويقل موقع " ،"0404ع

أجهزة أم

االحتالل ،أ

أبو يحل نيتمي إلى لواء التوحند في لجا

المقاومة الشعبنة ،متهمة إناه بالمشاركة بأعمال "إرهابنة" ضد جنش االحتالل.

أقر أيه بدأ العمل ضم صفوف كتائب القسام ،الذراع العسكري لحركة
وزعم الموقع أ أبو يحلّ ،
حماس ،وأيه شارك بتدرنبات ميوعة على األسلحة وشارك بحفر األيفاق.
وأضاف الموقع أيه ايتقل بعد ذلك للجا المقاومة الشعبنة ،واختنر عام  ،2010لتيفنذ عملنة عسكرنة

ضد أهداف إسرائنلنة على الحدود.

وتابع" :في العام يفسه غادر قطاع غزة إلى سنياء ،عبر يفق ،للهجوم على حافلة بالقرب م إنالت،
لك هذه الخطة لم تيجح ألسباب مختلفة".

و ّادعى الموقع أيه وفي عام  2014ايتقل أبو يحل لما نسمى "لواء التوحند السلفي" ،وأيه استمر
بأيشطته ضد "إسرائنل".
ووصف الموقع العبري أ التهم الموجهة في بئر السبع ألبو يحل بالخطنرة جدا ،مشن ار إلى أيها

شملت  12تهمة.

وكايت التهم الموجهة كالتالي :االتصال بعمنل أجيبي ،والعضونة واليشاط في تيظنم غنر مشروع،
والتدرنب العسكري المميوع ،والجرائم أسلحة (حنازة وحمل واليقل) ،والتخطنط لجرنمة (القتل) والشروع

في القتل.
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 .16حركة فتح :ما تعرض له مخيم عين الحلوة كان استهدافاً ألمننا االجتماعي

استهداف ا ألمييا

المخنم كا
محمد صالح :اعتبرت حركة "فتح" ،في بنا  ،أ ّ "ما تعرض له
ّ
االجتماعي عبر محاوالت هادفه لتغننر صورته وتقدنمها بشكل مغانر لواقعه" .وطالبت بـ "االستمرار

بالدفاع ع مخنميا وأمييا االجتماعي وقنميا الوطينة بوجه حفية م القتلة المأجورن م أصحاب
مشارنع تدمنر المخنمات وتهجنر أهلها وشطب حق العودة ،وأ

ومخنماتيا والمدافعة ع حقوقهم".

فتح ستبقى صمام أما

أهليا

في المقابل ،أصدر "تجمع الشباب المسلم" ،الذي نضم الفصائل السلفنة المتشددة ،بناي ا أعل فنه

"مبادرة م طرفيا ،وخاصة ّأييا على أبواب المدارس وقبل عند األضحى ،بأييا ل يبدأ باشتباك وال
قتل ما لم ُنعتدى علنيا ،فيح ال يرضى أ يظلِم وال أ ُيظلَم" .واذ شدد على أ "هذه المبادرة لنست
ضعفا وال عج از وال خو ار" ،يبَّه إلى أ "هياك نثأ ار عشائرنا وعائلنا ال يستطنع ميعه ألييا ال يملك

القدرة على ذلك".

السفير ،بيروت2015/9/7 ،

 .17غازي حمد :حماس ستسمح ألعضاء الوطني بمغادرة غزة
غزة :قال وكنل و ازرة الخارجنة غازي حمد إ حركة حماس ستسمح بخروج أعضاء المجلس الوطيي
االستنثيائنة عبر معبر بنت حايو لحضور جلسة المجلس لمزمع عقدها برام هللا.

وردا على سؤال في بريامج "المشهد السناسي" عبر إذاعة الرأي ،حول ما إذا كايت حماس ستسمح

للوفد بالخروج ،قال حمد" :يعم ،حماس ستسمح لهم بالخروج حسب علمي".

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2015/9/6 ،

 .18أبو زهري :اشتباكات فتح الداخلية تعكس "ديموقراطية العنف"
قال الياطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري ،إ استمرار االشتباكات داخل حركة فتح بن أتباع
الرئنس محمود عباس والقنادي المفصول م الحركة محمد دحال في عدد م المياطق والجامعات

في قطاع غزة نعكس دنمقراطنة العيف التي تمارسها حركة فتح بن أبيائها.

وأوضح أبو زهري في تصرنح صحفي ،ظهر األحد ،أ استمرار هذه االشتباكات ُنفسر استمرار
سناسة القمع والتفرد التي تمارسها قنادة فتح في الشأ الفلسطنيي العام .وأكد الياطق باسم حركة
حماس على أ حركة فتح لم تعد مؤتمية على المشروع الوطيي.
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 .19التوتر يخيم على انتخابات فتح في غزة… والقيادة تقلل من شأن محاوالت النيل من وحدتها
غزة  -أشرف الهور :عاد التوتر وخنم م جدند على الوضع الداخلي لحركة فتح في قطاع غزة ،في
أعقاب الخالفات والمياوشات التي ايدلعت بن يشطاء الحركة في مدنية خا نويس جيوب قطاع

غزة ،خالل مؤتمر ايتخابي جدند في تلك الميطقة.

وتفند معلومات وصلت "القدس العربي" م مصادر قنادنة عدندة داخل الحركة بأ التيافس الساخ
بن

الكنثنر م

قنادات التيظنم ،هو ما ندفع إلى خالفات حول أسماء المرشحن

المؤتمر العام .وفي هذا السناق ،خاصة بعد المشاكل التي شهدها إقلنم وسط خا

للمشاركة في
نويس ،أكد

الدكتور زكرنا األغا ،عضو اللجية المركزنة لفتح ،ومفوض عام الحركة في القطاع أ
ماضنة في ترتنب أوضاعها الداخلنة م

الحركة

خالل استكمال المسنرة الدنمقراطنة في كافة المياطق

واألقالنم ،كاستحقاق تيظنمي مع اقتراب موعد عقد المؤتمر العام السابع .ودعا كوادر حركة فتح
وعياصرها كافة إلى "رص الصفوف والعمل على قلب رجل واحد م أجل بقائها في الطلنعة" .وأكد

أ حركته تسعى بكل الوسائل لـ "إيهاء االيقسام الداخلي استعدادا للتصدي للمشارنع اإلسرائنلنة".

كذلك أكد أمن سر الهنئة القنادنة العلنا إبراهنم أبو اليجا ،أ االيتخابات التيظنمنة "تسنر على قدم
وساق للتأكند على وحدة فتح ودنمومتها ،وايتصا ار للشرعنة الفلسطنينة" .وبن أيه تم االيتهاء م

ايتخابات نثالنثة أقالنم رئنسنة ،ونجري العمل إليجاز االيتخابات في بقنة األقالنم األخرى .وأنثيى على

دور ق نادات الحركة وكوادرها وعياصرها الذن ساهموا في إيجاح االيتخابات ،وقال "إ حركة فتح
ستبقى قونة متماسكة ،وا محاوالت البعض للينل م وحدتها ستذهب أدراج الرناح".

والمعروف داخلنا في حركة فتح أ أعضاء قنادات األقالنم في كافة المياطق التيظنمنة سواء في

قطاع غزة أو الضفة الغربنة أو الخارج ،وكذلك أمياء سر المكاتب الحركنة ،نعتبرو أعضاء في
المؤتمر العام لحركة فُتح الذي سنيتخب أعضاء اللجية المركزنة والمجلس النثوري للحركة.
وتظهر االيتخابات الداخلنة بحسب مسؤول في الحركة فضل عدم ذكر اسمه ،حجم التيافس بن

قنادات كبنرة ترند فوز مياصرنها ،لضما مرورهم بيجاح في المؤتمر السابع للحركة ،الميوي عقده
في مدنية رام هللا على األرجح ،ولم نشأ هذا المسؤول الحدنث ع تفاصنل أكنثر.
وندور تيافس قوي بن

أيصار الرئنس عباس في الحركة وأيصار دحال  ،في كافة المياطق

التيظنمنة والمؤتمرات الحركنة التي تشهد ايتخابات ،وسجلت تحالفات محسوبة على الرئنس عباس
فو از في الكنثنر م المواقع ،وهو ما نضم مشاركة أكبر م مؤندي الرئنس ونطلقو على أيفسهم

"تنار الشرعنة" ،في االيتخابات المقبلة ،في مواجهة مياصري دحال  ،ونطلق علنهم "تنار التوجه".

الحياة ،لندن2015/9/7 ،

التاريخ :اإلثنين 2015/9/7

العدد3688 :

ص

14

" .21المجد األمني" :بعد سنوات ..الكشف عن عميل أبلغ عن أهداف في غزة
المجد -خاص :كشفت مصادر أمينة فلسطنينة ع ملف عمنل خطنر ساعد المخابرات الصهنوينة
طنلة فترة االيتفاضة الفلسطنينة النثاينة على تيفنذ عدد م العملنات األمينة داخل قطاع غزة.

وبحسب معلومات أمينة وصلت موقع "المجد األميي" فإ العمنل "خ ،ر"  38عام ا عمل على متابعة
السنارات ومحالت الصرافة التي تزعم أجهزة العدو يقلها األموال للمقاومة ،حنث قام بتحدند أماكيها

وملكنة أصحابها لنتم قصفها.

وكلف "الشاباك" العمنل "خ ،ر" بمراقبة سنارات القادة الفلسطنينن السناسنن والعسكرنن  ،ومعرفة

األشخاص الذن نيتمو لفصائل المقاومة م أصحاب محالت الصرافة لضربها.

وبحسب االعترافات فقد سأل الضابط العمنل ع مكتب للصرافة تابع ألحد المواطين في قطاع

غزة" :هل ُنحضر أموال للمقاومة" ،فأخبره بأيه ُنحضر بقوله "هو محسوب على أحد التيظنمات"،
وحدد له مكا المكتب ،وتم قصفه خالل فترة قصنرة.
وبن ّ العمنل "خ ،ر" أيه كا نتابع السنارات التي نأمره ضابط الشاباك بتعقبها ،مضنفاا" :بعد أسبوع
أو أسبوعن م إعطائه المعلومات ع سنارة معنية ،كايت الطائرات الصهنوينة تقصفها ،وكايوا
نبلغوييي قبل القصف باالبتعاد ع الميطقة التي سنتم فنها استهداف السنارة".

م جهة أخرى ،قال العمنل "خ ،ر" خالل التحقنق معه" :سألويي ع مخرطة ألحد المواطين في

وحددت لهم
ميطقة الزنتو  ،فأخبرتهم أيها تعمل مواسنر مضخات مناه وأ صاحبها م القسام،
ُ
مكايها وتم قصفها الحق ا ،وأبلغتهم ع ورش حدادة تتبع ألشخاص في المقاومة وقاموا بضربها خوفاا
م تصينع المقاومة الصوارنخ بداخلها".

المجد األمني2015/9/6 ،

 .21تقرير" :األنفاق والهاون والصواريخ" ..ثالثية أسلحة تطورها المقاومة في غزة
غزة -مصطفى حبوش ،األياضول :تحاول فصائل المقاومة الفلسطنينة المسلحة في قطاع غزة

تطونر قدراتها العسكرنة بشكل متسارع ميذ ايتهاء الحرب اإلسرائنلنة األخنرة على القطاع صنف

العام الماضي ،استعدادا لمواجهة محتملة سواء كايت قرنبة أو بعندة.

وتعمل المقاومة في غزة على تطونر أدواتها العسكرنة التي كا لها تأنثنر أكبر خالل المواجهة

األخنرة ،م أبرزها :قذائف الهاو  ،والصوارنخ ،واأللغام األرضنة ،وأسلحة الدفاع الجوي ،إضافة
إلى األيفاق التي تُصيف على أيها أهم األسلحة االستراتنجنة ،كما نرى خبراء عسكرنو وأمينو
فلسطنينو .
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ويشرت وسائل إعالم إسرائنلنة ،مؤخ ار ،تقارنر حول امتالك حركة حماس أيفاق ا هجومنة تصل للعمق
اإلسرائنلي ،وأ هذه األيفاق باتت تمنثل رأس حربة لدنها ،إلدراكها أ هذا السالح سنشكل المفاجأة

في المواجهة القادمة.

وقالت صحنفة "معارنف" ،اإلنثين الماضي ،إ الذراع العسكري لحماس ،كتائب عز الدن القسام،

أتمت استعداداتها للمواجهة القادمة بتجهنز األيفاق بشكل جند ،واطالق الصوارنخ التجرنبنة للتعامل

مع إسرائنل بشكل مختلف ع أنة مواجهة سابقة بنيهما.

وكا سامي ترجما  ،قائد الميطقة الجيوبنة في الجنش اإلسرائنلي ،قال في تصرنحات إعالمنة ،إ

أعد خطة عسكرنة كبنرة سنتحدد م خاللها شكل المعركة المقبلة في غزة ،والتي ستكو
الجنش ّ
األيفاق عيوايها ،حنث سنتم تدمنر األيفاق ،ومواجهة عياصر حماس لتدمنر قدراتهم الصاروخنة،
وميع ايطالق هجمات ضد إسرائنل.

كما تحدث عدد م قنادات حماس ،في عدة تصرنحات صحفنة ،خالل األشهر القلنلة الماضنة،

ع أ كتائب القسام ،تكميت م تطونر قدراتها العسكرنة أضعاف ما كايت علنه خالل الحرب

األخنرة.

وقال يائب رئنس المكتب السناسي للحركة ،إسماعنل هينة ،في تصرنح له خالل حفل أقنم في مدنية

غزة ،النثالنثاء قبل الماضي ،إ

"المقاومة الفلسطنينة في غزة النوم هي أقوى أضعاف أضعاف

أضعاف ما كايت علنه خالل الحرب قبل عام".

ونق ول المختص في الشأ الفلسطنيي ،عديا أبو عامر لألياضول "ال شك أ المقاومة في قطاع

غزة تُجري عملنة استخالص واسعة للدروس والعبر م الحرب السابقة ،فتعمل على التخلص م
يقاط الضعف لدنها ،وتحاول جعل يقاط الضعف اإلسرائنلنة يقاط ا جادة واستراتنجنة ،حتى تستغلها

ضد الجنش بشكل جند خالل أنة مواجهة مقبلة".

ونضنف أبو عامر "ستعمل المقاومة على تطونر قدراتها في كافة المستونات ،وميها على سبنل

المنثال تطونر أسلحة استهداف المدرعات ،وتكنثنف هجماتها ضد القوات الراجلة ،إضافة إلى

محاولتها المتواصلة إلحباط دور سالح الجو اإلسرائنلي ،واحداث يوع م الشلل لهذا السالح إلبعاده
ع أجواء القطاع".

ونتوقع أ تحظى "قذائف الهاو " بأهمنة كبنرة لدى الفصائل المسلحة" ،لما كا لها م دور مهم

في تحسن صورة اليصر لدى المقاومة ،عيدما استهدفت خالل األنام األخنرة للحرب ،التجمعات
العسكرنة اإلسرائنلنة القرنبة م حدود القطاع ،وأوقعت خسائر كبنرة لدى الجايب اإلسرائنلي".
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ونشنر أبو عامر إلى احتمالنة أ تعمل المقاومة في غزة على زنادة الكنثافة الينراينة لتلك القذائف،
وأ نكو مداها أكبر مما كايت علنه خالل الحرب السابقة.

وخالل األنام األخنرة للحرب ،اعتمدت الفصائل في قطاع غزة ،وفي مقدمتها القسام ،وسرانا القدس،

الجياح المسلح لحركة الجهاد اإلسالمي ،على سالح "قذائف الهاو " ،في عملنات قصف

المستوطيات والبلدات اإلسرائنلنة المحاذنة للقطاع ،أو ما ُنعرف بـ"غالف غزة".
وُنصيف أبو عامر األيفاق العسكرنة ،بأيها أحد "أهم األسلحة االستراتنجنة التي تشكل تهدندا حقنقن ا
إلسرائنل".
ونقول "واضح أ اإلسرائنلنن لم نستطنعوا أ نحققوا يتائج جوهرنة في حربهم على األيفاق في غزة

خالل العملنة العسكرنة السابقة ،رغم أيهم بذلوا جهودا كبنرة في ذلك".

ونستطرد "العدند م التقارنر اإلسرائنلنة تحدنثت خالل الفترة الماضنة ع تطونر المقاومة لأليفاق
وحفرها أليفاق إضافنة على حدود القطاع وداخل إسرائنل ،وهذا نؤكد وجود حرب تجري خلف

الكوالنس بن

المقاومة واسرائنل ،فاألخنرة تحاول جمع أكبر كم م

المعلومات ،ووضع الخطط

لمواجهة األيفاق ،فنما تواصل المقاومة عملها لتطونر هذا السالح االستراتنجي".

وال نستبعد المحلل يفسه ،وجود تأنثنر للحصار المفروض على غزة على عملنة تطونر قدرات

المقاومة ،لكيه نرجح أ تيجح الفصائل المسلحة في تجاوز هذا الحصار ،واستغالل كافة اإلمكاينات

المتوفر لدنها مهما كايت بسنطة لتيمنة قدراتها.

وفي هذا الصدد ،نقول "ال شك أ الحصار جزء أساسي م محاوالت تقونض قدرات المقاومة،

وانقاف تطونرها وتسلحها العسكري ،ولك المقاومة لدنها بدائل أخرى ،وامكاينات تتجاوز الحصار،
وهذا ما أنثبت فعالناته خالل الحرب األخنرة".

ونمضي بقوله "المندا أنثبت أ الحصار فشل في إحداث شلل في قدرات المقاومة ،بدلنل تفاجئ

جنش االحتالل بكنثنر م األدوات التي لم نك نعلم بها".

م جايبه ،نرجح الخبنر العسكري الفلسطنيي ،واصف عرنقات ،أ تعمل المقاومة في غزة على
تطونر أسلحتها الدفاعنة منثل الصوارنخ ،والرشاشات ،وأسلحة القيص ،والمتفجرات ،واأللغام

األرضنة ،إضافة إلى األيفاق التي تصيف على أيها أهم األسلحة االستراتنجنة التي تملكها.

وال نستبعد عرنقات في حدننثه مع األياضول أ تكشف المقاومة ع وسائل وأسلحة جدندة خالل أنة

مواجهة قادمة مع إسرائنل ،كما فعلت في المعركة السابقة.

ونقول "العمل العسكري نجب أ نحظى باإلبداع والتيونع فهو عمل لنس جامد ،ووفق شواهد المعركة

السابقة فم المتوقع أ تكشف المقاومة ع مفاجئات جدندة".
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وال نتوقع عرنقات أ نيجح الحصار المفروض على غزة في وقف تطونر قدرات المقاومة الفلسطنينة
وتسلنحها.

ونكمل حدننثه "الحاجة أم االختراع ،والضغط نولد إبداع ا ،لذلك المقاومة في غزة تستغل كافة
اإلمكاينات المتوفرة لدنها مهما كايت متواضعة ،لصياعة أسلحتها وتيمنة قدراتها".

بدوره نرى الخبنر األميي الفلسطنيي ،إبراهنم حبنب ،أ المقاومة في غزة تمكيت م تطونر قدراتها

بشكل كبنر خالل العام الماضي.

ونقول حبنب لألياضول "الصوارنخ م أهم األسلحة التي تعمل المقاومة على تطونرها بتحسن مداها

ودقتها ،وهذا واضح م خالل التجارب الصاروخنة النومنة التي تجرنها كتائب القسام".

ونقول الجنش اإلسرائنلي ،إ القسام نجري بشكل شبه نومي ،تجارب إطالق صوارنخ تجاه البحر

المتوسط ،قبالة قطاع غزة.

كما أ هياك تطونر واضح في مجال صياعة الطائرات بدو طنار ،فالمقاومة تحاول السنطرة على
عدة طائرات استطالع إسرائنلنة الستغاللها في تطونر قدرات طائراتها ،لتستيد علنها في أي مواجهة

قادمة مع إسرائنل ،وفق حبنب.

ونتوقع حبنب أ تكو "األيفاق هي السالح االستراتنجي الذي نحظى باالهتمام األكبر لدى المقاومة

في غزة ،وذلك لما أنثبت م فعالنة خالل الحرب األخنرة".

ونعتقد أ المقاومة ستعمل على استغالل سالح "قذائف الهاو " في المواجهة المقبلة بشكل أكبر،

و"ذلك بعد أ أنثبتت هذه القذائف خالل الحرب ،قدرتها على إلحاق أضرار بشرنة ومادنة كبنرة في

صفوف الجنش اإلسرائنلي".

وكالة األناضول لألنباء2015/9/6 ،

 .22نتنياهو" :إسرائيل" بدأت ببناء جدار مع األردن ولن تسمح "بإغراقها" بالمهاجرين السوريين واألفارقة

عمان ،2015/9/7 ،ع برهوم جرانسي ،أ رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن يتيناهو
ذكرت الغدّ ،
أعل أمس ،رفضه للدعوات التي أطلقها ساسة إسرائنلنو م صفوف المعارضة ،الستقبال الجئن
سورنن  ،على ضوء األزمة المتصاعدة ،إذ كا

رئنس أكبر أحزاب المعارضة ،حزب "العمل"،

نتسحاق هنرتسوغ ،كا قد دعا إلى استقبال رمزي م الالجئن السورنن .

وقال يتيناهو في مستهل جلسة حكومته األسبوعنة أمس ،إ "إسرائنل لنست غنر مبالنة بالمأساة
اإليساينة التي نعنشها الالجئو السورنو واألفارقة ،ولقد قدميا عالجا طبنا مخلصا لحوالي ألف
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جرنح سوري أصنبوا في المعارك الدائرة في سورنة وساعدياهم على ترمنم حناتهم .إييا يتحدث مع
قادة الدول اإلفرنقنة ومع رئنس الوزراء اإلنطالي التي تحدنثت معه مؤخرا".

وتابع يتيناهو قائال" ،إييا يتحادث أنضا مع قادة أوروبنن آخرن حول تقدنم رزمة مساعدات م قبل

أكنثر م دولة إلى البلدا اإلفرنقنة األصلنة في مجاالت الزراعة واالقتصاد واألم م أجل معالجة

المشكلة م

أساسها .ولك  ،مع ذلك ،إس ارئنل هي دولة صغنرة ،صغنرة جدا ،ولنس لها عمق

دنمغرافي وجغرافي .لذلك علنيا أ

يسنطر على حدوديا في مواجهة المتسللن

غبر الشرعنن

الباحنثن ع العمل واإلرهابنن  .هذا ما فعلياه على حدوديا مع سنياء وقد أوقفيا التسلل م هياك".

وكا رئنس حزب "العمل" اإلسرائنلي المعارض نتسحاق هنرتسوغ ،قد دعا الحكومة اإلسرائنلنة إلى
"استنعاب مضبوط" لالجئن م الحرب األهلنة في سورنة في إسرائنل .وقال هنرتسوغ ا "النهود ال

نمكيهم أ نكويوا غنر مكترنثن حن نتدفق مئات آالف الالجئن إلى شاطئ األما ".

وأضافت األيام ،رام هللا ،2015/9/7 ،ع "أ.ف.ب" ،أ يتيناهو حذر ،أمس ،م أ إسرائنل ل
تسمح بأ

نتم "إغراقها" بالالجئن

السورنن

واألفارقة ،معلي ا البدء ببياء جدار على الحدود مع

األرد  .وقال يتيناهو في االجتماع األسبوعي لحكومته ،أمس" :ل يسمح أ نتم إغراق إسرائنل
بموجة م المهاجرن غنر الشرعنن والياشطن اإلرهابنن ".

وأضاف" :إسرائنل لنست غنر مبالنة بالمأساة اإليساينة التي نعنشها الالجئو السورنو واألفارقة،

لك إسرائنل دولة صغنرة ،صغنرة جدا ،وال تملك عمقا دنموغرافنا وجغرافنا ولهذا علنيا أ يسنطر
على حدوديا" .وأعل يتيناهو أ إسرائنل "تبدأ النوم ببياء جدار مع األرد " وهو رابع جدار تبينه

الدولة العبرنة .وقال يتيناهو" :ل

ييتظر وسيحنط حدود إسرائنل قدر المستطاع بسناج أميي

وحواجز ،ما سنسمح ليا بالسنطرة على حدوديا".

وسنتم البدء ببياء أول جزء م الجدار مع األرد في ميطقة إنالت المطلة على البحر األحمر حنث

تيوي إسرائنل بياء مطار جدند .وبحسب يتيناهو فإيه سنتم مواصلة إقامة الجدار لنمتد إلى هضبة

الجوال  .وهذا نعيي المرور عبر الضفة الغربنة المحتلة في غور األرد  ،وهي ميطقة خاضعة
للسنطرة العسكرنة اإلسرائنلنة ومحط يزاع مع الفلسطنينن الذن نرغبو بها جزءا م دولتهم العتندة.
 .23الحكومة اإلسرائيلية تمنع الكنيست من االطالع على ميزانية األمن السرية
بالل ضاهر :صادقت الهنئة العامة للكينست ،األسبوع الماضي ،على حجم منزاينة األم م دو
أ نعرف أعضاء الكينست على ماذا صوتوا ،إذ أ الحكومة اإلسرائنلي تمتيع ،حتى اآل ع

تقدنمها للكينست لالطالع علنها .ونأتي ذلك على الرغم م أ القايو نلزم و ازرة المالنة بأ تحول
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إلى الكينست ،حتى موعد أقصاه  31آب ،كافة تفاصنل المنزاينة السرنة لجهاز األم  ،ونشمل
عشرات ملنارات الشواكل ،إال أ هذه المنزاينة لم تحول إلى لجية في الكينست نفترض أ تطلع على
هذه المنزاينة وتكو مداوالتها سرنة.

ويقلت صحنفة "هآرتس" النوم االنثين  ،ع مصادر في الكينست قولها إ هذا األمر ندل على

صعوبة قنام الكينست بواجبها ومراقبة منزاينة األم .

ونشار إلى أيه بحسب القايو  ،نطلع جمنع أعضاء الكينست على منزاينة األم المعلية ،بنيما تطلع

مجموعة صغنرة م أعضاء الكينست ،األعضاء في لجية منزاينة جهاز األم  ،وهي لجية سرنة

متفرعة ع لجية الخارجنة واألم  ،على تفاصنل جزئنة م المنزاينة السرنة.

وقالت الصحنفة إ عضو الكينست أنال ب رؤوفن  ،وهو ضابط في االحتناط برتبة لواء ،لم نيجح

حتى اآل م الحصول على تفاصنل للمنزاينة األمينة السرنة رغم محاوالته المتكررة.

ونشار إلى منزاينة األم التي صادق علنها الكينست بلغت  56.1ملنار شنكل ،لك نتوقع أ تزداد
منثلما نحدث كل عام .وكا بإمكا أعضاء الكينست في السيوات األخنرة االطالع على تفاصنل

 %20فقط م منزاينة األم لتعرنف هذه التفاصنل بأيها معلية بنيما حوالي  %80م منزاينة األم
تبقى تفاصنلها سرنة.

عرب 2015/9/7 ،48

 .24لبيد يعارض استيعاب الجئين سوريين في "إسرائيل"
الياصرة  -برهوم جرانسي :عارض رئنس حزب "نوجد مستقبل" النمنيي نائنر لبند ،الدعوة نتسحاق
هنرتسوغ إلى استقبال الالجئن السورنن في إسرائنل ،وقال ،إ "إسرائنل ،لشدة األسف ،ال نمكيها
أ تسمح ليفسها بالدخول إلى موضوع أزمة الالجئن  ،هذا أمر أوروبي وال نوجد أي سبب ندعويا
أل يكو جزءا ميه" .وقال لبند إ منثل هذه الخطوة "ستفتح الباب للبحث في حق العودة" .وعلى حد

قوله" :هياك سبب ندعو كل ميظمات النسار إلى تأنند موضوع الالجئن  ،إذ إيه سنقال في حنيه ها

أيتم تدخلو أياسا هم غنر نهود".

وتابع لبند قائال" ،لنته نكو ليا الهدوء األميي ،القوة والمقدرات أل يستوعب الالجئن  .يح لسيا

إنطالنا وال فريسا ،وبالتأكند لسيا ألماينا .فما بالك أ قسما كبن ار م الالجئن هم م سورنة ،واذا ما
بدأيا باستنعابهم فإ

هذا نورطيا بما نجري هياك .لقد بذلت إسرائنل جهودا كبنرة كي ال تكو

مشاركة في ما نجري في سورنة".
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 .25موقع "صوت إسرائيل" :الجيش اإلسرائيلي ينفق "نحو  253مليون دوالر" الكتشاف أنفاق غزة
غزة – الرأي :قالت وسائل إعالم عبرنة إ جنش االحتالل أكمل عملنة تخطنط عائق على امتداد
الحدود مع القطاع ،الكتشاف األيفاق الفلسطنينة الممتدة تحت الحدود.

ووفقا لموقع "صوت إسرائنل" ،نوم األحد ،فقد بلغت تكلفة مشروع إقامة العائق بحوالي ملنار شنكل

يحو " 253ملنو دوالر".

في سناق آخر ذكر الموقع إيه بعد حوالي شهر سندخل جهاز رادار جدند إلى الخدمة في جنش

االحتالل .وبن أ الميطقة المحنطة بقطاع غزة ستشهد دخول جهاز رادار هو األول م يوعه في
العالم نيذر بإطالق قذائف هاو على المستوطيات .وقال الموقع إ الجهاز سنوفر عددا كبن ار م

اإليذارات كما نزند م زم اإليذار بنثما حتى  10نثوا .

وكالة الرأي الفلسطينية لإلعالم2015/9/6 ،

 .26استطالع لـ"يسرائيل هيوم" :المعلمون في "إسرائيل" يرسبون في امتحان الثقافة العامة
الياصرة  -ودنع عواودة :تتوالى ردود فعل الخنبة والدهشة في إسرائنل م يتائج استطالع رأي تظهر
أ

المعلمن

في مدارسها نحتاجو لم

نعلمهم ،وأيهم ال نفقهو أمو ار أساسنة في الصهنوينة

والتارنخ والجغرافنا .وتدلل يتائج االستطالع الذي أشرفت علنه صحنفة "نسرائنل هنوم" النمنينة

المقربة م رئنس الوزراء بينامن يتيناهو في ملحقها األسبوعي على أ المعلمن في إسرائنل حازوا
على يسبة ( %33راسب) في امتحا النثقافة العامة ،مما أنثار ردود فعل واسعة.

االستطالع الذي شمل  500معلم نهودي في إسرائنل ( %75يساء) نعملو في مختلف المراحل
التعلنمنة وهم م مختلف الفئات العمرنة واألقدمنة والمياطق الجغرافنة.

ووجه االستطالع  15سؤاال لهم حول الدنمقراطنة والحناة النومنة والتارنخ وحول مصطلحات نتم
تعلنمها للطالب ضم

مياهج رسمنة وتتداول في اإلعالم نومنا .واستصعب المعلمو استذكار

أسماء رؤساء حكومات إسرائنل السابقن واسم الرئنس الحالي للكينست أو تعداد حروبها أو معرفة

مصطلحات أساسنة منثل "بلماح" وهي القوة الضاربة لميظمة "هاغايا" الصهنوينة .كما أخفق يصف

المعلمن في اإلجابة على السؤال أي دول لها حدود مشتركة مع إسرائنل .ولم نعرف سوى %32

ميهم فقط أ  1947/11/29هو نوم اتخذت فنه األمم المتحدة ق ار ار بتقسنم فلسطن  .ولم نتمك سوى

 %31م المعلمن اإلجابة الصحنحة على تارنخ اإلعال ع قنام إسرائنل ( )1948/5/15أو نوم
تصرنح بلفور التارنخي( .)1917/11/2كما عكست اإلجابات على السؤال حول حروب إسرائنل مع
العرب معلومات خاطئة تعكس جهل الكنثنر م المعلمن كالقول "حرب الخلنج" .وفشل  %30ميهم
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بذكر السطور األربعة األولى م اليشند القومي اإلسرائنلي "هتكفاه" .ولم نعرف سوى  %11م
المعلمن النهود في إسرائنل أ عملنة منوينخ تمت في ألماينا عام  .1972كذلك لم نعرف سوى

 %23ميهم أ

النمن

في إسرائنل صعد للحكم للمرة األولى في  .1977وعقبت و ازرة التعلنم

اإلسرائنلنة على هذه اليتائج أمس بالقول إ "القنم األساسنة والتقالند النهودنة هي القاعدة التي تقوم
علنها إسرائنل ونتوقع م مربن أ نكويوا مطلعن علنها" .وأوضحت أ يتائج االستطالع تدلل

على الحاجة لبرامج تربنة للقنم وأيها ستعمل على تعزنزها .كما عقب بشدة رئنس اتحاد المعلمن في
إسرائنل ار إنرز بقوله إ عدم إلمام المعلمن بهذه المعطنات األساسنة أمر محز ومقلق ومضر.
وتابع "عيدما تكو هذه نثقافة لمعلمن فال أساس أو مبرر أل نكويوا مربن ألبيائيا وأيا متفاجئ

وتبدو لي اليتائج غرنبة األطوار ولذا أدعو لتربنتهم مجددا".

القدس العربي ،لندن2015/9/7 ،

 .27االحتالل يعتزم نشر منظومة رادار متطورة لإلنذار المبكر على حدود غزة
القدس المحتلة  -الحناة الجدندة :ذكرت مصادر إعالمنة إسرائنلنة امس ،ايه م المتوقع ا نيشر
الجنش اإلسرائنلي الشهر القادم على حدود قطاع غزة ميظومة رادار متطور نقلص فترة اإليذار في
حال اطالق الصوارنخ ونقلص عدد المرات التي ال تيطلق فنها صافرات اإليذار.

وذكر موقع "واي يت" اإلخباري اإلسرائنلي ا الحدنث ندور ع رادار مطور ،ايتهت فترة التجارب
واالختبارات اليهائنة علنه الشهر الماضي وتكللت باليجاح .وحسب الموقع ،سنساهم هذا الرادار في

تحسن مستوى األم في الميطقة الجيوبنة القرنبة م غزة في مجالن األول نتعلق في زم اإليذار

الذي نتلقاه السكا في حال إطالق صوارنخ باتجاه المياطق القرنبة م غزة تلك المياطق التي كايت

فنما مضى خارج فرصة اإليذار المعقول وذلك لقربها م قطاع غزة.

وسنزند هذا الرادار زم اإليذار في هذه المواقع القرنبة م غزة بـ  8-7نثوا جدندة تضاف إلى زم

اإليذار الحالي لنصبح  13نثاينة .كما سنقلص هذا الرادار عدد المرات التي قد تتعرض فنها هذه

المياطق للقصف دو ا تيطلق صفارات اإليذار.

الحياة الجديدة ،رام هللا2015/9/7 ،

 .28القدس :توقيع عقوبات على ضباط بالشرطة اإلسرائيلية بشأن واقعة طعن في مسيرة للمثليين
القدس  -أحمد حس  :عوقب  11م ضباط الشرطة اإلسرائنلنة تأدنبنا -ميهم مدنر شرطة القدس
وانثيا م قادة المياطق -نوم األحد بشأ قنام متعصب نهودي بواقعة طع عشوائنة خالل عرض
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للمنثلنن بالقدس .وعوقب سبعة م الضباط باليقل إلى وظنفة أخرى ووجه تأينب رسمي لألربعة
الباقن فنما وصفها وزنر األم الداخلي اإلسرائنلي جلعاد إردا بأيها جراءات شخصنة "على يطاق

ال منثنل له" في ضوء "األحداث الخطنرة التي كا باإلمكا الحنلولة دو وقوعها".

وكالة رويترز لألنباء2015/9/6 ،

 .29استشهاد ريهام دوابشة متأثرة بحروقها
رام هللا :استشــهدت فــي ســاعة متــأخرة م ـ اللنلــة الماضــنة المواطيــة رنهــام دوابشــة ( 28عام ـ ا) متــأنثرة
بجراحه ــا البلنغ ــة الت ــي أص ــنبت به ــا خ ــالل ح ــرق مي ــزل العائل ــة مـ ـ قب ــل مس ــتوطين متطـ ـرفن ف ــي

 2015/7/31مــا أدى إلــى استشــهاد طفلهــا الرضــنع علــي ( 18شــه ار) علــى الفــور فنمــا استشــهد زوجهــا
سعد بعد أسبوع م وقوع الجرنمة ،بنيما نعالج ولدها أحمد في مستشفى إسرائنلي.

الحياة الجديدة ،رام هللا2015/9/7 ،

 .31منظمات يهودية تدعو إلى اقتحام األقصى لـ"تأبين" متطرفين داخله
القــدس المحتلــة :دعــت ميظم ـات نهودنــة متطرفــة أيصــارها إلحنــاء مــا ســمته "الــذكرى الخامســة لمقتــل
المتط ـرفن النهــودنن  :اســحق وتالنــا انمــس" أمــس ،داخــل المســجد األقصــى المبــارك .وأوضــحت هــذه

الميظم ــات مـ ـ خ ــالل إعالياته ــا أي ــه سنش ــارك ف ــي اقتح ــام األقص ــى إلحن ــاء ه ــذه ال ــذكرى ع ــدد مـ ـ

حاخامــات ميظمــات الهنكــل المزعــوم ،وفــي مقــدمتهم الحاخــام المتطــرف إس ـرائنل آرائنــل ،وســنتم رفــع

صورهما على شكل وقفة حداد داخل السور الشرقي للمسجد األقصى ،بالقرب م باب الرحمة.

وسنشمل البريامج -حسب اإلعاليات -محاضرة نذكر فنهـا الحاخامـات "مـآنثر" اسـحاق انمـس وزوجتـه فـي

الســعي لبيــاء الهنكــل المزعــوم ،وجهودهمــا فــي يشــر فك ـرة المعبــد بــن األجنــال النهودنــة .وم ـ المقــرر أ
نتوجهوا بعد ذلك إلى المقبرة العبرنة على سفح جبل الزنتو لزنارة قبرنهما ،واكمال حفل التأبن لهما.

الحياة الجديدة ،رام هللا2015/9/7 ،

 .31االحتالل يعتدي على نساء مبعدات في محيط "األقصى"
أحــبط ح ـراس المســجد األقصــى المبــارك محاولــة مســتوط نهــودي ألداء صــلوات تلمودنــة علينــة فــي
الجهــة الشـرقنة مـ المســجد المبــارك ،وســلموه لشــرطة االحــتالل التــي أخرجتــه مـ المســجد خشــنة ردة

فعــل المصــلن  .كمــا ميــع ح ـراس األقصــى انثيــن م ـ المســتوطين م ـ اقتحــام المصــلى المروايــي فــي
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المسجد األقصى ،في ما اعتدت قوات االحتالل على اليساء والفتنات المبعدات والمرابطات على باب
السلسلة "م أبواب األقصى" وميعوا االحتالل م اعتقال إحداه .

السبيل ،ع ّمان2015/9/7 ،

 .32آالف من فلسطينيي  48يتظاهرون في القدس تضامناً مع "المدارس األهلية" في "إسرائيل"

القــدس المحتلــة – أســعد تلحمــي :شــارك يحــو عش ـرة آالف م ـ طــالب المــدارس األهلنــة العربنــة فــي
"إسـ ـرائنل" وذونه ــم والمتض ــامين معه ــم ف ــي تظ ــاهرة احتجاجن ــة حاش ــدة قبال ــة مكت ــب رئ ــنس الحكوم ــة
اإلسـ ـرائنلنة بين ــامن يتين ــاهو ف ــي الق ــدس أم ــس خ ــالل ايعق ــاد االجتم ــاع األس ــبوعي للحكوم ــة ،وذل ــك

احتجاج ا على تقلنص الموازية الحكومنة لهذه المدارس التي أعليت يتنجـة ذلـك اإلضـراب المفتـوح ميـذ
بــدء الســية الد ارســنة الحالنــة مطلــع الشــهر .وشــارك فــي التظــاهرة لفنــف م ـ المطاريــة ف ـي األ ارضــي

المقدسة ويواب عرب في الكينست ورؤساء بلدنات عربنة وممنثلو اتحاد أولناء أمور الطالب العرب.

وحضــر الطــالب ب ـزنهم المدرســي وحمل ـوا أعــالم الفاتنكــا (كــو ملكنــة هــذه المــدارس واداراتهــا تتبــع

لحاض ـرة الفاتنكــا وفريســا وانطالنــا وألماينــا وبرنطاينــا وغنرهــا) والفتــات تيــدد بق ـرار الحكومــة تقلــنص

الربــع ،وتيــادي بمســاواة الطــالب العــرب بــالنهود فــي الحصــول علــى الحقــوق.
الموازيــة لمدارســهم إلــى ت
وحــذرت الالفتــات م ـ احتمــال إغــالق هــذه المــدارس (وعــددها  47وتضــم  33ألــف طالــب) التــي نعــود

تارنخ إقامتها إلى أكنثر م مئة عام.

وتح ــدث ف ــي المهرج ــا الخط ــابي ممنثل ــو عـ ـ "لجي ــة أمي ــاء الم ــدارس األهلن ــة المس ــنحنة"ِ ،
ميظم ــة
التظــاهرة ،وعــدد م ـ الي ـواب العــرب ورئنســا بلــدنتي الياص ـرة وشــفاعمرو .وأكــد المتحــدنثو علــى دور
المدارس األهلنة في محاربة الجهل وتعزنز الهونة الوطينة والعربنة ،ووصفوها بـ"ميارة للعلم واالمتناز"

و"مــدارس فكــر وعلــم وايســاينة" ،و"مــدارس قامــت بتربنتيــا وبتقــونم شخصــنتيا وبتعزنــز أعمــدتيا الفقرنــة
والفكرنــة والعلمنــة" .وأعليـوا رفضــهم اســتعداد الحكومــة صــرف أقــل مـ  5مالنــن دوالر علــى المــدارس

األهلنة سيون ا فنما المطلب هو عشرة أضعاف.

وقال رئنس "القائمة المشتركة" ،اليائب أنم عودة" :لم يأت متضامين أل التضام هو مـع اآلخـر،

إيما يح شركاء مع المـدارس األهلنـة أليهـا تقـدم العلـم لكـل أهليـا" .وأشـار إلـى أ هـذه المـدارس التـي
تخرج نثلث الطالب الجامعنن وأكنثر م  %80م العرب في
تشكل  4في المئة م المدارس العربنة ّ
"الهانتــك"" .وخــتم مشــددا" :لســيا المـرأة الكيعاينــة (التــي جــاء ذكرهــا فــي اإليجنــل) التــي سترضــى بفتــات
المائدة ،بل يح أهل الوط ويطالب بشموخ أهل الوط ".
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ودا المتحـدنثو  ،باللغــات العربنــة والعبرنـة واإليكلنزنــة ،سناســة الحكومـة الحالنــة التــي تواصـل التمننــز ضــد
العـ ــرب ،وياشـ ــدوا رئـ ــنس الحكومـ ــة العمـ ــل علـ ــى حـ ــل األزمـ ــة س ـ ـرنعا لنعـ ــود عش ـ ـرات آالف الطـ ــالب إلـ ــى
مدارسهم .كما أكدوا أ معركة هذا المدارس لنست معركتها وحدها إيما معركة شعب نرند التعلم والتقدم.

وغمز اليائب د .أحمد الطنبي مـ قيـاة يتينـاهو حـن قـال إ "آالف العـرب نتـدفقو النـوم إلـى القـدس

مطــالبن بحقــوقهم" ،فــي إشــارة إلــى تصـرنحه العيصــري نــوم االيتخابــات العامــة األخنـرة مهـ ّـوالا أيصــار
النمن بأ "العرب نتدفقو بكمنات إلى صيادنق االقتراع".
بدي أتعلم منثل الكل".
وصرخت طفلة عبر مكبرات الصوت" :أيا بيت منثل الفلّ ،
وشكر مط ار الالتن بولس ماركوتسو جمنع المشاركن  ،مشن ار إلى أيهم نؤكدو أ وحدة الحال هي

التـي تجمـع عـرب هـذه الــدنار ،محـذ ار مـ أ بـدنل التعلـنم هــو التجهنـل والتهجنـر والتجينـد" ،ويحـ ال
يرند التجهنل وال التهجنر وال التجيند" .واختـتم المهرجـا بـتالوة جماعنـة لسـورة "الفاتحـة" وصـالة "أبايـا

الذي في السموات" ،ما أضفى جوا رائع ا على التظاهرة.

الحياة ،لندن2015/9/7 ،

 .33غزة :المدارس الحكومية والتابعة لـ"األونروا" تضرب جزئياً اليوم

غ ـزة  -أشــرف الهــور :تشــهد النــوم المــدارس الحكومنــة فــي قطــاع غ ـزة ،وكــذلك المــدارس التــي تــدنرها
وكالة "األويروا" إضرابات جزئنة ،جـرى التيسـنق لهـا بشـكل ميفـرد ،احتجاجـا مـ يقابـات المعلمـن فـي

كال المؤسستن على ق اررات اتخذت بحقهم.

وأعليت يقابة المعلمن في قطاع غزة أ المدارس الحكومنة ستشهد النوم االنثين "إضـراب ا جزئنـ ا" عـ

العمل ،احتجاج ا على عدم دفع حكومة التوافق الفلسـطنينة رواتـب للمـوظفن الـذن عنيـوا فتـرة حكومـة

حرك ــة حم ــاس .واتهم ــت اليقاب ــة الحكوم ــة الت ــي ل ــم تح ــل أزم ــة هـ ـؤالء المعلم ــن وه ــم ض ــم م ــوظفن
حكومنن نقدر عددهم بـ  40ألف موظف ،بالتيصل م التزاماتها.

إل ــى ذل ــك ق ــرر قط ــاع المعلم ــن ف ــي "األوي ــروا" تيفن ــذ إضـ ـراب جزئ ــي ،الن ــوم االنثي ــن أنضـ ـ ا ،للفتـ ـرتن

الصــباحنة والمســائنة ،ســتتوقف فنــه العملنــة التعلنمنــة عيــد ميتصــف الــدوام ،علــى أ نبقــى المدرســو

معتصــمو داخــل المــدارس ،بعــد مغــادرة الطــالب فصــولهم .وأكــد قطــاع التعلــنم فــي "األويــروا" أ هــذا
اإلضـ ـراب الجزئ ــي عـ ـ العم ــل ن ــأتي ف ــي ظ ــل االحتجاج ــات عل ــى رف ــض قـ ـرار المف ــوض الع ــام له ــذه
الميظمة ،بفرض "إجازة إجبارنة" على الموظفن  ،غنر مدفوعة األجر.

القدس العربي ،لندن2015/9/7 ،
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بالضفة الغربية
 .34االحتالل يعتقل  20فلسطينياً ّ
يشــرت وكالــة الصــحافة الفلســطينية صــفا  ،2015/9/7 ،مـ يــابلس ،أ قـ ّـوات االحــتالل اإلسـرائنلي
الضـفة الغربنـة
اعتقلت فجر االنثين  11مواطي ا فلسطنين ا خالل مداهمات شيتها في أرجـاء متفرقـة مـ
ّ
الض ــفة،
المحتلــة .وأعل ـ االح ــتالل اعتقــال  11فلســطنين ا ف ــي مــداهمات شــملت ع ــددا م ـ محافظــات ّ
مـ ّـدعنا أ ّ عشـرة مـ المعتقلــن ضــالعو بأيشــطة مقاومــة أهــداف تابعــة للجــنش وللمســتوطين  ،مشــنرة
إلى تحونلهم للتحقنق لدى الجهات األمينة المختصة.

عمــان ،2015/9/7 ،يقـالا عـ وكالـة بتـ ار ،أ قـوات االحــتالل اإلسـرائنلي اعتقلــت
وأضــافت الدســتورّ ،
أمــس تســعة فلســطنينن بالضــفة الغربنــة .وقالــت و ازرة الداخلنــة الفلســطنينة ،فــي بنــا لهــا ،إ ق ـوات
االحتالل اإلسرائنلي دهمت مد يابلس وبنت لحم والخلنل وجين وسط إطالق يار كنثنف واعتقلتهم.

 .35الكيان يمدد اعتقال  44أسي ارً وتدهور وضع  2في "النقب"

غ ـزة :ذكــر يــادي األســنر الفلســطنيي أ محــاكم االحــتالل مــددت أمــس األحــد ،اعتقــال  44أســن ار فــي
س ــجو االح ــتالل بذرنع ــة اس ــتكمال التحقن ــق واإلجـ ـراءات القض ــائنة ،بنيم ــا س ــتعقد جلس ــات محاكم ــة

لألســرى فــي الفتـرات القادمــة .مـ جهــة أخــرى ،أفــادت هنئــة شــؤو األســرى والمحــررن بــأ الوضــع

الصــحي لألســنرن أنم ـ زعــاقنق ،ومحمــود الحــروب فــي ســج "اليقــب" ازداد تــدهو ار ،بفعــل سناســة
اإلهمال الطبي التي تمارسها إدارة السجو بحقهما ،والمماطلة في تقدنم العالجات الالزمة لهما.

 .36وقفة تضامنية في غزة مع األسرى المضربين عن الطعام

الخليج ،الشارقة2015/9/7 ،

غزة :شدد الياطق اإلعالمي لمؤسسة مهجة القدس األسنر المحرر أحمد حرز هللا خالل وقفـة تضـامينة
في غزة مع األسرى المضربن ع الطعام على أ "معركة اإلضراب ع الطعام ال تزال مسـتمرة حنـث
نواصل األسرى إضرابهم فـرادى وجماعـات لكسـر سناسـات االحـتالل العيصـرنة والتعسـفنة ،وفـي مقـدمها

سناسـ ــة االعتقـ ــال اإلداري التعسـ ــفي" .وأضـ ــاف أ "األسـ ــرى المض ـ ـربن ع ـ ـ الطعـ ــام حالن ـ ـا نوصـ ــلو

لالحـ ــتالل وادارة السـ ــجو وأجه ـ ـزة األم ـ ـ اإلس ـ ـرائنلنة أ الفلسـ ــطنينن سنواصـ ــلو يضـ ــالهم وجهـ ــادهم
بأمعائهم وبجوعهم لكسر سناسة االعتقال اإلداري وهم ندافعو ع كل أطناف شعبيا المجاهد".

الحياة ،لندن2015/9/7 ،
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 .37ثلث األسرى األطفال في سجون االحتالل مقدسيون
أفـ ــادت معطنـ ــات حقوقنـ ــة ،بـ ــأ يحـ ــو نثلـ ــث األطفـ ــال الفلسـ ــطنينن المعتقلـ ــن فـ ــي سـ ــجو االحـ ــتالل
اإلسرائنلي والبالغ عددهم  200طفل ،هم م مدنية القـدس المحتلـة ،وبعضـهم لـم نتجـاوز عمـره ال ـ 13

عاما .وأوضح مركز "أسرى فلسطن " للدراسات في تقرنـر صـدر ،نـوم األحـد ،أ االحـتالل ص ّـعد فـي
العام األخنر م استهداف األطفال المقدسنن  ،حنث بلغـت حـاالت االعتقـال فـي المدنيـة المحتلـة مـع
يهانة  2014أكنثر م  600حالة ،في حن شهدت األشهر النثماينة األولى م عام  2015الجاري ،مـا

نزند على  500حالة اعتقال ألطفال مقدسنن .

وأشــار التقرنــر ،إلــى أ عــدد األطفــال المقدســنن القــابعن فــي ســجو االحــتالل بلــغ  60طفــال ،وهــم

نشكلو ما يسبته  %30م العـدد الكلـي لألسـرى األشـبال مـ كافـة األ ارضـي الفلسـطنينة ،مشـن ار إلـى

أ م بن هؤالء  28طفال محكوما ،في حن أ الـ  32المتبقن ما زالوا موقوفن .

فلسطين أون الين2015/9/6 ،

" .38أوتشا" 11 :ألف أمر هدم إسرائيلي لــ  13ألف مبنى في الضفة الغربية
رام هللا – بت ار :أكد تقرنر يشرته األمم المتحدة وجود  11ألـف أمـر هـدم إسـرائنلي ليحـو  13ألـف مبيـى
فلسطنيي في الضفة الغربنة .وأشار التقرنر الذي أصدره مكتب تيسـنق الشـؤو اإليسـاينة األممـي هيـا

إلــى وجــود هــذه المبــايي فــي الميطقــة المصــيفة (ج) والخاضــعة لســنطرة إس ـرائنلنة كاملــة وتشــكل يحــو
ستن بالمائة م مساحة الضفة الغربنة.

عمان2015/9/7 ،
الرأيّ ،

 .39بيت جاال :قمع مسيرة سلمية احتجاجاً على أعمال التجريف اإلسرائيلية

رام هللا  -أحمـ ــد رمضـ ــا  :قمعـ ــت ق ـ ـوات االحـ ــتالل مسـ ــنرة سـ ــلمنة احتجاج ـ ـا علـ ــى أعمـ ــال التجرنـ ــف
اإلس ـرائنلنة فــي مدنيــة بنــت جــاال فــي محافظــة بنــت لحــم .وشــارك فــي الفعالنــة رجــال دن ـ مســنحنو
ومسلمو  ،وشخصنات رسمنة ،وأهـالي المدنيـة ،ويشـطاء فـي المقاومـة الشـعبنة ،ومتضـاميو  ،رافعـن

شعارات وطينة تيدد بأعمال التجرنف لبياء مقاطع م جدار الفصل العيصري ،حنث سنتم االسـتنالء

على  3000دويم م أراضي المواطين  ،عدا ع عشرات الدويمات األخرى التي سندمرها مساره.

وميعت قوات االحتالل المشاركن م الوصول إلى الميطقة المسـتهدفة ،وسـط إطـالق قيابـل الصـوت

والغاز ،ولم نبلغ ع وقوع إصابات.
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 .41تقرير :هل بات تقسيم األقصى أم ارً واقعاً؟

عــوض الرجــوب  -مدنيــة الخلنــل :ت ازنــدت خــالل األســبوعن األخن ـرن التحــذنرات م ـ تقســنم زمــايي
ومكايي للمسجد األقصى بن المسـلمن والنهـود .ومـا نعـزز جدنـة هـذه التحـذنرات وجـود تجربـة سـابقة

هي تقسنم المسجد اإلبراهنمي في مدنية الخلنل ،جيوب الضفة الغربنـة ،الـذي اقتُطـع أكنثـر مـ يصـفه
لصالح المستوطين  ،فضال ع إغالقه بالكامل أمام المسلمن في األعناد النهودنة.

وتميــع ق ـوات االحــتالل ميــذ أســبوعن اليســاء م ـ دخــول المســجد األقصــى فــي الســاعات المخصصــة
القتحامات المستوطين  ،فنما نواصل االحتالل ممنثال بمؤسساته األمينة فرض إجـراءات أحادنـة ،رغـم

أ إدارة المسجد مسؤولنة أردينة.

وفي غناب هبة جماهنرنة واسعة سواء فلسطنينا أو عربنـا أو إسـالمنا ،حـذر متـابعو مـ تقسـنم مكـايي

بتخصنص أماك م المسجد للنهود خاصة في األعناد النهودنة خالل الشهرن الجاري والقادم.

ووفق معطنات يشرها مركـز القـدس للد ارسـات اإلسـرائنلنة النـوم فـإ عـدد المقتحمـن للمسـجد األقصـى

م المستوطين بلغ خالل األسبوع الماضـي  293مسـتوطي ا ،مشـن ار إلـى مضـي حكومـة االحـتالل فـي

تطبنـ ــق "التقسـ ــنم الزمـ ــايي للمســـجد األقصـ ــى ،لألسـ ــبوع النثالـ ــث علـــى الت ـ ـوالي" .وأوضـ ــح أ سـ ــلطات
االحتالل أغلقت طوال األسـابنع الماضـنة بوابـات األقصـى ،ميـذ الصـباح حتـى السـاعة الحادنـة عشـرة

صــباحا أمــام اليســاء والس ـواد األعظــم م ـ الرجــال ،مضــنفا أ الشــرطة اإلس ـرائنلنة "تمضــي فــي تيفنــذ

مخطط التقسنم بهدوء".

وح ــذر م ــدنر مرك ــز الق ــدس ع ــالء الرنم ــاوي مـ ـ "اس ــتمرار الص ــمت عل ــى التقس ــنم الزم ــايي" ميتق ــدا "حال ــة
الصمت الرسمي والشعبي" وفق ما جاء في التقرنر األسبوعي للمركز الذي تلقت الجزنرة يت يسخة ميه.

مـ ـ جهت ــه ،أك ــد المحاض ــر بجامع ــة بنرزن ــت والمخ ــتص بت ــارنخ الق ــدس د .جم ــال عم ــرو أ حكوم ــة

االحــتالل ميحــت الشــرطة فــي األقصــى صــالحنة تطبنــق مــا ت ـراه م ـ إج ـراءات داخــل المســجد دو

مرجعنـة قايوينـة أو تشـرنعنة ،وهـو مـا نـراه سـنؤدي لتطبنـق الفصـل وسـاعات اقتحـام األقصـى مـ قبـل

المسـتوطين  ،بحجـج أمينــة .وأوضـح أ الشــرطة حـددت الفتـرة الزماينــة مـ الســاعة السـابعة واليصــف
صباحا وحتى الحادنة عشرة ميه ،وبن الواحدة والنثاينـة واليصـف بعـد الظهـر القتحامـات المسـتوطين
والسناح األجايب ،دو األخذ بعن االعتبار صالحنة األرد ورعانتها للمكا .

وفــي ايتهــاك واضــح للرعانــة األردينــة لألمــاك المقدســة ،أوضــح األكــادنمي الفلســطنيي أ االقتحامــات

ت ــتم برعان ــة الج ــنش والش ــرطة وب ــذرائع أمين ــة ودو ضـ ـوابط ،مبنيـ ـا أ االح ــتالل "تف ــرد بع ــد ايتفاض ــة

األقصى التي ايطلقـت عـام  2000فـي عملنـة الـدخول إلـى المسـجد" .وقـال إ دخـول السـناح األجايـب

قبــل هــذا التــارنخ كــا نــتم بترتنــب أرديــي وبــزي محتشــم ،خالف ـ ا لمــا علنــه الوضــع النــوم حنــث نــدخل
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المستوطيو والسناح األجايب عيوة وبلباس فاضح وتصرفات مشنية ،محذ ار م تقسنم فعلي ومكـايي
للمسـجد خــالل األعنــاد فـي الشــهر الجــاري والقـادم .وأشـار عمــرو إلــى قـرار ســابق للمستشــار القــايويي
للحكوم ــة اإلسـ ـرائنلنة اعتب ــر فن ــه باح ــات المس ــجد األقص ــى باس ــتنثياء مبين ــي المس ــجد وقب ــة الص ــخرة

المسقوفن أماك تخضع للسنادة اإلسرائنلنة.

وعلمت الجزنرة يت أ العشرات م حراس المسجد األقصـى توجهـوا مـؤخ ار إلـى األرد لحضـور دورة
في الدفاع المـديي ،وهـو مـا جعـل متـابعن نربطـو بـن هـذه االسـتعدادات وت ازنـد تهدنـدات الجماعـات

النهودنــة المتطرفــة بتيفنــذ اقتحامــات جماعنــة للمســجد .مـ جهتهــا تطمــئ دائـرة األوقــاف فــي القــدس
المسلمن والمقدسنن بأ المسجد ل نقسم .وقال مدنر األوقاف عزام الخطنب "إ المسجد ل نقسـم"

موضح ا أ االحتالل بـدأ نخفـف قنـوده علـى المصـلن  ،وأ مزنـدا مـ المعلومـات بهـذا الشـأ سـنعل

عيه ــا قرنبـ ـا .وم ــع ذل ــك ق ــال إ االح ــتالل ن ــتحكم بشـ ـكل أح ــادي مي ــذ ع ــام  2003ف ــي دخ ــول الس ــناح
واقتحامات المستوطين خالفا لما كا متبعا قبـل ذلـك مـ قبـل األوقـاف ميـذ عـام  .1967وأوضـح أ

األوقـات كايــت تحــدد فتـرة لزنـارة الســناح تحــت إشـرافها وبضـوابطها ولــنس بضـوابط المســتوطين  ،لكـ

االحتالل نتفرد النوم في حركة الدخول والخروج دو تيسنق أو موافقة األوقاف.

الجزيرة.نت ،الدوحة2015/9/6 ،

 .41أهالي مفقودي الهجرة ألوروبا يطالبون بالكشف عن مصير أبنائهم في ذكرى عام على فقدانهم
كتـب فــانز أبـو عــو  :طالـب أهــالي المفقـودن مـ علــى مـت إحــدى سـف الهجـرة إلـى أوروبــا المفقــودة
ميــذ عــام كامــل مضــى ،بالكشــف ع ـ مصــنر أبيــائهم الــذن فقــدوا داخــل المنــاه اإلقلنمنــة ،بــن مصــر
وانطالنــا ،فــي عــرض البحــر األبــنض المتوســط ،خــالل هجـرتهم ألوروبــا .وقــال األهــالي الــذن يظمـوا،
أمس ،تظاهرة ضخمة أمام مقر هنئة األمم المتحدة وسط مدنية غزة" :عام كامل مضى ويح يتجـرع

صيوف العذاب واأللم في ايتظار أي ٍ
خبر ع أبيائيا الذن فقدوا في عرض البحر ولم تعل أنة جهة
كايت أيهم أموات أو حتى أحناء ،كما لم تظهر أنة جنثة م جنثنثهم حتى اآل ".

وأضافوا على لسا والدة المفقود سعند رضوا في حدنث للصحافنن " :طنلة العام الماضي ويح لم

يدخر جهدا في البحث ع أبيائيا وتقصـي الحقـائق حـول مصـنرهم إ كـايوا أحنـاء أم أمـوات ،إال أيـه

لم نصليا أي خبر نقن عيهم ،السنما أيه لم ُنعنثر على أنة جنثـة لهـم ،مـا نجعليـا يعـنش علـى أمـل أ
أحناء ،بالرغم م مرور عام على فقداييا لهم".
نكويوا
ا

التاريخ :اإلثنين 2015/9/7

العدد3688 :

ص

29

أي م ـ مفقــودي الســفنية والبــالغ
وأضــافت رض ـوا " :ومــا نزنــد األمــر تعقنــدا ،هــو عــدم العنثــور علــى ٍ

عــددهم حـوالي  450مهــاج ار ،مـ بنــيهم يحــو  200فلســطنيي معظمهــم مـ ســكا قطــاع غـزة ،حن ـ ا أو

ننثنر تساؤالت كنثنرة حول مصنرهم".
منت ا ،ما ُ

األيام ،رام هللا2015/9/7 ،

 .42غزة :أطفال يلقون أنفسهم على الشاطئ تضامناً مع غرقى النازحين

غزة :يظمت مجموعة شبابنة في قطاع غزة ،نوم األحد  ،9/6فعالنـة تضـامينة مـع اليـازحن السـورنن

إلى دول أوروبا عبر البحر ،والذن توفي العشرات ميهم غرق ا .وألقى عدد م األطفال المشاركن في

الفعالنــة بأيفســهم علــى شــاطئ بحــر غ ـزة تجســندا لحالــة األطفــال الغرقــى الــذن ألقــى بهــم البحــر إلــى

ش ـواطئ الــدول األوروبنــة ،كمــا جســد أحــدهم آخــر صــورة للطفــل الســوري "إنــال " الــذي أحــدنثت صــو ار
يشرت له على شواطئ تركنا ضجة كبنرة في العالم.

 .43بدء خروج الفوج األول من حجاج غزة عبر معبر رفح

القدس ،القدس2015/9/6 ،

غزة  -خاص صفا :بدأ الفوج األول لحجاج قطـاع غـزة صـباح النـوم االنثيـن بالتوجـه يحـو معبـر رفـح
البري ،للمغـادرة إلـى األ ارضـي الحجازنـة ،ألداء فرنضـة الحـج لهـذا العـام .وقـال رئـنس جمعنـة شـركات
الحج والعمرة عوض أبو مذكور في تصرنح خاص لوكالـة "صـفا" ،إ  814حاجـا توجهـوا ميـذ صـباح

الن ــوم إل ــى معب ــر رف ــح ،وق ــد اجت ــازت  6ح ــافالت تق ــل المجموع ــة األول ــى مـ ـ الف ــوج األول ،الجاي ــب
الفلسطنيي يحو الجايب المصري م المعبر .وأضاف "األ المجموعـة النثاينـة المتواجـد فنهـا متوجهـة
األ إلــى المعبــر ،وخــالل يصــف ســاعة ســنكو الحجــاج قــد اجتــازوا الجايــب الفلســطنيي مـ المعبــر،

ـباحا" .وأشـار إلـى أ
وم نثم نبدأو باجتناز البوابة المصرنة م المعبر في تمام السـاعة العاشـرة ص ا
غدا النثالنثاء عبر المعبر ،إضافة للفوج النثالث واألخنر األربعاء.
الفوج النثايي م الحجاج سنغادرو ا
ونبلغ عدد حجاج فلسطن لهذا العام  6أالف حاج شامالا البعنثات واإلدارنـن  ،بنـيهم  2450حاجـ ا مـ

غدا النثالنثاء.
غزة ،والباقي للضفة ،التي سنبدأ حجاجها بالسفر ا
وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 2015/9/7 ،
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 .44اكتشاف تابوت حجري في عسقالن عمره  1800عام
الياصرة  -ودنع عواودة :اكتشف في مدنية عسقال داخل أراضي  48أمس تابوت حجري عبارة ع
تحفة فينة يادرة عمره  1800سية .والتابوت ميحوت م حجر جنري صـلب وزيـه طيـا وطولـه متـ ار
ويصف المتر نزدا بيقوش ميها يقش نحاكي صورة إيسا .

القدس العربي ،لندن2015/9/7 ،

 .45الشرطة الفلسطينية تضبط نحو نصف طن مخدرات في أكبر عملية منذ بداية العام
تغطنة لليشرة العربنة م رام هللا علي صوافطة  -تحرنر عـال شـوقي :قالـت الشـرطة الفلسـطنينة نـوم

األحد إيها ضبطت يحو يصف ط م مادة المارنوايا المخدرة فـي قرنـة اليونعمـة شـمال مدنيـة أرنحـا

في الضفة الغربنة.

وكالة رويترز لألنباء2015/9/6 ،

 .46عين الحلوة :المجتمع المدني يتحضَّر للعصيان في وجه التقاتل
محمد صالح :بدأ "الحراك المـديي الشـعبي الفلسـطنيي" نضـغط بشـكل جـدي علـى كـل القـوى السناسـنة
الوطين ــة واإلس ــالمنة ف ــي مخ ـ ّـنم ع ــن الحل ــوة ،ال س ـ ّـنما بع ــد تل ــونح الياش ــطن ف ــي "الحـ ـراك" ب ــإعال
العصــنا المــديي ،وبــدء التحضــنر لعقــد مــؤتمر شــعبي نعــد خط ـوات جدنــة وحاســمة باتجــاه التحضــنر

وشل الحناة العامـة ،أو اليـزوح عـ المخ ّـنم طوعـ ا فـي حـال
للعصنا المديي عبر إغالق كل المداخل ّ
عدم تجـاوب القـوى المتقاتلـة لـدعوات وقـف التقاتـل يهائنـ ا وعـدم االحتكـام إلـى السـالح عيـد أي إشـكال
واللجوء إلى الحوار سبنالا لحل الخالفات.

السفير ،بيروت2015/9/7 ،

 .47الحكومة األردنية :السياج اإلسرائيلي ال يمس بالسيادة األردنية
عما  -تغرند الرشق :اعتبرت مصادر حكومنة ،أ السناج الذي شرعت إسرائنل ببيائه أمس على
الحدود الجيوبنة مع المملكة ،هو "داخل األراضي اإلسرائنلنة وال نمس بالسنادة األردينة بحال م
األحوال" .إال أ هذه المصادر ،أكدت في تصرنحات لـ"الغد" أمس ،على موقف األرد  ،م أ
"كامل أراضي الضفة الغربنة هي أراض محتلة وجزء م الدولة الفلسطنينة".
عمان2015/9/7 ،
الغدَّ ،
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 .48الجيش اللبناني يحبط عملية لتهريب فلسطينيين إلى تركيا
أوقفت دورنة تابعة لمخابرات الجنش م .ص .وم .م( .فلسطنينا ) في مخنم يهر البارد ،إنثر قنامهما
بالتحضنر لعملنة تهرنب أشخاص إلى تركنا بواسطة مركب صند عبر البحر .ودهمت الدورنة إحدى
التابعنة الفلسطنينة بسبب

الشقق السكينة في محلة جبل البداوي ،حنث "أوقفت  21شخصا م

محاولتهم مغادرتهم لبيا بصورة غنر شرعنة ،بتسهنل م الموقوفن االنثين " ،وفق بنا صدر ،أمس،
ع الجنش.
توضح مصادر رسمنة لـ"السفنر" أ "أحد الموقفن ياشط على صفحات مواقع التواصل االجتماعي
في الدفاع ع اليازحن م مخنمات سورنا ،وتربطه عالقة بأشخاص في مخنم البارد ،نعملو في
مجال تزونر المستيدات وبطاقات الهونة" ،مشنرة إلى "توقنف شخص نعمل لدى مختار في الشمال
ونشتبه ايه كا نساعده في الحصول على مستيدات خاصة أو نسهل له
تربطه عالقة بالموقوفُ ،
بعض األمور التي نحتاجها".
أما القارب ،وفق المصادر ،فكا

سنيقل الركاب م

محنط مخنم البارد إلى احدى الجزر في

طرابلس ،حنث نثمة قارب آخر كا سنيقلهم إلى تركنا وميها إلى النويا .
السفير ،بيروت2015/9/7 ،

 .49الملك سلمان بن عبد العزيز يأمر باستضافة  1000فلسطيني ألداء مناسك الحج
الشارقة(-واس) :أصدر خادم الحرمن الشرنفن الملك سلما ب عبد العزنز أمس األحد أم ار
باستضافة  1000فلسطنيي م ذوي الشهداء ،ألداء فرنضة الحج لهذا العام.
وقال وزنر الشؤو اإلسالمنة واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،صالح ب عبد العزنز آل الشنخ ،إ
الشعب الفلسطنيي نستحق م إخوايه في المملكة كل التقدنر ،وتستوجب مكاية المملكة الرائدة في
خدمة اإلسالم أ نكو لها أنثر بارز تجاههم ،وم هيا جاء االهتمام االستنثيائي م العاهل
السعودي ،ببريامج ضنوف خادم الحرمن الشرنفن للحج والعمرة والزنارة .وأضاف :نوافق هذا العام،
العام السابع اليطالق هذه اللفتة الكرنمة تجاه حجاج فلسطن  ،ونأتي استمرارها تأكندا على يتائجها
اإلنجابنة ،ونثمارها البادنة للعنا  ،ومؤكدةا عمق العالقة التي نكيها خادم الحرمن إلخوايه م الشعب

الفلسطنيي ،واهتمامه البالغ بأسر الشهداء ميهم ،تقدن ار لهم ولمكايتهم في يفسه.

الخليج ،الشارقة2015/9/7 ،
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 .51مؤتمر في القاهرة يطالب "إسرائيل" بالتراجع عن قانون التغذية القسرية لألسرى
القاهرة ) -وفا( :أدا بنا صادر ع مؤتمر أقامه اتحاد األطباء العرب ويقابة أطباء مصر،
بالتعاو مع اتحاد المحامن العرب حول قايو التغذنة القسرنة لألسرى المضربن ع الطعام في
السجو اإلسرائنلنة ،أمس ،بمقر دار الحكمة بالقاهرة ،الممارسات غنر اإليساينة التي تمارس ضد
األسرى في سجو االحتالل ،خاصة عبر مصادقة الكينست على قايو التغذنة القسرنة بحق
ايتهاكا
المضربن ع الطعام احتجاجا على أوضاعهم غنر اإليساينة ،مؤكدا أ إقرار القايو نعد
ا

صارخا لحقوق األيسا
ا

واعتداء على الحناة والسالمة البدينة لألسرى وكرامتهم اإليساينة ،بما

نتعارض مع القايو الدولي لحقوق األيسا وأخالقنات مهية الطب و'اعال مالطا' و'اعال طوكنو'.

واستيكرت اليقابة الصمت أمام سناسة إسرائنل في إرغام األسنر المضرب ع الطعام بالقوة ،وتقنند
أطرافه وتنثبنت رأسه إلدخال أيبوب م أيفه للتغذنة ،بما نؤدي إلى حدوث يزنف داخلي واختياق
والتهابات في الجهاز التيفسي والهضمي وتعرنض حناة األسنر لمزند م الخطر الشدند والوفاة.
ودعا البنا الجهات المعينة بحقوق اإليسا

للوقوف خلف األسرى وااليتصار لهم ،وعدم تركهم

فرنسة سهلة للسجاين وحكومتهم ،مطالبن الحكومة اإلسرائنلنة بحس معاملة األسرى والتراجع ع
تطبنق قايو التغذنة القسرنة الجائر والمخالف لالتفاقنات اإليساينة والدولنة لمعاملة األسرى.
وشارك في المؤتمر حشد م الشخصنات المصرنة الرسمنة أبرزها :أمن عام اليقابة العامة لألطباء
الدكتورة ميى منيا ،ويقنب المحامن

سامح عاشور ،والمستشار عبد العزنز البشر ممنثال لدولة

الكونت ،والدكتور أسامة عبد الحي أمن عام اتحاد األطباء العرب ،باإلضافة إلى األمن العام
المساعد لشؤو فلسطن واألراضي العربنة المحتلة بالجامعة العربنة السفنر محمد صبنح.
األيام ،رام هللا2015/9/7 ،

 .51وزير خارجية الكويت بحث مع "األونروا" تخفيف معاناة الالجئين الفلسطينيين
كويا :اجتمع اليائب األول لرئنس مجلس الوزراء وزنر الخارجنة الشنخ صباح الخالد مع المفوض
العام لألويروا بننر كرنيبول أمس وذلك بمياسبة زنارته والوفد المرافق إلى البالد .وبحث الشنخ صباح
الخالد مع كرنيبول الدور الذي تقوم به األويروا وعملها اإليسايي في تخفنف المعاياة ع الالجئن
الفلسطنينن حول العالم باإلضافة إلى دور الكونت وجهودها لدعم عمل الوكالة في المجاالت كافة.
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م جهته أعرب كرنيبول ع شكره وتقدنره للكونت على دعمها الدائم وتضاميها القوي في فتح أبواب
مدارس الوكالة في لبيا وسورنة واألرد والضفة الغربنة وقطاع غزة في الوقت المحدد.
عمان2015/9/7 ،
السبيلَّ ،

 .52الحكومتان الفلسطينية والفرنسية تجتمعان نهاية األسبوع
قالت شبكة اإلذاعة اإلسرائنلنة باللغة العبرنة "رنشت بنت" ،نوم األحد ،إ اجتماعا سنعقد في بارنس
بعد  5أنام بن الحكومتن الفريسنة والفلسطنينة ،في إطار الخطوات الفريسنة م اجل حل الصراع
الفلسطنيي -اإلسرائنلي.
وأضاف الموقع اإللكترويي للشبكة ،إ أوساطا سناسنة تفسر هذا االجتماع بأيه مقدمة العتراف
فريسا بالدولة الفلسطنينة ،كما نمك أ نؤدي القتراح متفق علنه مع الفلسطنينن فنما نخص مسألة
تجدند المفاوضات مع إسرائنل ،والمتوقع أ نتم طرحه أمام مجلس األم .
وفي سناق آخر ،يقلت اإلذاعة بأ وزنر الصياعة والتجارة الفريسي الذي سنصل إسرائنل على وفد
م الصياعنن ورجال األعمال الفريسنن  ،أعل ع معارضة بالده الستخدام الضغوط االقتصادنة
على إسرائنل م اجل تحقنق أغراض سناسنة ،في إشارة إلى مقاطعة ميتجات المستوطيات.
القدس ،القدس2015/9/6،

ضد لقاء منتخب "إسرائيل" ومنتخب ويلز البريطاني
 .53بريطانيون يتظاهرون ّ
تظاهرت جماهنر برنطاينة م جمنع أيحاء برنطاينا في مدنية كاردنف الواقعة في والنة ونلز ،وذلك
لالحتجاج على لعب ميتخب إسرائنل لكرة القدم ضم تصفنات قارة أوروبا.
وطالبت الجماهنر الغاضبة بطرد إسرائنل م هذه الرناضة ،وبإيصاف الشعب الفلسطنيي المحتل
الذي نعايي في شتى المجاالت جراء االحتالل اإلسرائنلي.
وقدم العدند م المحتجن م أيحاء مختلفة م المملكة المتحدة ،ويظمت التظاهرة في هذه المدنية
بالذات أليها ستستضنف مباراة بن الميتخبن اإلسرائنلي والونلزي ضم تصفنات نورو .2016
وقال ستنف مورنس ،أحد المتظاهرن الذن شاركوا في التظاهرة" ،ال نمك إلسرائنل أ تكو جزاءا
م أوروبا ،ال نمك لها أ تكو جزءا م الرناضة األوروبنة بما أيها تيكر حق الفلسطنينن في

الحناة والرناضة ،لقد تعبيا م الدبلوماسنة ،لقد جربيا كل شيء ،وآ األوا ليقول كفى".
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وشارك في التظاهرة فرنق "استو كاوغنرلز" ،وهو فرنق يسائي كا قد زار الضفة الخرنف الماضي
واضطلع على االوضاع هياك.
وقالت الياطقة باسم الفرنق انزابنل اوهانا " ،ما شاهدياه هياك أنثر بيا جمنعا ،ايهم نتعرضو
الضط هاد نومي ،وهم مقندو في تحركاتهم ،لقد وعدياهم بمشاركة قصتهم حن يعود ،وها يح
يعرض لكم ما نعايويه".
وأضافت "إيه لم المخجل أ نتم خلط الرناضة بالسناسة ،الرناضة عبارة ع حرنة وهي طرنقة
للتعبنر ع اليفس ،فإذا قبليا أ تلعب إسرائنل هيا فهذا نعيي قبوليا لالحتالل اإلسرائنلي".
القدس ،القدس2015/9/7 ،

 .54الممثل الدائم لالتحاد الروسي في األمم المتحدة لـ"القدس العربي :يجب تعزيز "الرباعية"

ينونورك -عبد الحمند صنام :في مؤتمر صحافي بمياسبة تقلد روسنا رئاسة مجلس األم لشهر
أنلول /سبتمبر الحالي ،أمام الصحافة المعتمدة بالمقر الدائم لألمم المتحدة ،قال فنتالي شوركن ،

الممنثل الدائم لالتحاد الروسي ،ردا على سؤال لـ"القدس العربي" حول ايتهاء دور اللجية الرباعنة
وضرورة حلها "األفضل هو تمتنيها ولنس تفكنكها .يقونها بضم الجامعة العربنة لعضونتها واشراك
دول مهمة في الميطقة منثل مصر".
وأضاف "صحنح أ اللجية الرباعنة لم تقم بالدور الميوط بها الستحواذ الوالنات المتحدة وتفردها
بملف المفاوضات بن الفلسطنينن واإلسرائنلنن لك اللجية الرباعنة مهمة كإحدى مرجعنات الحل
مقتيعا بحل الدولتن ،
السلمي" .وردا على سؤال متابعة م "القدس العربي" حول ما إذا كا شوركن
ا
قال إيه "مقتيع بالحل القائم على دولتن أليه م مصلحة الجمنع وال نوجد بدنل لحل الدولتن ".
وحول رفع العلم أمام مقر األمم المتحدة قال الممنثل الدائم ورئنس مجلس األم لهذا الشهر إيه نمك
أ نعتمد القرار في الجمعنة العامة باإلجماع.
القدس العربي ،لندن2015/9/7 ،

 .55وزير االقتصاد الفرنسي لـ"األيام" :االستيطان غير قانوني ،هذا هو موقف فرنسا وأوروبا
عبد الرؤوف ارياؤوط :قال وزنر االقتصاد الفريسي انمايونل ماكرو في حدنث ل"األنام" إ "موقف
فريسا النثابت ،وهو أنضا موقف االتحاد األوروبي ،حول االستنطا اإلسرائنلي ،هو ايه غنر قايويي
ّ
ّ
ّ
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أهمنة
في يظر القايو
الدولي" .ولفت إلى أ زنارته النوم إلى األراضي الفلسطنينة" تفتتح أسبوعا ذا ّ
ّ
الفلسطنينة .حنث ستيعقد في بارنس ،بعد نثالنثة أنام ،في العاشر م
يسنة
ّ
خاصة للعالقات الفر ّ
السند مايونل فالس،
يسنة
أنلول ،أول يدوة
فلسطنينة ،تحت إدارة رئنس الوزراءّ ،
ّ
حكومنة مشتركة فر ّ
ّ
السند رامي الحمد هللا".
ويظنره الفلسطنييّ ،
يسنة ،فرصة للتأكند على الدعم
وقال" نش ّكل مجنئي إلى فلسطن  ،برفقة وفد مهم م الشركات الفر ّ

فلسطنينة قابلة للحناة".
الفريسي لالقتصاد الفلسطنيي الذي نش ّكل عيص ار ال غيى عيه إلقامة دولة
ّ
ّ
السند لو ار فابنوس وزنر الخارجنة عدة
سناسنا فقد اشار وزنر االقتصاد الفريسي إلى أيه "لقد طرح ّ

أوروبنة.
باعنة
أفكار ،م بنيها إيشاء مجموعة دعم
الدولنة ودوال عر ّبنة و ّ
ّ
دولي تضم أعضاء الر ّ
ّ
دنيامنة جدندة ،ترمي
التحرك في سبنل خلق
وتتمنثل في دعوة األطراف وكافة الشركاء الدولنن إلى
ّ
ّ
حل الدولتن  ،والى العمل على تهدئة الوضع على األرض ،والى إعادة خلق
إلى الحفاظ على ّ
يدخر جهدا في
مصداقنة .هذه هي
الظروف الالزمة للعودة إلى حوار ذي
أولونتيا هذه األنام ول ّ
ّ
ّ
هذا االتجاه ".

األيام ،رام هللا2015/9/7 ،

 .56إيالن الكردي وأحمد الفلسطيني ..بين صورتين
فراس أبو هالل

بهدوء الوانثق المطمئ ؛ ندنر إنال كردي ظهره للعالم الذي رفضه حنا ،وتباكى علنه منتا .نوجه

حذاءنه الصغنرن بصورة الفتة إلى ضمنر عالمي مات عدة مرات ،فهذا الضمنر نذكريا بالقط الذي

له سبعة آالف روح ،نستنقظ فقط لنموت مع كل طفل نقتل عبنثا وظلما في هذا العالم المليء بالدم

والظلم واالستبداد.

نفتح إنال ندنه الغضتن المبللتن بالماء كزهرة لوز تقطر يدى وصبابة باتجاه السماء ،في دعاء

ولجوءا ،قبل أ تفتح له بنوت العزاء المجللة
أخنر ،على ما نبدو ،على إيساينة قتلته بردا وغرقا
ا
بالحز واليفاق ،ونرخي أذيه وعنيه النسراونن الصغنرتن  ،لعله نسمع أو نرى خب ار نخفف م
عذابات الطفولة السورنة الضائعة بن القتل بالبرامنل ،أو الموت جوعا ،أو الغرق في المناه الباردة

في طرنق التغرنبة المشرقنة التي ال تيتهي.

على أرض قرنبة م جايب آخر للبحر المتوسط الذي جرف إنال نرقد أحمد الفلسطنيي ،أحمد
الدوابشة ،مغطنا م رأسه حتى أخمص قدمنه بالجبس ،كاشفا وجهه الجمنل ،وعنينه الباكنتن  ،وفمه
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الذي تطرح شفتاه الحزنيتا أسئلة ال أجوبة لها؛ أسئلة ع أخنه األصغر ،علي ،الذي كا نغار
ّ
ميه؛ قبل أ نموت حرقا على أندي مستوطين صهانية ،وع أبنه الذي كا نرند أ نكبر بسرعة
"لنخاونه" ولكيه مات أمام عنينه ،وع أمه "رنهام" ،تلك الشابة التي فارقت "فلسطنيها" في عند

منالدها السابع والعشرن  ،وهي تشتعل م الحسرة على الزوج المقتول واالب المقتول واالب اآلخر

المحروق؛ لهنبا نفوق لهنب اليار التي أتت على جسدها وأردتها قتنلة بعد أسابنع م العالج.

على إحدى شواطئ المتوسط ،أدار إنال الكردي ظهره للعالم الميافق ،وفي إحدى مسشفنات دولة

االحتالل التي ترعى اإلرهاب ضد الفلسطنينن  ،نوجه أحمد الفلسطنيي يظراته "الطفلة" الغاضبة لهذا

العالم ،فكأ م أساة سورنا ،ومأساة الكرد ،ومأساة فلسطن كايت تحتاج إلى كل هذا الحز والوجع
المونثق بالصور ،حتى نصحو الضمنر العالمي م إغفاءته ،ونمارس تجارته الرائجة بالتغيي بحقوق

اإليسا  ،وحقوق الطفل ،وحق البشر بالحناة ،مجرد الحناة!

في صورة الطفلن  ،إنال كردي وأحمد الفلسطنيي ،تتلخص الحكانة الالميتهنة في الشرق ،حكانة
القتل والعذاب واأللم الذي نمك أ نظل عادنا ومقبوال ،إال إذا حظي أحد القتلى أو الضحانا بلقطة

م كامن ار "فيا " ،نستطنع أ نخلد بعدسته الدنجتال لحظة الموت أو الحز  ،بصورة تتلقفها وكاالت
األيباء ،لتصيع "قصة صورة خبرنة" ،فنصبح القتل والعذاب ،آيئذ فقط ،حالة نمك التوقف عيدها ،أو
الحز علنها ،حزيا نلنق بعظمة "الصورة" ،ال عظمة الموت والفجنعة!

وعلى الرغم م "المهرجا العالمي" لصحوة الضمنر العالمي الميافق في منثل هذه الحاالت ،إال أيها

تبقى أنضا صحوة مؤقتة ،تعود إلى سباتها العمنق بعد ضناع الصورة بن مئات الصور التي تبنثها
الوكاالت والمواقع اإلخبارنة وصفحات التواصل االجتماعي ،فتذهب الصورة ،ونذهب أنثرها ،ونبقى

الوجع بقلب أبي "إنال " ،وبروح الطفل أحمد الذي سنكتشف بعد قلنل أيه سنكمل حناته بال أب وال

أم وال شقنق صغنر نمارس علنه دور األخ الكبنر! هي إذ صحوة مؤقتة ،فال تفرحوا كنثن ار أنها
الضحانا إ حظنتم "بصورة" تؤرخ موتكم "الشهنر" ،ال تفرحوا كنثن ار فالمصور المبدع سنيشغل بمهمة
عمل أخرى غنر تخلند عذاباتكم ،والعالم الميافق سنقلب األلبوم بعندا ع صوركم بعد أ أراح

ضمنره بالتفاتة "باذخة" لفقراء الشرق ،ورواد الفنسبوك والمندنا الجدندة سنيكبو لنال على حساب
"الالنكات" و"الشنر" لصوركم المدرجة على صفحاتهم الزرقاء ..ال تفرحوا كنثنرا ،فسنذهب الجمنع،
ونبقى وجعكم ،ووجعيا ..ووجع الفلسطنيي أحمد الدوابشة الذي نغيي مع سمنح شقنر" :لي صدنق

م كردستا  ...اسمه "إنال ""! فالسالم على روح إنال  ..والسالم على روح أم أحمد وأبنه وأخنه
وما تبقى م شتات روحه الصغنرة ،والرحمة على صحوة مؤقتة لضمنر عالمي عاد لنرقد بسالم!
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 .57ما الذي تتوقعه إسرائيل في األردن؟!
ماهر أبو طنر
حكومة االحتالل اإلسرائنلي ترند بياء جدار عازل بن األرد وفلسطن المحتلة ،كذات الجدار الذي
بيته داخل الضفة الغربنة ،أو بن فلسطن ومصر ،وفلسطن ولبيا  ،وهي تعل أ مخاوفها مما

تسمنه اإلرهاب اإلسالمي ،أو تدفق الالجئن العرب ،إلنها ،السبب األساس في بياء الجدار ،برغم

إييا يعرف أ الحدود آمية!.

الجدار سنبدأ م الجيوب ،م العقبة ومطار «تمياع» اإلسرائنلي الجدند ،وبطول نثالنثن كنلومترا،

وال تمونل حتى اآل إلكمال الجدار على طول نمتد أكنثر م مئتي كنلو متر مع األرد  ،لك

إسرائنل تبحث ع التمونل وستجده في يهانة المطاف ،فأميها نأتي أوال.

دولةُ مس ّورة إذ  .لكييا قد يفهم أ إسرائنل بيت جدا ار مع مياطق تهددها بشكل أو آخر ،منثل مصر،
وجيوب لبيا  ،أو داخل الضفة الغربنة ،فما الذي ندفعها حقا ،إلى البدء ببياء جدار مع األرد  ،في
ظل عدم وجود تهدندات حالنة ،م األرد  ،إذ ال عملنات عسكرنة لتيظنمات عبر الحدود ،وال تدفق

لالجئن أنضا ،في هذا التوقنت.

األرجح أ السر نعود إلى قراءة إسرائنل المستقبلنة للوضع في األرد  ،وهذه القراءة التحلنلنة ،قد
تكو وراء استباق أحداث كنثنرة.

الجدار ذاته إذا أقنم قد نميع تسلل أفراد م اجل القنام بعملنات ،لكيه ل نميع رشقات الصوارنخ،
منثال ،وال كل محاوالت التسلل بالمطلق ،م

جايب أي تيظنمات ،وعلى هذا فأ

الجدار نعيي

ضمينا أ إسرائنل تتوقع ما هو أخطر م تسلل مجموعة لتيفنذ عملنة ،أو تسلل الجئن إلنها ،وترند
خفض األخطار ال ميعها كلنا ،عبر إقامة هذا الجدار.

قرأيا م ار ار تسرنبات ع سنيارنوهات إس ارئنلنة تتوقع أ تعم الفوضى في األرد  ،ومرات أ تسقط

الدولة تماما ،وا نتحول األرد إلى أكبر تهدند لالحتالل ،بحنث نصبح محطة أو مستق ار آلالف

المقاتلن أو الجماعات التي ترند محاربة إسرائنل.

المخاوف اإلسرائنلنة واضحة ،م المستقبل ،وربما هي تتكأ على قراءات تقول إ سالمة األرد م

فوضى الجوار ،قد تبدو مؤقتة ،في ظل هشاشة أمينة في كل الميطقة ،ومشاكل اقتصادنة داخل

األرد  ،ولربما قراءتها لألعوام المقبلة ،تجعلها تمد الجدار على طول حدودها مع األرد  ،استباقا

ألي احتمال.

هياك جايب آخر نتعلق بحشر الفلسطنينن في الضفة داخل غرفة كبنرة فالجدار العازل في الضفة،
سنمتد عملنا وبشكل مختلف جغرافنا ،لحدود الفلسطنينن مع األرد  ،وهذا جايب آخر م جوايب
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الجدار إذا تمت إقامته ،فالضفة الغربنة فعلنا ستصبح داخل سور كبنر ممتد على كل االتجاهات،
بما فنها الشرق ،الذي نمنثله األرد في هذه الحالة.

ربما على األردينن والفلسطنينن أنضا ،أ نشهروا موقفا مؤنثرا ،بدال م البنايات الميددة ،فالجدار
موجه ضدهما معا ،منداينا ،وم حنث تحوله إلى إشارة حول يبوءة إسرائنلنة مخفنة ،بشأ مستقبل

األرد .

عمان2015/9/7 ،
الدستورّ ،

 .58خسارة نتنياهو أمام أوباما تُ ِ
ضعف إسرائيل

حلمي موسى

نزداد اإلقرار في إسرائنل بأ المعركة التي خاضها رئنس الحكومة بينامن يتيناهو ضد الرئنس

نغنر م
األمنركي باراك أوباما بشأ االتفاق اليووي مع إن ار باتت خاسرة .ولك هذا اإلقرار لم ّ
توجهات الحكومة اإلسرائنلنة بمواصلة خوض الصراع ضد الرئنس أوباما في األنام العشرة المتبقنة
ّ

صرو على أ ال
ون ّ
على موعد تصونت الكويغرس على االتفاق .ونرفض يتيناهو وأيصاره التراجع ُ
خسارة في المواجهة مع اإلدارة األمنركنة أل أغلبنة الكويغرس والجمهور األمنركي تقف ضد

االتفاق.

وواضح للكنثنرن أ المسألة لو كايت فقط اعتبارات إس ارئنلنة محضة لتم اختنار طرنق أخرى غنر

الصدام مع اإلدارة األمنركنة ورئنسها .ونصر هؤالء على أ اعتبارات أمنركنة داخلنة لعبت دو ار
بار از في حث يتيناهو على اتخاذ هذا الموقف واعتباره معركة حناته .فالمسألة في جوهرها لنست

االتفاق اليووي مع إن ار وايما مقدار التحالف بن يتيناهو كممنثل للنمن اإلسرائنلي ،والجمهورنن

خصوصا مع اقتراب موعد االيتخابات الرئاسنة .وال نيسى هؤالء واقع أ يتيناهو وأيصاره ،بم فنهم

الملناردنر األمنركي شلدو أدلسو  ،عملوا عليا وصراحة ضد أوباما في االيتخابات األخنرة ولصالح

ميافسه الجمهوري.

وواض ح أ جهات عدندة ،سواء في إسرائنل أو داخل الميظمات النهودنة في أمنركا ،تطالب يتيناهو

باإلسراع في حل الخالف مع إدارة أوباما التي أبدت م ار ار استعدادها للتعاو وعرضت أمو ار مغرنة

نتصرف بميطق «الكفر
ضم رزمة تعونض عسكرنة إلسرائنل .لك يتيناهو ،على األقل حتى اآل
ّ
موجهة أساسا إلظهار تراجع إسرائنل
عياد» ونرفض التجاوب مع العروض األمنركنة التي نرى أيها ّ
ع تشددها في معارضة االتفاق .وربما أ عياد يتيناهو دفع ميتقدنه إلى تشدند ايتقاداتهم له.

التاريخ :اإلثنين 2015/9/7

العدد3688 :

ص

39

وهكذا ،رأت «هآرتس» في افتتاحنتها نوم الجمعة الفائت أ إسرائنل خسرت وأ الوقت حا لترمنم
العالقات مع إدارة أوباما .وذكرت أ «رئنس وزراء متهور ومغرور فقط هو وحده القادر على ش

صراع جبهوي ضد الرئنس األمنركي ،زعنم قوة عظمى ،هي أفضل أصدقاء إسرائنل .بينامن يتيناهو

فعل هذا ،رغم كل التحذنرات .وقد قدر أ بوسعه االيتصار على باراك أوباما في ساحته الداخلنة

وأ نحبط اتفاق القوى العظمى مع إن ار على تأجنل بريامجها اليووي لعقد م الزما على األقل.
يتيناهو أخطأ في حساب عالقات القوى في الكويغرس .فقد آم با قوة الزعماء النهود األمنركنن

ستدفع السياتورات واألعضاء في مجلس اليواب إلى أ نفضلوا حججه على مصلحتهم الوطينة كما

تعرضها قنادتهم المسؤولة».

وم الواضح أ هياك م نؤم بأ يتيناهو ألحق الضرر لنس فقط بعالقات إسرائنل مع اإلدارة

األمنركنة وايما أنضا بعالقاتها مع نهود أمنركا .صحنح أ قسما كبن ار م الميظمات النهودنة ،وعلى
رأسها اللوبي الصهنويي ،إنباك ،وقف نثابت ا إلى جايب إسرائنل لك الجمهور النهودي في أمنركا كا

له موقف مختلف بعض الشيء .فهم ال نرندو أ نظهروا أمام باقي األمنركنن وكأيهم أشد والء

تهم األم القومي األمنركي بدرجة عالنة.
إلسرائنل م أمنركا يفسها في مسألة ّ
ورغم أ المستونات العسكرنة واألمينة األمنركنة واصلت تعاويها مع إسرائنل كالمعتاد إال أ ما

جرى ال بد أ نترك آنثا ار الحقة .وهذا ما أنثار اليقاش في أوساط أمنركنة واسرائنلنة واسعة حول

النثم الذي سوف تضطر إسرائنل لدفعه الحقا مقابل صدامها مع اإلدارة .صحنح أ قادة اإلدارة
األمنركنة جمنعهم نت حدنثو ع عدم توفر ينة للمس بإسرائنل لك هذا ال نيفي الم اررة التي نشعرو

بها تجاه تصرفات يتيناهو وأيصاره .وهياك م نؤكد أ أمنركا ل تعاقب يتيناهو ولك هياك م
نجزم أ العقاب ٍ
آت ال محالة وأيه قد ال نكو أمين ا وايما سناسي سواء عبر مبادرة أمنركنة أو عبر

ترك الحلبة الدولنة لألوروبنن لعرض مبادراتهم.

وفي كل حال نبدو أ إسرائنل النوم ال تمايع في اعتبار االتفاق اليووي مع إن ار أم ار واقعا ،لكيها
تميي اليفس بأ استمرار المعارضة نبقي المراقبة إلن ار في أعلى درجاتها .فإسرائنل التي رأت في

إن ار  ،على األقل في السيوات القلنلة الماضنة ،العدو رقم واحد لنس فقط بسبب مشروعها اليووي
وايما أنض ا بسبب دعمها لفصائل عربنة مقاومة سواء في لبيا أو فلسطن  ،معينة بإبقاء األيظار

مسلطة على إن ار  .وهياك َم نؤم أ إسرائنل معينة بالتركنز على إن ار في سناق استراتنجي آخر
وهو إنجاد أرضنة لعالقات أوضح مع دول عربنة ،خصوصا خلنجنة ،تيظر إلى إن ار بميطق

العداء.
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متدرج ،دورها
ففي إسرائنل مدرسة متكاملة تيتمي لمعسكر النمن ترى أ أمنركا تضعف ،بشكل ّ
العالمي ما نقتضي إعادة بلورة تحالفات إقلنمنة ودولنة على أسس جدندة .وتخشى هذه المدرسة

أساس ا م

اتفاق قوى دولنة بنيها الصن

وروسنا على محاولة ملء الفراغ في الشرق األوسط،

خصوص ا عبر تعزنز العالقات مع قوى رادنكالنة معادنة ألمنركا أو خاب أملها في أمنركا .ومع ذلك

تصرف بقدر م الغرور
تتزاند األصوات داخل النمن اإلسرائنلي يفسه ميتقدة أداء يتيناهو وقائلة إيه ّ
حنيما حاول أ نفرض على اإلدارة األمنركنة رؤنته .وكا م بن َم أشاروا إلى ذلك ،اب أرننل
شارو  ،جلعاد ،في ندنعوت حنيما كتب في «ندنعوت» أ «هياك حاجة للتواز وبعض م
غنر في األمر م شيء إذا
نقرر عيهم ما هو خنر لهم ،وعلى اإلطالق ال ُن ّ
التواضع :لسيا يح َم ّ
كيا محقن وكا يهجهم تجاه اإلنراينن مغلوط ا تمام ا.
السفير ،بيروت2015/9/7 ،

 .59االستغالل اإلسرائيلي لالتفاق النووي اإليراني
جنمس زغبي

خالل األسابنع الماضنة ،كا هياك اهتمام كبنر بعدد أعضاء مجلس الشنوخ «الدنمقراطنن » ،الذن

نزمعو إعال دعمهم لالتفاق مع إن ار  ،حنث كا عدد األصوات المطلوب لضما تمرنر ذلك

االتفاق هو  34صوتا .واآل  ،ومع اقتراب عدد الموافقن م هذا الرقم السحري ،يرى وسائل اإلعالم

المختلفة في الوالنات المتحدة واسرائنل ،وقد حفلت بالتحلنالت والتعلنقات عما سنعينه ذلك باليسبة

إلسرائنل .ويظ ار أل

رئنس الوزراء اإلسرائنلي بينامن

يتيناهو ،قد استنثمر قد ار كبن ار للغانة م

الرأسمال الشخصي ،في محاولة تعونق االتفاق ،وأ ذراعه األمنركنة المتمنثلة في لجية العالقات

العامة األمنركنة اإلسرائنلنة (آنباك) ،قد جعلت هي أنضا م هزنمة ذلك االتفاق أولونتها الرئنسنة،

فإ المرء نستطنع بالكاد أ نوجه لوما للنهود اللنبرالنن  ،الذن نرندو االحتفال بهزنمة «آنباك» ،أو
لبعض اإلسرائنلنن الذن نتباكو على ما نسمويه «غلطة يتيناهو االستراتنجنة».

الرأنا اللذا نتبياهما النهود اللنبرالنو واإلسرائنلنو المتباكو  ،ساذجا وقصن ار اليظر .فأيا أرى أ

يتيناهو ،وعلى عدة مستونات ،قد خرج رابح ا ..كنف؟ دعويي أوضح ذلك .بادئ ذي بدء ،نجب
علنيا أ يتذكر أيه ميذ ميتصف التسعنينات تقرنبا ،عمل يتيناهو وآنباك بشكل حنثنث على تحونل
بؤرة تركنز الوالنات المتحدة م عملنة السالم بن اإلسرائنلنن والفلسطنينن إلى إن ار  ،وهو ما يجحا

فنه ،كما نتبن راهي ا م عدم وجود أي مياقشة جادة لعملنة السالم بن الطرفن المتيازعن .
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م جايبي ،أتميى على الرئنس أوباما أ نحول محور اهتمامه م االحتفال بتوقنع االتفاق مع
إن ار  ،إلى القنام بجهد دولي إليهاء االحتالل وضما

حقوق الفلسطنينن  ..بند أييي ال أحبس

أيفاسي في ايتظار ذلك .وبعد أ دفع أوباما أعضاء مجلس الشنوخ للتصدي لضغط آنباك بشأ

االتفاق ،فإييي أفترض أ البنت األبنض سنتردد طونالا قبل أ نقوم بتحدي إسرائنل مرة نثاينة.

م خالل ممارسة ما نمك اعتباره يوعا م اليزق السناسي ،والدبلوماسي المبالغ فنه ،يجح الجايب
اإلسرائنلي في جعل يفسه محور اهتمام اإلدارة والكويجرس على حد سواء؛ حنث لم نك نمر أسبوع
خالل الفترة الماضنة م دو أ يق أر تقارنر ع قنام الرئنس ،ويائب الرئنس ،ووزنر الخارجنة ،بعقد

اجتماعات تمتد لساعات مع مياصري إسرائنل في محاولة ميهم لشرح غوامض الصفقة ،وتأكند
التزامهم النثابت بدعم إسرائنل.

ولقد نثبت مما حدث خالل الفترة الماضنة أ اليزق ال نجعلك فحسب موضعا لالهتمام ،وايما نوفر

لك أنض ا احتماالت أيك سوف تحصد جوائز م وراء ذلك.

وبمياسبة الحدنث ع الجوائز ،تقوم اإلدارة األمنركنة اآل بإبرام حزمة أمينة معززة مع إسرائنل تبلغ

قنمتها  1.8ملنار دوالر ،تضاف للمساعدات السيونة التي نخصصها الكويجرس إلسرائنل.

وم المتوقع أ نحرص أعضاء الكويجرس م اآل فصاعدا ،على جعل تصرنحاتهم وبناياتهم أكنثر

وضوحا في ما نتعلق بالتأكند على التزامهم الذي ال نتزعزع بمصلحة وأم إسرائنل .م اليقاط التي

قد نكو لدى هؤالء الذن تباكوا على سوء تقدنرات يتيناهو حقا فنها ،تلك المتعلقة بأ رئنس الوزراء
اإلسرائنلي قد جعل م دعم إسرائنل مسألة حزبنة وهو ما أدى إلى المزند م االستقطاب بن

«الدنمقراطنن » و«الجمهورنن » حول هذه المسألة على وجه التحدند.

ولكييي أرى أيهم كايوا على حق في ذلك جزئنا فقط .فيتنجة لألسباب التي أوردتها أعاله ،فإيه ال

شيء سنتغنر بشأ دعم إسرائنل في المدى القرنب ،حنث ستظل تحصل على كمنات ضخمة م

المساعدات األمنركنة بدعم م الحزبن  ،ول نكو هياك سوى ضغط قلنل إليهاء احتاللها لألراضي
الفلسطنينة ،أو إيهاء معاياة الشعب الفلسطنيي .هياك ايقسام حزبي ظهر بالفعل بشأ مسائل أخرى

تتعلق بإسرائنل ،ولكيها ال تتعلق بالصراع مع الفلسطنينن .

فاستطالعات الرأي تبن أ القواعد الشعبنة لـ«الدنمقراطنن » و«التقدمنن » سئمت م رئنس الوزراء

اإلسرائنلي وسناساته ،وتسعى لسناسة أمنركنة أكنثر استقالالا إزاء الصراع اإلسرائنلي الفلسطنيي .وال

شك أ الظهور واليمو السرنع للمجموعات النهودنة اللنبرالنة الموالنة إلسرائنل منثل «جي سترنت»

و«أمنركنو م أجل السالم اآل » ،و«الصوت النهودي م أجل السالم» وغنرها ،كلها عالمات
على هذا التحول.
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واآل فليضع ميادنل تجفنف الدموع ،ورانات اليصر جايب ا ..ودعويا يقول :إ التأنثنر الصافي لتحدي
يتيناهو ألوباما نتمنثل في ربح قصنر األمد إلسرائنل .فهو وأيصاره كايوا في الفترة الماضنة محور

االهتمام ،وبؤرة تركنز المشرعن  .وفي هذا الخصوص ،لم نتغنر سوى القلنل عما كا سائدا في
السابق.

مع ذلك ،فإ

التغننر قادم ،وااليشقاق نختمر ،وكل ما هيالك هو أ

ذلك ل

المطلوبة لوضع السناسة األمنركنة مرة أخرى على المسار الصحنح بشأ
اإلسرائنلي الفلسطنيي.

نحدث بالسرعة

التعامل مع الصراع

االتحاد ،أبو ظبي2015/9/6 ،

 .61السعودية تدفع أوباما إلى الحائط
تسفي برئنل
مرت نثماينة أشهر تقرنبا ميذ أ عن سلما ب عبد العزنز ملكا للسعودنة وحتى زنارته الرسمنة
لواشيط  .أمس غادر فيدق المنراج الفاخر في طيجة وبدأ رحلته إلى العاصمة األمرنكنة.

واشيط وطيجة تُحسيا استضافة الملوك ،وهما كالعادة مرنحتا أكنثر م الدول الدنمقراطنة التي
ترند إرضاء برلماياتها وجمعناتها أو متظاهرنها .إال أ براك أوباما سنبدو في هذه المرة مختلفا.

خالفا لمصر واألرد واسرائنل فا السعودنة ال تحتاج إلى المساعدات األمرنكنة .وهي ستشتري
ميها الطائرات والصوارنخ واألسلحة بملنارات الدوالرات .هذه هي الصفقات األخنرة فقط وهي ال
تشمل الصفقات التي تمت بعشرات الملنارات واألسلحة قند التصينع اآل  .باختصار ،السعودنة ال

تشتري السالح فقط بل تشتري الدفاعات العسكرنة ،األمر الذي سنقوي االقتصاد األمرنكي ،وفي
المقابل هي تتوقع الحصول على يتائج سناسنة مياسبة.

بخالف إسرائنل ،السعودنة ال تتفاخر بأيها الدنمقراطنة الوحندة في الشرق األوسط ،ال سنما بعد أ

تبن أ هذه الدنمقراطنة هي عبء على اإلدارة األمرنكنة .بنيما للسعودنة أمالكها الخاصة التي

تجعلها حلنفة حنونة.

باليسبة للسعودنة ،هذه رزمة م الفشل تفرض على السعودنة ضما أ حلنفتها ل تحطم ،حتى لو
بالخطأ أو بالسذاجة أو بسبب غناب الخبرة ،ممنزات نعتبرها المحللو في السعودنة صفات إيساينة

للوالنات المتحدة ،أي مكاية وسناسة الوالنات المتحدة في الشرق األوسط .الملك عبد هللا ،في أنامه
األخنرة  ،اعتقد أ على السعودنة تغننر استراتنجنتها وأ تتحول م دولة تعمل م وراء الكوالنس
إلى دولة مبادرة ،والسبب الرئنس لذلك هو أيه بعد نثورات  2011لم تبق دولة عربنة قادرة على حمل
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لواء القنادة .فمصر غارقة حتى عيقها في مشكالتها ،والعراق ُمقسم ،وسورنا تتفكك تماما .ولك
سناسة عبد هللا تمنزت بمعارك الكبح منثل المساعدة التي ميحها ليظام السنسي (المقاطعة التي
فرضها على قطر لتتراجع ع مهاجمة مصر) ،االبتعاد ،في التصرنحات على األقل ،ع اإلخوا

المسلمن  ،رعانة ملنشنات دنينة ولك غنر رادنكالنة في سورنا وسعي أولي إلصالح العالقات مع

إن ار  ،توجد لسلما استراتنجنة مختلفة .كبح إن ار ووقفها بقنت االستراتنجنة المركزنة ،لك تيفنذها

نستيد إلى سناسة ياجعة ال ترتدع ع القنام بعمل عسكري مباشر.

لقد أقام سلما منثال «الخط السيي» الذي نضم مصر ودول الخلنج وتركنا أنضا التي تعتبرها مصر

دولة معادنة .وقد اضطر السنسي إلى بلع حبة الدواء المرة وفهم أيه خالفا لعبد هللا الذي احتقر تركنا
عداء لإلخوا
وأبعدها ع شؤو الشرق األوسط ،فا سلما له أولونات أخرى .السعودنة أقل
ا
المسلمن وباليسبة لها فا حماس هي وسنلة مقبولة م اجل تطهنر الواقع العربي السيي م

تأنثنرات إن ار  .االيضباط المصري تحصل علنه السعودنة بواسطة األموال الطائلة التي تُمك
السنسي م بقاء يظامه ،ولك لنس تحدند األولونات السناسنة في الميطقة.

ذروة السناسة السعودنة الياجعة بدأت ميذ آذار على ارض النم  .قوات برنة وجونة سعودنة،

بالتعاو مع ملنشنات محلنة وأجزاء م جنش النم  ،يجحت في احتالل مد عد وتعز ،وهي تعد
بأيها ستحتل العاصمة م جدند حتى الخرنف م أندي الملنشنات الحونثنة .رغم أ تمرد الحونثنن

في النم لم نبدأ بمبادرة إن ار (فقد حذرتهم إن ار م محاولة احتالل الدولة) ،فقد يجحت السعودنة
في تأطنر الحرب ف ي النم

كصراع قوة في وجه إن ار  ،وأ

الحونثنن

هم شنعة نعملو باسم

الجمهورنة اإلسالمنة .السعودنة تبيت الرئنس النميي عبد ربه ميصور هادي الذي تتم استضافته

مؤقتا في الرناض ،وهي تعتبر حزب اإلصالح النميي المرتبط باإلخوا المسلمن مستيدا سناسنا

أساسنا ،مرة أخرى رغم أيف المصرنن .

بذلك يجحت السعودنة في وضع الوالنات المتحدة في مفارقة صعبة .فما زالت واشيط تعتبر أ

الحرب ضد القاعدة في شبه الجزنرة العربنة جزاء م استراتنجنتها ،وفي ظروف أخرى كا نمك
للحونثنن بالتحدند أ نشكلوا قوة مساعدة مهمة ومفندة في هذه الحرب .في سورنا أنضا تطمح
السعودنة إلى ادارة اللعبة السناسنة ،عيدما أعليت بشكل حاسم أ األسد ال نستطنع االستمرار في

الحكم حتى وا كا هذا على شكل حكومة ايتقالنة .السنسي الذي أعل قبل بضعة أسابنع أ األسد
نمكيه أ نكو جزاء م الحل ،اضطر إلى التراجع وقبل الموقف السعودي .النم وسورنا ستحظنا
باليجومنة في اللقاء بن أوباما وسلما .
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فالملك السعودي سنطلب تفسنرات واضحة وقاطعة تضع الوالنات المتحدة وراء ظهر المملكة مع
قبول قدرة واشيط على المياورة .السعودنة تعرف أ االتفاق اليووي مع إن ار هو حقنقة واقعة ،ولك

بخالف إسرائنل فا ما نقلقها لنس عدد أجهزة الطرد المركزي أو كمنة النوراينوم المخصب الذي
تستطنع إيتاجه ،بل تأنثنر رفع العقوبات على المكاية اإلقلنمنة والدولنة إلن ار  ،وهذا ما سنكو في

جوهر اليقاش السعودي األمرنكي.

م هيا تيبع األهمنة الكبنرة التي تيسبها السعودنة للسناسة األمرنكنة القاطعة في المكاين  ،النم
وسورنا ،حنث أ الحرب ضد داعش باليسبة لها هي حرب نثايونة قد تزند م قوة إن ار  .والتعاو

الغنر رسمي بن إن ار والوالنات المتحدة في الحرب ضد داعش في العراق ،واألصوات في واشيط

التي تعتبر األسد قوة مساعدة محتملة للقضاء على داعش في سورنا ،تزند تشكك الرناض باليوانا

األمرنكنة الحقنقنة .سلما نصل إلى واشيط بعد أ حصل أوباما على اإليجاز السناسي األكنثر
أهمنة خالل والنته .وهو نبلغ نثماين سية م عمره ،وفي ملفه الطبي أمراض صعبة ،وهو مضطر

لخوض صراع سناسي في قمة الجبل .وأمامه نجلس رئنس شاب ربح مجده وبرر جائزة يوبل التي
حصل علنها مسبقا ،لكيه نحتاج إلى قدرته الكالمنة والدبلوماسنة كي نعد بأ «الفوز» في إن ار ل

نتسبب بفقدا وضناع الشرق األوسط العربي.

هآرتس 2015/9/6

القدس العربي ،لندن2015/9/7 ،

التاريخ :اإلثنين 2015/9/7

العدد3688 :

ص

45

 .61كاريكاتير:

عمان2015/9/7 ،
الغدّ ،
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