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 ية حماس: لن نرضخ للتهديدات الساعية إلفشال االنتخابات المحل .1
أنهددا لددض ترحددت لحمدديح التهديددد والحددفط الادداعيا تف ددا  ا نت ابدداح  أكدددح حركددا حمدداس: رام هللا

المحليدا  م دددع علدض محديها فددي اادت دام كد  أورا  وعنا در التدوع التددي تمتلكهدا مدض أجد   نجاحهددا 
وتتددددديم وا تيددددار األ ددددلل بمددددا ي دددددم ال دددد ب الفلاددددطيني وي ددددزز  ددددمود  ويتددددوي وحدتدددد  وت دددددي  

  ططاح ا حتي .لم
وك فح الحركا  في بياض لها يوم الابح  ح   "المركز الفلاطيني لإلعيم"  علض نا ا عن   عض 
ر دددها وتوقيتهددا لينتهاكدداح التددي جددرح  ددي  فتددرع التر دديل وتاددجي  التددواتم  داعيددا كافددا الجهدداح 

اليزمددددا لم الجددددا تلدددد  الم نيددددا وعلددددض رأاددددها اللجنددددا المركزيددددا لينت ابدددداح   لددددض ات ددددا  اتجددددرا اح 
 الت دددياح  وال مدد  علددض حددماض ااددتكما  مراحدد  ال مليددا ا نت ابيددا فددي أجددوا  مددض النزاهددا والحريددا.
وبينح الحركا أض التواتم في محافظاح الحدفا ت رحدح لحمديح حدفط وتهديدد ممنهجدا ومركدزع مدض 

د ممكدددض مدددض التدددواتم قبددد  األجهدددزع األمنيدددا وجهددداح م روفدددا ا نتمدددا   هددددفح لمنددد  تادددجي  أكبدددر عدددد
المنافاا لحركا فدتل  وقدد نجحدح هد   الحملدا ليادف فدي مند  تر دل وانادحاب كقيدر مدض التدواتم فدي 

وقالح الحركا  ن  وباتحافا  لدض تهديدداح الادلطا  فتدد تدد    م تلف محافظاح الحفا  كما قالح.
ددا فددي ا حددتي  وقددام بتهديددد وااددتدعا  رشاددا  ومر ددحيض للتددواتم فددي م تلددف المحا فظدداح  و  و  

مديندددا ال ليددد   مدددا تادددبب فدددي منددد  م ددداركا قدددواتم مدعومدددا مدددض الحركدددا فدددي تلددد  المنددداط . وأ دددارح 
"حماس"  لض أند  رغدم كد  مدا جدرا مدض انتهاكداح فدي الحدفا  فتدد تمكنقدح كافدا التدواتم ا نت ابيدا فدي 

عيض بكام  الحريا دوض قطاع غزع  بما فيها حركا فتل  مض ااتكما   جرا اح التاجي  والتر ل وات
وعدددد ح الحركدددا التجددداوب الكبيدددر واليفدددح الددد ي لمادددت  مدددض قبددد  الكفدددا اح وأ دددحاب  أي تدددد يح.

ال براح في التآلف م ها بالتواتم المهنيا  تأكيدا  علض أنها ما زالح حاحرع وبتوع في قلوب الجماهير  
نددد  والتمددد  والتحددديي  والميحتدددا ومدددا زالدددح محتحدددنا وماددداندع مدددض قبددد  أبندددا   ددد بها  بدددالرغم مدددض الم

 والت وي  ال ي تت رض ل  من  انواح طويلا  وف  ت بيرها..
وأكددددح الحركدددا علدددض حددد  ال ددد ب الفلادددطيني فدددي ا تيدددار مدددض يمقلددد  دوض حدددفط أو تهديدددد  وتددددعو 

 جماهير   بنا وقوا  الحيا لحمايا ه   ال مليا ا نت ابيا وال م  علض  نجاحها ودعمها.
مض ا نتهاكاح التي ت رض لها مر حوض ماتتلوض أو متربوض مض حركدا حمداس  دي   ووقتح ال ديد

مرحلا تاجي  التواتم  حيث تنوعح ه   ا نتهاكاح مض  ي  تهديداح مبا رع أو غير مبا درع قامدح 
ض يبها أجهزع أمض الالطا   حدافا  لدض تدد   حدباط مدض قبد  ا حدتي  مدض  دي  ا ت دا  بالمر دح

 تكما   جرا اح تاجي  التواتم.ومن هم مض اا
 27/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 فتح و"الجهاد" و"الشعبية"افتتاح المقر الجديد لسفارة فلسطين في سورية بحضور ممثلي  .2

وفا: افتتل في ال ا ما الادوريا دم د   امدس  متدر ادفارع دولدا فلادطيض الجديدد  بححدور  -دم   
 لفلاطيني وح د مض أبنا    بنا في اوريا.ممقلي ف ات  ال م  الوطني ا

وعزف  ي  مراام ا فتتاح الن يد الوطني الفلاطيني ورف  ال لم الفلاطيني علض مبنض الافارع  كما 
تددم الوقددف دقيتددا  ددمح علددض روح ال ددهيد التاتددد أبددو علددي م ددطفي الدد ي  ددادف  كددرا اات ددهاد   

يض لدا اوريا محمود ال الدي بممقلي  د ب ورحب افير فلاط وعلض أرواح  هدا  فلاطيض جمي ا.
فلاطيض وقادت  في بيتهم بيح فلاطيض بيح منظما التحرير الفلاطينيا  بيح الكد  الفلادطيني  حيدث 

وتاب : كد  مدض يتنكدر لمنظمدا التحريدر ولوحدانيدا    تفري  بيض لوض ولوض و  انحياز للوض دوض آ ر.
 م اري  البديلا للكياض الايااي الفلاطيني.تمقيلها  يتتاط  م  أهداف ا حتي  في ال

مددض جهتدد  قددا  م تمددد حركددا فددتل فددي اددوريا وعحددو مجلاددها القددوري اددمير الرفدداعي لددد "وفددا": اليددوم 
 هدنا نت  متر افارع دولا فلاطيض  لض المتر الجديد ال ي تم تجهيز  بما يكفدي لتتدديم  ددماح ألبندا  

   بنا في ه ا البلد.
التيددادع ال امددا طددي  ندداجي فتددا : نحددض ادد دا  بافتتدداح  -لمادداعد للجبهددا ال دد بيا أمددا األمدديض ال ددام ا

 متر افارع فلاطيض الجديد ك رح وطني يلي  بفلاطيض التحيا وال  ب والمنظما.
بدددور  قددا  مدددير الددداترع الاياادديا لمنظمددا التحريددر الفلاددطينيا الاددفير أنددور عبددد الهددادي:  ض الفحدد  

 ددود للددرتيس محمددود عبدداس  الدد ي وقددف فددي األمددم المتحدددع وأ دد  اعتددراف ال ددالم بهدد ا اليددوم التدداري ي ي
بالدولددا الفلاددطينيا  فهدد   الاددفارع اددتتدم ل دد بنا كدد  مددا تاددتطي  مددض  دددماح  واددتكوض هددي ال نددواض 

 الايااي لك  الف ات  الوطنيا الفلاطينيا.
ا  واددتكوض الممقدد  الحتيتددي وأكددد أض هدد   الاددفارع اددتكوض  ليددا عمدد  مددض أجدد  تحتيدد  الوحدددع الوطنيدد

 ل  بنا وللرتيس محمود عباس في اوريا.
وأحاف ناتب األميض ال ام لحركا الجهاد اتايمي زياد ن الا لد "وفدا": نحدض اليدوم ن دار  فدي افتتداح 
افارع فلادطيض باعتبارهدا عندواض الكد  الفلادطيني فدي ادوريا رغدم كد  الظدروف ال د با  والادفارع فدي 

ا كبيرع تكمض بالتواجد الكبير لل  ب الفلادطيني  ومتاب تهدا لكد  مدا يت لد  بد  مدض دم   تكتاب أهمي
ن دداطاح وأمددور حياتيددا فددي ظدد  هدد   الظددروف ال دد با والم تدددع  مقمنددا جهددود الاددفير وطدداقم الاددفارع 

 المب ولا في تتديم ال دماح ومتاب ا  شوض الفلاطينييض في ك  المجا ح.
 28/8/2016األيام، رام هللا، 
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 الحمد هللا يبحث مع قادة األمن في نابلس سبل تحقيق االستقرار .3

وفددا: بحددث رتدديس الددوزرا  ووزيددر الدا ليددا رامددي الحمددد هللا  مدد  قددادع المشااددا األمنيددا  فددي  -رام هللا 
نددابلس  أمددس  بححددور محددافظ نددابلس اللددوا  أكددرم الرجددوب  اددب  تحتيدد  ا اددتترار فددي المحافظددا  

نها  كافا أ كا  ا  لفلتاض األمني والتوتر والفوحض.وا 
وأكددد الحمددد هللا  ددي  ا جتمدداع الدد ي ححددر  مدددرا  المشااددا األمنيددا فددي نددابلس  ومدددرا  ال مليدداح 
لمحافظددداح الحدددفا  علدددض اادددتمراريا الجهدددود األمنيدددا المب ولدددا لحمايدددا المدددواطنيض والادددلم األهلدددي فدددي 

هددددود أبنددددا  المشااددددا األمنيددددا واددددهرهم م تلددددف المحافظدددداح   ادددديما فددددي نددددابلس  مجددددددا   ددددادت  بج
 ومقابرتهم في محاربا الجريما وحفظ أمض المواطنيض وحمايتهم.

فددي  لتددا  التددبض علددض مددتهم بارتكدداب جريمددا قتدد  فددي ال ليدد   أمددس   األمنيدداوقمددض جهددود المشااددا 
تي وتحويل   لدض التحتيد  ومتاب دا التحديا حادب األ دو   مشكددا أض تحتيد  األمدض وفدرض النظدام يدأ

في األااس بالتزام حباط وأفراد المشااا األمنيا بأاس تطبي  التانوض  وتكامليا عملهم م  الجهاح 
 التحاتيا  بما يفحي  لض تحتي  ال دالا بدوض تمييز أو  جحاف.

و دد الحمد هللا علض أض لجنا التحتيد  فدي أحدداث ندابلس األ يدرع مادتمرع فدي عملهدا  م ديرا  لدض أند  
ض نتاتج التحتي  قريبا  مشكددا أض   أحدد فدو  التدانوض  وأض هددف ال مد  األمندي هدو ايتم اتعيض ع

 حمايا المواطنيض  وحماض عدم المااس بحتوقهم وحرياتهم التي نص عليها التانوض.
 28/8/2016األيام، رام هللا، 

 
طالق سراح األسرىب أبو يوسف: القيادة تطالب .4  ادمكاستحقاق ألي لقاء ق وقف االستيطان وا 

 -فلادددطيني -قددددمح اتدارع األميركيدددا متترحدددا  ل تدددد لتدددا  قيقدددي  أميركدددي: ناديدددا اددد د الدددديض -عمددداض
 ادراتيلي  مدض أجدد  تحريد  ال مليددا الادلميا  وااددتتناف المفاوحداح مجددددا   ولكند  لددم يحدظ بالترحيددب 

 الفلاطيني   يفا  للتأييد اتاراتيلي ل تد  بدوض  روط مابتا.
التنفي يددا لمنظمددا التحريددر الفلاددطينيا  وا دد  أبددو يواددف   ض التيددادع الفلاددطينيا  وقددا  عحددو اللجنددا

طدددي  ادددراح  "أبلفدددح الو يددداح المتحددددع بدددالموقف الفلادددطيني القابدددح مدددض حدددرورع وقدددف ا ادددتيطاض وا 
وأحدداف أبدددو يوادددف  لددد"الفد" مدددض فلادددطيض  الدف ددا الراب دددا مددض األادددرا  كاادددتحتا  ألي لتددا  قدددادم".

الفلاددطينييض "يشكدددوض تددرحيبهم بأيددا جهددود لتحريدد  ال مليددا الاددلميا"  مبينددا  أض "أيق لتددا   المحتلددا   ض
 قادم يتطلب ااتحتاقا    بد مض تنفي    حتض   يكوض مجرد لتا  لل يقاح ال اما فتط".
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فدي وأوحل بأض "الطاح ا حتي  تم ضق الرفض لتنفي  ا لتزاماح المترتبا عليهدا  بينمدا تمحديق قددما  
ولفدددح  لدددض أض "ا هتمدددام حاليدددا يتجددد  نحدددو عتدددد المدددشتمر  ت ددد يد عددددوانها حددددق ال ددد ب الفلادددطيني".

الدولي للايم في فرناا  قب  نهايا ال ام الحالي  بينما مدض المتدرر أض يجتمد  وزرا  ال ارجيدا ال دهر 
 ر الدولي".المتب  علض هامش اجتماعاح الجم يا ال اما ليمم المتحدع  للتححير ل تد المشتم

رع فدي القدامض مدض  وبيضق أض الااحا الفلاطينيا "من فلا راهنا  بترتيباح  جرا  ا نت اباح المحليا  المترق
وقدا   ض قمدا " جماعدا وطنيقدا علدض أهميدا  جدرا  ا نت ابداح فدي   هر ت ريض األو  )أكتوبر( المتبد ".

همدددا تجدددرا  ا نت ابددداح ال امدددا  موعددددها بددددوض أي تأجيددد   مددد  حدددرورع  نجاحهدددا باعتبارهدددا  طدددوع م
نهددا  ا نتاددام وتحتيدد  الوحدددع الوطنيددا". أكددد أض "الجانددب الفلاددطيني يرحددبق و  الرتاادديا والت ددري يا  وا 

بالجهود الم ريا والروايا لتحري  ال مليا الالميا  ولكن  لم يتل   حتض اآلض  أي  ي  جدقي حدو  
 ه ا ال  وص".

 28/8/2016الغد، عمان، 
 

 ر يدعو المرشحين للثبات على مواقفهم وعدم االستجابة للضغوط باالنسحابالزعاري .5
دعا الناتب في المجلس الت ري ي عض حركا حماس باام الزعدارير  المر دحيض كافدا  الد يض : رام هللا 

اجلوا للم اركا فدي ا نت ابداح البلديدا التادمدا   لدض القبداح علدض مدواقفهم وحتهدم فدي التر ديل  وعددم 
وحددث الزعددارير فددي ت ددريلس يددوم الاددبح  تلتددض "المركددز الفلاددطيني  با للحددفوط با ناددحاب.ا اددتجا

لإلعدديم" نادد ا  عندد   المر ددحيض علددض تتددديم بددرامج واق يددا تيمددس حيدداع المددواطنيض  وتتطلدد  لتحتيدد  
 أكبر قدر مض ال دماح التي عانض منها المواطنوض في المدع الاابتا.

مدن  وقرا  وم يمات  كافدا ينتظدر مدض التدواتم أض ت درض بدرامج واق يدا وقا   ض ال  ب الفلاطيني في 
تيمس احتياجاح المواطنيض مض ال دماح  والتي عطلها التفرد والت ييناح والتت ير الواحل مض قب  

 اللجاض ال املا في الفترع المنتهيا.
ت ابيا وأداتها ب د الو و  وأحاف  ض ه   التواتم مطالبا با بت اد عض تاييس برامجها ودعايتها ا ن

تدارع البلدياح  ألض  ل  اوف ي زز الفرقا وا نتاام وي ح   ددماح البلددياح للتجا بداح الايااديا 
ونددو   لددض أض ال دد ب يتطلدد   لددض مددض ادديتدم لدد  ال دددماح  وبنددا  علددض  لدد  ادديتيم بددرامج  والت طيدد .

انا وات يص واتبداع في  دارع ال أض والمدا  اللجاض المتر حا ويتارنها باابتاتها  م ير ا  لض أض األم
 ال ام والبحث عض م ادر دعم ال دماح وتطويرها؛ اتكوض هي الفا   في ا تيار ال  ب.

 27/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
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 الضميري: النشاط األمني مستمر في كل المحافظات .6
المشاادا األمنيدا اللدوا  عددناض الحدميري   وكا ح: قا  النداط  الرادمي باادم :وفا –نابلس   رام هللا

   ض الن دداط األمندي مادتمر فدي كدد  محافظداح الدوطض  وأندد  أمدسفدي ت دريل  داص لددد "وفدا"  مادا  
 حت  نتاتج في ميحتا ال ارجيض عض التانوض والمطلوبيض لل دالا.

د ال دل  الد ي   عدودع للحيداع التجاريدا فيهدا  و لد  ب دأمسمض جها قانيا   هدح مدينا نابلس  باح 
 ددهدت  مندد  القيقددا  الماحددي فددي أعتدداب حادقددا متتدد  المددواطض أحمددد حدديوع ب ددد اعتتالدد ؛ فتددد فتحددح 

 المحيح التجاريا أبوابها كالم تاد في البلدع التديما وميداض ال هدا  والمركز التجاري.
 28/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 المدرسية لغزةالتربية: االحتالل يماطل بإدخال الكتب وزارة  .7

رام هللا: أكد وكي  وزارع التربيدا والت لديم ال دالي  ب دري  دالل  أمدس  أض الدوزارع أنهدح طباعدا جميد  
الكتددب المدرادديا   ا ددا كتددب المنهددام الجديددد  مددض ال ددف األو  وحتددض الرابدد  األاااددي  وأض هدد   

 ادراتي  فدي  د الهدا ألدف كتداب تماطد   300الكتب و لح  لدض المددارس لجميد  ال دفوف  باادتقنا  
  لض محافظاح غزع.

وفيما يت ل  بكتب محافظاح غزع  أوحل  الل  في ت ريل  حافي  أض الوزارع تمكنح مض طباعا 
م ظمها في مطاب  التطاع  ولكدض نظدرا  لمحدوديدا قددرع المطداب  هندا   فتدد احدطرح لطباعدا  مادا 

اني والقالددث والرابدد   وكدد ل  ال لددوم عندداويض كتددب فددي مطدداب  الحددفا  وهددي: الرياحددياح لل ددفوف القدد
ألدددف ناددد ا مدددض هددد    300والحيددداع لل دددفيض القالدددث والرابددد   م ددديرا   لدددض أض الدددوزارع قامدددح بتححدددير 

ال ناويض ال مادا لتزويدد محافظداح غدزع بهدا  وأكدد أنهدا مطبوعدا وجداهزع لل دحض  لدض غدزع  وأض هندا  
ض و دولها  لدض غدزع     أض ادلطاح ا حدتي  تماطد  اتفاقا  بيض الوزارع ووكالا الفوث "األوندروا" لتدأمي

في  تمام وتنفي  عمليا ال حض  ما قد يشدي  لض حرماض طلبا قطاع غزع مض الح و  عليها في اليوم 
 األو  مض ال ام الدرااي الجديد.

 28/8/2016األيام، رام هللا، 

 
 ةالمقاومة الفلسطينية تسقط طائرة استطالع إسرائيلية شمال قطاع غز  .8

تمكنح المتاوما الفلاطينيا في ااعا متأ رع مض ماا  يوم الابح  مض  اتاط : زينا األ رس -غزع 
  اددراتيلياوقددا  اددكاض محليددوض لددد"قدس بددرس": " ض قددواح  طدداترع ااددتطيع  اددراتيليا  ددما  قطدداع غددزع.
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دع  در  بلددع بيدح حدانوض  دما  قطداع غدزع وأطلتدح عد الادبح ا ا توغلح في ااعا متأ رع ماا  
 طاتراح ااتطيع  فيرع تجاايا بدوض طيار".

وأحافوا "ه   الطاتراح كانح تحلق  علض ارتفاعداح من فحدا وبددوض  دوح حديض قدام رجدا  المتاومدا 
اتاط  حداها التي يجري البحث عنها حاليا".  بااتهدافها باألالحا الر ا ا المتواطا  وا 

تهدددا ا حدددتي  فدددي أجدددوا  قطددداع غدددزع  وفددد  مدددا وب دددد  ادددتاط الطددداترع ا تفدددح بتيدددا الطددداتراح التدددي أطل
 ر دت  "قدس برس".

 27/8/2016قدس برس، 
 

 حماس ترفض دعوى لـ"العليا" بالضفة لنزع شرعية الوضع اإلداري بغزة .9
اادددتنكرح حركدددا المتاومدددا اتاددديميا "حمددداس" اتجدددرا اح التدددي تنتهجهدددا الادددلطا وحركدددا فدددتل : غدددزع

  مال  مض أج  تكريس ا نتاام وال ودع  لض نتطا ال فر.بالحفا  مض  ي  تاييس التحا  واات
ورفحددح الحركددا فددي ت ددريل  ددحفي لهددا يددوم الاددبح  الدددعوا المتدمددا مددض قبدد  أحددد المحدداميض  لددض 

 المحكما ال ليا بالحفا لنزع ال رعيا عض الوح  اتداري في قطاع غزع.
ي دد بمنزلدا "الط دض المادب " فدي و ددح علض أض الت كي  في الوح  اتداري التاتم فدي قطداع غدزع  

اددديما ال مليدددا ا نت ابيدددا التدددي تدددم التوافددد  عليهدددا وأكددددتها لجندددا ا نت ابددداح المركزيدددا  وأقدددر  التوافددد  
 الوطني وميقا  ال رف ال ي وق  علي  الجمي .

وأكددح الحركددا رفحدها ألي نتدداتج مترتبدا علددض قدرار المحكمددا  داعيدا حركددا فدتل  لددض الت تد  واتقبددا  
نها  ا نتاام في  طار الم لحا الوطنيا ومواجها ا حتي .ع  لض الم الحا وا 

وأ ددارح الحركددا  لددض أنهددا  هبددح وم هددا كدد  ف ددات   دد بنا الوطنيددا وكدد  الم ل دديض تعددادع ترتيددب 
 البيح الفلاطيني علض أااس مض ال راكا والتواف  واحترام  رادع ال  ب الفلاطيني.

 27/8/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 القدسفي  فتح تحذر من مشروع القطار الهوائي .11
حددد رح حركدددا فدددتل مدددض الم دددروع الددد ي يتحددددث عنددد  ا حدددتي  اتادددراتيلي فدددي مديندددا : ها دددم حمدددداض

 التدس المحتلا والمت ل  بإن ا  قطار هواتي يربط جب  الزيتوض في باب المفاربا.
م حركدا فدتل فدي التددس المحتلدا  رأفدح جا   ل  في ت ريل  حفي علض لااض النداط  الرادمي بااد

علياض  وال ي أكد في  أض ه ا الم روع التهويدي   ا ما تم علض أرض الواق  ي ني أض ا حتي  ي م  
قاما الهيك  المزعوم علض أنتاح .  في المرحلا ما قب  األ يرع لهدم الماجد األق ض وا 
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م دددروعا اادددتيطانيا تهويدددديا ت كدددف  19وأكدددد عليددداض أض م دددروع مدددد  دددط التطدددار الهدددواتي هددد ا حدددمض 
)الرشيا الجديدع للتدس( -الوزاراح ال هيونيا الم تلفا علض تنفي    وف  م طط الم روف ب )زامش(

والتددي تتركددز م ظمهددا فددي المنطتددا الجنوبيددا مددض البلدددع التديمددا مددض بدداب ال ليدد  حتددض بدداب األاددباط 
مليددوض  400وع وعدديض اددلواض  بتكلفددا تزيددد عددض مددرورا  بددالبشر ا اددتيطانيا فددي اددلواض ومنطتددا وادي حلدد

وأحددددداف عليددددداض أض الحكومدددددا  .2030مليدددددار  ددددديك  عندددددد اكتمدددددا  تنفيددددد ها عدددددام  2دو ر  أي نحدددددو 
ا حتيليدددا تكدددرس مييددديض الددددو راح  وبددددعم مدددض حلفاتهدددا لتهويدددد التددددس والمادددجد األق دددض المبدددار  

الحكومدداح اتاددراتيليا المت اقبددا لتحتيدد  حدمض  طددا أعدددتها  اددراتي  مندد  اددنواح طويلددا ت مدد  عليهددا 
لفددا  فكددرع التدددس ال ددرقيا. وفددي  الهدددف ا حتيلددي بالادديطرع علددض التدددس وهدددم األق ددض المبددار   وا 

 المتاب    يوجد أي  طا فلاطينيا أو عربيا أو  ايميا لمواجها ه   الم ططاح اتاراتيليا.
   الم ططداح  تتمقد  فدي المتاومدا وت زيدز وطالب بحرورع وحد   طدا ف داتليا دا ليدا لمواجهدا هد

اديميا تتمقد  فدي دعدم  و ا دا المتدادييض ومتاط دا  الفلادطينييض مود المتداييض  و طدا عربيدا وا 
وأكدددد عليددداض أض  ن دددا  هددد ا   ادددراتي  علدددض المادددتوا الددددولي والحدددفط عليهدددا لوقدددف هددد   ا نتهاكددداح.

بدددار  وأادددوار  ي ندددي م دددادرع المزيدددد مدددض التطدددار الهدددواتي  والددد ي اددديمر فدددو  المادددجد األق دددض الم
األراحي التاب ا ليوقاف اتايميا والمايحيا تن دا  محطاتد  األرب دا التدي يدتم الحدديث عنهدا  وأض 
 ن ددا  هدد ا التطددار أهدافدد  اياادديا ولياددح اددياحيا كمددا يددتم الحددديث فددي  اددراتي  وادديفير مددض الواقدد  

 التاري ي الموجود في التدس.
 27/8/2016، 48عرب 

 

 محاولتهما تنفيذ عمليتي طعناالحتالل يعتقل شابة وشابًا على حاجز قلنديا وفي الخليل بادعاء  .11
وكددا ح: اعتتلددح قددواح ا حددتي  ب ددد ظهددر امددس   ددابا و ددابا  فلاددطينييض علددض ال - ال ليدد   التدددس

 حاجز قلنديا وفي مدينا ال لي   و ل  بادعا  حيازتهما اكينيض.
  اعتتلدددح  دددابا فدددي ال  دددريناح مدددض ال مدددر فدددي م بدددر قلندددديا  دددما  التددددس وجدددا  أض قدددواح ا حدددتي

 المحتلا  ب ري ا حيازتها اكينا .
وعلم أض ال ابا كانح في مال  د و  الم اع عندما جرا تفتي دها وال قدور علدض ادكيض فدي حتيبتهدا  

 وعندها أقدم جنود ا حتي  علض اعتتالها للتحتي  م ها.
عامددا(   18لددح قددواح ا حددتي  قددرب الحددرم اتبراهيمددي فددي ال ليدد   ددابا )وفددي ادديا   ي  ددلا  اعتت

 و ل  ب ري ا ال قور علض اكيض كاض ي فيها بميبا .
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وجا  أض ال اب تتدم باتجا  الحاجز ال اكري التريب مض الحرم اتبراهيمي  وأن  أقدار  دبهاح الجندود 
   وعندها طلبوا من  التوقف.6في المكاض  قرب بوابا رقم 

 ولدا  جرا  تفتيش علض جاد   عقر عنا ر حرس الحدود علض الاكيض م فيا دا   قياب .
وادعدح  درطا ا حددتي  فدي بيدداض أض ال داب قددد أقدر بأند  كدداض يندوي تنفيدد  عمليدا ط ددض انتتامدا لمتتدد  

 ابض عم  قب  ن ف عام ب د أض نف  عمليا ط ض.
  لض األجهزع األمنيا لتتولض التحتي  م  .وعندها قام جنود ا حتي  باعتتا  ال اب  وتحويل  

 28/8/2016األيام، رام هللا، 
 

 إسرائيليين في عمليات للمقاومة خالل أسبوع  أربعةتقرير: إصابة  .12
أظهددددرح م طيدددداح  اددددراتيليا    ددددابا أرب ددددا ماددددتوطنيض   ددددي  األاددددبوع : يواددددف فتيدددد  -ال ليدددد  

راحددي الفلاددطينيا ااددتهدفح قددواح ا حددتي  عمليددا للمتاومددا فددي األ 100الماحددي  والدد ي  ددهد وقددوع 
 102ور ددد تتريددر ن ددر  موقدد  "ال ددوح اليهددودي" ال بددري  تنفيدد  المتاومددا الفلاددطينيا لددد  وماددتوطني .

عمليددا للمتاومددا  بينهددا عمليدداح  لتددا  قنابدد  محليددا ال ددن   ور دد  الحجددارع  ددوب مركبدداح عاددكريا 
وبحاددب التتريددر  فتددد تددم تاددجي  عمليددا  ع غددزع.وااددتيطانيا با حددافا  لددض اطددي   ددواريت مددض قطددا

التددا  قنابدد  قددرب قريددا "فرعددوض" قحددا  طددولكرم فيمددا أ دديب ماددتوطض  وتحددررح مركبددا جددرا  التددا  
 حجارع قرب بلدع "حوااض" قحا  بيح لحم وأ يب ماتوطنْيض ب د ر تهم بالحجارع قرب نابلس.

 27/8/2016قدس برس، 

 
 نتنياهو بإقالة وزير المواصالتأزمة حكومية: الحريديم يطالبون  .13

أقدار تنفيد  أعمدا  لتوادي  محطدا قطدار فدي تد  أبيدب  دي  يدوم أمدس  الادبح  : تحرير بدي  حداهر
أزمددا فددي الحكومددا اتاددراتيليا  ب ددد تددردد أنبددا  عددض أض األحددزاب الحريديددا اددتطالب رتدديس الحكومددا  

 ابب ه   األعما  في يوم الابح.بنياميض نتنياهو  بإقالا وزير الموا يح  ياراتي  كاتس. ب
وقالدددح وادددات   عددديم  ادددراتيليا  ض رتددديس حدددزب  ددداس ووزيدددر الدا ليدددا  أرييددد  درعدددي  ورتيادددي كتلدددا 
"يهددوح هتددوراع"  وزيددر ال ددحا ي تددوب ليتاددماض وعحددو الكنياددح مو ددي  غفنددي  احتجددوا ب دددع ماددا  

تنفيد   ليتفدا  م هدم تدمق   يفدا   أمس علض تنفي  أعما  لتوادي  محطدا قطدار فدي تد  أبيدب  وقدولهم  ند 
وأجرا رشاا  األحزاب الحريديا مدداو ح   عدم حرورع  ل . مض رغمباله   األعما  في يوم الابح 

أمس  طالبوا في  تامها نتنياهو ب تد اجتماع عاج  م    فيما قالح م ادر في "يهددوح هتدوراع"  ض 
حزاب الحريديا كاتس بأن   دعهم عنددما أعلدض أض واتهمح األ القيقا ايطالبوض نتنياهو بإقالا كاتس.
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األعما  في يوم الابح اتجري فتط في حدا  الحدرورع. وقدا  رشادا  األحدزاب الحريديدا  ند  "بانتهدا  
فددددي يدددوم الادددبح واددددم نا الدددوزير كددداتس يتددددو   نددد  "لدددم أاتاددددلم  التتطدددح يدددوم الادددبح  دددداهدنا  دددورا  

 مض أج   نتا  أرواح". ه ا   يد  علض أض األعما  ُنف ح"للحفوط". و
وكاندددح ال دددرطا اتادددراتيليا ادددلمح مكتدددب نتنيددداهو رادددالا أو دددح فيهدددا بتنفيددد  أعمدددا  توادددي  محطدددا 
التطدار فدي يددوم الادبح  ألض تنفيد ها فددي وادط األادبوع ادديشدي  لدض ازدحامداح مروريددا وتمند  تحددر  

طفا  األمر الد ي مدض  دأن  أض يزهد  أرواح.  ووافد  ن تنيداهو علدض  لفدا  تنفيد  حر لاياراح  ا اف وا 
أعمددا  أ دددرا لادددلطا التطددداراح يدددوم الادددبح فدددي محاولددا لمنددد  أزمدددا اتتيفيدددا  لكنددد  وافددد  علدددض تنفيددد  

وأعلددض مكتددب رتدديس الحكومددا أو  مددض أمددس   األعمددا  فددي تدد  أبيددب ألض "تأجيلهددا متددروض بم دداطر".
. لكدددض األحدددزاب الحريديدددا الجم ددا  أض نتنيددداهو "حددد  األزمدددا ا تتيفيددا حدددو  موحدددوع أعمدددا  التطددار"

أعلنددح أمددس أندد  "نحددتج بددألم علددض تدددنيس الاددبح بأعمددا  التطددار فددي تدد  أبيددب... و ددر  تفاهمدداح 
 مابتا م  وزير الموا يح والمس بالوح  التاتم" ب أض عدم تنفي  الحكوما أعما  في يوم الابح. 

 28/8/2016 ،48عرب 
 

 تشهاد فلسطيني يحمل الجنسية األمريكيةفتح تحقيقًا في مالبسات اسيالجيش اإلسرائيلي  .14
فددتل تحتيتددا  فددي ميبادداح  اتاددراتيليض الجدديش   ات اعددا اتاددراتيلياقالددح : أحمددد رمحدداض -رام هللا 

مض اكاض الواد في منطتا  األمريكيااات هاد الفلاطيني  ياد زكريا محمد حامد ال ي يحم  الجنايا 
 طنا عوفرا المجاورع.رام هللا بنيراض جنود ا حتي  قرب ماتو 

 مس بزعم رفح  ا ن ياع ألمر بالتوقف.أمض أو  وكاض ال هيد حامد قت  بر اص جنود ا حتي  
 28/8/2016، المستقبل، بيروت

 
 تتعمد تحطيم صحة الفلسطينيين "إسرائيل"هآرتس:  .15

ض ال ددباض قالددح  ددحيفا هددآرتس  ض الجدديش اتاددراتيلي يت مددد  طددي  النددار علدد :ال ددحافا اتاددراتيليا
 ايما في منطتا الركبتيض. الفلاطينييض في الحفا الفربيا بهدف  حداث  عاقاح داتما في أقدامهم   

أض مض ياتهدفهم الجيش هدم   في تترير لمراالتها باألراحي الفلاطينيا  و كرح ال حيفا اتاراتيليا
وأحددددافح أض أعددددداد  .عامدددا  وع ددددريض  15الفتدددا مددددض الفتيددداض الفلاددددطينييض الددد يض تتددددراوح أعمددددارهم بددديض 

الفلاطينييض ال يض ُأ يبوا بر اص حي في ازدياد  م يرع  لض أنهم  ح وا ل مليداح جراحيدا مطولدا 
 وبحاجا  لض تلتي رعايا  حيا داتما قد   ياتطي وض تحم  نفتاتها الماليا.
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يبوا بال حدديح ب دددد مددض الفلاددطينييض الدد يض أ دد وأوردح مرااددلا هددآرتس بتتريرهددا أنهددا التتددح مددش را  
وتكاددرح عظددامهم وتتط ددح أوتددار أع ددابهم  ويح ددلوض علددض عدديم مكلددف فددي الم ددافي والمراكددز 
الطبيددا  وغددالبيتهم لدديس لديدد  تددأميض  ددحي  وقددد تكددوض ال مليددا الجراحيددا  ددارم األراحددي الفلاددطينيا 

 بحوزتهم. فر تهم األ يرع تنتا  أقدامهم الم ابا  لكض ب حهم يحتام  لض الما  غير المتوفر
وأ ددارح  لددض أض الجدديش ي مددد  عتتددا  هددش   الم ددابيض ب ددد أض يكونددوا  حدد وا ل مليدداح جراحيددا أو 

أقنددددا  مددددرورهم عبدددر الحددددواجز اتاددددراتيليا  أو مداهمددددا منددددازلهم  وقددددد تمددددح فددددي قبددد   جراتهددددا  و لدددد  
 محاكمتهم لبح ا أ هر وُأجبروا علض دف  الفراماح.

فلاطينييض لديهم قناعاح بتوفر نوايا مبيتا واححا لدا قيادع الجيش وت لص هآرتس  لض التو   ض ال
نما زيادع  ب دم التابب باتوط قتلض فلاطينييض في المظاهراح   يا  قارع المزيد مض التوتر األمني  وا 

ونتلدح عدض المتحددث ال ادكري بلاداض الجديش أض الجندود  أعداد الم اقيض في أوااط الفتيداض وال دباب.
دقيا روجر في تفري  المظاهراح الفلادطينيا زاعمدا أند  اديح غيدر فتدا  "لكدض هد ا قدو  يات دموض بن

 محل   ألض أرب ا فلاطينييض قتلوا به   البندقيا   ا ا في م يمي الدهي ا والفوار بالحفا".
 27/8/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة

 
 استغلت الفرصة لضرب أهداف حماس "إسرائيل"معاريف:  .16

رأا ال بير األمندي اتادراتيلي فدي  دحيفا م داريف يوادي ميلمداض أض الت دف  :تيلياال حافا اتارا
دور ليبرماض  جقطاع غزع لم يكض بالحرورع بتوجي  مبا ر مض وزير الدفاع أفي اتاراتيلي األ ير حدق 

ب  ايااا غير م لنا مض رتيس هيتا األركاض غادي آيزنكوح  ال ي باح يادتف  أي  داروي ينطلد  
 لحرب أهداف عاكريا حيويا في غزع. " اراتي "باتجا  مض غزع 

 اهبددا لتطبيدد  م ادلددا جديدددع تتدددير دقيدد    " اددراتي "وأ ددار ميلمدداض  لددض أض تتدددير حركددا حمدداس بددأض 
ت د ال دع تمكانيا اندد ع  " اراتي "  بدأح 2014ألن  من  انتها  الحرب األ يرع علض غزع في  يف 

أض حمداس حاولدح مد  انتهدا   مدض رغمبدالنيدا التحتيدا ال ادكريا للحركدا  "الحرب الراب دا"  للت ددي للب
الحددددرب األ يددددرع تحديددددد قواعددددد الل بددددا  بحيددددث ياددددت د الجانبدددداض للمواجهددددا التادمددددا مددددض  ددددي  التددددزود 

الدد ي تربطدد   ددلا وقيتددا بالمشااددا   وأوحددل ال بيددر باألاددلحا  دوض  ددر  ادديادع كدد  منهمددا ل  ددر.
 " اراتي "الجيش اتاراتيلي يرفض التاليم بتواعد الل با الجديدع  ول ل  قررح  أض  األمنيا اتاراتيليا

عتب م اوراح أ يرع  حداث تفيير فدي اياادتها تجدا  غدزع تتدوم علدض اادتفي  الفدرص  بموجبهدا كد  
 ا ادتراتيجياق يفا  ارو يا تنطل  مض غزع يتابلها ق ف  اراتيلي مكقدف  يادتهدف حدمنا المواقد  

 ض الايااددا اتاددراتيليا الجديدددع تجددا  حمدداس  و ددتم قدداتي   تحتيددا ال اددكريا ال طيددرع لحمدداس.والبنددض ال
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ت ندددي عددددم مدددنل ح دددانا ألي هددددف  ددداص بالحركدددا  وهددد   اياادددا أقرهدددا آيزنكدددوح  بموافتدددا رتددديس 
 الحكوما اتاراتيليا بنياميض نتنياهو ووزير الدفاع الااب  مو ي  ي لوض.

 27/8/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة
 

 القصف اإلسرائيلي األخير على غزة مقامرة ناجحة :ألون بن دافيد .17
و ددف ال بيددر ال اددكري فددي التندداع اتاددراتيليا ال ا ددرع ألددوض بددض دافيددد الت ددف  :ال ددحافا اتاددراتيليا

اتاراتيلي األ ير علدض غدزع بالمتدامرع الناجحدا "ألض  ادراتي  ل بدح بالندار  رغدم أند  لدم يتابد  بدرد مدض 
مدددا جدددرح ال دددادع  ألض  ادددراتي    تمتلددد  حدددماناح بدددأ  يتكدددرر حدددبط الدددنفس الددد ي مارادددت  حمددداس ك

وأوحدددل بدددض دافيدددد فدددي م ددداريف أض الجددديش اتادددراتيلي اادددتف  الت يفدددا  حمددداس فدددي المدددرع األ يدددرع".
لحمداس  ورغدم كقافدا الت دف  اادتراتيجياال ارو يا "اليتيما" التدي أطلتدح مدض غدزع ليادتهدف مواقد  

علددض غددزع فلددم ن ددهد وقددوع  ادداتر ب ددريا فلاددطينيا  و  اددتوط مبدداني فددي غددزع  وهددو أمددر  اتاددراتيلي
  وحمداس ت تدرف بد ل   لكدض و دتم بدالتو   ض الجديش اتادراتيلي ألتدض  ماديض  دارو ا   .ليس عفويدا  

 الجانبيض التزما ال مح علض طبي ا األهداف التي تم حربها.
 27/8/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة

 
 ائيلي من صعود حماس باالنتخاباتتخوف إسر  .18

اعتبر  بير  اراتيلي بال شوض الفلاطينيا أض  جرا  ا نت اباح المحليدا بالحدفا  :ال حافا اتاراتيليا
أكتدوبر المتبد  متدامرع  طيدرع مدض قبد  الادلطا الفلادطينيا  وقدد  /الفربيا وقطاع غزع في ت ريض األو 

  ات بداري  ض نتداتج هد   اف فدي متدا  بموقد  و وقا  آفي يااد ارو  ي ب في  الل حركا حماس.
وأحدددداف  ا نت ابدددداح كفيلددددا باتطاحددددا بمددددا و ددددف  التيددددار الم تددددد  بالادددداحا الاياادددديا الفلاددددطينيا.

ياا اروف أض غزع ت هد حالا مض التنافس الاا ض بيض حركتي فتل وحماس  علض اعتبار أض نتداتج 
ماتتبلها  في حيض أض ب ض المدض الفلاطينيا  مقد  ا نت اباح قد تحدد م ير الالطا الفلاطينيا و 

 ال لي  جنوب الحفا الفربيا  ت هد حالا مض اليمبا ع تجا  ه   ا نت اباح.
وأ ار  لض أض  جرا  ا نت اباح المحليا الفلاطينيا اتكوض ل  نتاتج ب يددع المددا  ألنهدا األولدض التدي 

وقا  ال بيدر اتادراتيلي  ض  اا ا لفتل وحماس.تح   من  أكقر مض عتد مض الزمض  واط م اركا و 
نمددا علددض طبي ددا ال يقدداح  النتدداتج المتوق ددا لهدد   ا نت ابدداح لددض تددشقر فتددط علددض هدداتيض الحددركتيض  وا 

فدي ال دفا  واحدحا   ورأا أن  في حا  اجلح حماس انت دارا   ." اراتي "الماتتبليا بيض الفلاطينييض و
  الفرحدديا اتاددراتيليا التاتلددا بأندد    يوجددد  ددري  فددي الادداحا علددض  ددد الفربيددا  فادديتدم  لدد  دلدديي  
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 لدض أند  فدي الحالدا الم اكادا   ا فدازح فدتل فدي الحدفا أو غدزع  فاديأتي مدض يتدو   الفلاطينيا  م يرا  
 .فلاطينيا    ض هنا   ريكا  

ماتيدا  لدض أض ه   ا نت اباح فدي نهايدا األمدر للمجدالس البلديدا ال د مض رغمبالوقا  ياا اروف  ن  
تفيدر مددض الواقدد  األمنددي أو الايااددي بدديض الجددانبيض الفلاددطيني واتاددراتيلي ب ددورع مبا ددرع  فإندد  علددض 

 .كبيرا   المدا الب يد  ات م  علض زيادع الفجوع بينهما  في حا  تحتي  حركا حماس فوزا  
ف بحركدا فدتل ولفح  لض أض حركا حمداس قدد تادتفيد ب دورع كبيدرع مدض ال يفداح الدا ليدا التدي ت  د

والتيدار ال لمداني  بحيدث تمهددد الطريد  نحدو فوزهدا  كمددا أنهدا تدرا فدي هدد   ا نت ابداح فر دا منااددبا 
 لتأكيد ححورها بيض الفلاطينييض  وف  ت بير .

وأ دددار ال بيدددر اتادددراتيلي  لدددض أض ا عتتدددا ح والميحتددداح األمنيدددا التدددي تجريهدددا الادددلطا الفلادددطينيا 
اراتي  بح  مر حي حم اس ون طاتها  دف تها ل دم  عيض م اركتها ب ورع جليا م لنا  وا كتفدا  وا 

وقدا   ند  فدي  بأاما  مادتتلا متربدا منهدا وم روفدا للجمهدور الفلادطيني بكونهدا مدعومدا مدض حمداس.
 حالا عدم نجاح ه   التواتم تاتطي  حركا حماس التو   ض ه   لياح قواتمها ا نت ابيا الراميا.

ألحرار التي قد ت ود علدض حمداس مدض الم داركا فدي هد   ا نت ابداح أقد  بكقيدر ممدا و هب  لض أض ا
قددد ت مدد  ا نت ابدداح الحاليددا علددض  2006ادديلح  بفددتل  ألندد  كمددا ح دد  فددي ا نت ابدداح الت ددري يا 

 زيادع ال ري دا   حركا فتل والتيار ال لماني متاب  تتويا حركا حماس وما تمقل  مض تيار ايااي.
 لد  هدو مدا دفد  مناد   دشوض المنداط  فدي الحكومدا اتادراتيليا الجندرا  يدوآف مرد دداي  وأحداف أض

ورشاا  جهاز ال ابا  لتح ير كبار قادع الالطا الفلاطينيا مدض أض ات درار علدض  جدرا  ا نت ابداح 
 ي د متامرع  طيرع.

 28/8/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة
 

 في سجون االحتالل دارياً إ فلسطينياً  معتقالً  750 :هيئة شؤون األسرى .19
أادديرا  فلاددطينيا  يتب ددوض فددي زنددازيض ا عتتددا   750 كددرح هيتددا  ددشوض األاددرا والمحددرريض أض  رام هللا:

 اتداري دا   اجوض ا حتي  اتاراتيلي  دوض أمر قحاتي أو توجي  لواتل اتهام محددع حدهم.
ا حدددتي  مادددتمرع فدددي انتهدددا    " ض حكومدددا 2016-8-27فدددي بيددداض  دددحفي الادددبح   وقالدددح الهيتدددا

وأحدددافح  بددداألمر ال دددا  وا ادددتقناتي والطدددار  فتدددط". اتدارياتفاقيددداح جنيدددف التدددي تحددددد ا عتتدددا  
لددح ا اددتقنا   لددض قاعدددع باعتتددا ح ماددتمرع ويوميددا وألاددباب غيددر قانونيددا  وأندد  أ ددبل  " اددراتي  حوق

 الاجوض تحح غطا  ا عتتا  اتداري".الوايلا األاه  لزم أكبر عدد ممكض مض أبنا    بنا دا   
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وأ ددارح  لددض ارتفدداع أعددداد األاددرا اتداريدديض ب ددك  كبيددر وغيددر ماددبو  مندد  بددد  "انتفاحددا التدددس" 
 .2014 انا عض %150   بنابا أكقر مض2015مطل  ت ريض أو / أكتوبر 

مددض مددرع واحدددع  تجديددد قددرار ا عتتددا  بحتهددم  ألكقددر مددض الم تتلدديض اتداريدديض  تددمق  %60وأوحددحح أض 
 2000وك ف البياض عض أض مجموع أوامر ا عتتا  اتداري التي  درح من  عام  .2016 ي  عام 

 ألف أمر  ي م  كافا فتاح ال  ب الفلاطيني دوض تمييز. 25بلفح 
   أض مفهددوم ا عتتددا  لدددا اددلطاح ا حددتي   "قددد توادد  بطريتددا ت اددفيا مندد  انددد ع الهبددا ال دد بيا 

   حددافا  لددض ن ددطا  علددض اتداريفددي ا عتتددا   طفددي   13ماحددي لي ددم  األطفددا ؛ حيددث زم ال ددام ال
مواقددد  التوا ددد  ا جتمددداعي  ون دددطا  اياادددييض واجتمددداعييض وندددواب منت بددديض ونتدددابييض وأكددداديمييض 

لاياادددا   ادددراتي وأكدددد البيددداض وجدددود  جمددداع دولدددي وحتدددوقي علدددض  داندددا  و دددحفييض"  بحادددب الهيتدددا.
  لكونهددددا "ت ددددالف أحكددددام وقواعددددد التددددانوض الدددددولي اتنادددداني وتمددددس حتددددو  األاددددير دارياتا عتتددددا  
ودعا  لض تكاقف الجهدود التانونيدا وال د بيا تادتاط ا عتتدا  اتداري  والت داوض مد  كافدا  األااايا".

الدوليا في  ل   م ددع علض حرورع توحيد المواقدف دا د  الادجوض  ا دا  اتنااضمشاااح حتو  
 فوف اتدارييض لمواجها ه   الايااا الت افيا وال طيرع. في  

 27/8/2016 ،فلسطين أون الين
 

 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام 120 :هيئة شؤون األسرى .21
ارا محربيض عض الط دام أ أرب ا أضوالمحرريض  األارافادح هيتا  شوض : أأحمد رمحاض -رام هللا 

مات ددفض آادداف هروفيدد  اتاددراتيلي  يمددروض فددي ظددروف  ددحيا   يتب ددوض فددي اتدارياعتتددالهم  حدددق 
  لددض  حددافاب ددك  كبيددر   أوزانهددم  حيددث د لددوا فددي حالددا  ددحيا قاادديا  وهبطددح  دد با وحرجددا جدددا  

 واألادددراالجادددم  وت دددنجاح و ددددراض فدددي اطدددراف الجادددم   أنحدددا م انددداتهم مدددض آ م  دددديدع فدددي كددد  
البلبو  و تيت  محمود البلبو  وعياد الهريمي ومال  المات فض  وهم محمد  أارعمتيديض علض  األرب ا

 .يوما   55ألكقر مض   حرابهمالتاحي  وهم يوا لوض 
التحامني م  بي  كايد  ي   اتحرابلنوا أعكانوا قد  أايرا   120كقر مض أ أض األاراهيتا  أفادحو 

لتدددي فرحدددح بادددبب رفدددض ادددلطاح الادددجوض رفددد  ال توبددداح ا اتحدددراب  مدددا زالدددوا ي وحدددوض  حدددراب 
   وهي ال دز  الجمداعي  الحرمداض مدض الزيداراح  فدرض الفرامداح الماليدا علديهم. حرابهمعليهم  ي  
  لدضوم لحا الاجوض ب  وص  لد   ولدم يدتم التو د   األاراعتد بيض  اجتماعا   أضوأفادح الهيتا 

 .نتيجا  حيث أ رح م لحا الاجوض اتاراتيليا علض ااتمرار فرض ال توباح عليهم أي
 28/8/2016 ،المستقبل، بيروت
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 األسير المضرب عياد الهريمي فقد القدرة على النطق .21
علدض التدوالي   42   األاير المحرب عض الط ام لليوم الد/27 فتد  يوم الابح: تحرير محمود مجادلا

  وقدددد لجدددأ ليعتتدددا  اتداري  عيددداد الهريمدددي  التددددرع علدددض النطددد  و  يادددتطي  الحدددديث مطلتدددا   رفحدددا  
 للكتابا مض أج  التوا   م  الاجانيض وم  الزاتريض ل  في م فض "آااف هروفي ".
 27/8/2016 ،48عرب 

 
 تحذير فلسطيني من مشروع استيطاني جديد في الخليل .22

قددا  تتريددر فلاددطيني راددمي   ض حكومددا ا حددتي  توا دد  عدددوانها علددض األرض الفلاددطينيا : ال ليدد 
طلدد  ال ددام الحددالي  ل لدد  واقدد  جديددد علددض األرض تادد ض مددض عبددر تكقيددف ايااددا ا اددتيطاض مندد  م

 بما فيها  رقي التدس. 1967 يل  للايطرع التاما علض كام  األرض الفلاطينيا المحتلا عام 
وحد ر "المكتدب الدوطني للددفاع عدض األرض ومتاومددا ا ادتيطاض" التداب  لمنظمدا التحريدر الفلاددطينيا  

زارع اتاددكاض والت طدديط "اتاددراتيليا" والتددي تتحددي ببنددا  وحددداح مددض ال طددا ا اددتيطانيا الجديدددع لددو 
ااددتيطانيا جديدددع فددي قلددب مدينددا ال ليدد   لتواددي  النتطددا ال اددكريا الماددماع "ميتكددانيم" والواق ددا بدديض 

 الحي اليهودي "افراهام افينو" و ارع ال هدا .
ا ومبدرراح زاتفدا  مدا دينيدا وأحاف المكتب في بياض لد  "ُتادلب أراحدي الفلادطينييض تحدح حجدج واهيد

وأ دددار  لدددض أض البندددا   تدددارع أو تاري يدددا مزيفدددا تدددارع أ دددرا  أو ب ري دددا ا عتبددداراح األمنيدددا والدفاعيدددا".
ادديجري فددي أرض بملكيددا فلاددطينيا  ا ددا كانددح اددلطاح ا حددتي   ددادرتها بحجددج أمنيددا واددربتها 

 ا الم طط ا اتيطاني الجديد  عبر رف  وطالب المكتب بالتحر  فورا  لمن  تنفي  ه  لض الماتوطنيض.
قحددايا علددض الماددتوا الدددولي وبالتحديددد المحكمددا الجناتيددا الدوليددا  وطددر  أبددواب المنظمدداح األمميددا 

  اح ال يقا  واات دار قراراح مض  أنها وقف تنفي  ه ا الم طط ا اتيطاني. 
 27/8/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 وصيادي القطاعالمزارعين على : إطالق النار غزة .23

أطلتدح قدواح ا حدتي    دباح أمدس الادبح  الندار مدض الر ا داح القتيلدا علدض المدزارعيض : وكا حال
 ر  حيي الزيتوض وال جاعيا  ر  مدينا غزع. و كرح وكالا األنبا  الفلادطينيا بدأض جندود ا حدتي  

موقدد  ملكددا ال اددكري  ددر  حددي الزيتددوض المتواجددديض فددي األبددرام ال اددكريا والدددباباح الجاقمددا بمحدديط 
وفددي محدديط موقدد  ناحدد  عددوز  ددر  ال ددجاعيا  فتحددوا نيددراض ر ا دداتهم القتيلددا علددض المددزارعيض  الدد يض 
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حداولوا الو دو   لدض أراحديهم الزراعيدا وأجبدروهم علددض تدر  المكداض دوض أض يبلدص عدض وقدوع   دداباح 
 في  فوف المزارعيض.

أمددس الاددبح  ددياديض فلاددطينييض مددض عددرض بحددر بيددح  هيددا اعتتلددح بحريددا ا حددتي   ددباح كمددا 
طي  النار  وبهما. وقالدح م دادر فلادطينيا  الدزوار    ض ما  قطاع غزع ب د مطاردع مركبهما  وا 

 طاردح قاربا  آ ر    أن  تمكض مض الفرار.
 28/8/2016 ،الخليج، الشارقة

 
 ل الغازعشرات اإلصابات بعد استهداف ملعب الحسيني بقناب: القدس .24

أ دديب ع ددراح المددواطنيض با  تنددا  جددرا  ااتن ددا  الفدداز الماددي  للدددموع  ب دددما : التدددس المحتلددا
أطلتتدد  قددواح ا حددتي   قددر اقتحامهددا ماددا  يددوم الاددبح بلدددع الددرام  فيمددا أ دديب جندددي  ددهيوني فددي 

ا قددددمح وأفدددادح م دددادر فدددي جم يدددا الهدددي  األحمدددر أض طواقمهددد  لتدددا  حجدددارع بتريدددا قطندددا بالتددددس.
اتادد اف ل ماددا م ددابيض بالفدداز وقنابدد  ال ددوح التددي أطلتتهددا قددواح ا حددتي  تجددا  مل ددب في دد  

 الحايني في بلدع الرام  مالي التدس المحتلا  فيما تحدث  هود عض   ابا ال  راح با  تنا .
مدججدددا  مددض جانبددد   أداض اللدددوا  جبريددد  الرجدددوب  رتددديس ا تحددداد الفلادددطيني لكدددرع التددددم   طدددي  قدددوع
 بالايح مض جيش ا حتي   التنابَ  الفازيا واألعيرع المطاطيا علض الجماهير واليعبيض.
 28/8/2016 ،المركز الفلسطيني لإلعالم

 
 جنازة رمزية برام هللا تطالب بتسليم جثامين الشهداء .25

يدا ألبنداتهم نظم نا طوض وحتوقيوض وأهالي  هدا  فلاطينييض يوم الادبح جندازع رمز  :وكالا األناحو 
وحمدد  الم دداركوض فددي  بمدينددا رام هللا  وطددالبوا بااددترداد جقددامينهم ودفنهددا. " اددراتي "المحتجددزيض لدددا 

الجنددازع التددي دعددح  ليهددا "الحملددا الوطنيددا  اددترداد جقدداميض ال ددهدا  والك ددف عددض م ددير المفتددوديض" 
المجتمدد  الدددولي واألمددم المتحدددع  للمحتجددزيض فددي القيجدداح اتاددراتيليا  وطددالبوا رمزيددا و ددورا   ن و ددا  

وقا  مدير مركز التدس للمااعدع التانونيا  بالتد   لإلفرام عض الجقاميض لتتمكض عاتيتهم مض دفنها.
وحتو  اتنااض ع ام ال اروري "جتنا اليوم تحيا  اليوم الوطني  اترداد جقاميض ال دهدا  والك دف 

فددددي   دددهيدا   14و مفتدددودا   64ا األناحددددو  "لددددينا وأحدددداف فدددي حديقددد  لوكالددد عدددض م دددير المفتدددوديض".
م دديرهم مجهددو  مندد  ال دددواض األ يددر علددض قطدداع   ددهيدا   19فددي متددابر األرقددام  و 249القيجدداح  و

 غزع  نريد اات ادع جقث أبناتنا وأض ندفنهم بكراما وبما يلي  بإناانيتهم".
 27/8/2016 ،الجزيرة.نت، الدوحة
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 بادعاء حيازتهما سكينيناالحتالل يعتقل شابة وشابًا  .26
مس   دابا و دابا  فلادطينييض أوكا ح: اعتتلح قواح ا حتي  ب د ظهر ال  "األيام" - ال لي   التدس

 علض حاجز قلنديا  ما  التدس وفي مدينا ال لي   و ل  بادعا  حيازتهما اكينيض.
 28/8/2016 ،األيام، رام هللا

 
 لوانإنذارات جديدة بهدم عدة منازل في بلدة س .27

وكددددا ح: داهددددم موظفددددو بلديددددا التدددددس الفربيددددا برفتددددا قددددوع مددددض  ددددرطا ال  "األيددددام" - ال ليدددد   التدددددس
ا حددتي   امددس  عدددع أحيددا  فددي بلدددع اددلواض واددلموا أوامددر هدددم طالددح مندداز  عدددد مددض المددواطنيض  

ي و كر مجدي ال بااي مض مركز م لوماح وادي حلوع  أض مدوظف و ل  بدعوا البنا  دوض تر يص.
بلديا التدس الموا  ند ار هددم  داريدا يادتهدف مندز  المدواطض بهدا  عددناض زيتدوض مدض ادكاض حدي بتدر 

 للمددواطض محمددد فددايز زيتددوض الدد ي يتطددض فددي نفددس الحددي. ممدداقي   أيددوب فددي اددلواض  فيمددا اددلموا  ندد ارا  
ص ارتفاعد  يتحدي بهددم جدز  مدض ادور منزلد  الد ي يبلد وأحاف أض مواطض مض عاتلا مراغا تالم  ن ارا  

 عليا بارتفاع متر واحد فتط. اتبتا مض ه ا الاور م   أجزا بهدم  اتن ارأرب ا أمتار  حيث يتحي 
بنايا اكنيا في منطتا بطض الهوا في الواض مكوندا  أيحا  وأوحل ال بااي أض أوامر الهدم تاتهدف 
  ويتطدض فيهدا 1994مترا مرب ا  وكانح  يدح في ال ام  150مض قيقا طواب  تبلص مااحا ك  طاب  

  مس عاتيح.
كما طالبح بلديا ا حتي  المواطض عرفاح أبو الحمام بإزالا )كونتينر( متام فدي أرض فدي حدي عديض 

 اللوزع في الواض  فيما تالمح عاتلا تتطض في  اح الحي )حي عيض اللوزع(  ن ارا بهدم منزلها.
 يمدددا ا عت دددام المتامدددا فدددي حدددي البادددتاض فدددي  أمدددسم موظفدددو بلديدددا التددددس وفدددي  اح الاددديا   دهددد

اددلواض  واددلموا لجنددا الدددفاع عددض أراحددي وبيددوح الحددي  ندد ارا يتحددي بإيتدداف تبلدديط أرحدديا ال يمددا  
 ومراج ا البلديا يوم القيقا  التادم.

 28/8/2016 ،األيام، رام هللا
 

 ألسبوع الماضيفلسطينيًا من السفر خالل ا 55االحتالل يمنع  .28
فدددي بيددداض   قالدددح ال دددرطا الفلادددطينيا بدددرام هللا: تحريدددر  يهددداب ال يادددض  مدددض محمدددد مندددض - رام هللا 

مدض م بدر  فلادطينيا   مواطندا   55   ض ا حتي  أعاد  دي  األادبوع الماحدي 27/8  حفي يوم الابح
   األاباب."الكراما"  ومن هم مض الافر بحجا "األاباب األمنيا" دوض  يحاح ماهيا ه 

 27/8/2016 وكالة قدس برس،
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 المحلية يةالعائالت تتقدم على الفصائل في قوائم االنتخاب :المرصد العربي للديمقراطية واالنتخابات .29
ال دداتيح تتدددمح علددض  أض"المر ددد ال ربددي للديمتراطيددا وا نت ابدداح" أمددس  أفدداد :وكددا حال - رام هللا

 .8/10/2016في   جراشهام في ا نت اباح البلديا المزم  الف ات  الفلاطينيا في ت كي  التوات
ض "ال داتيح حاددمح أكقريدا التددواتم للتندافس علددض    مدددير المر دد  ومتددر  رام هللا  وقدا  عددارف جفدا 

 ".هيتا محليا في الحفا الفربيا وقطاع غزع  وحلح الف ات  قانيا   416
 .انت ابياقاتما  860أعلنح تاجي   قد لجنا ا نت اباح المركزياوكانح 
ب حددها حمدد  عتددب  أضجفددا  "فددي غالبيددا التددرا  فدداض ال اتلددا  ددكلح التددواتم ا نت ابيددا  رغددم  وأوحددل

لدض   وأ دار الايااديا". واألحدزابالحزب  وفي المددض ظهدر تندافس بديض التدوا  أوت كيلها اام الحركا 
 ي علض قاتما واحدع.كقر مض متا قريا وبلدع لض ت هد انت اباح بابب التواف  ال اتلأ أض

 28/8/2016 ،الغد، عّمان
 

 على رفع األقساط الجامعية طلبة "بيرزيت" يعتصمون احتجاجاً  .31
يوا   طلبا جام ا "بيزريدح" الفلادطينيا فدي الحدفا : تحرير محمود قديل  مض محمد منض -رام هللا 

حددرابهم لليددوم القالددث علددض التددوالي  احتجاجددا   علددض قيددام  دارع الجام ددا  الفربيددا المحتلددا  اعت ددامهم وا 
وأوحدل رتدديس مجلدس الطلبدا فددي "بيرزيدح"  أحمدد ال ددايش  أض  برفد  قيمدا الرادوم المفروحددا علديهم.

المجلددس وبا  ددترا  مدد  كافددا الكتدد  الطيبيددا  بدددأ مندد  أكقددر مددض  ددهر  طددواح ت دد يديا وف اليدداح 
وأحداف  ا فيهم التدامض والجددد.احتجاجيا  رفحا لترار الجام ا األ ير برف  األقااط علض طلبتها بم

ال ايش  ي  حديث م  "قددس بدرس"  أض الف اليداح تنوعدح بديض ماديراح ومدشتمراح دا د  الجام دا  
باتحافا لرف  كتدب احتجدام لرتاادا الجام دا وعمدداتها وجهداح م تلفدا  للمطالبدا بدالتراج  عدض قدرار 

مارادتها الجام دا فدي الادنواح ال مدس  ونوق   لض أض ايااديا رفد  األقاداط  هدي اياادا رف  األقااط.
 لددض أض هدد ا الاياادديا      محدديفا  %170الماحدديا  حيددث هنددا  ت   دداح ُرف ددح أقادداطها بناددبا 

 تاتند  لض أرحيا حتيتيا ومرج يا منطتيا  مض غي  الم ي ا أو د   األار الفلاطينيا.
 27/8/2016 وكالة قدس برس،

 
 1948فلسطينيي "جرائم الشرف" تؤرق  .31

اددنا( مددض  34لددم تمددر اددوا ادداعاح قليلددا علددض جنددازع الادديدع آمنددا ياادديض ): أادد د تلحمددي –نا ددرع ال
بلدع طمرع ال ربيا في الجلي   التدي قتلهدا زوجهدا وهدي فدي  دهر حملهدا األ يدر علدض  لفيدا مدا يادمقض 
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ادددنا( مدددض مديندددا  دددفاعمرو المجددداورع  لدددض  طدددي  الندددار  24" دددرف ال اتلدددا"  لتت دددرض اددديدع أ دددرا )
 ال بها  اتها  وهي اآلض ت ارع الموح.ب

وآمنددا هددي الحددحيا الااداددا فددي المجتمدد  الفلاددطيني فددي الدددا   مندد  بدايددا الاددنا الجاريددا  مددا دفدد  
ب  ددراح الناددا   لددض التظدداهر أو  مددض أمددس وهددض يحملددض  دد اراح تتددو ": "لاددنا فددي أمدداض"  ويطددالبض 

نزا  أ د ال توباح بهم.ال رطا اتاراتيليا بالتحر  الجدي  عتتا  التتلا   وا 
وعلض رغم توافر األطر النااتيا الفلاطينيا لحمايا الناا  الم نَّفاح وااتتدامهض  لض ميجد   ا دا  
   أض نادبا ت رحددهض  لددض التتدد  أو محداو ح التتدد  عددادح وارتف ددح فدي الاددنواح األ يددرع  تزامنددا  مدد  

يا  في المجتمد  ال ربدي  األمدر الد ي بداح يدشرق  نحدو اات را  ال نف وجراتم التت  أابوعيا  وأحيانا  يوم
 مليوض ون ف مليوض عربي.

وتددرفض رتياددا "لجنددا مكانددا المددرأع والمادداواع الجندريددا" فددي الكنياددح الناتددب عايدددع تومددا تددأطير هدد   
الجراتم تحح عنواض " رف ال اتلا"  وتتو  لد"الحياع"  ض قت  الناا  ناجم عض "عتليا  كوريدا ت تتدد أض 
مض ح  الرج  أض يتمل  المرأع ويتحكم بحياتها تحح مامياح م تلفا"  محيفا أض ج ور ظاهرع قتد  
الناا  م تلفا وتتأقر باألجوا  ال نيفا وانت ار الايح بكمياح هاتلا في المجتم  ال ربي  ما ي  قب 

مددض  ددي  مهمددا مواجهددا ظدداهرع قتدد  الناددا . وتددرا تومددا أض مددض ال طددأ ح ددر م الجددا هدد   الجريمددا 
 الحركاح الناويا التي ترأاح  حداها قب  انت ابها للكنياح   نما هي قحيا المجتم  بأار .

وعلض رغم  جماع الرأي في الواطيض اليهودي وال ربي علض الادوا  بدأض ال درطا اتادراتيليا   ت دالج 
أض ت ا لهددا عندددما  ظدداهرع ت ددرض الناددا   لددض التهديددداح بالتتدد  كمددا ينبفددي     أض األرقددام ت ددير  لددض

 تكوض الم تكيا عربيا يفو  الو ف     نادرا  ما تت    جرا اح حد الم تكض عليهم.
وبرأي الناب توما  فدإض المدرأع ال ربيدا تتد  بديض المطرقدا والادنداض  "مدض ناحيدا  النادا  ال ربيداح فتددض 

تمدد  الفلاددطيني نفادد  القتددا بتلتددي الحمايددا مددض مشاادداح الدولددا  ومددض أ ددرا يجددب اتقددرار بددأض المج
يت ا   في حمايتهض  ويرا أض ال نف المماَرس حدهض هو نوع مض ات دكالياح ال اتليدا ال ا دا و  

 يتد   فيها  فيأ   في فحص الو  التتيلا ليبرر عدم التد  ".
جميد  األحدزاب الفاعلدا فدي المجتمد    يدي وت ير نا طاح في جم ياح ناويا "ب يبا أم "  لض عددم 

 طيني األهميا الماتَحتا له   الظاهرع وامتناعها حتض عض   دار بياناح  دانا.الفلا
وت تددزم تومددا عتددد جلاددا  ا ددا للجنددا البرلمانيددا لمكانددا المددرأع لماددا لا مشاادداح راددميا  مقدد  الرفددا  

ب  تت يرهما في توفير الحمايا للناا ". وت لدص  لدض ا ادتنتام  أداتهماا جتماعي وال رطا  "علض 
وب أض ت اَلج ه   الماألا علض ماتوييض  األو  أض تتوم ال رطا بدورها كما ينبفي  والقاني "وهو بوج

قورع اجتماعيدا وأض نتحددا بكد   دد  وبدي مواربدا قيمدا  ت  دش   لضالماتوا األب د  نحض في حاجا 
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كها ال داص  في دا لنا وت رعض ليس فتط التت   نمدا أااادا  قمد  المدرأع ومحاادبتها علدض لباادها وادلو 
 ومن   طي  ت ريحاح تمهد لمماراا ال نف حدها". 

 28/8/2016 ،الحياة، لندن
 

 الجيش اإلسرائيلي يقتل الفلسطينيين بـ"االشتباه"تقرير:  .32
أرحد  فدي بلددع ادلواد قدرب   لدضادنا( فدي طريتد   38كداض ال داب  يداد حامدد ): محمد يونس -رام هللا 

  بجدوار بدرم مراقبدا عادكري  ادراتيلي علدض مدد   البلددع  أطلد  رام هللا الجم ا الماحي  ولددا مدرور 
ادعددح الاددلطاح اتاددراتيليا فددي المرحلددا األولددض  أض  يدداد  وهددو أب و  الجنددود النددار عليدد  وأردو  قتدديي .

لطفليض  حاو  مهاجما الجنود  لكنها ارعاض ما تراج ح عض ه   الروايا ألض ك  الجهداح ت درف أض 
دض  حتدض لدو كداض مادلحا . ون درح وادات   عديم  ادراتيليا أحدا    يمكند  مهاج مدا بدرم عادكري مح ق

 حتا   تتدارير تفيدد بدأض الجندود لدم ي قدروا فدي حدوزع  يداد علدض أي اديح  وأض قتلد  تدم با  دتبا . وفدي 
 الماا   المح الالطاح اتاراتيليا الجقماض ل وي  لموارات  القرا.

يدداد لدديس الحددحيا األولددض مددض الفلادد طينييض التددي تاددتط بر دداص الجنددود اتاددراتيلييض با  ددتبا  مندد  وا 
أكتددددوبر. فوفدددد  تحتيتدددداح أجرتهددددا مشاادددداح حتوقيددددا  /فددددي األو  مددددض ت ددددريض األو  نتفاحددددابددددد  ا 

اراتيليا  فإض ال  راح اتطوا به   الطريتا.  فلاطينيا وا 
  البلددع  والتدي تتديم فيهددا ففدي بلددع ادلواد  قتدد   مادا فلادطينييض فدي هدد   المنطتدا الواق دا علدض مددد 

الاددلطاح اتاددراتيليا برجددا  للمراقبددا. ومددض بدديض الحددحايا  الادديدع مهديددا حمدداد  وهددي أم ألرب ددا أطفددا  
 قتلح في ايارتها ب د أض أطل  عليها الجنود النار لدا مرورها قرب البرم ال اكري.

قندددا  عمليدددا دهدددس لجندددود  أ فدددي وقتددد  قيقدددا  دددباض آ دددريض فدددي بلددددع ادددلواد فدددي هددد ا الموقددد   أحددددهم
 واآل راض في مواجهاح ر   حجارع.

أرحد     لدضلكض أهالي البلدع يتولوض  ض  ياد ومهديا قدتي بددم بدارد. وأفداد  دهود بدأض  يداد كداض متجهدا  
 وأض الجنود حاولوا  يتاف   قم أطلتوا النار علي  مض دوض أض يظهر أي متاوما.

  ا اح قاتلا في الجز  ال لوي مض الجام.ووف  األطبا   فإض  ياد أ يب بأرب  ر 
وتددتهم مشاادداح حتددو  اتنادداض الجنددود اتاددراتيلييض بددأنهم يطلتددوض النددار علددض الفلاددطينييض بفددرض 

 التت  با  تبا   ومض دوض أض ي ك  الححايا أي  طر علض حياتهم.
ادراتيلي يطلد  ونجل م ور متطوع في منظما "بتايلم" قب  أ دهر  فدي التتداط  دورع فيدديو لجنددي  

اددنا( وهددو ملتددض علددض األرض ب ددد   ددابت  واددط  19الفتدداح ال ددريف ) النددار علددض رأس ال دداب عبددد
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  لدددضمديندددا ال ليددد . واحدددطر الجددديش اتادددراتيلي  ب دددد ن دددر  دددريط الفيدددديو المددد كور  لتتدددديم الجنددددي 
 المحاكما. لكض عاتلا ال هيد ال ريف ت كق  في جديا المحاكما.

مأاويا  ادما لم تحَظ بدأي ن در بادبب عددم ت دويرها  ومنهدا قتد  ال دتيتيض غير أض حوادث أ را 
ادنا( لددا مرورهمدا فدي مادار الادياراح فدي حداجز  16)  براهيمانا( و تيتها األ فر  23مرام ط  )

 قلنديا ال اكري قب  أ هر.
ر وطالددب عحددو الكنياددح عدددض الحددزب ال دديوعي اتاددراتيلي دوف حنددديض  الاددلطاح اتاددراتيليا بن ددد

 ال ور التي التتطتها كاميراح الحاجز ال اكري  لكض الالطاح رفحح.
وتنص ت ليماح  طي  النار الم لنا في الجديش اتادراتيلي  علدض  طدي  الجنددي الندار بهددف التتد  
فددي حددا  ت ددرتض حياتدد  لل طددر. لكددض منظمدداح حتددو  اتنادداض وكقددرا  مددض المددراقبيض يتولددوض أض هنددا  

للجنددددددي بدددددإطي  الندددددار علدددددض أي فلادددددطيني فدددددي حدددددا  ا  دددددتبا  بددددد   وأض  ت ليمددددداح  دددددفويا تادددددمل
 الت ريحاح ال لنيا للايااييض اتاراتيلييض تحضق الجنود علض التت .

وقالدح الناطتدا بااددم منظمدا "بتاديلم" اددريح مي داتيلي  أض الت ليمداح الراددميا فدي الجديش اتاددراتيلي 
د لل طدددر  لكدددض الحدددوادث بيقندددح أض الجندددود تدددنص علدددض  طدددي  الندددار فدددي حدددا  ت دددرض حيددداع الجندددو 

"احب الزناد" والتيدام بالتتد  بدد   مدض التيدام "بإ حداع" المهداجميض واعتتدالهم. وأحدافح:   لضيارعوض 
"عندددما ننظددر فددي ظددروف عمليدداح التتدد  المتزايدددع للفلاددطينييض  فإننددا نجددد أض ماددتوا ال طددورع علددض 

 ادعا اح الالطاح". حياع الجنود في ه   الحوادث أق  بكقير مض
ولفتددح الناطتددا بااددم المنظمددا التددي ت نددض بحتددو  اتنادداض فددي األراحددي الفلاددطينيا  الددض أض "الددنمط 
الااتد في  طي  الندار فدي الجديش اتادراتيلي فدي هد   المرحلدا  يتنداغم مد  مواقدف الاياادييض الد يض 

 ي رحوض عينيا بأض علض الفلاطيني المهاجم أض يتوق  الموح".
هدح الحيدداع الاياادديا فددي  اددراتي  جددد   واادد ا  فددي وقددح ادداب  مددض ال ددام  ب ددد  عدديض قاتددد أركدداض و دد

الجدديش أندد    يريددد أض يددرا "الجندددي اتاددراتيلي يفددري م ددط الر دداص فددي جاددد فتدداع فلاددطينيا تلددوقح 
يش بمتدددص". واتهدددم عددددد مدددض الدددوزرا  فدددي الحكومدددا والم ارحدددا اليمينيدددا المتطرفدددا  قاتدددد أركددداض الجددد

 ام ا  اراتي " و"ت جي " الفلاطينييض علض التيام بهجماح حد اتاراتيلييض.  لضبد"اتاا ع 
انا( أقنا  تلويحهدا بمتدص فدي  14وجا  ت ريل قاتد الجيش ب د قيام جنود بتت  الطفلا هدي  عواد )

 توقددف   ددارع فددي التدددس الفربيددا. لكددض عمليدداح التتدد  با  ددتبا  توا ددلح ب ددد الت ددريل المدد كور بددي
 وليس آ رها متت  ال اب  ياد حامد. 

 28/8/2016 ،الحياة، لندن
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 : االقتصاد يهدد عرش السيسي"يديعوت" .33
قددا  المات ددر  اتاددراتيلي يدداروض فريدددماض  ض الددرتيس الم ددري عبددد الفتدداح الاياددي ي  ددض أض يددتم 

ا أض هددد ا هدددو  ق ددداش  مدددض قبددد  الددددو  ال ظمدددض كمدددا حددددث ادددابتا مددد  زعمدددا  ادددابتيض لددددم ر  م تبدددر 
 الكابوس األكبر للاياي ال ي يحاو  من  وقوع  بأي قمض.

وأحدداف فددي متددا  لدد  ب ددحيفا "يدددي وح أحرونددوح" اتاددراتيليا أض الاياددي يحدداو  البحددث عددض أداع 
 نتا  ل  لمواجها الجماعاح "المالحا الم اديا لد " رغدم أض الوحد  ا قت دادي ي تبدر م دكلا أاااديا 

 واح من  اعتيت  الالطا  لكن    ينجل في الت ام  م  ه   المهما األ  ب.ل  ب د مرور قيث ان
أض مددرور قدديث  -وهددو أاددتا  الدراادداح اتادديميا ب ددد مددض الجام دداح اتاددراتيليا-وأوحدل فريدددماض 

اددنواح علددض حكددم الاياددي ي ددير  لددض أندد  مددا زا  فددي مرحلددا ا  تبددار  ولددم يددنجل فددي  يجدداد حلددو  
واعتبددر المات ددر  اتاددراتيلي أندد  فددي حددا  نجددل الاياددي فددي ت فدديض   دداديا.لم دداك  م ددر ا قت

أا ار المواد الف اتيا  وتياير  را  ال ت  الادكنيا  وتدوفير فدرص عمد  أمدام آ ف ال داطليض  فربمدا 
وأكدد أند  فدي  يااعد   ل  في أض يففر لد  الم دريوض أ طدا   وانتهاكاتد  لحتدو  اتناداض  وفد  رأيد .

يظهددر متددددار مددا يجدددد ال دددارع الم ددري نفاددد  فددي حددداتتا اقت دداديا كبيدددرع  والفجدددواح عهددد الايادددي 
ا قت اديا بيض األغنيا  والفترا  تأ   با تااع م  مرور الوقح  والبور ا تتهاوا  وأا ار البحات  

  %14  وحجدم التحدد م %12ويحديف المات ددر  اتادراتيلي أض نادبا البطالددا و دلح  فدي  د ود.
لم ددرييض البددالفيض تادد يض مليونددا ي ي ددوض أوحدداعا مددض الفتددر والبطالددا  وادد ر ال ملددا وربدد  الاددكاض ا

 األميركي الواحد. للدو رجنيها  12الوطنيا )الجني ( تراج  ب ورع مهينا لم ي هدها مض قب  بتيما 
وي ددتم بدددالتو   ض الاددياحا فدددي بدديد الفراعندددا والنيدد  ت ددداني ظروفددا  ددد با مندد  القدددورع الم ددريا التدددي 

  وا نتيب ال ي أطداح بدالرتيس الاداب  محمدد مرادي عدام 2011أطاحح بالرتيس حاني مبار  عام 
  وطالمددا أض األوحدداع ا قت دداديا توا دد  تدددهورها فددإض  لدد  قددد ي ددك  أمددي لجماعددا ات ددواض 2013

 المالميض لل ودع  لض الالطا. 
 27/8/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 نية المحتلةفلسطيألراضي اليًا حاولوا التسلل لسودان 12األمن المصري يعتقل  .34

اددودانيا  فددي اددينا   أقنددا  محدداولتهم التاددل   لددض فلاددطيض  12اعتتلددح قددواح األمددض الم ددريا : وكددا ح
وقالدددح الم دددادر  ض المهددداجريض الموقدددوفيض تتدددراوح  المحتلدددا  حادددبما أفدددادح م دددادر أمنيدددا م دددريا.

 بأحد المتار األمنيا  ت ا  اتجرا اح التانونيا بحتهم. عاما   وتم احتجازهم 47و 21أعمارهم بيض 
 28/8/2016الخليج، الشارقة، 



 
 
 
 

 

 25 ص             4034 العدد:        28/8/2016 األحد التاريخ: 

                                    

 غزةمعبر رفح لمغادرة حجاج قطاع مصر تفتح  .35
أعلنددددح هيتددددا الم ددددابر والحدددددود بددددوزارع الدا ليددددا واألمددددض الددددوطني فددددي قطدددداع غددددزع أض الاددددلطاح  :بتددددرا

هد ا األادبوع لمددع قيقدا أيدام لمفدادرع حجدام الم ريا أبلفتها بفتل م بر رفل بديض قطداع غدزع وم در 
لددوزارع  اتلكتروندديوأوحددل ه ددام عدددواض مادديقر الم بددر فددي بيدداض  ددحفي بقدد  الموقدد   بيددح هللا الحددرام.

الم بدددر اددديفتل أبوابددد  اادددتقناتيا  أيدددام القيقدددا  واألرب دددا  وال مددديس المتبلدددا   فتدددا  أنددد     أضالدا ليدددا  
وأ دار عددواض  لدض أند  تدم  نهدا  كافدا  ر الم بدر  دي  األيدام القيقدا.م لوماح حو  افر ال التيض عبد

التجهيدددزاح والترتيبددداح فدددي الم بدددر لتادددهي  مفدددادرع الحجدددام حادددب الدددرحيح المتفددد  عليهدددا مددد  وزارع 
ووف  اآلليا المتب ا  مبينا أض مض المتوق  و و  الجوازاح غدا  األحد ب د انتها  تفييزها مض  األوقاف
 ا وديا بالتاهرع  مض أج   تمام تجهيزاح ك وفاح الحجام.الافارع ال

 28/8/2016السبيل، عمان، 
 

 ضمن برامجهم  "إسقاط اتفاقية الغاز مع العدو"تدعو المرشحين إدراج  "غاز العدو احتاللحملة " .36
نا ددددح الحملدددا الوطنيدددا األردنيدددا تادددتاط اتفاقيدددا الفددداز مددد  الكيددداض ال دددهيوني )غددداز ال ددددو : عمددداض
ي (  والتددي تت دك  مددض اتدتيف عددريض مدض أحددزاب ايااديا  ونتابدداح عماليدا ومهنيددا  وف اليدداح احدت

نيابيددا  ومجموعدداح وحركدداح  دد بيا  ومتتاعددديض عاددكرييض  وف اليدداح نادداتيا  و   ددياح وطنيددا  
هددداتهم   درام بنددد دددحيض علدددض ا دددتيف توجق دددحاح والمر ق دددحا لينت ابددداح النيابيقدددا  والمر ق د التدددواتم المتر ق

" اتاط اتفاقياح الفاز م  ال دو ال هيوني" و د ار "غداز ال ددو احدتي " حدمض بدرامجهم ا نت ابيدا  
 متراتهم ا نت ابيقا أو مهرجاناتهم أو تل  الم لقتا في ال وارع.بوأض تكوض حاحرع في يافطاتهم اوا  

تدواتم  بن درها واتتوم الحملا فدي حدا  تزويددها بدأي  دور أو ت دريحاح بهد ا ال  دوص مدض قبد  ال
علض  فحا الحملا التي تحظض بمتاب ا كبيرع  دعما  مض الحملا لكد  قاتمدا تتبندض هد ا المطلدب. كمدا 
أض الحملا علدض اادت داد  نتدداب متحددققيض لتوحديل أقدر ال دفتا علدض األردض  والتب داح ال طدرع جددا  

  ض تم ا ت ا  بها مض أج   ل . لها  وتفا يلها  في المترقاح ا نت ابيقا للتواتم ولجمهور نا بيها
 28/8/2016السبيل، عمان، 

 
 عامًا على إحراقه 47األقصى بمناسبة مرور المسجد ندوة حول تقيم النقابات المهنية األردن:  .37

أكد متحدقوض في الندوع التي عتدح ماا  يوم الابح في مجم  النتاباح المهنيدا بمناادبا  كدرا : بترا
الماددجد األق ددض أهميددا الماددجد األق ددض والتدددس لدددا الماددلميض  وأض  عامددا  علددض  حددرا  47مددرور 

 الماجد ل  مكانا دينيا كما ي د جز ا  أااايا  في عتيدع المالميض.



 
 
 
 

 

 26 ص             4034 العدد:        28/8/2016 األحد التاريخ: 

                                    

وااددددتنكر المتحدددددقوض فددددي الندددددوع ب نددددواض "الرشيددددا الماددددتتبليا للماددددجد األق ددددض فددددي ظدددد  التهديددددداح 
حدو بندا  الهيكد  المزعدوم وهدي جريمدا مدض المادجد األق دض كونهدا  طدوع ن  حدرا ال هيونيا" جريمدا 

أب ددد  ا عتددددا اح بحددد  األق دددض المبدددار  التدددي هددددفح  لدددض ت دددكي   طدددوع تهويديدددا ف ليدددا نحدددو بندددا  
 الهيك  اليهودي المزعوم مكاض الماجد األق ض.

 لض أض هد   الحادقدا تدد  نداقوس ال طدر فدي الد اكرع ال ربيدا واتاديميا وتد كرنا بدأض  ادراتي   وأ اروا
 دددددرقع علدددددض المحدددددي فدددددي نهجهدددددا ال ددددددواني التواددددد ي ا ادددددت ماري وتددددددمير المتداددددداح اتاددددديميا م

قامددا الدولددا اليهوديددا علددض أرض فلاددطيض حددمض ايااددا تهويديددا  والمادديحيا فددي األراحددي المحتلددا وا 
 بهدم حارع المفاربا. 1967ُممنهجا بدأح ع يا ا حتي  اتاراتيلي للتدس ال رقيا عام 

 28/8/2016، السبيل، عمان
 

 مهمة العسكريين الحفاظ على لبنان وهزيمة اإلرهاب التكفيري واإلسرائيلي :األمن العام اللبناني .38
قددددا  المدددددير ال ددددام ليمددددض ال ددددام اللبندددداني اللددددوا  عبدددداس  بددددراهيم  أمددددس الاددددبح  ض مهمددددا : )د.ب.أ(

 راتيلي".ال اكرييض هي الحفاظ علض لبناض وهزيما اترهاب بوجهي  التكفيري و"اتا
وقا   براهيم   ي  ترشا  احتفدا  رمزيدا  بمناادبا ال يدد الحدادي والادب يض ليمدض ال دام بححدور عددد 
مددددض حددددباط المديريددددا   ض "مهمددددتكم تكمددددض فددددي بتددددا  لبندددداض وهزيمددددا اترهدددداب بوجهيدددد  "اتاددددراتيلي" 

ح التددي تمددي الفحددا  والتكفيددري  مددض دوض أي تددأقر بالتجا بدداح الاياادديا الظرفيددا والتددرا اح والرهانددا
اللبناني جرا  الفراي الرتااي وال ل  الداتوري". وأحاف  ض   ار ا حتفا  ه ا ال ام هدو )لبنداض بدا  
واترهاب اينهزم(  و دد علض "وجوب بتدا  لبنداض المتندوع فدي ظد  تادوياح كبدرا تددبر علدض حاداب 

اح ومدد اهب بددديي مددض ا نفتددداح الجفرافيددا والكياندداح  وفددي ظدد  لفددا مريبددا تشادددس لدددو  تتلددوض بإقنيدد
 ونتيحا للديمتراطيا والتفاع  الححاري بيض الجماعاح القتافيا والروحيا".

 28/8/2016الخليج، الشارقة، 
 

 من تركيا طماطم بدون رسوم جمركيةالعن استيراد تعلن وزارة الزراعة اإلسرائيلية ": يديعوت" .39
اددددتيراد  اددددراتي  للطمدددداطم "بدددددوض راددددوم جمركيددددا" أعلنددددح وزارع الزراعددددا اتاددددراتيليا عددددض ا: تدددد  أبيددددب

 لت ويض نتص ت اني من  في اتنتام المحلي.
طددض فددي  250وبدددأح واحدددع مددض كبددرا الاددلا محددا  الاددوبر ماركددح اتاددراتيليا بالف دد  فددي ااددتيراد 

طندا فدي األادبوع  حادب مدا  كرتد   160األابوع مض الطماطم مض تركيدا  بينمدا تادتورد الادلا أ درا 
 ا يدي وح أحرونوح يوم الابح. حيف
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وقالددح ال ددحيفا  ض اددبب ااددتيراد المتدداجر اتاددراتيليا للطمدداطم هددو ت ددرض المح ددو  المحلددي آلفددا 
 زراعيا  فحح اتنتام  لض الن ف.

 28/8/2016القدس، القدس، 
 

 "سفراء الجزيرة" تطوف حول القدس والمغرب .41
طوير حمض مبادرع افرا  الجزيرع الهادفا تي دا  ا تتم مركز الجزيرع اتعيمي للتدريب والتا: الدوح

  برع  بكا الجزيرع وتطوير المواهب اتعيميا حو  ال الم قيث دوراح.
ادددددتراتيجياح  الدددددوراح هددددي: دورع مهدددداراح التحليدددد  الرياحدددددي بددددالمفرب  ودورتدددديق اتعدددديم الجديددددد وا 

 التوا   ا جتماعي في التدس.
ا  الجزيدددرع  قالدددح عدددز  ال لدددي مادددشولا المبدددادرع  "أقيمدددح دورع وحدددمض ال طدددا التطويريدددا لمبدددادرع ادددفر 

التحليد  الرياحدديق فدي الدددار البيحددا  واألولدض مددض نوعهددا فدي المجددا  الرياحدديق بالت داوض مدد  المفربيددا 
لإلعيميدديض الرياحددييض  و ددملح هدد   الدددورع مجموعددا مددض  عبددي المنت ددب المفربددي وطدداقم المدددربيض 

المنتابيض لينديا والمشااداح الرياحديا اتعيميدا بدالمفرب  و د  عدددهم واتعيمييض الرياحييض و 
 متدربيض". 105

وفي  اح اتطار في فلاطيض تم تنظيم دورتيض  عيميتيض وهي األولض مض نوعها فدي التددس ب ندواض: 
ا التوا   ا جتماعي  لترابا قيقيض  عيمي و حفي فدي التددس  قددمه وااتراتيجياحاتعيم الجديد 

وأ دداد الم دداركوض فددي الدددورع بالنتدداتج والم ددارف التددي حتتوهددا  ا ددا أهميددا متاب ددا  ال بيددر  الددد طدد .
علدض  ا ادتراتيجيعلدض ال دفحاح والتندواح عبدر يوتيدوب وا ادتفادع منهدا فدي الت طديط  اتح ا اح

 اليم.المن اح الرقميا  باتحافا  لض أهميا توظيف اتعيم ا جتماعي  عيميا ب ك  مهني و 
 28/8/2016الجزيرة نت، الدوحة، 

 
 الجلسة الدورية لمناقشة قضية الشرق األوسط بما فيها القضية الفلسطينيةمجلس األمن يعقد  .41

ي تد مجلس األمض الدولي يوم غد ا قنيض الجلاا الدوريدا لمناق دا قحديا ال در  األوادط  بمدا : )بترا(
 فيها التحيا الفلاطينيا.
حاطدددا مدددض األماندددا ال امدددا حددو  آ دددر التطدددوراح فدددي الحدددفا الفربيدددا المحتلدددا وياددتم  المجلدددس  لدددض  

 وقطاع غزع   حافا  لض الجو ض الاوري ولبناض  كونهما يناق اض عادع حمض نفس البند.
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وتاددود حالددا عدددم رحددا بدديض األمددم المتحدددع و" اددراتي " لددرفض األ يددرع  طددي  اددراح موظددف أممددي 
ل ددالل حركددا حمدداس فددي قطدداع غددزع  علمددا  بددأض قددوانيض األمددم اددلطاح ا حددتي  بالتجاددس  اتهمتدد 

 المتحدع تمن  الدو  اعتتا  موظفيها لتمت هم بالح انا الدبلوماايا. 
 28/8/2016الخليج، الشارقة، 

 
 الواقع الفلسطيني الجديد .42

 جيمس زغبي
أقنددا    دي  ال ددام الماحدي  ادد دح بزيداراح مددض أيمدض عددودع وأحمدد طيبددي وأ يدرا  مددض بااد  غطدداس 

مرورهم بوا نطض. وجمي هم مواطنوض فلاطينيوض يحملوض الجنايا اتاراتيليا  وهم أيحا  أعحا  في 
مت ددا  فدي ا نت ابداح األ يدرع. وكداض  13الكنايح  وجز  مض "التاتما ال ربيا الم تركا"  التي فدازح بدد

يواجهونهددا  ولكددض مددض دواعددي اددروري أض أجلددس م هددم وأطلدد  مددنهم لدديس فتددط علددض ال دد وباح التددي 
 أيحا  علض التتدم ال ي أحرزو .

وقد كتبدح فدي الاداب  عدض كيفيدا ارتبداطي بدالمجتم  ال ربدي فدي  ادراتي      كداض الرواتدي الفلادطيني 
نافدد  الب دديرع غادداض كنفدداني هددو الاددبب فددي تحويدد  أطروحتددي لراددالا الدددكتورا  لت ددبل عددض المجتمدد  

  بدددد   مدددض اليجتددديض 1948مندددازلهم ب دددد قيدددام  ادددراتي  عدددام ال ربدددي مدددض الفلادددطينييض الددد يض ظلدددوا فدددي 
الفلاطينييض في لبناض. وأعطاني كنفاني اببيض لتفيير موحوع أطروحتي. األو : أند  علدض رغدم كقدرع 

الددا  ". واعتبدر أض الادبب القداني  فلادطينييما كتب عض اليجتيض  كاض هنا  غيداب للتدأريت حدو  "
عدددع فددي ال دد ب الفلاددطيني  ألنهددم مقدد   ددوكا فددي حلدد   اددراتي ". وفددي هددو أنهددم "أكقددر ال نا ددر الوا 

ددددا  طددددوروا هويددددا تتدميددددا متفددددردع. واعتتددددد "كنفدددداني" أندددد  ادددديأتي اليددددوم الدددد ي  مواجهددددا  دددد وباح جمق
اي ددبحوض فيدد  فددي وحدد  يتمكنددوض فيدد  مددض تتددديم قيددادع مبنيددا علددض رشيددا حتيتيددا لل دد ب الفلاددطيني 

 بأار .
عودع وطيبي وغطاس   ورا  بأض غااض كاض محتا . فهش   األفراد المرموقيض وقد أعطتني لتا اتي م  

جز  مض حركا أكبر واجهح الحكوما التم يا التوميا المتطرفا في  اراتي  وهم يداف وض عدض حتدوقهم 
 ويحافظوض علض دورهم الايااي.

ايااديا أو ا نحدمام و ي  ال تود القيقدا األولدض  لدم يدتمكض ال درب فدي  ادراتي  مدض ت دكي  أحدزاب 
 لددض ا تحدداداح )التددي كانددح تتت ددر علددض ال ددهاينا أو اليهددود(. وعا ددوا تحددح نظددام قددانوني تمييددزي 
ووح ي. و اروا أراحيهم في عملياح م ادرع واا ا النطا . وأجبرهم نظام الت ليم اتاراتيلي علض 
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الدد يض قدداوموا ت رحددوا للاددجض أو  درااددا ال بريددا والتدداريت اليهددودي بددد   مددض لفددتهم وتدداري هم. وأولتدد 
 ا اتب اد التاري.

ومق  حركاح الحتو  المدنيا األ را  اات دم هش   المواطنوض الفلاطينيوض في  اراتي  كافا الادب  
المتاحدددا لنيددد  حتدددوقهم  ومواجهدددا ا عتتدددا ح وعمليددداح الطدددرد وال ندددف المميدددح. وعلدددض رغدددم وجدددود 

نيض الفلاددددطينييض فددددي  اددددراتي  ي ددددكلوض اآلض أحزابددددا  اياادددديا م ددددكيح هاتلددددا متبتيددددا     أض المددددواط
وينحموض  لض ا تحاداح ويت لموض لفتهم وتاري هم. وبالطب     يزالوض يواجهوض ال ن ريا المنهجيا 
ددنوا  فددي اتاددكاض وال مدد  والت لدديم وم   دداح الموازنددا وكقيددر مددض المجددا ح األ ددرا  غيددر أنهددم د ق

 الحفط مض أج  تحتي  مطالبهم بال دالا والمااواع. وراق وا قوتهم التي توا  
وعنددددد ت ددددكي  قدددداتمتهم الم ددددتركا  أراددددض المواطنددددوض الفلاددددطينيوض فددددي  اددددراتي  وحدددددع قوميددددا جددددديرع 
با هتمام  جم ح م تلف الطبتاح الايااديا مدض قدومييض ومحدافظيض وتتددمييض.. مادلميض وماديحييض 

المتطدددرف بتيدددادع نتنيددداهو  لدددض ت ددد يد هجومددد  علدددض  علدددض الادددوا . وهدددو مدددا دفددد  ا تدددتيف اليميندددي
المجتم  ال ربي مدض أجد  تتاديمهم وكادر  رادتهدم. وأادس اتادراتيليوض هويدا جديددع زاتفدا للماديحييض 
فددي محاولددا لتتادديم ال ددرب علددض أادداس الددديض  واتهمددوا ب ددض أعحددا  الكنادديح ال ددرب بددد"التحريض" 

ي ي دوض تحدح ح دار اقت دادي  دان  مفدروض علدض  بابب دفاعهم عض   وانهم الفلادطينييض الد يض
 قطاع غزع.

ومررح الحكوما اتاراتيليا قوانيض تحظر علض ال رب واليهود التتدمييض تأييد حركا المتاط ا الالميا 
التدددي تحدددتج علدددض اياادددا ا ادددتيطاض وتج ددد  مدددض ال ددد ب علدددض  ادددراتي  الح دددو  علدددض هبددداح مدددض 

وحتو  اتنااض. غير أض جد  هد   التددابير التم يدا لدم تفدح فدي ا تحاد األوروبي لترويج الديمتراطيا 
 عحدهم أو عزيمتهم.

و  ننكددر أض الحكومدداح اتاددراتيليا المت اقبددا قددد ف لددح كدد  مددا بوادد ها تحدد اف وم اقبددا ونددزع القتددا 
 وتتاديم التيددادع الفلاددطينيا فدي ظدد  ا حددتي      أنهدا لددم تكددض أقد  قاددوع فددي ت املهدا لتمدد  المددواطنيض
ال رب في  اراتي . وقد أنهيح لتوي قرا ع متا  مشقر في  حيفا "هآرتس"  يرا كاتب  "جيدوض ليفي" 
أن  بدالنظر  لدض رفدض  ادراتي  ا نف دا  عدض األراحدي المحتلدا  بينمدا توا د  بندا  المادت مراح فدي 

لدددولتيض قددد قلددب الحددفا الفربيددا  والمندداط  ال ربيددا التددي ت ددفها بددد"التدس الكبددرا"  فددإض "ع ددر حدد  ا
أو دد  علددض ا نتهددا "  وقددد حدد  محلدد  واقدد  "دولددا قناتيددا التوميددا"  تكددوض فيهددا أعددداد اليهددود وال ددرب 

نما ن ف الاكاض.  متااويا. وفي ظ  ه ا الواق  الجديد  لض يكوض ال رب أقليا  وا 
هدا أيددا قددوع وا  ا ظد  األمددر هكدد ا  و  أرا دلديي  علددض أض حكومددا نتنيداهو اددتفير اتجاههددا  أو أض تجبر 

 ارجيددا علددض ف دد   لدد   فددإض النحددا  الفلاددطيني ادديتحو  حتمددا  مددض المطالبددا با اددتتي   لددض حركددا 
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مطالبدا بحتددو  متادداويا. وادديكوض  لدد  مجددرد امتدداد للم ركددا التددي ي وحددها فلاددطينيو "الدددا  " مندد  
 اب ا عتود!

 28/8/2016 ،االتحاد، أبو ظبي
 

 يل واألخرى في نابلس!واحدة في الخل ليبرمان وحملتان... .43
 عبداللطيف مهنا

". األ يددار هددم أ ددرار" و"عددرب أ يددار لددض نددوعيض  "عددرب  الفلاددطينييض ددنَّف وزيددر الحددرب ليبرمدداض 
المت اونوض م  ا حتي  والتابلوض ب   واأل درار هدم رافحدو  ومتداومو . هد   ليادح بدعدا ليبرمانيدا و  

ال ددهاينا  واددب  هددش   كدد  الفددزاع والماددت مريض عبددر  ليهددا كافددا التددادع هددي مددض بندداح أفكددار . اددبت  
ت ددددود ألي  دددد ب ابتلددددي بهددددم. وعلددددض حددددو  هدددد   النظريددددا  أقدددددامهمبت ددددا وطتتهددددا  أيدددداالتدددداريت  وفددددي 

ا ات ماريا التليدع  وبما لم يدزد عدض مدا ف لد  مدض ادبتو  فدي تطبيتهدا  رادم ليبرمداض  ريطدا لمدا يبيق تد  
ادددوري م ازلهدددا المادددورع بالمادددت مراح   ي دددتها  ر دددوع األ يدددار لبتايدددا أ دددي  الحدددفا الفربيدددا  ومأ

 وم اقبا األ رار. 
"م"  أي دالر وع  تاهييح حياتيا للمتكيفيض م  ا حتي   أهمها الاماح لهدم فدي المنطتدا الم روفدا بد

م تلكددم المفتددرض وفدد  م اهدددع أواددلو أض ُتاددلَّم لاددلطا الحكددم الدد اتي اتداري تحددح ا حددتي  ولكنهددا لدد
ُتادددلَّم وبتيدددح تحدددح  دارع ا حدددتي  ال ادددكري المبا دددرع  ببندددا  مندددازلهم  وللتدددرا التدددي   يتددداوم أهلوهدددا 
المحتلدديض بإقامددا ميعددب كددرع قدددم  وحدددات  تنددُز . بدد  زادهددم تكرتمددا  فدددأبدا ااددت داد  ألض يمددض علدديهم 

طر   علض أض يتم ه ا بدالطب  باماح  بإن اتهم لبنض تحتيا تجاريا وأ را تت ل  بالكهربا  والميا  وال
 علض حاابهم!

أمدددا ال تددداب  الددد ي ي دددد بددد  "األ دددرار" الرافحددديض والمتددداوميض  فهدددو تطويددد  قاتمدددا  دددنوف ال توبددداح 
ا حتيليا الم هودع وزيادع مناايبها  ومنهدا تكقيدف الحمديح والمدداهماح والميحتداح التم يدا واداتر 

ض والترا والتجم اح المناوتدا ليحدتي . مدض مقد   فدرض ال توباح الجماعيا المتب ا حد المد أ كا 
يتاف ت داريل ال مد    لدض جاندب حظدر التجدوت   ا  المزيد مض التيود واب  التحيي   و  عاقا الحركا  وا 

واتغيقدداح الدددت. وهددد ا لدددض يتت دددر علدددض المنطتدددا "م"  ولكنددد  يت دددداها  لدددض "ب"  أو ال احددد ا ادريدددا  
ريا ال دددهيونيا المبا دددرع  كمدددا ولدددض تادددتقنض منددد  أيحدددا  المنطتدددا "ا"  أو للادددلطا وأمنيدددا  لدددإلدارع ال ادددك

داريا  وأمنيا . وكل   الر دوع وال تداب  بدالتوازي مد  البحدث عدض قيداداح " يق درع"  ال اح ا نظريا  للالطا 
مازض...بالنابا لفزع  لم يزد ليبرمداض علدض  عدادع  دياغا أكقدر وحدوحا  أبو بديلا تحوطا  ل فور قيادع 
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ل اح الايااا ال هيونيا المتب ا حيالها من  أض ُحرب عليها مزدوم الح ار ال هيوني ال ربدي مند  
 عتد  بطرح  لم ادلا "الترميم في متاب  نزع الايح" المتاوم  بم نض الح ار حتض نزع !

علددض حددو  بددادي تهتدد  واقدد  الاددلطا تحددح ا حددتي   والمتجلددي فددي تفدداقم مظدداهر الفوحددض األمنيددا 
دا دد  الم دداز  األوالواددتانيا  كترجمددا موحددوعيا لل ددراعاح الددداترع بدديض أجهزتهددا  أطنابهددااربا الحدد

وتنظيمهدددا  وكددد ا تياراتهدددا  وحتدددض عاتيتهدددا وم  دددر منتف يهدددا  وبمدددا   يمدددس أمدددض ا حدددتي   وآ دددر  
المأاددداع الم زيدددا التدددي ابتليدددح بهدددا مديندددا مناحدددلا مقددد  ندددابلس...علض حدددوت   ادددارع الدددب ض لتلتدددف 

ليهمدددا  للتنظيدددر لكدددوض الادددلطا قدددد باتدددح عبتدددا  علدددض   ارطدددا ليبرمددداض  أو ع دددات  وجزرتددد  الم دددار 
عدادع تركيبهدا  ومدنهم مدض يتدو   ا حتي   األمر ال ي قد يدف   لتلمس اب  الت لص منها  أو فكها وا 

ويديدا التدي ترويحها  و و    لض الكيم عض "روابط قرا" ترقها وباتح تتناادب أكقدر مد  المرحلدا الته
 قط تها تطبيتاح ا اتراتيجيا ال هيونيا التاري يا التي لم تتبد  أو تتفيَّر من  أض بدأ ال راع. 

يهامي   وأحدهماحيض تتليب ه ا الكيم نجد    ي لو مض وجهيض هما مض حيث النتيجا ل ملا واحدع  
شيدا. األو   يريدد التفطيدا علدض  بيث  وقانيهما ينم   ض احانا ظنا   عض ححالا في وعي وان ددام للر 

كوض الالطا كنزا  ااتراتيجيا  ل دوها  وفر ل  احدتي   مريحدا  لدم يادب  وأض حظدي بد  غداز او مادت مر 
عبر التاريت  ويمكض التو  أيحا  كنزا  تهويديا      وفرح ل  غطا   فدي ظلد  زرع فدي الحدفا مليوندا     

لض مزيد. والقاني   عاجز عض فهم وظيفا ع ا وجزرع ليبرماض  أي كون    رب  مات مر حتض اآلض وا 
يلوتح بهما     اتدرارا  للمزيد مض ت ادم مق  هك ا الطا م  محتلها  أمنيا  وت دفويا   وابتفدا   لمدردود 
أكبددر مددض هدد ا الت ددادم. وهددض    لياددح فددي حاجددا لمددض يروتحددها  ألض نهجهددا تكفَّدد  بترويحددها  يكفددض 

يهامنددا  والقدداني عدداجز عددض ادرا  أض جدد  مددا  لددويل ب طتدد  لمقلهددا ...األو  يحدداو  ليبرمدداض مجددرَّد الت
ي  ا  ال هاينا هو انهيارها  أو اديطرع قدوا متاومدا عليهدا  وعليد  هدم األحدرص منهدا عليهدا  لكدنهم 

 يتحابوض ف ي  لما ب د أبو مازض ويبحقوض ف ي   اتناا  .
لدا ال تابيدا  التدي تدتم علدض طريتدا ليبرمداض وهددي  ريطتد   هنا  ما يربط  والحالدا هد    مدا بديض الحم

فددي ال ليدد   والحملددا األوالواددتانيا التددي وازتهددا فددي حددي الت ددبا فددي نددابلس. األولددض تطددارد "ال ددرب 
األ ددرار"  والقانيددا  وب ري ددا الت دددي لينفدديح األمنددي وتجددارع الادديح وت ددني   ومطدداردع الزعددراض  

األمدددض الدايتونيدددا. وفدددي  اح الوقدددح  وأجهدددزعلمطدددارديض مدددض قبددد  ال ددددو تادددتهدف المتددداوميض وتيحددد  ا
وتيداراح دا د   وأجنحدا   دراعا  يددور بديض هد   األجهدزع نفادها  وبينهدا وقطاعداح أ درنات كس  وكما 

حزب الالطا  أو تنظيمها  وأه  نابلس واواهم في الحفا ي لموض وي دهدوض ويكابددوض كدوض الادلطا 
نتف يها وعاتيتها هي المنتجا والراعيا لينفيح والحاميدا للزعدراض والمتداجريض ومحاايبها وم وأجهزتها

بالاددديح. الاددديح الددد ي م ددددر  عددددو يفدددتش حتاتدددب التيميددد  بحقدددا  عدددض الادددكاكيض  لكنددد  هندددا يبدددار  
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 أجهزتها...ما ال ي يريد  ليبرماض مض هك ا الطا أكقر مض م هد ت فيا  ويرقب ويحبط و  يتد  !
ألاددير محددرر مددض مناحددلي كتاتددب األق ددض ورعيلهددا األو  هددو محمددد حدديوع رفاددا  باألرجدد   ميدددانيا  

واحي  حتض الموح  بينما هو يرا  طاترات  ويوجق   مدف يت  باتجدا   ماديض هددفا  فدي غدزع المحا درع 
  ي  ااعا واحد ؟؟!!

26/8/2016 
 

 عن السالح في الضفة والقدس .44
 طير أبوماهر 

فددي الحددفا الفربيددا والتدددس  م ددادع عاتليددا  في ددرم الادديح فجددأع  ويددتم تبدداد   كدد  فتددرع  باتددح تن ددب
الحدفا الفربيدا وغدزع  بدرغم   لدضالر ا اح  وعدوا ال رب انتتلدح  أوالنار  اوا  المادااح    طي 

 تكوض م تلفا. أضالت ا يجب  أضهنا  احتي   ويفترض  أض
  لدددا جماعددا فددتل والاددلطا الوطنيددا الفلاددطينيا  الادديح نوعدداض  فالادديح فددي الحددفا الفربيددا  اغلبدد

طدي  ا  يدتم اادت مال   مدا فدي المناادباح  و  ليافانت ار  بيد الناس ال ادييض  وهو ايح   لض  حافا
النار نحو الاما   واحيانا في م اداح ال اتيح  مقلما ام نا في اكقر مض مكاض  وكأنندا لادنا تحدح 

 مددا مددض ا حددتي  الدد ي ي طددي ال مددي  مادادداح  فددي مندداط   الادديح فددي التدددس  م دددر  احددتي .
اراتي  تت مدد مدنل عددد   بدأس  ما يتواجد م  الناس بطريتا اريا  وا  كقيرع  وه ا امر باح م روفا  وا 

قدددارعالحراتدد  اجتماعيدددا     ددد ا   لفايدداح اقلهدددا األادددلحابدد  مدددض ال مددي  هددد    الفددتض بددديض المكونددداح  وا 
 أمددامنحدددد مندداط  م تلفددا  لكننددا  أضت م  فددي م دداداح وحددوادث  و  نريددد ا جتماعيددا  والادديح يادد

 ظاهرع تف ي الايح  واات مال  ب يدا عض ا حتي . أيظاهرع جديدع  في التدس  كما الحفا  
   ياهدا  لكنندا نادأ  كد  الجهداح اآل ره ا كيم مشلم قد يقير غحب الب ض  ويقير حفيظا الب ض 

نامي تف ي الايح  بديض النداس  ورف د   أضنيا في الحفا الفربيا  بما ا يمكض بما فيها الالطا الوط
قم نش ر علض ا حتي  ونتو  لما ا يت مد    وعدم توجيه  حد ا حتي .أحيانا  علض ب حهم الب ض 

هدددو  يتدددر  الاددديح بيدددد فتددداح ت مددد  م ددد   بددد  ويت دددامض عدددض اادددت مال  فدددي ب دددض الحدددا ح  ومدددا أض
ااددت مال  اجتماعيددا  مددض اجدد  ت ددظيا الوحدددع ا جتماعيددا بالظدداهرع  غيددر التددورط المت ددود  مددض هدد   

يتكدداميض فددي قحددايا كقيددرع  لكننددا  لياددف  نتددارض بدديض الاددلطا وا حددتي   بددرغم انهمددا  الدا ليددا؟!.
يكدوض موجهدا فتدط حدد ا حدتي   واادت مال  فدي غيدر  لد   أضنتو  اض الايح بيد الفلادطيني يجدب 

يرف وا الايح  أضترف  الايح علض الناس  و  يلي  بالناس  أضتماما  في يلي  للالطا  امر مرفوض
يكددوض لدددي  ادديح  وفوقدد   أضعلددض ب حددهم الددب ض  فهدد ا انتدديب فددي م نددض الادديح  وفددي م نددض 
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كددد  هددد ا الاددديح  عمدددا يجدددري فدددي فلادددطيض  وبدددد  مدددض ا حتفدددا   أيدددضقدددم  احدددتي  وبجانبددد  احدددتي .
للادلطا  أما  فإض ه ا الايح المنت ر  والما ر أ راض بالاكاكيض  في التدس ومواق  بحوادث الط 

فددي حددا ح    المنت ددر بدديض الندداس ال ددادييض  و  ي ددرم  أول مددي   اددراتي  فددي التدددس   أوالوطنيددا  
 يكوض موجها ليحتي  ح را. أضالم اداح ا جتماعيا  يجب 

ت درف هويداتهم  ألنهداغريدب حتدا  فهدي   ت داف مدض حامليد     اراتي  تت مد ن ر الايح  وه ا امدر
ح را  وهي تريد  لفاياح اقلها  رف   بيض الفلاطينييض  وحد الفلاطينييض  ح درا  لفايداح الت دظيا 

قارعا جتماعيا      وتفتيح البنيا الدا ليا. األحتاد وا 
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 ز الفايزفاي
حادددب الم لومددداح الادددابتا وغيدددر المحدققدددا لددددي فدددإض وكالدددا األمدددم المتحددددع لفدددوث وت دددفي  اليجتددديض 

تودي  مهماتها التي أن أح مض أجلهدا أااادا  ألادباب   لضالفلاطينييض "األونروا" قد باتح في طريتها 
الددو  المانحدا  التدزامعددم  عدع ول   الم لض منها هي األزماح الماليا الانويا التدي ت داني منهدا جدرقا 

علي  مض دف  المبدالص الماليدا التدي ت تمدد عليهدا الوكالدا للتيدام بواجبهدا تجدا  الم يمداح  ا تفا بما تتم 
وهددي تتدددم ال دددماح األااادديا كددالت ليم  الفلاددطينيا فددي األردض والحددفا الفربيددا وغددزع واددوريا ولبندداض 

را  ولكددض يبدددو أض الم ددكلا باتددح فددي المنظمددا األم أي والطبابددا والتف يددا وال دددماح اتناددانيا األ دد
ال مدد  فددي بددشر ال ددراعاح لدد ل  تدددف  باتجددا   منظمددا األمددم المتحدددع التددي باتددح عدداجزع عددض ااددتمرار

فددي ال ددالم الماحددي كدداض  ددبل  غددي  مدددارس  2017 نهددا   دددماح الوكالددا التددي مدددد لهددا حتددض ربيدد  
وكدداض الاددبب الم لددض أيحددا هددو ال جددز المددالي  لهدد ا بدد   الددف طالددب   150الوكالددا فددي األردض يهدددد 

األردض جهددودا محددنيا لتددوفير المبددالص المطلوبددا لاددد ال جددز   وجددرا  الجهددد األردنددي قامددح الحكومددا 
الاد وديا بدددف  ماتددا و مادديض مليددوض دو ر وتحويلهددا للوكالددا  زيددادع علددض المنحددا األمريكيددا  وهدد ا مددا 

دارييض   ولكدض اليدوم بداح م تلفدا المدارس وتو   لضأعاد الحياع  فير رواتب ال امليض فيها مض مدرايض وا 
عض األمس   وعادح األزما الماليا تد  ناقوس ال طر وت طدي المبدرر األفحد  للوكالدا كدي تادتريل 

 ض وجددود وبتددا  األونددروا لدديس مجددرد وجددود هيتددا أمميددا تتدددم ال دددماح  مددض المهمددا التاري يددا المت بددا.
نادانيا و دراع مدا بديض م تدد ل  ب طرد عض أ رح  فحاب ب  هو دلي  علض وجود م كلا اياايا وا 

وم تددد عليدد   و اكددرع حيددا علددض م اندداع ال دد ب الفلاددطيني الدد ي بدداح يفتددد األمدد  فددي  عددادع حتدد  فددي 
ال ودع في ه   ظ  ه   األعا ير الكارقيا التي ي اني منها ال الم ال ربي  والحروب وال راعاح في 
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كبدددددرا  فالتحددددديا الادددددوريا طفدددددح علدددددض التحددددديا الفلادددددطينيا اليدددددوم واليجتدددددوض الادددددوريوض البلدددددداض ال
دددددروض ال راقيدددددوض والم دددددردوض الليبيدددددوض وحدددددحايا الحدددددرب فدددددي الددددديمض أزاحدددددوا قحددددديا اليجتددددديض  والمهجق

التداري ي بهدم وبحد  قحديا ال دودع وحد  اليجتديض فدي  ا هتمدامالفلاطينييض عض الم هد  مدا أحد ف 
م لومداتي  دب  المشكددع أض الوكالدا رفحدح عروحدا لتبرعداح ماليدا كبيدرع تدم تتدديمها  تترير م يرهم.

ول د  أهدم هد   ال دروض جدا ح مدض البند  ال ربدي ومدض  لفاياح دعم جهودها ل دمدا بيتدا الم يمداح 
مليددوض دينددار  وهدد ا ي ددي بددأض هنددا  نوايددا مددا  20الادديد  ددبيل الم ددري كددي علددض حددد  وبحدددود مبلددص 

وهددد ا مدددا يهمندددا  فدددإ ا انادددحبح فادددتجد الحكومدددا  كالدددا عاملدددا علدددض األراحدددي األردنيدددا تجدددا  بتدددا  الو 
الددف طالددب يدراددوض بمدددارس الوكالددا اددنويا  ندداهيكم عددض  117األردنيددا تحددديا جديدددا يت لدد  بم ددير 

داريدديض  فحددي عددض المراكددز ال ددحيا و دددماح  طدديب الكليدداح و المددوظفيض المحليدديض مددض مدرادديض وا 
له ا وفي ظ  الجمود المت ل   ع ال اتيح الماجلا غ اتيا وماليا في ال  رع م يماح.الطبابا ومااعد

بالتحيا الفلاطينيا وال راع الوجودي م   اراتي  وتوقدف المفاوحداح التدي   يشمد  منهدا أي نتيجدا 
باتجددا  الحدد  النهدداتي  اددتبتض م ددكلا اليجتدديض الفلاددطينييض فددي الدددو  ال ربيددا الددقيث وفددي الدددا   
الفلادطيني قاتمدا  وهدد ا يشكدد علددض حتهدم فدي بتددا  األوندروا حتددض تنتهدي الم دكلا  وغيددر  لد  ادديشدي 

الدف  جد  مادتفيد  380ق ف الم كلا مض جديد في ححدض الددو  الماتحديفا  واألهدم هدو رمدي   لض
فدددي األردض حادددب اتح دددا  الرادددمي    جددد مليدددوض وماتدددا الدددف 2مدددض أ ددد   مدددض  ددددماح الوكالدددا 

وألححدداض الفتددر والمددرض  مددا يزيددد مددض م اندداع الدولددا األردنيددا ماليددا واجتماعيددا واياادديا  لم ددير قدداتم
 ض أي هدددروب للوكالدددا مددددض مادددشولياتها هدددو هدددروب لهيتددددا األمدددم المتحددددع والددددو  األعحددددا   أيحدددا.

الم نييض بدعم بتا  وكالا الفوث  وعلض المنظما األمميا  جبار  ادراتي  علدض الم داركا بتتدديم الددعم 
المددالي المبا دددر للوكالدددا  ألنهدددا الادددبب المبا دددر فدددي هددد   المأاددداع الكبدددرا ل ددد ب تدددم تهجيدددر  تحدددي  
مهدداجريض جدددد فددي أرحدد   ولهددد ا   يمكددض التبددو  بالمتارنددا مددا بددديض اللجددو  الاددوري وامتحدداض التددددرع 

 بارع.األردنيا لتحم  اليجتيض الاورييض علض أرح  لتبرير  روم وكالا الفوث  اح الجهود الج
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 عريب الرنتاوي
األردندددي  وعلدددض أرفددد  مادددتوا  بال دددأض  –أرب دددا عوامددد  رتيادددا  تتدددف ورا  عدددودع ا هتمدددام الم دددري 

الفلاطيني الدا لي  أو باألحرا وب ورع أد   الوح  الدا لي لحركا فدتل والادلطا الفلادطينيا  كمدا 
 م ريا عتدح في التاهرع قب  أيام: –في البياض ال ي ل قص أعما  آ ر قما أردنيا ان كس 
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ال امددد  األو ؛ ال  ددديا مدددض تآكددد  حركدددا فدددتل جدددرا  تفددداقم انتاددداماتها  وان كددداس  لددد  اادددتتباعا  علدددض 
الالطا في رام هللا  التي تمدر بواحددع مدض أ د ب لحظداح عمرهدا  الت دير علدض أيدا حدا   بمدا يفدتل 

دور ليبرماض  مدعوما  مض "ترويكدا" اليمديض جام م روع "روابط الترا" الجديد ال ي يروقم ل  أفيالباب أم
واليمددددديض المتطدددددرف الحددددداكم فدددددي  ادددددراتي  ...  لددددد  الم دددددروع الددددد ي ينتظدددددر الفر دددددا ببدددددالص ال دددددبر  
لينتحدداض علددض "حدد  الدددولتيض"  و لدد   ماددا أو اددتا كانتوندداح متطق ددا األو ددا  فددي الحددفا  أو 

 (.1+1( بديي  عض ح  الدولتيض )1+ 5ال ي أامينا  في متالا اابتا )الح  
ال امددد  القددداني؛ ويت ددد  بال  ددديا مدددض أض يفحدددي هددد ا التفكددد  والفلتددداض الددد ي تمدددر بددد  ب دددض منددداط  
الالطا )نابلس علض وج  ال  وص(  وتفاقم ال راعاح التدي تادب  ا نت ابداح البلديدا  وبمدا يش در 

ي ا نت ابداح الرتاادا والبرلمانيدا المتبلدا فدي حدا   جراتهدا ... ال  ديا مدض لما يمكض أض يكوض علي  فد
 ورع غير مزيدع وغير منتحا عدض انت ابداح  2016أض تفحي ه   الحالا   لض ج   نتاتج انت اباح 

  ما ي ني فوزا  جديدا  وكااحا  لحماس  ه   المرع في الحفا الفربيا  وبما ي يد "تهديد ات دواض" 2006
 لنواف  الفلاطينيا ب د أض ُادقح في وجه  األبواب الم ريا واألردنيا.مض ا

ال امد  القالددث؛ ويت دد  بددنو أجدد  ا نت ابدداح الرتااديا األمريكيددا  والحاجددا الملحدا  اددتتبا  الادداكض 
الجديد للبيح األبيض )ُيرجل أض تكوض هييري كلينتوض(  بموقدف فلادطيني موحدد   دلب ومتمااد   

ل دم ح و  ت دعاح كتل  التي  هدناها علض اطل ال يقداح الفلادطينيا مد  كد   ومرض بما يكفي
مض التاهرع وعماض في اآلونا األ يرع  اوا  علض  لفيا الموقف مض المبادراح والم اري  التي دعمتها 
الاددددلطا و هبددددح بهددددا  لددددض أب ددددد المحافدددد  الدوليددددا  أو علددددض  لفيددددا الم ددددالحاح الفتحاويددددا الدا ليددددا  

 بيض الرتيس عباس وال تيد ات كالي المن    محمد دحيض.  و ا  
ال ام  الراب ؛ وه ا قدد يكدوض بيدح الت ديد  المفهدوم حدمنا  وغيدر الم درح بد  علندا   ويت لد  بترتيبداح 
مرحلا "ما ب د عباس"  حيث بدأح  رها اح  راع  قليمي تظهر علض نحو مبا در أو غيدر مبا در  

  المرحلددا... قطددر حليفددا حمدداس لهددا تفحددييتها  التددي   تلتتددي حددمنا  و ددراحا  علددض ترتيبدداح تلدد
بالحددرورع مدد  حادداباح عمدداض وأبددو ظبددي والتدداهرع ... هنددا ن ددود  لددض حكايددا الم ددالحا بدديض عبدداس 
ودحدديض  بو ددفها "توطتددا" وعنوانددا  رتياددا  لمرحلددا "مددا ب ددد عبدداس"  فددإض قدددر لل تيددد المقيددر للجددد  أض 

اددطينيا  تحددح جددنل الم ددالحا و دد اراتها  فإندد  ادديكوض مددض دوض  دد   ي ددود  لددض بيددح الطاعددا الفل
 عبددا  رتياددا  فددي تلدد  المرحلددا   ض لددم يكددض اليعددب الددرتيس ... وادديكوض " ددان  الددرتيس الفلاددطيني 

 الجديد"   ض لم يكض هو الرتيس الفلاطيني المتب .
هللا بادبب جملدا مدض ال نداويض ب د أزيد مض عام علض الفتور ال ي طرأ علدض ال يقداح بديض عمداض ورام 

مدض بينهدا أدا  الاددلطا والرتاادا فدي الملددف الددا لي  فحددي  بدالطب  عدض "تبددايض األولويداح" الاياادديا  
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والحاااياح في موحدوعي "الكداميراح" و"الفيفدا" ... وب دد أنبدا  متدواترع عدض فتدور مماقد  فدي ال يقدا 
 ا والمتميزع" بديض الايادي وأركداض نظامد  مد  الددحيض بيض التاهرع ورام هللا  علض  لفيا ال يقا "ال ا

... ي درم البيداض الم دتر   محمقدي بات دادع والتقمديض لدددور الدرتيس عبداس  وي بدر عدض األمد  بإنجدداز 
الم دالحا الدا ليددا )لياددح الم دالحا مدد  حمدداس هدي المت ددودع هنددا(  وي ددر فددي توقيددح متددزامض  

ودع أبناتهددا "المف ددوليض"  لددض ححددض الحركددا  وداتمددا  تحددح بيدداض عددض اللجنددا المركزيددا ترحددب فيدد  ب دد
  ار "وحدع ال ف" و"الظرف الدقي " و"يا جب  ما يهز  ريل" ... ب دد كد  هد   التطدوراح  يبددو أض 
الظدداهر مددض جبدد  جليددد التحددر  األردنددي الم ددري  أقدد  بكقيددر ممددا هددو غدداطس تحددح اددطل الميددا  

تمركز حو  محوريض رتيايض اقنيض: األو ؛ قط  الطري  علض ال ميتا .... واألرجل  أض ه ا التحر  ي
تفك  الالطا وفتل  وااتتباعا  من  حماس مض "وراقتهما"  و ل  في ايا  م هد  قليمدي ت دطف فيد  

تهيتدددا  ال ا دددمتاض وأ دددرا غيرهدددا  حدددد ظددداهرع اتاددديم الاياادددي )ات دددواني ب ا دددا( .... والقددداني؛
وتحديدددا  فددي مرحلددا "مددا ب ددد عبدداس" للت امدد  مدد   دارع أمريكيددا  الوحدد  التيددادي الفلاددطيني النا دد  

جديدع أكقر   ي ا  تاراتي  وانحيازا  لها  والتكيف م   روط حد  نهداتي لدم يجدرش عبداس و دحب   
علض التكيف م ها  حتض ااتح   اراتيليا  لتب: رج  ليس  ي  لا  وهو اللتب ال ي حمل  مدض قبلد  

 ب .ياار عرفاح  واات هد باب
 28/8/2016 ،الدستور، عّمان
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