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*** 
 

 أنباء عن مصالحة "فتحاوية" مرتقبة تعيد المفصولين للحركة.. ودحالن في رام هللا قريبا   .1
، منن رام ،، ونالن ع عنن إهنراهيم م حنم، أن مصنادر 31/8/2016القـدس، القـدس، نشر موقع صحيفة 

مالربنننة منننن اج ماعننناة المصنننالحة داخنننل حركنننة قننن م أقنننادة أّن ا فاقننناع  نننّم ال وصنننل إليننن  مننن خراع داخنننل 
د الحركننة، يال ننو ة ننود  جميننع المفصننولين إلنني صننفوقما، وقننو مالنندم مم ع ننو ال جنننة المركز ننة محمنن
دحن ن. ونال نة   نل المصنادر عنن دحن ن قولن ، ةونن   نيكون قنو رام ، قهنل نماينة ال نام، قنو إ ننار 
اال فنننال الننن ي  نننّم ال وصنننل إليننن  هرعاينننة مصنننر ة، والننن ي يال نننو هععننناد  الروا ننن  المال وعنننة لجمينننع 

دة   ل المصادر المفصولين خ ل األ اهيع الال ي ة الالادمة، قهل ال ماح لمم ةال ود  إلي رام ،. وأقا
أن دحنن ن  نني ود إلنني صننفو، الحركننة، ةصننف   قيادينناع قيمننا، ونالةنناع قننو المج ننس ال شننر  و، وأّننن  لننن 
ي نننود إلننني موق ننن  ال ننناهل ك  نننو قنننو ال جننننة المركز نننة، ال نننو   نشننن ل ة ننند ان منننا  هننن ا الم ننن ، قنننو 

 ا  كمال  ر يةاة عالد م  مرها ال اةع، ل جديد ان خا  هيلا ما الاليادية.
قيادياع مفصوالع إلي صنفو، الحركنة هيننمم  13وكشفة المصادر عن قرار أصدره الرليس عةاس ة ود  

  فيان أهو زايده، وناصر جم ة، وعهد الحميد المصري، وماجد أهو شمالة، ومحمود عي ي" ال ينو".
ـــان، وأ ننناقة  ـــد، عّم جننننة ، نالننن ع عنننن مرا ننن  ما قنننو عّمنننان، نادينننة  ننن د الننندين، أن ال 1/9/2016الغ

 17المركز نننة لحركنننة قننن م، قنننّررة أمنننس، "عنننود  المفصنننولين إلننني جّ نننم الحركنننة، والمالنننّدر ن ر نننمياع هنننن 
ع واع، قيما جرى  شكيل لجنة مخ ّصة لةحث اآللياة المنا ةة، و لل  من م اعّو الحركنة ل م ّمنة 

 صفوقما الموحّد "، وقل ع و ال جنة، ال وا     ان أهو ال ينّين.
ن، لن"ال د" من ق   ين المح  ة، إن "ال جنة   ةاشر عم ما  من آليناة محندد  لةحنث وقال أهو ال ينيّ 

وم الجة ه ا األمر، ال ي ا خن ة "مركز نة قن م" قنراراع هخصوصن ، وقنل قاعند  إع نا  قنو  دقنع م  هنر  
 لص  الحركة، وعدم إةالا  ه ا الم   مف وحا ل  داول".

خصنناع مننن أع ننا  الحركننة، ةم ننني ممننن جننرى  الننديم ش 17وأ ننا، إن "عنندد المفصننولين ر ننمياع يه نن  
 ك   ر مّية ةشون و  مم"، الق اع إلي أن "ال جنة   ةحث قو آلياة  نفي  قرار عود مم ل حركة".

وحنننول  ر يننن  لالنننا  يجمنننع هنننين النننرليس عةننناس والنالننن  دحننن ن هرعاينننة عربينننة، قنننال أهنننو ال يننننّين إن 
اعمننا، كمننا لننم ينن م  رحنن  مننع أي مننن األشننالا  قننو "مركز ننة قنن م لننم  ةحننث هنن ا المو ننو  خنن ل اج م
 األردن ومصر، وال من خ ل المةاحثاة م مما".
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وقنال أهنو ال ينننّين إن "اال ن  داداة وال ح نيراة ل ن خاةنناة جار نة وم نن مر ، ربنم منا  الننوم ةن  حركننة 
حمننناس منننن اع ننندا اة يومينننة  نننّد أهننننا  قننن م قنننو بنننز ، حينننث نحنننن  نواصنننل إال إ ا  منننادة حمننناس 

  ههة ألة د من  لل، ولكن  نرى حجم ال حدياة و وثير  لل ع ي االن خاةاة.و 
وقننال مصنندر م  ننع ومالننر  مننن دحنن ن، لننن"ال د" ق ننل عنندم كشنن  ا ننم ، إن "هنننال رعايننة عربيننة 
 الودهنا األردن ومصننر، ةال ن نيل مننع ال ن ودية وا منناراة، ل حالينل المصننالحة دخنل إ ننار حركنة قنن م 

". وأ ننا، إن   ننل الم نناعو " منند، إلنني لننّم شننمل قنن م و وحينند صننفوقما هننين الننرليس عةنناس ودحنن ن
الداخ يننة، لمواجمننة ا نن حالاقاة المرح ننة الالادمننة قننو إلننل ال نندوان ا  ننرالي و الم واصننل  ننّد الشنن   
الف  نن ينو، وو ننم المشننمد ا ق يمننو ال ربننو الم نن رّ ". وأو ننم ةوننن  " يصننار إلنني  نفينن  مننا جننرى 

الرعايننننة ال ربيننننة،  ننننمن مراحننننل، حيننننث  نننني م قننننو المرح ننننة األول عننننود  ال واقننننل ةشننننون ، قننننو إ ننننار 
 المفصولين إلي الحركة، همد، هنا  الثالة، لي م ة دها االن الال ل خ واة األخرى  ةاعاع".

شخصناع ل حركنة، وهنم منن أع نا   17وأو م المصدر الم  نع ةونن  " ن  م قنو المرح نة األولني عنود  
الثنورّي لحركنة قن م، و لنل قهنل عيند األ نحي المةنارل، ألجنل   ز نز المج  ّين ال شر  و الف   ينو و 

أواصر ال  قة". و  ةع  لل، ةح ة ، "خ و  أخرى   مثنل قنو عنود  ةالينة المفصنولين، والن ين ي جناوز 
شخصنناع مننا هننين كننادر وقيننادي، و لننل ة نند عينند األ ننحي، مننا لننم  حنندث  40عننددهم ا جمننالو حننوالو 

 ننّو" "خ ننواة   ز ننز الثالننة ه ر ينن  لالننا  يجمننع الننرليس عةنناس ودحنن ن، مما  ننة مننن أي نننو ". هينمننا  
لربمنا يجنري عالننده قنو األردن أو مصننر، و لنل قنو حننال  نّم  نفينن  اال فنال وا عناد  األمننور إلني نصنناّهما 
كما ي مل لما، دونما مما  نة أو عرق نة منن األ نرا، بينر المرحةنة، ةحينث يصنار إلني عنود  دحن ن 

نماية ال ام الجاري"، ةح ّة . وأشار إلي أن " لل يو ن ة ود  دح ن إلني جّ نم لألرا و المح  ة قهل 
 الحركة، إ  ليس ممماع حينما عود  إلي "مركز ة ق م" ةالدر أهمية عود   ل حركة".

، أن مصنادر قنو ال جننة المركز نة لحركنة قن م نفنة وجنود 1/9/2016الجزيـرة نـت، الدوحـة، وجا  قو 
ي المفصول من الحركة محمد دح ن إلي رام ،، وقالة إن ه ه األنةنا  ال ا فال يال و ة ود  الالياد
 أ اس لما من الصحة.

 
 جهد دولي يهدف إلى إنقاذ حل الدولتين بأي: نرحب عباس .2

رام ،: أكد الرليس محمود عةاس،  رحي  الالياد  الف   ينية، ةوي جمد دولو يمد، إلي إنالا  حل 
قامة الدولة ال  .1967ف   ينية الم  ال ة وعاصم ما الالدس الشرقية ع ي حدود ال ام الدول ين، وا 
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، ةمالر الرلا ة قو مدينة رام ،، المة وث الصينو الخاص لش ون أمسوشدد الرليس لدى ا  الةال ، 
الشرل األو م كون  شياو شين ، ع ي أهمية دعم المج مع الدولو ل مةادر  الفرن ية المادقة إلي عالد 

قامة الدولة الف   ينية.م  مر دولو ل     م قهل نماية ال ام الحالو،  نما  الصرا  وا 
وأ  ع الرليس، المة وث الصينو، ع ي آخر م  جداة األو ا  قو األرا و الف   ينية، مشددا 

 ع ي الدور الممم ال ي يمكن أن    ة  الصين و  نا   وحجمما ال يا و واالق صادي الكهير.
ل ي  الدم  الصين، ل ش   الف   ينو وق ي   ال ادلة ع ي الص د كاقة، وثمن الرليس، الدعم ا

 مشيرا إلي ع قاة الصداقة ال ار خية والمميز  ال و  ربم الصين وق   ين.
 1/9/2016األيام، رام هللا، 

 
 لوقف االستيطان "إسرائيل"بالضغط على  واشنطن يطالبالحمد هللا  .3

حمد ،، ةال  م ع ي إ راليل لوق  اال  ي ان، وا خا  قراراة  ال  رليس الوزرا  رامو ال: رام ،
جدية لوقف  هنا  ع ي ال الر ر األممو لمن ل عم ية ال  م قو الشرل األو م، ال ي أكد  ص يد 

 إ راليل من ا  ي انما وخ ور   لل ع ي حل الدول ين.
مر كو ال ام قو الالدس دونالد ه وم، جا   لل خ ل لالال  يوم األرب ا  قو مدينة رام ،، الالنصل األ 

 وةحث م   آخر ال  وراة ال يا ية واالق صادية.
وأ  ع الحمد ،، الالنصل األمر كو ع ي  داعياة ا  مرار  ناقص الدعم الخارجو ل ف   ينيين، 

ي وأشار إل وخ ور   لل ع ي قدر  الحكومة قو  نفي  المشار ع ال نموية، و  هية اح ياجاة الموا نين.
أهمية ه ل مز د من الجمود، خاصة من قهل الوالياة الم حد ، ل ومين الدعم ال زم وال روري 

 ل نموض ةمخ    الال اعاة الف   ينية، خاصة ع ي ص يد ق اعو الصحة وال   يم.
 31/8/2016، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(

 

 ن القدسلتشكيل قيادة موحدة لشؤو يدعوالوزير أبو عرفة  .4
خالد أهو عرقة، المة د عن المدينة المالد ة، إلي  .دعا وز ر ش ون الالدس ال اهل م: الالدس المح  ة

 شكيل قياد  و نية موحد  مح ية  م م ةكل ش ون الالدس، و داقع عن حالول المالد يين كاقة، وع ي 
لإلع م": "قد وقال أهو عرقة قو حديث خاص مع "المركز الف   ينو  رأ ما حل  الر ر المصير.

خهر المالد يون  يا اة االح  ل  جاه الالدس والمالد اة والمالد يين، وا  ن جوا أن الموية ال ربية 
وا   مية ل الدس والمالد يين ال يمكن االح فاظ هما قو إلل  يا ة األرض المحروقة ال و   ة ما 

ل   ة الف   ينية ةاع ماد إراد     اة االح  ل"، إال من خ ل أ  وبين اثنين، إما أن  الوم قياد  ا
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 يا ية و نية قاع ة لفرض م الهما ع ي االح  ل وع ي المج مع الدولو، وخاصة أن االح  ل 
 خرل الهند الم   ل ة دم قيام أي من  رقو ا فاقية أو  و، هعحداث أي   يير ع ي المدينة. 

  مح ية،  حوز ع ي  وييد المالد يين واأل  و  الثانو، والم ةالو هرأي ، أن  الوم قياد  و نية موحد
و   نمض   حيا مم قو هرنامج ن الو م راكم، يمد، إلي  حصيل حالول المالد يين كاقة وع ي 

 رأ ما حل  الر ر المصير.
 31/8/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 

 

 بموقف جاد لمجلس األمن حول االحتالل واالستيطان تطالب الفلسطينية" "الخارجية .5
، إن  صر حاة ن نياهو األخير  ل هر ر االح  ل واال  ي ان الف   ينية : قالة وزار  الخارجيةرام ،

قو األرا و الف   ينية عامة، وقو الالدس الشرقية، ةشكل خاص،  وج  ردود ق ل دولية قوية، 
"الخارجية" قو هيان صحاقو، أمس، الدول األع ا  قو  و الهةوموقفاع م  والع لمج س األمن. 

مج س األمن، وع ي رأ ما الوالياة الم حد  األمر كية، ه حمل م  وليا ما ال ار خية إزا  الحالة قو 
صدار قرار أممو م زم يدين اال  ي ان، و  كد أن  بير شرعو وبير قانونو، وأن  ق   ين، وا 

  خرل الالانون الدولو و  مرد ةا  مرار ع ي قراراة الشرعية الدولية. إ راليل
  1/9/2016ام هللا، األيام، ر 

 
 دحالن لعباس بخالفةتوقعات إسرائيلية  .6

قال الم  شرل ا  رالي و ر وبين ةاركو إن المد، من "المصالحة الف حاوية الداخ ية ال و  الوم هما 
 ة ض الدول ال ربية هو رقع أ مم محمد دح ن ليكون ور ثا مح م  ل رلا ة الف   ينية".

م الخميس ةموقع "أن.آر.جو" ا  رالي و أن مصر وال  ودية واألردن وأو م ةاركو قو مالال ل  اليو 
" الود جمودا حثيثة  هرام مصالحة داخل حركة ق م هين محمد دح ن ومحمود عةاس، وقو حالة 
  وقر زعيم  ي شخصية كار زمية هدي  عن عةاس، قعن  لل كفيل هعيجاد حل ل ال ية الف   ينية".

خصية دخ ن قال  إن  "أ ير  اهل قو ال جون ا  رالي ية، وم  ول ونوه الكا   ا  رالي و ةش
أمنو ق   ينو ةارز، و و  وثير ع ي حماس، ولدي  مالدراة اق صادية ومالية، وع قا   وثيالة مع 

 الدول ال ربية، ح ي أن ا  رالي يين ي   ي ون إقامة حوار جاد م  ".
ن خاةاة المح ية الف   ينية المالرر  قو الثامن من وربم ةاركو هين ه ه المصالحة وقر  إجرا  اال

أك وبر/ شر ن األول المالهل، وقال "إن ال احة الف   ينية   يش أجوا  من ال رق  الح ر، قو إلل ما 
  اني  ال   ة الف   ينية من أمراض م  حالة، ةما قو  لل اش ةاكاة م  حة قو ناه س، وقالدان 
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، هجان  وجود حالة من الحرال ال نإليمو الداخ و ال و    الد أن  ي ر  ألهو مازن وأجمز   األمنية
 ال ار خ يج  أن يوخ  دور   من خ ل  ولو جيل قيادي جديد هدي  عن الالياد  الحالية".

وأشار إلي أن ال   ة الف   ينية خاصة حركة ق م " حاول ال ثور ع ي مرشحين م فل ع يمم ل فوز 
إقامة  حالفاة مع ال شالر األكثر  وثيرا هين الف   ينيين، وال      قو االن خاةاة المح ية، من أجل

ع ي أي نزاعاة قد  حدث هين قياداة ال   ة الف   ينية وأجمز ما، كل  لل قو م  ي منما 
 ل  صدي لحركة حماس".

 وألمم إلي أن الن الج المر الةة ل ن خاةاة المح ية الالادمة   كون ةالون اخ ةار لمدى قو  كل من
حرك و ق م وحماس  ح يرا ل ن خاةاة ال شر  ية والرلا ية ل    ة الف   ينية "قو إلل وصول 

 ال احة الف   ينية مرح ة من االن داد ال يا و".
و رى الكا   ا  رالي و أن ال فة ال ربية " حيا  حة إلل  مديد إمكانية قوز حماس مجددا قو 

، مع  ها  الف   ينيين ةال فة ال ربية لمنم 2006ةاة عام االن خاةاة الالادمة، وا عاد   ينار و ان خا
أصوا مم لحماس لم اقةة ق م ع ي ق اد ال   ة ال و  الودها، ول لل قعن ال   ة ه ه المر  قامة 

 ة    ة من ا جرا اة ل حي ولة دون  كرار ه ا ال ينار و".
 1/9/2016الجزيرة.نت، 

 

 ئق بخصوص أحداث نابلستشكل لجنة لتقصي الحقا البرلمانيةالكتل  .7
، لجنة ل الصو الحالالل ةشون أحداث ناه س من أمسرام ،: شك ة هيلة الك ل والالوالم الهرلمانية، 

النوا : خالد  جرار، وجمال حو ل، وجمال أهو الر ، ور وان األخرس، وممي  عواد، ومحمد 
ن ماكاة وال جاوزاة ل الانون ووقل هيان عن الميلة "   مل ال جنة ع ي الةحث قو جميع اال ال حام.

وجميع الوقالع واألحداث ل وصول ل حاليالة ل كون مالدمة قو الحفاظ ع ي  ياد  الالانون والمحاقإلة 
 ع ي ال  م األه و".

وكانة الميلة واص ة اج ماعا ما هخصوص األحداث األخير  قو مدينة ناه س ةح ور النوا : عزام 
 وقيس عهد الكر م أهو لي ي ومص في الهربوثو.األحمد، وة ام الصالحو، وخالد  جرار، 

كما قامة الميلة ةمخا ةة الرليس محمود عةاس ورليس الوزرا  رامو الحمد ، هم ا الشون ل  ميل 
عمل ال جنة و حاليل ال  اون م ما، و   الد ال جنة اج ماعاع، اليوم، لو ع خ ة وآلية عم ما، و  هدأ 

 لم نية ل   ما  إلي شماد مم.ال جنة عم ما مع جميع الف الياة ا
  1/9/2016األيام، رام هللا، 

 



 
 
 
 

 

 9 ص             4038 العدد:        1/9/2016 خميسال التاريخ: 

                                    

 ألردنلالخارجية الفلسطينية تقدم رواية مغايرة: جهود رسمية بذلت لتسهيل سفر سكان غزة  .8
بز : أع نة وزار  الخارجية الف   ينية أن "جمودا ر مية" ه لة من أجل   ميل  فر  كان ق ا  

ع ي "ورقة عدم الممان ة"، قو رواية م اير  ل  ل ال و كش   بز  إلي األردن، من خ ل الحصول
عنما رليس    ة النالد، ةالالول إن األمر  م من خ ل جمود ه لما هو وآخرون، نجحة قو إنما  

وأإلمر هيان الخارجية وجود   ار  مع الرواية ال اةالة ال و أع نما محاقظ    ة النالد  المشك ة.
 ة.عزام الشوا حول ان ما  األزم

وكان الشوا كش  قو رواية م اير  قهل أيام أن المم كة أنمة المشك ة الم   الة ةمنم  كان ق ا  بز  
ورقة "عدم الممان ة" لدخول أرا يما. وقال إن األمر جا  ة  م من ِقه   وةمشاركة ة ض 

 الشخصياة. 
  1/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 فض الصلح مع "إسرائيل"أبو مرزوق: حماس تأسف للتطبيع العربي وتر  .9

، نالن ع عنن مرا ن ما قنو الجزالنر، عهند الحميند هنن محمند، أن 1/9/2016الجزيـرة نـت، الدوحـة، نشنرة 
مو ي أهو مرزول، ع و المك   ال يا و لحركة حماس، عهر عن أ ف  لمحاوالة ال  هيع ال ربية 

ل. وقننال أهننو مننرزول، قننو مننع "إ ننراليل"، مجنندداع رقننض حرك نن  أي صنن م م مننا ةاع ةارهننا ال نندو األو 
منن  مر صننحفو عالننده ةمالننر حركننة مج مننع ال نن م ةال اصننمة الجزالر ننة، قننو إ ننار ز ننار  هنندأها الجم ننة 
الما ية، "نحن  ّد االع را، و د ال  هيع و د أي نو  من أننوا  ال  قناة منع هن ا الكينان"، قهنل 

 أن يدعو الدول ال ربية إلي ق ع جميع ال  قاة مع "إ راليل".
  نننرل إلننني ع قننناة الننندول ال ربينننة هنننعيران، وأو نننم "أن هننننال هوصننن ة عربينننة قنننو بينننر مح منننا  كمنننا

ةاع ةنار إينران ال ندو األول"، م  هنراع أن إ نراليل هننو ال ندو األول، أمنا إينران قنيمكن ال حنادث وال واقننل 
 م ما، وقل   هيره.

جننننل إقامننننة ال نننن م هننننين وةشننننون المةننننادر  ال ننننو أ  المننننا الننننرليس المصننننري عهنننند الف نننناح ال ي ننننو مننننن أ
الف   ينيين وا  رالي يين، قال أهو مرزول "إن ما قممناه من  صر حاة الرليس ال ي و أن خ وا ما 
هو  وحيد حركة ق م، وة دها ال ها  إلي مصالحة ق   ينية، ثم  الندم إ نراليل ر   منا حنول ال ن م، 

وا  رالي و". وأكد أهو منرزول قنو هن ا  لي م ة د  لل ا   اقة الالاهر  لص م هين الجانهين الف   ينو
ال يال رق   إقامة "ص م داقئ" منع "إ نراليل"، وقنال إن "أي  حنرل قنو هن ا اال جناه يجن  أن يكنون 
 ّد عدو اب ص  أر نا"، مجدداع دعنم حمناس لكنل جمنود المصنالحة الو نينة. كمنا أكند أن منن هنين 

رقض ال   ة الف   ينية إدما" موإلفو أ ةا     يل ال وصل إلي حكومة وقال و نو قو ق   ين 
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ق ننا  بننز  مننن إدار ننين وأمنيننين، ومننا وصننف  هعصننرار رلننيس ال نن  ة الف  نن ينية محمننود عةنناس ع نني 
 هرنامج يرى أن  م اهل الل زاماة منإلمة ال حر ر، وهو ما  رق   حماس.

اس ة ند خمنس ورقض أهو مرزول ا جاةة عن مواقالة الحكومة الجزالر ة ع ي ق م مك    مثي و لحمن
 نواة ع ي ب ال ، حيث اك في ةالالول إن حمناس لنديما أرب نون م ينون مك ن  قنو الجزالنر، قنو إشنار  

 إلي   ا   كل الجزالر ين، مثنياع قو ه ا ال يال ع ي دور الجان  الر مو الجزالري.
  ، مننن الجزالننر، أن مو نني أهننو مننرزول عنند ز ار نن31/8/2016المركــز الفلســطيني لإلعــالم، وأ ننا، 

ل جزالنننر "مثمنننر ، وحالالنننة ن نننالج مممنننة". وأو نننم أن "الجزالنننر  فنننو ةال زاما منننا  جننناه منإلمنننة ال حر نننر 
الف  ننن ينية، وأنمنننا ربنننم أزم منننا المالينننة لنننم   خنننلن عنننن م ننناعد ما الف  ننن ينيين". وا  ر نننل قنننال ع: إن 

 "."الال ية الف   ينية  ح ا" الكثير من ال ون، ولم يكن  الصير من الجان  الجزالري 
 

 حماس: انتهاكات السلطة وحركة فتح تسمم أجواء االنتخابات .11
بز :  الهة حركة حماس الفصالل الف   ينية والميلاة الو نية والم   اة الحالوقية ةال ن م ع ني 
ال   ة الف  ن ينية وأجمز منا األمنينةم لمن منا منن اال ن مرار قنو   نميم أجنوا  االن خاةناة، و لنل ة ند 

 قو ال فة ال ربية.ا  مرار ان ماكا ما 
، كنل مكونناة ال منل 31/8ودعا النا ل ةا م الحركة حازم قا نم قنو  صنر حاة إ اعينة ينوم األرب نا  

الو نو إلي وق  عهث حركنة قن م ةم ناراة ال م ينة االن خاهينة، ومن منا منن ال  عن  هنعراد  الشن  ، 
وقالع. وأشنار قا نم إلني جم نة منن وا  ةال ن الج االن خاةاة عهر ال دخ ة بير الالانونية أو قهركة ال

ال جنناوزاة الالانونيننة ال ننو  مار ننما ال نن  ة قننو ال ننفة ال ربيننة، مثننل  مدينند مرشننحين قننو قننوالم كانننة 
 نننوي حمنناس دعممننا، وا  نن ل النننار وو ننع عهننواة قاه ننة ل نفجننار أمننام منننازل المرشننحين، عنندا عننن 

الن خاهيننننة. وأكنننند قا ننننم أن مجمننننل هنننن ه ا ننن مرار االع النننناالة واق حننننام هيننننوة الناشنننن ين قننننو ال م ينننة ا
 االن ماكاة ُ فالد ال م ية الديموقرا ية ال ديد من أركانما، مثل الشفاقية والنزاهة و كاق  الفرص.

 31/8/2016المركز الفلسطيني لإلعالم، 
 

 لن تتكرر واالنتخابات المحلية بوابة للرئاسية والتشريعية 2006شعث: أخطاء سنة  .11
شننن ث، ع نننو ال جننننة المركز ننة لحركنننة قننن م، لنننن"األيام"، إن الحركنننة ا  خ صنننة  الالنندس: قنننال د. نهينننل

حنننين وجننندة قنننوالم الحركنننة نف نننما قنننو  نننناقس منننع  2006ال هنننر منننن االن خاةننناة ال شنننر  ية قنننو ال نننام 
نش ا  من الحركة ما أدى إلي  ش ية األصواة. وقال ش ث، حيثما وجدة قالمة بير ق حاوينة ق نن 
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  لحركنة قن م، وأي شنخص  نيالدم ع ني المناق نة قنو المواقنع ال نو   نناقس قيمنا ي مم إال ةالالمة واحد
 قالمة ق م مع قوالم أخرى قعن   يحا   و ي رد من الحركة ةح   قراراة ال جنة المركز ة.

عنندما   ناه نا منع أنناس  ناق نوا  2006وأ ا،، لن نالع مر  أخرى قو الخ و الفادح ال ي وقع ال نام 
الق نناع إلنني أن هنننال م شننراة ع نني االل ننزام ةالننرار الحركننة. وأشننار شنن ث إلنني أن   ننّد قننوالم الحركننة،

حركة ق م عم ة ع ي جميع الم  وياة من أجل  مان النجاح قو االن خاةاة، وقال، "ال شل لندي 
 أن ق م   حالل الفوز قو االن خاةاة وه ا هو أحد األهدا، ال و ن  ي إليما".

مننر   الهننل قيمننا حركننة حمنناس إشننرا، لجنننة االن خاةنناة المركز ننة ولفننة النإلننر إلنني أن "هنن ه هننو أول 
الم  ال ة ع ي االن خاةاة هوجود مراقهين دولينين ومح ينين وهنو منا  يصن   أي محاولنة بينر شنرعية 
ل   ع  ةاالن خاةاة"، وقال، "نر د لم ه االن خاةاة أن  كون ةنادر  نحنو الوحند  واالن خاةناة الرلا نية 

 وال شر  ية".
 1/9/2016، رام هللا، األيام

 
 فتح تتهم األجهزة األمن في قطاع غزة باعتقال وضرب عدد من قياداتها الميدانيين .12

أشننر، المننور: ا ممننة حركننة قنن م األجمننز  األمننن قننو ق ننا  بننز  ةاع الننال و ننر  عنندد مننن  –بننز  
لحركنة قنو قيادا ما الميدانيين قو ة ض المنا ل. و كرة الحركة أن ه ه األجمز  اع ال نة أمنين  نر ا

إق يم الشرقية، إهراهيم أهو ع و، بير أن الم حدث ةا م الشر ة قنو بنز  المالندم أيمنن الة نيجنو، قنال 
ن  ال ع قة ل  ة م ية االن خاةاة.  إن  وقيف  جا  هنا  ع ي شكوى مالدمة  ّده، وا 

حركنة قن م ك لل ا ممة ق م أجمز  أمن بز  ةاع الال محمد شاكر الةحيصو مندير الحم نة االن خاهينة ل
قننو ه ديننة ديننر الننه م و ننم ق ننا  بننز . وقالننة أي نناع إن المن ننل ا ع مننو لحم  مننا قننو وادي ال نن الا 
و م ق ا  بز ، الصحاقو يو   أهو م يصي    الي  مديداة ةالال ل من قهل مجمولين، عهر ها ف  

 المحمول، خ ل قيام  ة مل خاص ةاالن خاةاة.
ام م ن حين م ثمنين ةاخ  نا، أحند عناصنرها قنو مديننة ديننر و راقنل  لنل أي نا منا إعن ن قن م عنن قين

اله م، واالع دا  ع ي  ةال ر  قهنل إلالالن  ع ني قارعنة ال ر نل ة ند وقنة منن االح جناز  خ  ن   نر  
وا هانة وم ا لة. وا ممة حماس ةال ن و لنن"إقشال ان خاةناة اله دينة، وا  النة أمند االنال نام". وا ن نكرة 

قر المرقنوض و نيناع" ع ني عناصنرها، الق نة إلني   نرض إحندى مرشنحاة قو هينان لمنا "االع ندا  ال نا
الحركة ل  مديند. وقالنة الحركنة قنو هيانمنا "إن منا    نرض لن  كنوادر قن م منن  مديند واع ندا  ةال نر  
والخ     حمل م  ولي   حركة حماس، ةما ي كد أنما   ن ي إلني إقشنال االن خاةناة اله دينة، وا  النة 

 ل ممار ا ما   كير األجوا  الو نية".أمد االنال ام من خ 
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و ال  الم حدث ةا م ق م د. قايز أهو عي ة ه ف يل لجنة الفصالل والالوى ال و  ّم اال فال ع يما قو 
"ميثننال الشننر،" لم اة ننة كاقننة االن ماكنناة واالخ  ننا، وال ننر  قننو ق ننا  بننز . وقننال "إن حركننة قنن م 

ا قنو ق نا  بنز ، خاصنة قنو من ال نو هننو  نمي   دين ةشند  منا ي  نرض لن  أع نا  ومرشنحو قوالممن
 وعة ان قو خان يونس، وحم ة ال مديد والوعيد واالخ  ا، وال ر ، ال و ما زالة م واص ة".

وحم ة حركة ق م حماس "الم ن ولية الكام نة عنن منا يجنري منن ان ماكناة أو أي إقشنال ل ن خاةناة، 
 ز ."ال و ين إلرها ش هنا من  عشر  نواة خاصة قو ق ا  ب

 1/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 االحتالل يصدر أمر اعتقال إداري بحق قيادي في حماس .13
 حر ننر خ نندون مإل ننوم: قالننة مصننادر قننو حركننة حمنناس إن  نن  اة االحنن  ل ا  ننرالي و  -رام ، 

حّولنننة ممثنننل الحركنننة  ننناةالاع قنننو لجننننة االن خاةننناة المركز نننة الف  ننن ينية ح نننين أهنننو كوينننل ل ع النننال 
داري. وأقاد الاليادي قنو حمناس قنايز أهنو ورد  أن االحن  ل أصندر قنراراع ةاع النال ح نين أهنو كوينل ا 

 شمورم قاه ة ل  جديد مر  أخرى. 6)قيادي قو الحركة وأ ير محرر عد  مراة(، إدار اع مد  
 31/8/2016قدس برس، 

 
 نابلس: إصابة أحد جنود االحتالل في عملية إطالق نار .14

ان: أصنني  أحنند جنننود االحنن  ل ا  ننرالي و ال ي ننة الفال ننة قننو عم يننة إ نن ل نننار  حر ننر هاشننم حمنند
وق ة قر  ناه س. وع م أن الجندي قند   نرض   ن ل ننار منن مخنيم ة  نة ل جلنين قنر  نناه س، 
ووصننفة إصنناه   ةونمننا م و ننن ة. وةح نن  ال الننار ر ا  نننرالي ية قننعن ال م يننة وق نننة قننو أثنننا   واجننند 

يو ن " لحماينة الم ن و نين المصن ين قنو المكنان. وع نم أنن  قندمة لن  ا  ن اقاة  الجندي قر  "قهنر
 األولية قو المكان، ثم نالل إلي م  شفي "هي ن ون" قو "هي اح  كفا"، وهو قو حالة م  الر .

كمننا جننا  أن قننواة االحنن  ل   ر ننة ل رشننل ةالحجننار  والزجاجنناة الحارقننة قننو المكننان، وأنمننا ردة 
 فر ل المإلاهراة.ةا  خدام و الل  

 1/9/2016، 48عرب 
 

 إطالق نار يستهدف قوة إسرائيلية شمال قطاع غزة .15
 حر ننر خ نندون مإل ننوم: قالننة مصننادر مح يننة ق  نن ينية إن قناصنناع ق  نن ينياع ا نن مد، دور ننة  -بننز  

  اة ة لن"  ح المند ة" ا  رالي ية وأ  ل ع يمنا الننار، قنو أثننا  عم منا ع ني حندود ق نا  بنز . وأقناد
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راصد ميدانو لنن"قدس هنرس"، أن إ ن ل الننار ا ن مد، جيةناع لوحند  المند نة ال اة نة لالنواة االحن  ل، 
قو أثنا   مركزه ع ني حندود شنمال شنرل ه ند  هينة الهينا )شنمال ق نا  بنز (. وأشنار إلني أن ا ن نفاراع 

ا  نرالي و ةشنكل ع كر اع  شمده الحدود الشمالية لال ا  بنز ، ةنال زامن منع  ح ينل  ينران اال ن     
 مكث  قو أجوا  المن الة.

وقنننو ال نننيال  ا ننن ،  كنننر موقنننع "واال ال هنننري" ا خةننناري أن قنننو  منننن الجنننيش ا  نننرالي و قنننو م ننن  مر  
"ن يننن  ه  نننرا" )شنننمال ق نننا  بنننز (   ر نننة   ننن ل ننننار، مصننندره بنننز ، دون ا شنننار  إلننني وقنننو  

 إصاةاة أو أ رار مادية.
 31/8/2016قدس برس، 

 
 نلتقي فلسطينيين يريدون التخلص من عباس": سلطة فاسدة"بإدارة  عباسيتهم ليبرمان  .16

صّ د وز ر الدقا  ا  رالي و أقي دور ليهرمان هجوم  ع ي رليس ال   ة :  ما –الالدس المح  ة 
 الف   ينية محمود عةاس، وا مم الالياد  الف   ينية ةونما  دير "نإلام ق اد".

ان قال خ ل ج  اة م  الة، أن الف اد االق صادي ال ي قاده ونال ة صحيفة "هآر س" أن ليهرم
عةاس والمالربون من  هو ال الل األ ا و أمام  ح ين االق صاد الف   ينو قو ال فة ال ربية 

ووقل أقوال ليهرمان، "من الممم لرجال األعمال قو ال   ة الف   ينية أن ي خ صوا من  المح  ة.
 كل شو ". عةاس، قمو يدير نإلام ق اد يشمل

وكان ليهرمان قد عرض خ ل لالا  مع المرا  ين ال  كر ين، قهل أ هوعين، خ    ل  يير  يا ة 
  مي ة ل منا ل  –الجماز األمنو قو ال فة، ال و وصفة ةونما مجموعة من ال صي والجزر  

 نفي  ال و ي ود قيما المدو  األمنو، وخ واة عالاهية  د اله داة ال و  يخر" منما مخربون ل
 عم ياة المالاومة.

وخ ل ال الا  نف   قال ليهرمان، أن  ينوي المةادر  إلي لالا اة مع رجال أعمال و يا يين ق   ينيين 
من أجل  ر يخ "م ار ي    ع ي عةاس" وي مم لن "إ راليل" ةمناقشة  كان ال فة مةاشر  حول 

 أو اعمم.
صاالة هدأة ق  ع هين ممث و الجماز ومن  عرض خ   ، قال ليهرمان خ ل قرص مخ  فة أن ا 

 األمنو وق   ينيين من ال فة هدون و ا ة عةاس أو ه صر م من .
ووقل أقوال  "ال الينا عشراة االق صاديين ورجال األعمال من ال   ة الف   ينية. عندما   ول ما هو 

 خ ص من عةاس، أهم شو  ةالن ةة ل ق صاد الف   ينو يجي  الجميع: األمر األكثر أهمية هو ال
إن  يدير    ة ق اد  شمل كل شو . لدي  رجال قو كل ق ا  اق صادي، قو ال الاراة و ول 
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الوقود و ول اال صاالة، ورجال عةاس يحص ون ع ي رشو  من كل صفالة. وةا  ثنا  رجال الدالر  
ن عةاس. الداخ ية، ال   مم قياد  ال   ة ألحد ةال  ور اق صادياع، ول لل من الممم ال خ ص م

  الما  واجد هنال، لن يحدث أي شو ".
وقال ليهرمان أن إ راليل لي ة م زمة ةال مل من أجل إنما     ة عةاس، ولكن  قو الوقة نف  ، 
ال يمكنما ا مام نف ما ةالو ع الناشئ قو المنا ل، م يفاع "ال ير ةم كل شو  هنا.  الما  واص ة 

 ة، لن ي ح ن الو ع االق صادي هنال".ال   ة الفا د  وبير الفاع ة قو ال   
وادعي ليهرمان أن عةاس يكاد ال يزور مدن شمال ال فة، ناه س وجنين، ويف ل ال فر ل ز اراة 

 ال يا ية قو الخار". "إن  ال ير د االنش ال قو ق ايا االق صاد وال ش يل".
 1/9/2016، الحياة، لندن

 
 "العصا والجزرة"المصغر إلقرار خطة سياسة  يعتزم دعوة المجلس الوزاري  نتنياهومعاريف:  .17

الصادر  امس أن ن نياهو ي  زم دعو   ا  رالي ية كرة صحيفة "م ار  " : رام ، ن أحمد رم ان
"الكاهينية" ل ج ما  خ ل األيام الالر ةة لمناقشة خ ة ليهرمان ال و أ  ل  المج س الوزاري المص ر

وةح   الصحيفة، قعن دعو  "الكاهينية" خرجة من   ربية.ع يما "ال صا والجزر " قو ال فة ال
 ار خاع محددا لم ا االج ما  ال ي وص  ةالممم،  ا  رالي ومك   ن نياهو، ولم ي كر المصدر 
م اقةة المنا ل الف   ينية ال و  خر" منما أعمال مالاومة  إليلةحث خ ة ليهرمان ال و دعا قيما 
اال صال المةاشر  إلي ةا  اقةم ام يازاة ل منا ل المادلة،   راليل، قو مالاهل   ميل و الدي

 ةشخصياة وم   اة ق   ينية و جاوز ال   ة.
 1/9/2016المستقبل، بيروت، 

 
 : ملتزم باستعادة جثث الجنود واألسرى يتراجعليبرمان  .18

ي  ةون  لن دور ليهرمان، يوم األرب ا ، عما ن   إلج راجع وز ر األمن ا  رالي و، أقي: هاشم حمدان
يالوم ةوي صفالة  ةادل مع حركة حماس ال   اد  جث و الجنديين، هدار بولدين وأورون شا ول، 

 .2014ال  ين ق   قو الحر  ال دوانية األخير  ع ي ق ا  بز  قو صي  ال ام 
وقو حديث  قو ق الية  مميدية ل خدمة ال  كر ة قو دالية الكرمل،  وج  ليهرمان إلي  اقم الالنا  

 ل  فز ونية ال اشر ، ونفي ما ن   إلي  قول  قو ج  اة م  الة.ا
وقال ليهرمان إن الجيش م  زم ةشكل م  ل لكل من يالع قو األ ر، وأن "واجهنا األول هو 
 ا   اد مم"، م يفا أن الحديث هم ا الشون يصّ   ه ه المممة، وأن  من األق ل ال زام الصمة.
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ومة  د صفالة ال ةادل ال اةالة مع حركة حماس، وال و أ  ل وأشار إلي أن  كان قد صوة قو الحك
  اد شاليم، وقال إن "الن الج  إلمر أن  كان ع ي حل، وأن عددا من جقيما  راح الجندي ا  رالي و 

األ رى الف   ينيين ال ين أ  ل  راحمم عادوا إلي ا رها  قو مواقع قيادية، وشاركوا قو عم ياة 
 و اةع أن موقف  لن ي  ير، وأن  يةالي م  زما ةا   اد  الجثث واأل رى. ه.إرهاهية"، ع ي حد   هير 

 31/8/2016، 48عرب 
 

 قائد الشرطة اإلسرائيلية حول األقلياتالعنصرية ل تصريحاتالغضب من "إسرائيل":  .19
األرب ا  ل دقا  عن  أردان ار  وز ر األمن الداخ و ا  رالي و ج  اد : أ ،   -الالدس المح  ة 

لد ال ام ل شر ة رونو الشيخ، ة د جدل أثار    صر حا   ةون  من "ال هي و" لرجال الشر ة الشل الالا
 قو األق ياة ومن هينمم ا  رالي يون من أصول إثيوبية، أكثر من بيرهم.

قو  صر حاة أمام نالاةة المحامين قو  ل أهي  "صحيم أن اليمود  الث ثا وكان الشيخ قال 
إ رالي يون ةكل م ني الك مة )...( ولكن كاقة درا اة ع م الجر مة قو كل أنحا  ا ثيوبيين هم يمود 

ال الم من دون ا  ثنا ،  إلمر أن المماجر ن هم أكثر  ور اع قو الجر مة من بيرهم"، مشيراع إلي أن 
وأكد الشيخ، رداع ع ي   ال حول عن  الشر ة  د ا  رالي يين  الشةان أكثر   وعاع قو الجرالم.

أصول إثيوبية، أن  عندما يج مع ال نصران م اع قعن  "عندما يرى شر و مش هماع ة ، من ال هي و  من
وقال الشيخ إن ه ا ين هل أي اع ع ي األق ياة األخرى كالموا نين  أن يشل قي " أكثر من اآلخر ن.

 ال ر  وق   ينيو الالدس الشرقية المح  ة.
ل إلي "اال  الالة الفور ة لالالد الشر ة" وقل النا الة ةا مما ودعة راة ة اليمود ا ثيوبيين قو إ رالي

وقالة ال ازر لوكالة قرانس هرس إن " صر حا   بير مالهولة. ليس قالم ألننا ل نا  هانا ال ازر.
مماجر ن كما يصفنا، هل ألنما ك لل   زز األحكام الم ةالة ال و  صور كل الشةا  من مج م نا 

 كجانحين ومجرمين".
 1984أل  إثيوبو يمودي قو إ راليل ال و هاجروا إليما قو موج ين ال امين  135ثر من وي يش أك

أل   50وولد أكثر من  . إال أنمم يجدون ص وةةع قو االندما" قو المج مع ا  رالي و.1991و
 يمودي من أصل إثيوبو قو الدولة ال هر ة.

الم  ول عن الشر ة عن  أردان اد وقو مواجمة موجة االن الاداة، داقع وز ر األمن الداخ و ج 
إثيوبية.  أصولقو هيان أن الشيخ "لم يهرر ا قراط قو الالمع  د ا  رالي يين من  أردانوأكد  الشيخ.

ن الشر ة   مل ع ي ح ما".  هل ةال كس  ماماع، قعن  قال ةشجاعة إن هنال مشك ة وا 
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ل يو و ة ه  اخ يار الشيخ بير وأكدة النا الة ةا م الشر ة، المفو ة ميرا، الهيدوة أن الجد
 الموقل ل ك ماة.

 1/9/2016الحياة، لندن، 

 
 االحتالل يزور حدود غزة ويتفقد جاهزية قواته أركانرئيس  .21

بز : قام رلس هيلة األركان ا  رالي ية الجنرال بادي أيزنكوة، هز ار   فالدية لن"قرقة بز " ال اة ة 
 ول الحدود الفاص ة هين إ راليل والال ا . ووقل ما  كر    لالياد  المن الة الجنوبية، ال و   مل ع ي

 الار ر إ رالي ية قعن أيزنكوة اج مع خ ل الز ار  ةالالد المن الة ال  كر ة الجنوبية الجنرال ايل زامير 
 وقالد "قرقة بز " وقاد  الال اعاة ال  كر ة األخرى.

داة وال مديداة ال و  واجمما قواة الجيش وجرى خ ل الز ار  اال  ما  لن"إيجاز أمنو"    ل ةال حدي
 ا  رالي و ع ي جهمة ق ا  بز  ومدى ا   داد ه ه الالواة وجاهز  ما ل  مل قو كل لحإلة.

  1/9/2016القدس العربي، لندن، 

 

 بسبب اعتمادها تل أبيب عاصمة لـ"إسرائيل" بدل القدس تهاجم تشيكيا  "الخارجية اإلسرائيلية" .21
عن ب هما إزا  قرار وزار  ال   يم ال شيكية عرض مدينة إ راليل  أعربةود : وديع عوا - الناصر 
وزار  الخارجية  وأصدرة، وليس الالدس ك اصمة   راليل قو األ  س وك   ال   يم. أهي  ل 

ا  رالي ية هيانا جا  قي  أن "ه ا األمر حالير، والوزار    مل هجمد أمام الجماة الم نية قو الحكومة 
ة من أجل إل ال ". زاعمة أن  "ال حدود ل  حر ض ال ربو ال ي ال يك فو ه  ميم نفوس ال ر  ال شيكي

الشةان و ر د زر  األكا ي  قو صفو، الشةان ال شيكيين". وادعة وزار  الخارجية أن الالرار جا  قو 
كية. أعالا  قيام  فير ال   ة الف   ينية قو هراغ، ةممار ة ال  م المكث  ع ي ال   اة ال شي

نما  إلييشار  عن ا  مجانما  أعربةأن  شيكيا    هر صديالة   راليل، ول لل لم      قح   وا 
 ل الرار م جاه ة جرالم االح  ل وموةالاة اال  ي ان.

 1/9/2016القدس العربي، لندن، 
 

 "بأ واتس"تخشى التجسس عليها عبر  "إسرائيل" .22
مار آيخنر إن وحد  األمن قو وزار  الدقا  قال المرا ل ال يا و لصحيفة يدي وة أحرونوة إي 

ا  رالي ية أصدرة   ميما داخ يا قهل أيام يح ر ال ام ين قو الوزار  من قيام جماة م ادية وأجمز  
  .أ ا  خةاراة ةال ج س ع يمم من خ ل مجموعاة   هيل وا س
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ة مل الم   ة األمنية  و الهة الوزار  موإلفيما ة دم   مية مجموعا مم الخاصة ةمفرداة لما ع قة
 ا  رالي ية، ح ي ال ي مل م اة  مم "ألن أعدا  إ راليل ي حالونمم" عهر ه ه ال النية الحديثة.

 1/9/2016الجزيرة.نت، 

 

 تدريبات إسرائيلية تحاكي مواجهات بغزة والجوالن .23
أي  كشفة صحيفة م ار   أن الجيش ا  رالي و يجري  در ةاة ومناوراة ع كر ة ل   امل مع

 ارئ ع ي جهم و بز  والجوالن،  شمل عم ياة إج   الجرحي والمصاهين، وال  ا و مع الالناصة 
وقال المرا ل ال  كري ل صحيفة ا  رالي ية نوعام أمير إن الجيش يواصل إجرا   قو المدن.

قو الجهمة ال در ةاة ال  كر ة والمناوراة ال م يا ية لمواجمة  ينار وهاة ميدانية مفاجلة، قد  حصل 
وأشار إلي أن أحدث ه ه ال در ةاة   ل ال و أجر ما دوالر األمن  الجنوبية ع ي حدود ق ا  بز .

ةال جم اة اال  ي انية قو ب ، بز  قهل أيام، ع ي  ر الة إج   جرحي ومصاهين ع ي حدود 
خير  حول ووقل المرا ل قعن من الة ب ، بز   شمد  در ةاة دور ة، لكن المناوراة األ الال ا .

ال  امل مع  ينار و إج   جرحي إ رالي يين ال   كرر دالما، مشيرا إلي أن  كانة هنال حاجة ما ة 
 جم ا  31لم رقة منمجية ال  اون هين األجمز  المخ صة ل   امل مع مثل ه ه الحالة، قو إلل وجود 

 ا  ي انيا ةالمن الة الجنوبية.
ال  كري لصحيفة م ار   ةارال خادر ان إلي أن الوحد   وع ي م  وى جهمة الجوالن، أشار المرا ل

  ميو ل كون األكثر انخرا ا ةالحر  الالادمة، ربم أن م إلم مالا  يما من  6228ال  كر ة الخاصة رقم 
وقال خادر ان إن ه ه الوحد   جري  در ةاة ع كر ة من حين آلخر، ع ي ال مل  جيش االح ياط.

و م إ  ل مكث  لنيران الالناصة من  اعاة الصةاح وح ي  قو إلرو، بير  م ة،  شمل الال ال
  اعاة م وخر  من ال يل، كما     د لمواجمة  مديداة مح م ة قو جهمة الجوالن.

ووقل خادر ان قعن الوحد  ال  كر ة  واصل  در ةا ما صيفا وش ا ،  ح يرا لما قد يواج  الجنود قو 
  حما خ ل ال نواة األخير ، وهو منخر ة قو الجهمة الشمالية، حيث  وجد منإلماة واص ة  

وأشار إلي أن من هين  ، و   هر جز ا من ال مديداة المح م ة لنع راليل.ةالحر  الدالر  قو  ور 
، 2002مالا  و ه ه الوحد  من شاركوا قو عم ية ال ور الواقو ال و شمد ما ال فة ال ربية عام 

، ول لل قمم لديمم خهراة 2008  قو ق ا  بز  ، والرصاص المصهو 2006وحر  لهنان الثانية 
 ق الية م راكمة  ج  مم مميلين ل مشاركة ةالحر  الالادمة ال و قد  ندلع قو أي جهمة ع كر ة قالمة.

 31/8/2016الجزيرة.نت، 
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 وحدة استيطانية جديدة في عدد من المستعمرات في الضفة 546بناء  علىالمصادقة  .24
لمج س األع ي ل  خ يم ال اةع لإلدار  المدينة ا  رالي ية، أمس، ع ي صادل ا عهد الر و، أرنا وط:

وحند  ا ن ي انية جديند  قنو ال نفة ال ربينة ة ند  ناعاة منن ان الناداة وجممنا مة نوث األمنم  546هننا  
 الم حد  ل شرل األو م نيكوالي م دينو، ل نشاط اال  ي انو ا  رالي و قو األرا و الف   ينية.

وقنننران، منننن حركنننة "ال ننن م اآلن" ا  نننرالي ية، إنننن  منننن  هداينننة ال نننام الجننناري صنننادقة وقالنننة هابينننة ا
وحننداة ا نن ي انية جدينند  قننو ال ننفة ال ربيننة ةمننا يشننمل منننم  2,607الحكومننة ا  ننرالي ية ع نني هنننا  
وحننند  ا ننن ي انية إ نننرالي ية، الق نننة إلننني أن هننن ه األرقنننام ال  شنننمل  756ال نننراخيص ةنننوثر رج نننو لنحنننو 

 ال و  م إقرارها، أمس. الوحداة
مننن الوحننداة اال نن ي انية حصنن ة ع نني مواقالننة نماليننة مننن  50 أنوأكنندة اوقننران لوكالننة قننرانس هننرس 

ال جنننة المخ صننة قننو ا دار  المدنيننة ال اة ننة لننوزار  النندقا  ا  ننرالي ية، هينمننا  ننم منننم ال ننو  األخ ننر 
وحند  ا ن ي انية هنينة ةالف نل  179خيص  لنل،  نم  نر  إلنيوحند  ا ن ي انية. وةا  ناقة  237األولنو لنن

 قو م   مر  "اقرايم" ةوثر رج و.
حكومننة ن نينناهو ال  نن من هعمكانيننة الوصننول إلنني  نن م  أنوقننو هنن ا الصنندد، قالننة اوقننران: لننيس قالننم 

ولكنما  الوم ةكل ما هو ممكن منن أجنل  فنادي ال ن م ةحينث ال يكنون منن الممكنن أهندا الوصنول إلني 
  ناقض مع المصالم األ ا ية لدولة إ راليل. حل الدول ين وهو ما

منننن جم ننن ، قنننال خ ينننل ال فكجنننو، مننندير دالنننر  الخنننرالم قنننو جم ينننة الدرا ننناة ال ربينننة، لنننن"األيام"، إن 
الحكومننة ا  ننرالي ية صنن دة مننن اال نن ي ان قننو األرا ننو الف  نن ينية لمنننع أي إمكانيننة لاليننام دولننة 

ألنن  م نن و ن إلنني م يننون  650ال  عننددهم اآلن قراةننة ق  نن ينية ومننن اجننل رقننع عنندد الم نن و نين الةنن
 م  و ن.

وأ ا، ال فكجو، اال ن ي ان هنو جنز  ال ي جنزأ منن  يا نة الحكومنة ا  نرالي ية المكنون منن الن  ، 
من اليمين الم  ر، و لل همد، منع أي إمكانية لاليام دولة ق   ينية وهو ما ي م ال  هير عن  ةشكل 

 مة ا  رالي ية ورلي ما هنيامين ن نياهو.وا م من خ ل مواق  الحكو 
 1/9/2016، رام هللا، ماأليا

 
 أغسطس آب/ اقتحموا األقصى خالل  مستوطنا   1,898: لشؤون القدس واألقصى اإلعالميالمركز  .25

 كنننر المركنننز ا ع منننو لشننن ون الالننندس واألقصننني "كينننوبرس" ينننوم األرب نننا  أن نحنننو : الالننندس المح  نننة
  آ اح  ليننناع اق حمنننوا ودن نننوا الم نننجد األقصننني خننن ل شنننمر أب ننن س/ًع  وعنصنننرا م ننن و ناع  1,898
وةح نن  ال وثيننل ا حصننالو النن ي  ، م إلممننم مننن الم نن و نين ومننن أقننراد الجماعنناة اليموديننة.2016
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منن عناصنر مخناهراة  84م ن و نا،  1,723أعّده مركز "كيوبرس"، قعن االق حامناة  وزعنة كال نالو: 
واال  كشنا، ال  نكري،  ا رشناد ل ه ةا نمم ال  نكري  نمن جنوالة من  ةاط االح  19االح  ل، 

منن منوإلفو وم ن ولو منا ي نمي هنن  35مال حما ةم مياة مخ  فنة قنو حكومنة االحن  ل منن هيننمم  72
 "   ة اآلثار ا  رالي ية".

 31/8/2016، فلسطين أون الين
 

 المزارعين شرق البريج   يستهدفاالحتالل  .26
ق حنة قنواة االحن  ل، الينوم الخمنيس، نينران أ ن ح ما الرشاشنة، صنو  المنزارعين شنرل الهنر ج  :بز 

 قو المحاقإلة الو  ي.
وأقننننادة وكالننننة األنةننننا  الر ننننمية، ةننننون قننننواة االحنننن  ل الم مركننننز  قننننو األهننننرا" ونالنننناط المراقةننننة شننننرل 

لنني أرا ننيمم، دون أن المحاقإلننة، أ  الننة نيننران رشاشننا ما صننو  المننزارعين، ومن نن مم مننن الوصننول إ
   جل أي إصاةاة.

 1/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
 

 استيطاني كبير لفصل شمال الضفة مخططدغلس:  .27
"حكومننة االحنن  ل  قننال م نن ول م نن  اال نن ي ان شننمال ال ننفة ال ربيننة ب ننان دب ننس، إن:: رام ، 

 ."ل شنننمال ال نننفة ال ربينننةا  ننرالي و صنننادقة ع ننني الهننند  ةمشننرو  ا ننن ي انو كهينننر، منننن شننون  قصننن
 نإلنننيم  إعننناد وأ نننا، قنننو  صنننر م لوكالنننة األنةنننا  الر نننمية "وقنننا" أن المخ نننم المصنننادل ع يننن  ي ننننو 

وهيك ينننة ل م ننن  مراة، خاصنننة قنننو األرا نننو الالر ةنننة منننن م ننن  مر  "راح نننيم"، المالامنننة ع ننني أرا نننو 
 ال اوية، و  ما، وال هن الشرقية جنو  ناه س.

المنشنور قنو الصنح  ا  نرالي ية، هنو:  خ نيم م ن  مر   ا عن نح   و كر "أن أهدا، الخار ة 
 (، -"راح يم"  نإليم حكومو لمةاٍن قالمة، و  يير  خصيص األرض من زراعينة إلني من النة  نكن )أ

لننني من النننة  جنننار ، ومن النننة م ننناحاة مف وحنننة، ومةنننانو م   ننناة عامنننة، وم ننناحة عامنننة مف وحنننة،  وا 
اله و، وشنل شنةكة  نرل ع ني أنواعمنا، و اليينداة الهننا  داخنل ومنا ل هند ية، وم احة  خ يم م ن 

 الخار ة، و حديد شروط ومراحل   و ر   زم منف يما".
 31/8/2016، فلسطين أون الين

 
 



 
 
 
 

 

 20 ص             4038 العدد:        1/9/2016 خميسال التاريخ: 

                                    

 في حرمان الالجئين الفلسطينيين من الحج تستمربغداد  .28
ال راقينننة  كشنننفة مصنننادر ق  ننن ينية م   نننة لنننن"الشرل األو نننم" أن الحكومنننة: قمننند الننن ياهو - الر ننناض

أن   وأو حة المصادر ،رق ة منم  وشيراة ل جلين الف   ينيين ال ين يربهون ةودا  منا ل الحج
وجننرى الحننديث مننع  ،عامننا 13ال يمكننن  هر ننر  لننل خصوصننا أن ال جلننين لننم ينندخ وا قرعننة الحننج مننن  

 ال   اة هنال حول األمر إال أنما لم   جل أي  حرل إيجاهو.
   ينيون قو ال رال من إلرو، إن انية ص ةة أدة قو خ نم الصنرا  ال نالفو وي انو ال جلون الف
االع دا  ع ي الوجود الف   ينو   من  يا ة، منمم خ ل ال نواة األخير  300إلي مال ل أكثر من 

 50واع الننال  ،شخصننا 40هنننال وقننل  وكينند المصننادر ال ننو أشننارة إلنني اخ  ننا، واخ فننا  أكثننر مننن 
خ ة أقوالمم  حة ال   ي  الشديد ومنمم من وّقنع ع ني منمم أُ  اقة أن "كثيراآخر ن ه مم مخ  فة وأ 

 أورال هي ا  ُعهلة ةال مم ة د  لل".
 1/9/2016الشرق األوسط، لندن، 

 
 "األقصى" يقتحمون مخابرات  عنصر 30مستوطنا  و 65 .29

لمةننارل، قننو عنصننراع مننن مخنناهراة االحنن  ل الم ننجد األقصنني ا 30م نن و ناع، و 65الوكنناالة: اقنن حم 
وجنننرة االق حامننناة اال ننن فزاز ة منننن ةنننا  الم اربنننة، وةمجموعننناة صننن ير   ق نننر  منننا قهنننل إلمنننر أمنننس.

وم والينننة، وةحرا نننة مشننندد  منننن شنننر ة االحننن  ل الخاصنننة، و نننم ه اقننناة ال كهينننر االح جاجينننة منننن 
 المص ين.

 1/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 ة" تقرر المواجهاألنصاربة ص: "عالحلوةمخيم عين  .31
عم يننننة ا   نننن م الم  ننننوبين  أنأكنننندة مصننننادر ق  نننن ينية قننننو مخننننيم عننننين الح ننننو  ": محمنننند صننننالم

الشننننرعو  األمننننن أح ننننان إلننننيلمخنننناهراة الجننننيش مننننا هننننو إال هدايننننة قننننو  ر ننننل عننننود  عننننين الح ننننو  
ليما ما ي ردد عن اح مال قيام ر وس كهير  من المن ثر ن والمن منين إلني ال يناراة إ، ي ا، والف   ين
الال ي ة الماله ة   شمد  دحر" كر  النار ال و  األيامن أة الم شدد  ةا    ممم لمخاهراة الجيش و ال  في

 كانة      حول عنل المخيم".
وأشارة المصادر إلي أن المخنيم لنن ي نود إلني النورا  قنو مو نو  األمنن ولنن ي نرل منر  ثانينة قر  نة 

ثينر منن الجمناة الف  ن ينية الم نينة الوازننة ن هننال الكا  الرهانناة الخا نر . و  وأصحا ل    ال  ر، 
خار" االصن فا، الف  ن ينو ورب ن  ةال نايا  ة نده  إليخ  المخيم مر  جديد  أقررة "المواجمة" لمنع 
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 األنصنننارأ ننناقة: "ولنننيس م نننمون هينننان عصنننةة  .الف  ننن ينيةعنننن ق  ننن ين وعنننن الال نننايا الو نينننة 
ة ق  ن ينية وقصنيل و ننو ق  ن ينو قند  هنر  الوحيد قو هن ا المجنال، وهننال أكثنر منن منإلمن األخير
وق ل ق     لدى كنل  ا يجاهو أثرهقد  رل  األنصارهيان عصةة  أنمن المخيم". و شدد ع ي "ألحفظ 

 ".ةاألق ال األقوالوبالةا ما  الرن  أقوالماالمجموعاة ال  فية قو المخيم لما ل  صةة من مصداقية قو 
 1/9/2016السفير، بيروت، 

 
 لم ينفذ مخصصة للتالميذ الفلسطينيين غرفة دراسية 2,000ببناء  المحكمة: قرار حتلةالم القدس .31

 نننواة لهنننا  بننر،  خمننسربننم أن المحكمننة ال  يننا منحننة ه ديننة االحنن  ل قننو الالنندس : هاشننم حمنندان
   يميننة ل   مينن  الف  نن ينيين ل نند النننالص قننو ال ننر، الدرا ننية، إال أن ال نننواة الخمننس ان مننة، قننو 

 .2011النالص قو ال ر، الدرا ية قد زاد عما كان ع ي  قو ال ام  حين أن
، ردا ع نني ال منناس أوليننا  أمننور  نن   قننو 2011وكانننة المحكمننة ال  يننا قنند أصنندرة قننرارا قننو ال ننام 

الالنندس المح  ننة، عننن  ر ننل "جم يننة حالننول المننوا ن"، ي ننزم ه ديننة االحنن  ل ووزار  الم ننار، ههنننا  مننا 
منن ربم ةنالة ةحينث ي ن  يع كنل   مين  االن النال إلني ال   نيم الر نمو، إال أنن  يكفو من ال نر، الدرا ني

إع ن رليس ه دية االح  ل، نير هركناة، عند  منراة عنن جمنود م ناعفة ةشنون هننا  بنر، درا نية، 
 قعن الم  ياة  شير إلي أن ه ه الجمود لم   د إلي   يير م موس ع ي األرض.

و ال ننة األخينر   نم   نجيل ار فنا  قنو عندد ال  مين  قنو جمناز إلي  لنل،  شنير الم  يناة إلني أنن  قن
مننن ال  مينن ، اليننوم،  %40كمننا  شننير الم  ينناة إلنني أن  ال   ننيم بيننر الر ننمو قننو الالنندس المح  ننة.
 %20يدر ننون قننو منندارس م  ننر، همننا وبيننر ر ننمية، و %40يدر ننون قننو جمنناز ال   ننيم اله نندي، و

 يدر ون قو مدارس خاصة.
 31/8/2016، 48عرب 

 
 مهرجان الخمور تدنيسا  لقبور المسلمين  يعتبرون الفلسطينيون  .32

رام ،: ان  ل ممرجان الخمور ال ي  نإلم   نوياع شنركاة إ نرالي ية هندعم كامنل منن ه دينة االحن  ل 
قو الالدس، ع ي أرض مالهر  مومن ، ا   مية ال ار خية. و شنارل قنو هن ا الممرجنان أهنم الم ناعم 

و إ ننننراليل ةحمنننن ة  خفننننيض لأل نننن ار  شننننمل األ  مننننة والكحننننول كنننننو  مننننن ال  ننننو ل والحاننننناة قنننن
 وال شجيع ل مشاركة. ونددة عد  م   اة وشخصياة مالد ية ه نإليم االح  ل لم ا الممرجان.

وأصدرة هيلة ع ما  ودعنا  الالندس هياننا اع هنرة قين  الممرجنان "عمن  شنني ا وقمنة قنو  ندنو أخن ل 
ا هو إن انو وعم  يخال  ما جا  قو الك   ال ماوية كاقة جم ة و فصني  وأن الالوم و نكرهم لكل م



 
 
 
 

 

 22 ص             4038 العدد:        1/9/2016 خميسال التاريخ: 

                                    

األديان جمي ما  حرم شر  الخمنر". و الهنة الميلنة االحن  ل ةال ندول عنن إقامنة الممرجنان المن كور 
ألن  عمل مشين ال ي يل هعن ان أن يالوم ة  أو ي جرأ ع ي الندعو  إلين  ورق نما االع ندا  ع ني حرمنة 

الم  مين قو مالهر  مومن ،، وع ي بيرهنا منن المالناهر، قمن ا ال منل وصنمة عنار   نا، إلني أمواة 
جهين االح  ل. و الهة الميلة أصحا  الالرار من الدول والم   اة والميلاة أن ي ن وا حندا لمثنل 

 ه ه األعمال المشينة. 
 1/9/2016، لندن، القدس العربي

 
 بهاء عليانجثمان الشهيد المقدسي  يسلماالحتالل  .33

  مة مخاهراة االح  ل ا  رالي و ة د من ص  ال يل جثمان الشنميد المالد نو همنا  ع ينان ل ال  ن ، 
قال محامو هيلة ش ون األ رى والمحرر ن محمند و  ة د نحو    ة شمور من اح جازه قو الث جاة.

ه وقينننة الالننندس،  محمنننود إن المخننناهراة ا  نننرالي ية قنننررة   ننن يم جثمنننان الشنننميد عنننند من صننن  ال ينننل
وأ نننا، محمنننود أن  واشننن ر ة الننندقن قنننو مالهنننر  ةنننا  المجاهننندين ةشنننار  صننن ح الننندين قنننو الالننندس.

شخصننا قالننم مننن  وي الشننميد ل شننييع جناز نن ، ودقننع كفالننة ماليننة  25االحنن  ل اشنن رط أي ننا ح ننور 
ل وقر ننننة قننننواة االحنننن   دوالر( ل ننننمان االل ننننزام ةالشننننروط. 5,300ألنننن  شننننيكل )نحننننو  20قيم مننننا 

قنن جثمنان الشنميد، ومن نة الصنحفيين منن إجرا اة أمنية مشدد  قو محيم مالهنر  المجاهندين حينث دُ 
    ية مرا م الدقن.

 1/9/2016نت، الدوحة،  ةالجزير 
 

 ونقابة الصحفيين تستنكران اقتحام مقر إذاعة السنابل واعتقال طاقمها وزارة اإلعالم .34
الصننننحفيين الف  نننن ينيين، اليننننوم األرب ننننا ، إلنننني وقنننن  دعننننة وزار  ا عنننن م، ونالاةننننة  ":وقننننا" -الخ يننننل

 إ اعننةوالصننحفيين، ال ننو كننان آخرهننا اق حننام مالننر  ا ع ميننةاالع نندا اة ا  ننرالي ية ع نني الم   نناة 
وقننال وكيننل وزار  ا عنن م محمننود  ال ننناهل جنننو  الخ يننل، واع الننال  اقممننا واال نن ي   ع نني م نندا ما.

ن اق حننام إ اعننة ال ننناهل يننو و  ننمن  يا ننة ال حننر ض ا  ننرالي و ، إا  اعننةخ يفننة، لنندى  فالننده مالننر 
الم واصل ع ي ا ع م الف   ينو، ال ي ي مل ع ي نالل الحاليالة ةالصور  والصوة لف م ممار اة 

 حكومة االح  ل، ونال ما ال الم.
أن مننن جانةنن ، ا نن نكر نالينن  الصننحفيين الف  نن ينيين ناصننر أهننو ةكننر، هنن ه الممار نناة، مشننيرا إلنني 

اق حنننام إ اعنننة ال نننناهل، واع النننال  اقممنننا ا ع منننو، واال ننن ي   ع ننني أجمنننز  الهنننث، ينننو و قنننو  نننيال 
وقنال: إن نالاةنة الصنحفيين ووزار  ا عن م  ال   ية ع ي جرالم االح  ل الم واص ة ةحل أهننا  شن هنا.



 
 
 
 

 

 23 ص             4038 العدد:        1/9/2016 خميسال التاريخ: 

                                    

ال وثيننل لمنن ه  نن  م ن ع نني م اة ننة هنن ه االن ماكنناة ع نني الم نن وى النندولو، و لننل مننن خنن ل عم يننة 
االن ماكننناة ال نننو  النننة ال ديننند منننن الم   ننناة ا ع مينننة، ورق منننا إلننني جام نننة الننندول ال ربينننة ال نننو 
هدورها    اة ما دوليا، كما  ي م مخا ةة نالاةة الصنحفيين ال نر  والندوليين وكاقنة الم   ناة الدولينة 

 ال و  رعي الحر اة ا ع مية.
 31/8/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 فلسطينيا أسيرا   27أوامر اعتقال إداري بحق  ُيصدراالحتالل  .35

أقننننادة مصننننادر حالوقيننننة ق  نننن ينية، أن  نننن  اة االحنننن  ل : خ نننندون مإل ننننوم، محمنننند مننننني -رام ، 
أمر اع الال إداري ةحنل أ نرى ق  ن ينيين قنو ال نجون ال اة نة  27ا  رالي ية، أصدرة يوم األرب ا ، 

وقالننة جم يننة "نننادي األ ننير الف  نن ينو" إن  نن  اة االحنن  ل  شننمور. 6 -3لمننا، لمنندد   ننراوح هننين 
وأشنارة الجم يننة الحالوقيننة  أ نيرعا أم ننوا أشننمرعا و ننواة قننو ال ننجون. 18جنددة االع الننال ا داري لننن 

إلي أن االح  ل أصدر    ة أوامر اع الال إداري جديد  ) صدر ألول منر ( ةحنل أ نرى ق  ن ينيين، 
 عد  أيام. كان قد اع ال مم قهل

أمننرعا إدار عننا ةحننل أ ننرى مننن مدينننة الخ يننل، وخم ننة ةحننل  11و كننرة أن  نن  اة االحنن  ل أصنندرة 
 أ رى من مدينة جنين، وث ثة أ رى من مدينة رام ،.

وأصدر االح  ل، وقالعا لنادي األ ير، أوامر اع النال إداري ةحنل أ نير فن قنو كنل مننم مندين و ق الي ينة 
 الدس، ةا  اقة أل ير واحد من كل من مدين و هية لحم، وأر حا.و ولكرم، وةمدينة ال

 31/8/2016، قدس برس

 
 السورية السجون بحالة تعذيب حتى الموت لفلسطينيين  449حالة اختفاء قسري و 1,100:"مجموعة العمل" .36

أع ن قر ل الرصد وال وثيل قو "مجموعة ال مل من أجل ق   ينيو  ور ة" عن  وثينل م  ومناة  فيند 
" الجلناع ق  نن ينياع ق ننوا  حننة ال  نن ي  قننو م نن ال ة النإلننام ال ننوري، هينننمم ن ننا  وكةننار قننو 449أن "
 ال ن.

آ   30وأكننند الفر نننل، قنننو هينننان أصننندره ةمنا نننةة الينننوم الننندولو ل نننحايا االخ فنننا  الال نننري المواقنننل لنننن 
ياع قنننو م ننن ال ع ق  ننن ين 1,100)أب ننن س( منننن كنننل عنننام، أن إحصنننا اة المجموعنننة  شنننير إلننني وجنننود 

  جون النإلام ال وري ممن  مكنة المجموعة من  وثيالمم.
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و وق ننة المجموعننة أن  كننون أعننداد الم  ال ننين و ننحايا ال  نن ي  أكهننر ممننا  ننم ا عنن ن عننن ، و لننل 
ة نه  بيننا  أي إحصنا اة ر ننمية صنادر  عننن النإلنام ال ننوري، ةا  ناقة إلنني  خنو، ة ننض أهننالو 

 ل الحاالة خوقاع من ردة ق ل األجمز  األمنية قو  ور ة.الم  ال ين وال حايا من ا قصاح عن   
وجددة "مجموعة ال مل من أجل ق   ينيو  ور ة" م اله ما النإلام ال نوري ةنا قرا" وا قصناح عنن 
و ننع الملنناة مننن الم  ال ننين الف  نن ينيين النن ين ي  هننر مصننيرهم مجمننوالع، م كنند  أن مننا يجننري داخننل 

 "جر مة حر  ةكل المالاييس".الم  ال ة ال ور ة ل ف   ينيين 
 31/8/2016، قدس برس

 
لحصوله على لقب "صاحب أطول فترة ممارسة لمهنة المحاماة في  يدخل "غينيس" فلسطيني محام   .37

 العالم"
نا،  91دخل المحامو الف   ينو ق اد شحاد  الةال  من ال منر : ز نة األخرس،   يم  اي  -رام ،  عامع

اليا نية، لحصنول  ع ني لالن  "صناح  أ نول ق نر  ممار نة لممننة المحامنا  مو وعة "بينيس" لألرقام ال
 قو ال الم".

(، ةممار نة ممننة 1925 موز/ يولينو  13وبدأ المحامو شحاد ، وهو من مواليد مدينة الالدس المح  ة )
، إال أّننن  وة ننه  أحننداث النكةننة ال ننو شننمد ما ق  نن ين قننو  لننل ال ننام، ام ن ننة 1948المحامننا  عننام 

"بينيس" عن  وثيل مزاول   ل ممنة خ ل   ل الف ر ، واك فة ه وثيل ق ر  عم ن  قنو المحامنا   مو وعة
 من  ال ام ال ي ي ي  ح ي اليوم.

 31/8/2016، قدس برس
 

 مؤتمر "ماس" يوصي باعتماد سلسلة من السياسات وآليات التدخل للنهوض باالقتصاد .38
ر يننة جدينند  ل ق صنناد الف  نن ينو"، ونإلمنن  م منند  أكنند الهيننان الخ ننامو لمنن  مر "نحننو  ننالد أهننو قرحننة:

أةحاث ال يا اة االق صادية "ماس"، قو رام ،، أمس،  رور  اع ماد     ة منن ال يا ناة وآليناة 
ولفة الهيان إلي عدد  ال دخل، من أجل النموض ةاالق صاد الف   ينو قو المديين الالر   والم و م.

ال  ننا و م منا كوولوينناة، و شنمل ا نن   ل المنوامش الالانونيننة  منن ال يا ناة واآللينناة ال نو دعننا إلني
والفنية الم احة قو ا فال "ةار س االق صادي"، ل   فاد  الالصوى من النإلام ال جاري الالنالم، ل  وصنل 
إلنننني  الننننديراة دقيالننننة الح ياجنننناة ال ننننول الف  نننن ينية، و شننننجيع اال نننن يراد المةاشننننر، واال نننن فاد  مننننن 

 دول أخرى. اال فاقاة الموق ة مع
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كما حث ع ي ز اد  م احة األرا و الم ج ة والالاه ة ل   و ر، عهنر   نو ر ا  نار الالنانونو همند، 
زالة "الشيو "، و وحيد وا عناد   ال نيم األرا نو، داعينا ةالمالاهنل إلني  ال نيص    ميل ال  جيل وال  وية وا 

ر خندماة ال   نيم والرعاينة الفجواة االج ماعية عهر عمنل منمجنو "عهنر وزاري لمكاقحنة الفالنر و  نو 
الصحية، و  هيل قانون الحد األدني لألجور، و ال يص الفجواة الالانونية وال نموية هين المنا ل عهر 
نشننا  هيلننة  ن ننيل  شننمل الم   نناة المالد ننية كمرج يننة  ال وجنن  نحننو ال خ ننيم ا ق يمننو ال مركننزي وا 

 ة.ل  خ يم االق صادي واالج ماعو والهرامج الخاصة ةالمدين
جرا ا ن  هنو ال نه   وكان رليس الوزرا  د. رامو الحمد ،، أكد قو م  مل المن  مر، "أن االحن  ل وا 
الننرليس قننو إعاقننة ال م يننة ال نمويننة و  ننور االق صنناد ودخولنن  مجننددا قننو حالننة مننن الركننود، وال راجننع 

 الحاصل قو م دالة النمو، مع  راجع قو حجم اال  ثماراة المح ية والخارجية".
 1/9/2016، رام هللا، ماأليا

 
 أردوغان يصادق على اتفاقية المصالحة والتطبيع مع "إسرائيل" .39
 د. .أ: صادل الرليس ال ركو رج   ي  أردوبان ع ي ا فاقية المصالحة مع إ راليل. -  نهول ا

دى ومننن المالننرر أن  نمننو هنن ه اال فاقيننة ق ننر  الجمننود الده وما ننو هننين اله نندين وال ننو ا نن مرة ع نني منن
 .أمس ة  نواة و لل ح ةما أع ن ع ي الصفحة ا لك رونية الخاصة ةالرليس ال ركو، 

وبنندأة الفرقننة هننين اله نندين ال نن ين كانننا قننو ال نناهل ح يفننين وثيالننين عننندما اق حمننة قننواة خاصننة مننن 
"مننناقو مرمنننر " ال ركيننة ال نننو أرادة ك نننر الحصننار المفنننروض ع ننني   نن ح الةحر نننة ا  نننرالي ية  ننفينة

 عشر  موا نين أ رال. بز   من "أ  ول الحر ة" وق  وا  ق ا 
م ينننون دوالر   وي نننا ألهنننالو هننن ال   20وح ننن  اال فاقينننة ال نننو صنننادل ع يمنننا أردوبنننان ق ننني م دقنننع 

ال نننحايا ع ننني أن   خ ننني  ركينننا عنننن م حالنننة ال  نننكر ين ا  نننرالي يين الم نننور ين قنننو ق نننل األ نننرال 
 ق اليا.

 1/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 اإلسرائيلي ل مجلس األمن مسؤولياته للتصدي النتهاكات االحتاللحمّ  العربية تُ الدول جامعة  .41
هنيامين ن نياهو ال ي  ا  رالي يةنددة الجام ة ال ربية أمس، ههيان رليس الحكومة : ع   المشمراوي 

ل ربية قو هيان أكد ع ي ا  مرار ال و ع قو  يا ة اال  ي ان قو الالدس الشرقية. وحم ة الجام ة ا
، و ننرور  ال مننل الجنناد  نفننا  ا  ننرالي يةلمننا، مج ننس األمننن النندولو م نن وليا   ل  صنندي ل ن ماكنناة 
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قرارا ننننن  وقواعننننند الالنننننانون الننننندولو  نمنننننا  االحننننن  ل و فكينننننل اال ننننن ي ان ا  نننننرالي و و مكنننننين الدولنننننة 
 .الف   ينية من ا  ال لما ل حاليل ال  م ال ادل والشامل قو المن الة

 1/9/2016االتحاد، أبو ظبي، 
 

 مليون دوالر 655السلطة الفلسطينية  بتغريم محكمة أمريكية تبطل حكما   .41
حكمنا يال نو ةنون  ندقع ال ن  ة  األرب نا أة  ة محكمة اال  لنا، قو نيو نورل :  .،أ. –نيو ورل 

دا اة  نم ار كاهمنا م يون دوالر ع ي خ فية   ة اع  655الف   ينية ومنإلمة ال حر ر الف   ينية مه   
 خرون.آوجرح  أمر كيون وق ل قيما  إ راليلقو  2004و 2002هين عامو 
المحكمنة ال نو ا خنن ة  أن ال نل منن  نوثير   نل االع ندا اة، اع هنرة محكمنة اال ن لنا،  أنومنن دون 

 لم يكن من اخ صاصما النإلر قو ه ه الال ية. 2015قو شةاط/قهراير  ا دانةقرار 
 1/9/2016الرأي، عمَّان، 

 
 غضب بعد إزالة الضفة والقطاع من خرائط جوجل .42

خدمة الخرالم  "جوجلا ن رنة "محرل الةحث الرلي و ع ي شةكة إ  ل من  : النا الإلاهر -ان عمن 
 األمنننرع ننني خر  نننة ق  ننن ين دون  كنننر ا نننم ق  ننن ين. هننن ا  إ نننراليلو نننع "جوجنننل" ا نننم  2005قنننو 
ة ننندما كاننننة  "اليو ينننو "اصنننل االج مننناعو وع ننني حننندث موجنننة منننن ال  ننن  مننن خرا ع ننني مواقنننع ال و أ

 أي ننا إزال ممنناو ننم إ ننراليل، جاننن  ا ننم  إلننيالخننرالم  ا مننا   ننع ا ننم )ال ننفة ال ربيننة وق ننا  بننز ( 
وجود لف   ين ع ي ه ه الخرالم ال المية وال و ي  ع ع يما نحنو م ينار منن  أيم خرا ق م ي د هنالل 

  ينرا قنو  ر النة  مثينل دولنة  "جوجنل"الم الخاصنة ةشنركة خدمنة الخنر  وأإلمنرة .أ نهوعياالم  خدمين 
جان   إليا م ال فة ال ربية وق ا  بز  من الخر  ة  هعل ا ق   ين ع ي الخر  ة لف ر  من الوقة 

 ا  نننرالي يةالمننندن  إإلمننناروةالمالاهنننل  ،المننندن الف  ننن ينية أل نننما ق ننن  عنننن  م نننما  إ نننراليل،ا نننم 
 الخرالم ك ية. الرلي ية وا  ة اد ا م ق   ين عن

 1/9/2016الرأي، عمَّان، 

 
 تل أبيب وليس القدس عاصمة "إسرائيل" بأطلس تشيكي جديد .43

قنننال المرا نننل ال يا نننو لصنننحيفة يننندي وة أحروننننوة "إي منننار آيخننننر" إن جممور نننة ال شنننيل   صننندر 
، عالنن  مننن الالنندس هنندالع  "إ راليلن"أ   ننا ج راقيننا جدينندا ل خننرالم يإلمننر قينن  مدينننة  ننل أهينن  عاصننمة لنن
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 نن وط مار نن ما ال ننفار  الف  نن ينية قننو ال شننيل  نند ك ننا  ج راقيننا ةمننناهج المنندارس األ ا ننية قننو 
 الة د، و إلمر قي  الالدس عاصمة   راليل.

وقد دقع اح جا" الف   ينيين وز ر ال ربية وال   يم ال شنيكو  صندار قنرار ه صنو   األمنر، منع ال  نم 
قننو الالننار  األوروبيننة، حيننث   هننة الننوزار   "إ ننراليل"صننداقة مننع ةننون ال شننيل    هننر مننن النندول األكثننر 

ال قعنمننا "إ راليلن"ال شننيكية مننن شننركة "شننوكارة" ال ننو  صنندر األ  ننس   ننديل الم  ومننة الخاصننة هنن ، وا 
   فالد م  حالا ما المالية من الوزار .

 31/8/2016الجزيرة نت، الدوحة، 
 

 دولتينالحل مشروع  أساسيض بشكل يقوّ  رات المستعموتوسيع  األراضيمصادرة  :كييمسؤول أمر  .44
الينوم المواقالنة  ا  نرالي يةالحكومنة  إعن ننحن ق النون ل  اينة منن "كو  قال م  ول أمر : أحمد رم ان

هنن ا ال و ننيع الكهيننر " أن وأ ننا،. "وحنند   ننكنية قننو ال ننفة ال ربيننة 500مننن  أكثننرع نني خ ننم لهنننا  
 أن، مشيراع إلني " نفي  الحل الالالم ع ي دول ين  مكانيةايداع ل م  و ناة يشكل  مديداع خ يراع جداع وم ز 

 األوروبنننوالم حننند  واال حننناد  األمنننم نننناقض  وصنننياة ال جننننة الرباعينننة ال نننو   نننم  إ نننراليل صنننرقاة 
 ورو يا والوالياة الم حد .
 أن إاللهننننا  الثالنننة،  "ا خنننا  خ نننواة مفيننند " إلنننيوالف  ننن ينيين  "إ نننراليل"ودعنننة واشنننن ن والرباعينننة 

 ال، الوحداة ال كنية الجديد .آزادة من هنا   إ راليل
رج نننو ع ننني المواقنننع بينننر  ةنننوثروقنننال الم ننن ول "نحنننن منزعجنننون ةشنننكل خننناص منننن  يا نننة المواقالنننة 

"ه ه ال يا ناة منحنة الحكومنة ال نو   أن وأ ا،الالانونية والوحداة اال  ي انية بير المرخصة". 
ا نع ة ر النة جديند  وربمنا  كنون بينر محندود ". و ناةع "وكمنا ل و نيع النشناط اال ن ي انو الو  األخ ر

ةشنكل منمجنو، و و نيع الم ن و ناة  األرا نو الر ر ال جننة الرباعينة، قننحن ق النون منن مصنادر   أكد
اح مننناالة الحنننل الالنننالم ع ننني  أ ا نننوهننن ا "يالنننوض ةشنننكل  أنوحننن ر منننن  الشنننرعية ع يمنننا". وا  نننفا 

 حد  واالح  ل والنزا  الدالم".دول ين، و مدد ه ر يخ واقع الدولة الوا
 1/9/2016المستقبل، بيروت، 

 
 بريطانيا تدعو "إسرائيل" لوقف سياسة الهدم وطرد الفلسطينيين من منازلهم .45

لننندن: دعننا الالنصننل الهر  ننانو ال ننام قننو الالنندس د. ألي نن ر مكفيننل ال نن  اة ا  ننرالي ية لوقنن   يا ننة 
وقننال مكفيننل قننو  صننر م نشننره مركننز ا عنن م  نو النندولو.المنندمم ألنمننا  شننكل ان ماكننا ل الننانون ا ن ننا

إن "المم كننة الم حنند   نندين عم ينناة المنندم  ،وال واصننل ا ق يمننو ال نناةع ل حكومننة الهر  انيننة ومالننره دهننو
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حينننث   نننه  عم يننناة المننندم و نننرد ، ا  نننرالي ية ل مم  كننناة الف  ننن ينية الم ننن مر  منننن قهنننل ال ننن  اة
 كمننا أنمننا   ننر ة م يننة ال نن م وقننو كننل، ال داعننو لمننا ل ف  نن ينيين الف  نن ينيين مننن منننازلمم م انننا 

    ارض مع الالانون ا ن انو الدولو". إال اال  ثنالية منما  –األحوال 
وقال مكفيل: " ن  مر قو دعم الف   ينيين ال ين يواجمون خ ر هدم مم  كا مم أو ال رد من خ ل 

قننننو النإلننننام الالننننانونو  قننننراد ع نننني  حنننندي هنننن ه الالننننراراةهرنننننامج الم نننناعد  الالانونيننننة النننن ي ي نننناعد األ
 ا  رالي و".

 1/9/2016الشرق األوسط، لندن، 
 

 كاغ تلتقي المشنوق: ال توطين لالجئين .46
أع نة ممث ة األمنين ال نام لألمنم الم حند  قنو لهننان  ني ر د كناغ عنن ا ن  داد المج منع الندولو ل النديم 

 ية ال هنانية من أجل الم اهمة قو إنجاح االن خاةاة النياهية.كل م اعد   النية ولوج  ية لوزار  الداخ 
وحول م  مر ال جلين قو نيو نورل من صن  الشنمر الحنالو، لف نة كناغ االن ةناه إلني أن "كنل األورال 

 65ن الم حد    الج ا  ار ال ام لمشك ة ال جلين قو ال الم وال ين ينناهز عنددهم الن األممال و أعّد ما 
 إلني إشنار "ال   ننو لهننان والننازحين قين   حديندا أو ةالمةاشنر، قنو  أنماوشددة ع ي  م يون شخص"،
 المالصود مو و   و ين ال جلين". أننفو ما أشيع 

 1/9/2016السفير، بيروت، 
 

 مسؤول روسي كبير يبحث في تل أبيب عقد لقاء بين عباس ونتنياهو .47
 وما و رو و، أن م  والع رقي ا قو خارجية أكد مصدر ده: ز نة األخرس، إيما  ال ي ي -الناصر  

ة ده  يزور  ل أهي  خ ل األيام الال ي ة الالادمة لمناقشة إمكانية عالد لالا  هين رليس ال   ة محمود 
 عةاس ورليس وزرا  االح  ل اال رالي و هنيامين ن نياهو.

نالنن  وز ننر خارجيننة  ونال ننة ا  اعننة ال هر ننة، يننوم األرب ننا ، عننن مصنندر ده وما ننو رو ننو قولنن  "إن
رو نننيا، ميخالينننل هوبننندانو،،  نننيزور إ نننراليل األ نننهو  الالنننادم ل ج منننا  منننع رلنننيس النننوزرا  هنينننامين 

 ن نياهو".
 وأ اقة "أن الةحث  ي ناول إمكانية عالد لالا  هين ن نياهو وعةاس قو ال اصمة الرو ية قر ةا".

 31/8/2016، قدس برس
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 "المصالحة" الفتحاوية الداخلية .48
 أحمد جميل عزم د.

ةاَة مو و  "المصالحة" داخل حركة "ق م" الف   ينية، مو وعا إق يميا، وربما دوليا. لكن ال  ال 
 ال ال : هل المو و  م ثر حالاع أو ممم داخل حركة "ق م"، أو ع ي الم  وى الش هو؟
إع مية وا  ة قو هيان صدر ع ي نحو مفاجئ ةا م ال جنة المركز ة لحركة "ق م"، ولم يحَظ ه   ية 

ح ي جرى  كره قو الالمة المصر ة األردنية، ال و عالدة قو الالاهر ، األ هو  الما و، جا  "إن 
حركة ق م وهو  ز، شمدا ها يوميا، و  الج جرحاها و   ي لإلقرا" عن أ راها، واأل رى كاقة، 

جرالما قو موعدها المحدد. و  ع ي ه ا األ اس ل  كد  صميمما ع ي إنجاح االن خاةاة المح ية وا 
 دعو أهنا ها وكوادرها كاقة ل  ز ز وحد مم و  ا دهم و  امنمم، وال  الو عن الخاص ل  ام. 
و  كد ع ي أن أ رها وم   ا ما مف وحة أمام جميع أهنالما ل   امل مع المشاكل وال الةاة كاقة، وةما 

 يشمل أصحا  ال إل ماة ال ين ا خ ة ةحالمم إجرا اة عالاهية".
ة المصر ة األردنية،  ناق ة وكاالة األنةا  أن الم ل عهد، الثانو، والرليس عهدالف اح وقو الالم

ال ي و، أعربا عن " الديرهما ل رليس الف   ينو محمود عةاس ال  جاه   لدعو  لّم الشمل 
صدار ال جنة المركز ة لحركة ق م هياناع ل  وكيد ع ي دعو ما  عاد  أهنالما  حة م إل ة الف   ينو، وا 

الحركة، ةما يخدم الال ية الف   ينية والو ع الداخ و الف   ينو ةشكل عام، خاصة قو إلل 
المرح ة الدقيالة ال و  مر هما الال ية الف   ينية قو الوقة الراهن، وال و       وحد  الص  ودعم 

 الالوى الم  دلة لمواجمة ا رها  ال ي ي انو من  ال الم".
ن ل األمم الم حد  ل   م قو الشرل األو م نيكوالي م دينو،، ك   وصل االه مام ةاألمر أّن م

ع ي ح اة  ع ي " و  ر": "إن قرار "ق م" لّم شمل الحركة، خ و  مممة ل ميلة األر ية ل مصالحة 
 والوحد  الو نية".

هنال قر ياة  حاول  ف ير ه ا االه مام الدولو ةال ية خ ، داخل حركة "ق م"،   ه  إلي 
عن  رور   وحيد الحركة ل مان ا  مرارها وحيو  ما، وربما  ميل ما ةح   ة ض اآلرا   الحديث

 لمواجمة حركة "حماس". والواقع أّن ه ه مجرد  كمناة. 
الحديث عن المصالحة قو "ق م" ال ي دو كون  خاصا ة ود  الاليادي ال اهل قو الحركة محمد 

 ،  شو ةوّن األمر هو "وحد  الحركة"، و"وحد  دح ن. لكن الصي ة ال و يجري هما  داول األنةا
و نية"، وه ه الصي ة  ف رض  مناع أّن هنال انال اما حالياليا ع ي م  وى الشار  أو ع ي األقل 

 "الشار  الف حاوي"، ة ه  دح ن. 
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عم يا، هنال  ف يران ممكنان لم ا االه مام ةال ية دح ن. األول، قر ية أن  يمثل قو  ش هية، 
. والثانو، اق راض أن عود   ل م هخ ال يا و الف   ينو مممة، ألن  قادر ع ي ال وثير قو و نإليمية

 ة ض الالراراة وال يا اة. 
ع ي األرض، ال  وجد م شراة كاقية أّن دح ن يم ل قو  حاليالية، ش هياع و نإليمياع. قمو، أوالع، ال 

د  ه  ل  ير خ ف  أل ةا   يا يةم وال يم ل هرنامجاع  يا ياع مخ  فاع عن حركة "ق م"، ل لل ال يوج
يوجد من  رل حركة "ق م" ان صاراع ل ، هل إن المر ة ين ة  جرى "عالاهمم" من قهل الحركة، و  ر وا 
لما أشار إلي  هيان "ق م" )إجرا اة عالاهية(. وعدد من ين هل ع يمم ما جا  قو هيان الحركة ال 

ار لمم، ولكن األعداد  ةالي محدود (. أّما النال ة شخصا ) ة ا ه ا ال ي  و وجود أنص 14ي جاوز 
الثانية، و    ل ةالو  دح ن وقدر   المف ر ة ع ي إدار  م فاة مخ  فة، من مثل ممماة أمنية، أو 
ح ي ان خاهية و يا ية، قكل ال جار  أثه ة   ف  قو ه ا المجال. إ   ي رة "حماس" ع ي بز  

نال، عندما كان هو الرجل الالوي قو بز م وخ رة "ق م" وأخرجة األجمز  األمنية الر مية من ه
االن خاةاة وهو قو   ي ة الالياد  الف   ينية. وا  ا كان جزٌ  من ال صو ة لحركة "حماس"، ال ام 

، قد جا  عالاةاع لف م و ر الة إدار ما ل    ة الف   ينية ول م فاة ال يا ة وا دار ة، قعّن دح ن 2006
   ا وقالدا، ومفاو ا وم  وال عن إع م حركة "ق م". والمشاكل كان قو ص   كل  لل، م

الحاليالية لف م م ص ة ةومور  نإليمية، وةالهرنامج ال يا و، وال  قة الم الد  هين ال   ة والحركة، 
 و وى  لل. 

ل ل ال ه  نجاح دح ن قو  رو ج أّن وجوده ممم ويصنع   ييرا ع ي األرض، أو قو الم  وى 
 يا ية إ ا عاد ل مشمد الف   ينو. والمواق  ال 

 ال يوجد م شر أن الشار  الف   ينو أو حركة "ق م" منال مان حالا، ة ه  دح ن.
 1/9/2016الغد، عّمان، 

 

 : وعود خّلبية وجدية موؤودةالفلسطينيةالمصالحة  .49
 ماجد الّشيخ 

س( يكش  حد  ما قيل عن أ ةا   فجير المحادثاة هين  رقو االنال ام الف   ينو )ق م وحما
الخ ، المزمن، من  اه دأة جوالة المحادثاة المكوكية هين ال رقين، وقو عدد من ال واصم 
ال ربية، ممن لم     ع أي منما إلزام أي من ال رقين ةالحفاظ ع ي عمده ووعده ةوال يفشل 

عاة، وعود  المحادثاة، هل ووص ة األمور حد أدا  َقَ م جرى النكث ة  لدى م ادر  مواقع االج ما
أ را، "الحوار ال صالحو" كل من حيث أ ي، ل  ود النرج ية الفصال ية والفلوية ل كون  يد  أحكام 



 
 
 
 

 

 31 ص             4038 العدد:        1/9/2016 خميسال التاريخ: 

                                    

ال   وية الةارز  والم خفية الم  ند  إلي أجنداة بير و نية، ةالدر ا  نادها إلي جدل المال وال   ة 
ق يمية ودولية،   حكم هم ه من جمة، ومن جمة أخرى ةا  نادها إلي    اة أمر ونمو إ رالي ية و  ا 

 الن ةة أو   ل، ة رقو االنال ام وبةالية األ را، ةال ة ية.
وكما كان األمر من  الهداية، عادة ال رل الم دود  ل ج د عوالل مممة أمام ال الدم قو أهرز م فاة 
ل االنال ام وما  كّون ع ي حواقما، وما أ ي  إليما من مصالم زبالنية خاصة ةكل  ر،م من قهي

م فاة موإلفو )حركة حماس( ال اةالين، وم   المج س ال شر  و، إ اقة إلي هرنامج الحكومة 
الماله ة ال و يف رض أن  كون حكومة وحد  و نية وجهموية وا  ة، ال   مم حل أي قصيل ةون 

 ي مثل قيما، وقالاع لن   ح وره وقاع ي  .
ن خاةاة، كمآل أخير ل خرو" من عنل وا  ا كان من ال   يم وال ة يم الالول ةاالح كام إلي اال

زجاجة االنال ام، وا عاد   ر ي  أو ا  النإلام ال يا و، قو ا جاه ا   اد  الوحد  الو نية الجهموية 
لالوى الحركة الو نية قو إ ارها الو نو الجامع، يةالي إ ار ال  " الرليس وأهرز الم ثراة ال و 

ح  ل )إ راليل( ك امل أول ي  فيد أيما إقاد  من  منع الوصول إلي ال  "،   محور قو كيان اال
ا  ا يل االنال ام وةالا  الف   ينيين مشر مين بير موحدين، قيما عوامل إق يمية ودولية أخرى   مل 
ع ي إةالا  الف   ينيين قو  اة الدالر  ال و   مناها إ راليل، كنو  من اال  ثمار ال يا و قو أزماة 

 المن الة.
ل ع ي مهدأ إجرا  االن خاةاة اله دية والمح ية قو  شر ن األول )اك وبر( المالهل، إال وع ي ربم اال فا

أن الوصول إلي   ل المح ة، ي  ر   الكثير من ال الةاة والم وقاة ال ا ية، وكون أمر المواقالة 
ع ي إجرالما كان م  رعاع، وقد  م ع ي عجل، األمر ال ي يف ر ال ديد من أشكال الصرا  هين 

و الخ ، األ اس قو ال احة الف   ينية، ع ي ربم ا فال  نإليماة الي ار الخم ة ع ي  رق
 شكيل قوالم موحد ، قو وقة أع نة حركة "الجماد" رق ما المشاركة قو االن خاةاة، و لل ع ي 
قاعد  "أن االن خاةاة اله دية، ع ي أهمي ما، لي ة هو المدخل المنا   أو الو ي ة المرجو  ل خرو" 

ن الموزل الو نو الف   ينو الراهن ال ي ي  مل يوماع ة د يوم". ورأة "إن الدعو  إلي إجرا  ه ه م
االن خاةاة، ةما  حم   من أة اد  يا ية،  شكل، هرأينا، هروةاع من ا  حالال إعاد  هنا  المشرو  

 الو نو الف   ينو وقل إ  را يجية جديد  وشام ة.
   ينو ةشالي ، هل ةكل مكونا   الفصال ية، هو  ال ال وا   أخ ر من  لل ما يك ن  الو ع الف

المكشو، والمف وح مع ال ك م ع ي  هي ة المواق  ال و لم ي د ش  ما الشابل ال مل ع ي ا   اد  
الوحد  الو نية، ةالدر ما يجري   ويع   ل المواق  ل ير مص حة الو ع الو نو ال ام والنإلام 

كثير  قو النمر الف   ينو،   يرة و هدلة مراراع، ولم ي د قو ا مكان ال يا و ةشالي ، قالد جرة مياه 
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ا   اد  ال ي ر  وال حكم ح ي ةمكوناة ال ر، الواحد، ن يجة المصالم النرج ية واألنانية ال و ةاة 
 يح كم إليما األقراد ع ي جانهو االنال ام، وجّرة م ما أق اماع وا  ة من ةالية أ را، ال مل الو نو.

و ع كم ا، كي  يمكن ا   اد   ي ر  المجمو  والكل الف   ينو وان إلام  قو ا  ار  قو إلل
الو نو ال ام، خصوصاع أن  يشمد  ف خاة كانة ال امل الرليس قو منع قيام ان فا ة ثالثة، كما 
كانة داق اع من الدواقع ال و لم   اهم قو ا  مرار المةة الش هية، وال عم ة ع ي ان إلام مالاومة 

هية،  الما جرى رق ما ك فظ ش اري، هدي ع لش ار الكفاح الم  م ال ي جرى إ الا   نإلر اع ش 
وعم ياع، من دون  ف يل أي عوامل  ا ية، أو  ميلة أي عوامل مو وعية، كهدالل ل و ع الراهن، 
  حيث  جد الحركة الو نية الف   ينية  ا ما قي  مالصية ومة د  عن حال ال حرر الو نو ال ي كان 
من  ان  ق ما قو من ص  ال  يناة وح ي  وقيع ا فال أو  وم ق  هو ك هة   و  ما ال يا ية 

 و  مما المومول، وال هو ان صرة ةش اراة "المالاومة والممان ة".
لكل ه ا، ما عاد ممكناع الرهان ع ي المز د من جوالة "الحوار ال صالحو" ألن الم  و  خ واة 

نية جهموية   يد الكل الف   ينو  حة راية من أهرز  ما ما الكفاح عم ية ال   اد  وحد  و 
ال حرري، هدل ه ا ال هث ال   وي ةوقدار الش   الف   ينو، وال    و ع ي مالدرا  ، ولمصالم 
أجنداة إق يمية   مل ع ي ز" ش وبنا قو أ ون مصالحما الخاصة الم  ونة، والم وثة ة ديد من الف ن 

. قعلي م ي يةالي الو ع الف   ينو رهين ا  ثمار اآلخر ن، و وإليف  وال    ع ي ال الفية والم ههية
  ناق ا   ال و يهدو أنما ةا ة  ناحر ة؟

 1/9/2016الحياة، لندن، 

 
 المقاطعة فرسانطابور  .51

 ة ض الدول األوروبية ال و    د ال  م والديمالرا ية  الوم ه مو ل منإلماة مالا  ة إ راليل
 النا دكمان

م يون دوالر( الدار  حالول االن ان والالانون  600م يين كورونا ) 5نحة حكومة النرو ج مه   لالد م
الدولو قو رام ،. كان يمكن أن  كون ه ه م اهمة مةاركة لوال م  ولية ه ا الج م عن  مو ل 

 جماة م ادية   راليل  ر د     ة وجود إ راليل كدولة يمودية وديمالرا ية.
مش ركا مع  2016ن ان والالانون الدولو هو عم يا جماز  مو ل، كان ح ي حز ران ادار  حالول اال

اربع حكوماة اوروبية هو هولند  والدانمارل و وي را وال و د. ه ه الحكوماة، ةما قو  لل صاحةة 
 جل حالول االن ان ال و ان مة ل مالا  ة، النرو ج، هو صديالة   راليل و   د الاليم الديمالرا ية 

االن ان. وه ا هو ةال ةم  ه  ال ناقض الناشو ، حيث  شير الم  ياة إلي م اهمة  وحالول 



 
 
 
 

 

 33 ص             4038 العدد:        1/9/2016 خميسال التاريخ: 

                                    

قو الملة من ميزاني   لحركة الن "هو.دي.اس" )مالا  ة،  ح  ا  ثماراة  56جماز ال مو ل هن 
وعالوةاة(. ق ما ا إ ا  منم الدول ال و  رقع ش ار الدول ال امية االموال ألهدا،  هدو جمي ة، لكنما 

ف ل   مم قو الحم ة المناه ة   راليل وال  امية، ال أقل من  لل. االجاةة ع ي  لل هو ةال
عدم وجود رقاةة ع ي االموال. لم ا ال يمكن االك فا  هعع ا  الميزانياة ل مشار ع والمنإلماة ال و 
ل  هدو أ ما ها جمي ة. من واج  الحكوماة ال و    خدم اموال داق و ال رال  أن  فحص ةشك

جيد ما ال ي ُيف ل ةالمال وا ا كان يصل ةالف ل إلي االهدا، االيجاهية. خ قا ل  مو ل ال ي ي  ي 
من اموال داق و ال رال  قو اوروةا لمشار ع مخ  فة مثل مشار ع  حاليل ال  م وعدم ال ن ، قان 

حن ن وقع الحديث ه ه المر  يدور عن  مو ل ي مم هوجود ونشاط منإلماة مناه ة   راليل. ون
من الحكوماة االجنهية، ةما قو  لل حكومة النرو ج، أن  ح ر قو كل ما ي   ل ةمنم االموال ال و 
يكون هدقما جيدا، ولكنما  صل إلي جماعاة   مل خ قا لم ه االهدا،، ال  يما ع ي خ فية 

منإلمة ال الار ر االخير  حول ا  خدام اموال الم اعداة ا ن انية لمنإلمة "وورلد قيجن" و 
"يو.ان.دي.هو" ال اة ة ل مم الم حد ، وال و أع ية لمنإلمة حماس ا رهاهية. ةال ةع إرها  الن 
"هو.دي.اس" مخ   ، لكن الالا م المش رل هو عدم الرقاةة ع ي االموال ال و ي م اع ا ها 

 ل منإلماة المخ  فة قو ا ار الصرا  ال ربو ا  رالي و.
حم ة المالا  ة، ومن المفروض اآلن اجرا  حم ة اح جا"  د  حكومة إ راليل هدأة قو مواجمة

اال  ثمار قو المنإلماة ال  امية والمنإلماة ال و    ي إلي الال ا  ع ي الدولة. إن ه ه الدول 
الخم ة   ارض ه ا االمر أص . قو ة ض الدول االوروبية  م  رح مو و   مو ل المنإلماة ال و 

اي ا، ع ي هرنامج عمل الجممور. داق و ال رال  قو النرو ج لن ال  ر د ال  م، هل هو   ر ة  
 يكونوا   دا  عند م رقة أن اموالمم    ثمر قو اهدا،  ناقض قيممم.

 31/8/2016إ راليل اليوم 
 1/9/2016القدس العربي، لندن، 

 

 تتفّتت إلى دويالت متناحرة العربيةالدول  .51
 د. إدي كوهين 

دوماع ع ي  رديد الزمة قحواها أن الصماينة يحاولون ةال  اون مع درجة ماكينة ا ع م ال ربو 
الوالياة الم حد   ف ية الدول ال ربية و ال يمما ة ية اال  ي   ع ي خيراة من الة الشرل األو م 

 ومواردها. 
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كما يمكن اآلن أي اع م اة ة الكثير من مالاالة الرأي قو الصحاقة ال ربية ال و   مم إ راليل 
 قو ه ه الم امر .  ةال  و 

لكن من عجال  األقدار أن ال ر  أنف مم هم ال ين شرعوا خ ل ال نواة األخير  قو عم ية  دهور 
و ف ية يمكن اق راض أنما   ن مو ه ال يم ة ض الدول ال ربية إلي عد  دول، ما  ي دي إلي نشو  

لي أن   خ  من الة الشرل األو م شك ع  جديداع  ي زمما  نواة  كياناة جديد  قو من ال نا، وا 
  و  ة. 

ي مثل أحد إ الا اة "الربيع ال ربو" قو أن  عّمل ال مزل قو المج مع ال ربو ووّ ع هو  الشالال هين 
 الم دينين وال  مانيين، وبين رجاالة الدولة والالوميين الم  رقين، وةال وكيد هين ال ّنة والشي ة. 

الم واص ة قو ة ض الدول  و،   دي إلي  ال يمما  إن الصراعاة ال و  وّلدة من عمل النزاعاة
قو نماية الم ا،  ةالاع ل الديراة خهرا  قو ال الم ال ربو، وةح   المزا" ال ام المن كس قو 

 المدوناة وو الل ا ع م ال و   الج المو و . 
أية  صحيم أنما  الديراة قح  ، لكن أصةم من الم رو، أن الشرل األو م بدا ل زاع مثيراع  هدو

 محاولة ل  كمن ةمصيره أكثر إثار  قو حد  ا ما. 
لي نشو   لنهدأ ةمصر: أق ي عزل الرليس محمد مر و إلي قيام    ة دك ا ور ة قو ه ا اله د، وا 
صراعاة قو  هين "ا خوان الم  مين" من جمة وم   ة الدولة الر مية من جمة أخرى، قو إلل 

هنال، أي األقةاط )الم يحيين(، ال ين يدق ون ع ي الدوام  االع دا اة الم  مر  ع ي أهنا  األق ية
ثمن الكراهية وال نصر ة. وقيا اع ع ي الو ع الراهن يهدو أن   ييراة كهير  وعميالة  و،  حدث قو 
مصر. وبدعم و شجيع من    اة الدولة الر مية قو مصر، هنال اليوم موجة هجر    هية، 

  ة ا ثنية األص ية من شة  جز ر   ينا  إلي داخل مصر.  ران فير حاليالو، ل وي األصول المصر 
نما منا ل ع كر ة قالم.   وليس قو  ينا  أي رمز من رموز الدولة ال يادية وا 

إن من ي ي ر ويحكم هنال كيانان اثنان قالم ال بير: "والية  ينا " و"أنصار هية المالدس". و هدو 
   ينيين. و ي  رض األقةاط إلي حم ة  مجير أن مصر  نازلة عن  ينا  ال و   خ ع ل ي ر  الف

) ران فير( ةا جاه من الة م روح قو بر  اله د حيث يش ري م يحيون كثيرون م احاة من 
 األرا و هنال. 

شةاط ال ين حاربوا  17وكما يهدو  ي م  ال يم ليهيا أي اع إلي ث ثة كياناة:  و، ي  ولو م  دو ثور  
ال ربو من اله د، وي  ولو الجنرال خ يفة حف ر ال ي يحار   نإلام م ّمر الال اقو ع ي الجز 

الم  مين الم  رقين ع ي الجز  الشرقو من ، هينما يالع الجز  الجنوبو من   حة  ي ر  عشراة 
 الالةالل الهدوية حيث من الم وقع أن ياليموا قي  دولة الالةالل. 
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الر ةاع، قا يرانيون هدعم من "حز  ،" وأصةحة الدولة ال هنانية مال مة ق  ياع هل مش ولة  ماماع  
يحولون دون ان خا  رليس م يحو مارونو يحإلي هعجما   ام من جان  الش  ، وقو الوقة عين  
 ّ ج  األمور نحو و ع الجنو   حة  ي ر  حز  ،، قيما يدير الدروز حيا مم قو المنا ل 

ي المن الة المم د  من شرل هيروة ح ي الجه ية ك اد مم من  ملاة ال نين، وي ي ر الم يحيون ع 
  راه س، هينما ي ي ر ال ّنة ع ي  راه س وأجزا  وا  ة من ال اصمة.   

و ياليم ال  و ون ومناصروهم من الشي ة دول مم الخاصة قو  ور ة قو محيم  ر وس، هينما 
كردية   صل ي ي ر ال ّنة ع ي ح   وياليمون دول مم قيما، و الوم قو الشمال قو الالامش و دولة 

  يا ياع وج راقياع مع جممور ة كرد  ان. 
وقو إثر انميار نإلام صدام ح ين وخرو" الوالياة الم حد  من ال رال،  فجرة النزاعاة وصراعاة 
الالو  هين ال ّنة والشي ة ال ين ي  اّلون الدعم من إيران. قو شمال اله د، قو إق يم كرد  ان ن أربيل ن 

جممور ة( كردية. و  الام دولة الشي ة قو من الة الةصر ، هينما ي  ولو   الام كما أشرنا دولة )
 الم  مون ال نة ع ي ال اصمة ة داد وع ي الموصل والف وجة. 

أما ال ودان واليمن قالد  م  ال يممما قو الما و  وا  الة يد من  أو الالر  . قفو جنو  ال ودان 
شمال  حة  ي ر  عمر الةشير، قيما   حدث أقيمة جممور ة عاصم ما مدينة جوةا، هينما ةالو ال

األنةا  اليوم عن اح مال قيام دولة ثالثة قو إق يم دارقور. واليمن هو الدولة ال و كانة مال مة  وال 
. أما اليوم وقو إثر قشل الثور ، قالد ا   ل الحوثيون 1990عشراة ال نواة ثم جرى  وحيدها  نة 
 يا و  قامة كيان يمنو شي و قو جنو  اله د. أما ال ّنة ه وجي  ودعم إيرانيين حالة الفراغ ال

ق يةالون قو المنا ل الشمالية قر هين من الجار  الم اِند  ال ربية ال  ودية، ال و دعمة النإلام 
 اليمنو قو صراع   د الحوثيين. 

  الرار قو  نة. لالد أثهة الواقع أن اال 20لم  كن ه ه أحوال الشرل األو م ال و  خي ناها من  نحو 
 الشرل األو م ة يد المنال. أما النماية قَمن ي   يع  وق ما؟

 
 عن "إ راليل اليوم"

  1/9/2016األيام، رام هللا، 
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 احذروا التنقل .52
 ة ه  م ام ة الجنود ل ف   ينيين قو الحواجز ي نازلون عن ال جول قو و نمم المال ع األوصال

 عميره هاس
من اعمارهم، يخرجون  50و 60و 55الامة وواحد قصير الالامة، قو جيل ث ثة أصدقا ، اثنان  وال ال

قو كل يوم جم ة قو جولة ةالدراجاة النار ة. ال فة ال ربية ن مكان  كنمم ن ص ير . ةا  ثنا  
الم  و ناة وم  كراة الجيش واليناهيع وةاقو المنا ل ال و    الما إ راليل قو وجممم، قان ال فة 

ال نماية لألماكن الجيد  ال و يكش فما الث ثة، وال رل الم روقة م يلة  ال ربية أص ر. ولكن
ةالم امراة اي ا. قو زاوية يوم الجم ة الما و كانوا  ي نازلون. ث ثة ايام ة د  لل، عندما ا ص وا 
لي حدثوا، كانوا ما يزالون خالفين. خصوصا اثنان منمم. ه ه الزاوية ع ي شكل موقع ع كري هين 

يهرود و  واد قو شرقو رام ، قامة ةصنع ال ناو ن: جندي قام هع  ل النار وق ل اياد حامد قر  و 
  نة(. والشر ة ال  كر ة  الوم ةال حاليل والجندي يش ة  ة  ةاالهمال. 38من قر ة   واد )

قهل ة ع  اعاة من ال  ه  ةاالهمال قو موة حامد  وق  االصدقا  الث ثة قو   ل النال ة 
 )ال ن ر، إ ا كان الجنود هم نفس الجنود(. ةال ةم

 60ال اعة ال اشر  والنص  صةاحا.  اقروا إلي أر حا )قو ه ا الجو الحار؟ إنمم مجانين(. شار  
الوا ع ال ي ي اقر قي  ا  رالي يون ن من خ فمم. ال ر ل ال يالة  ربم هين الالرى الف   ينية. الث ثة 

الوا هجندي إ رالي و أو اثنين. وقد اك شفوا م خرا أن الركو  ع ي من مواليد ال فة ال ربية وقد ال 
الدراجة النار ة يخر" احيانا ال نصر االن انو أو االن انو الرجولو ن الصهيانو لدى ة ض الجنود. 
االه مام ةالدراجة النار ة يج  مم ل حإلة يخ  ون الزي ال  كري و  ركون   حمم وجم مم الم ادي 

 ل ف   ينيين.
كن يوم الجم ة الما و. من  ال حإلة االولي  صر، الجنود ةشكل هجومو وقظ، كما قال عمر ول

من عمره. قهل ان شار نةو ق ل الجنود قو ه ا المكان شخصا بير م  م،  حدث  55وهو  اجر يه   
الث ثة قيما هينمم عن أنمم ش روا ةالخ ر ع ي حيا مم. وعندما ق م أحد الجنود صندول الدراجة 

حث قي ، ا  مر اآلخر قو  وجي    ح  لرأس صاح  الدراجة ع ي م اقة قصير  جدا  ه   وة
نص  م ر. وقام جندي ثالث ه صو ر ة اقاة الموية ورقم رخصة الدراجة. و رل الجندي ال ي 
قحص الصندول مف وحا وان الل إلي رقع ب ا  المحرل وال ف يش هنال، وما زالة الهندقية مصوةة 

 إلي الرأس.
مر حاول قول شو . قالال الجندي جم ة ةال هر ة قمم منما الف   ينو أن  ال يج  أن يالول ح ي ع

 نة من عمره مع ولد يه   عشر  60لو ك مة واحد . وة د قحص عمر إلمر أحد المار  ال ي يه   
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 نين، بير م  حين قام الجنود هعيالاقمم، كما قال عمر. وقام أحد الجنود ه ف يش الشخص الةال  
وكون  شخص مجرم، ووج  الرك ة ع ي رج ي ، وكان جندي آخر يصو    ح  إلي رأ  . ه ال  

 الث ثة م ممون كونمم ق   ينيين ن ةم جز  قالم لم   حول ادان مم إلي قرار حكم ةا عدام.
من هين الث ثة كان ة ام أول من ُقحص وة ده عمر، وة ده كان راك  دراجة آخر ال ص ة ل  همم، 

و م قحص  هنفس ال ر الة. األخير هو وقا ن عمره يالار  ال  ين  نة. وا  ا كان ة ام وعمر إلمر 
شاهدا ةوعينمما الجنود و صرقمم المجومو، قالد الحظ وقا ال و ر الكهير لدى الجنود. "ربم أن ال ن  
 كان  حة الج د". عندما أإلمر الجندي ال ي يفحص اشار  ةون الفحص قد ان مي، قال ل  الجندي
ال ي يصو  الهندقية ل رأس، ةون ي  مر ةالفحص. يمكن أن  كان االخير ن وقا لم يش ر ةالخو، 
ال ي ش ر ة  من  ةالوه. الجنود لم يرق وا صو مم ولم يش موا، كما قال. "لكننو ش رة ةون أي 
حركة ح ي لو كانة بير مالصود  قد  ج  مم ي  الون النار ع و. خشية من ب   أحد اصدقالو 

 م حإلة قيالوم الجنود ةا  ل النار ع ي ". لالد ش ر ةاالهانة الكهير . و هدي
ا  ن ا": ه ا هو ال ف ير ل نازل الف   ينيين قو ال فة ال ربية عن الرح ة ال ادية قو و نمم مال ع 

 األوصال.
 31/8/2016هآر س 
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