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 على طول حدود غزة "الجدار اإلسمنتي"تشرع في تشييد  "إسرائيل" .1

، شةرعت منة  ضةخما   أكدت مصادر أمنيةة فسسةنينية أن أر ةر فرافةات عسةورفة وحفةارا   ون:ع فايز أبو
سةةاعات ففةةر أمةةس،  اعمةةاع الحفةةر عسةةر الحةةدود الشةةرخية لخنةةاخ غةةزة داخةة  الخةة  ا خضةةر، ب ةةد  

وخالت المصادر ا منية نفس ا، إن أعماع الحفر تزامنةت مةر حروةة آليةات  إخامة فدار إسمنتي هناك.
ت في أراضي المواننين عشرات ا متار، و لةك اننالخةا مةن موخةر وويسةوفيعو ال سةور  محمومة توغس
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عسةةةر الشةةةرف  الحةةةدود  خ الةةةة شةةةرل مدينةةةة ديةةةر الةةةبسف، وتحسيةةةة مسةةةتمر وعسةةةر ارتفاعةةةات منخفضةةةة 
 لنائرات االستنالخ الحر ية في سماء المننخة.

شةةماع محاف ةةة خةةان يةةونس،  ن اآلليةةات شةةرعت  اعمةةاع تفرفةةر وحفةةر شةةرل بسةةدة الخةةرارةأوأضةةافت، 
وشرل مدينة دير الةبسف وسة  الخنةاخ، موضةحة أنةت لةع تسةف  أ  عمسيةات إنةالل نةار خةالع التوغة  

 ال   يتكرر من حين آلخر في هاتين المننختين والمنانة ا خرى.
وفةةي سةةيال متصةة ،  وةةرت صةةحيفة ويةةدي وت أحرونةةوتو ال برفةةة، أن الفةةيا ا سةةرائيسي بةةدأ صةة ا  

وأوضةةحت الصةةحيفة عسةةر لسةةان  مةةاع إنشةةاء الفةةدار الخرسةةاني عسةةر حةةدود خنةةاخ غةةزة.أمةةس، فةةي أع
مصةةادر عسةةورفة إسةةرائيسية، أن إنشةةاء هةة ا الفةةدار فةةاء ب ةةد  أن يوةةون  مها ةةة خةة  دفةةاخ لمفاب ةةة 

 ا نفال التي تحفرها حماس تفاه المست مرات ا سرائيسية المحا ية لسخناخ. 
ن تحدث عن فدار أمني  مواصفات هي ا ولر مةن نوع ةا، عسةر ووان أحد و ار الض اط ا سرائيسيي

 مسيار شيو .  2ويسومترا، و  مة وبير تحت ا رض، و تكسفة تص  إلر  60امتداد 
مسيةةون شةةةيو  فةةي ا يةةةاع ا خيةةرة لبةةةدء وتسةةرفر عمسيةةةة بنةةةاء  600نخةةة   وأشةةارت الصةةةحيفة إلةةر أنةةةت تةةع  

المخب    ض المخانر  شان توفر ا مواع الالزمة لت  وخالت، إن المشروخ خد يوافت في ال اع الفدار.
، مبةةةةرزة تصةةةةرفحات لمسةةةةلولين إسةةةةرائيسيين مةةةةن ع رئةةةةيس الةةةةوزراء بنيةةةةامين 2018-2017 سةةةبو موازنةةةةة 

نتنيةةاهو، ووزفةةر ماليتةةت موشةةيت وحسةةون، وهمةةا ي ةةدان  ةةان يسةةتمر المشةةروخ دون أن تشةةو  ا مةةواع أ  
حةةةاوع اسةةةت ادة الهخةةةة بينةةةت و ةةةين المسةةةتوننين الةةة ين عةةةائة لةةة لك. وأضةةةافت الصةةةحيفة، إن الفةةةيا ي

حمةةاس، مةةن خةةالع بنةةاء مهةة  هةة ا الفةةدار الةة    يخننةةون عسةةر حةةدود غةةزة فةةي أ  حةةرو مخبسةةة ضةةد  
 في الم روة المخبسة. م ما   سيشو  عامال  

 8/9/2016 ،األيام، رام هللا
 

 زنة العام العاليمليون دوالر إجمالي دعم المانحين لموا 400 الفلسطيني: وزير المالية .2
خاع وزفر المالية والتخني  شور   شارة، اليوع ا ر  اء، إن إفمالي تحويالت المانحين : راع هللا

مسيون دوالر  750مسيون دوالر، من أص   400الف سية لسموازنة من  بداية ال اع الحالي لع تتفاوز 
وح ر  شارة، خالع  .2012 اع عن م دع الدعع لألعواع السا خة لس %70متوخ ة، و ترافر بنس ة 

ترأست مر الم  وث النروففي تور وفنزالند، افتماخ مفموعة ال م  الدولية الخاصة  الخناخ المالي 
واالختصاد ، من أنت في حاع لع تر   ض الدوع المانحة و  ض الدوع ا خسيمية  التزامات ا تفاه 

 مسيون دوالر. 650ترتفر إلر أكهر من دعع الموازنة، فإن الففوة التموفسية في ن اية ال اع س
 7/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 
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 لالتحاد السوفياتي  السلطة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيلية بأن عباس كان عميالً  .3
نفر خياديون فسسنينيون مزاعع روفت ل ا إسرائي  عبر الخناة التسفزفونية ا ولر :  الع ضاهر

 ر  اء،  ان الرئيس الفسسنيني، محمود ع اس، وان عميال لالستخ ارات الرسمية، مساء اليوع ا
 .ووا في بيوالسوفييتية 

ونخست الخناة ا ولر عن الخياد  في حروة فتف فبرف  الرفوو، خولت إن ه ا االدعاء ال يستحة 
 الت خيو، وأن من ينشره يرفد إض ا  ع اس فخ .

ا سرائيسية نفس ا إنت متاكد من عدع صحة ه ا النشر،  وخاع حسين الشيخ، الخياد  في فتف، لسخناة
الفتا إلر أن ا سرائيسيين ال يرفدون التخدع في ال مسية السياسية ونشر التفاهات مساء اليوع هو فزء 

 من الحرو التي يشنون ا ضد الرئيس الفسسنيني.
وا ور  ا إلر الغرو عمي  اع، أن وهائة سا ر  اءونشرت الخناة ا ولر لستسفزفون ا سرائيسي، مساء 

ال ارو، فاسيسي ميتروخين، وأنت تع إزالة السرفة عن ه ه الوهائة لغرض إفراء دراسات  وفي بي
 أكاديمية عسي ا.

، ووان حين اك عضوا في السفنة 1983و حسو التسفزفون ا سرائيسي، فإن ع اس ُوصر في ال اع 
 .ووروتو ووأن اسمت السر  وان  ووا في بيوةالتنفي ية لمن مة التحرفر الفسسنينية، و مي  ل

وخاع التسفزفون ا سرائيسي إن مسلولين و ار في أف زة االستخ ارات ي تبرون وهائة ميتروخين  ات 
 مصداخية عالية وساعدت في وشر مئات الفواسيس ال   عمسوا في الدوع الغر ية في الماضي.

 7/9/2016، 48عرب  
  

 لألمن العام اللبناني وسام االستحقاق الفلسطينيالمدير العام  عباس يقّلد .4
خسد الرئيس الفسسنيني محمود ع اس، أمس، المدير ال اع لألمن ال اع السبناني السواء ع اس إبراهيع، 

 وساع نفمة االستحخال لدولة فسسنين.
ي وفاء  لك خالع استخ اع ع اس في مخر إخامتت في ال اصمة ا ردنية عمان السواء إبراهيع، ف

رئيس وتست ا البرلمانية عزاع ا حمد، النانة  اسع  وفتفوحضور عضو السفنة المروزفة لحروة 
الرئاسة نبي  أبو ردينة، وزفر الخارفية رفاض المالكي، مستشار الرئيس لسشلون الديبسوماسية مفد  

نان أشر  الخالد ، المدير ال اع لسصندول الخومي الفسسنيني رمز  خور ، وسفير  فسسنين لدى لب
 دبور وا ردن عنا هللا خير ، وعدد من الشخصيات.



 
 
 
 

 

 6 ص             4045 العدد:        8/9/2016 خميسال التاريخ: 

                                    

ع اس منف إبراهيع الوساع، تخديرا لدوره النضالي وحست الخومي ووأفاد بيان لسفارة دولة فسسنين أن 
الرفير، وتهمينا لف وده المتواصسة في دعع الش و الفسسنيني ونصرة خضيتت ال ادلة، وصوال إلر 

 .وحرفتت واستخاللت، وعودة الالفئين إلر أرض ونن ع فسسنينتحخية الش و الفسسنيني 
  8/9/2016السفير، بيروت، 

 
 حماس: متمسكون باالنتخابات المحلية وندعو فتح الحترام قوانينها .5

دعا النانة  اسع حروة المخاومة ا سالمية وحماسو، سامي أبو زهةر ، حروةة فةتف إلةر احتةراع خةانون 
رات الصةةادرة عةةن لفنةةة االنتخا ةةات وعةةدع الخفةةز عةةن الخةةوانين تحةةت مبةةررات االنتخا ةةات المحسيةةة والخةةرا

 واهية وغير خانونية.
 وأكد أبو زهر  في تصرفف صحفي ا ر  اء، عسر تمسك حروة حماس بإفراء االنتخا ات المحسية.

وشدد أبو زهر  عسةر ضةرورة وخةر حمةالت االسةتدعاءات لسمرشةحين والضةغوط التةي مازالةت تمةارس 
 خوائع المدعومة من حروة حماس في الضفة المحتسة.عسر ال

 7/9/2016موقع حركة حماس، 
 

 فتح: قوائمنا في غزة تعرضت للظلم .6
خوائم ةةا لالنتخا ةةات المحسيةةة وت رضةةت  إنخالةةت خيةةادة حروةةة فةةتف فةةي خنةةاخ غةةزة، يةةوع ا ر  ةةاء، : غةةزة

 ةو.لس سع من خالع الن ون التي خدمت ا حروة حماس ضدها بدون أس او وفي 
ن فةةتف اسةةتمرت فةةي التحضةةير إوخةةاع النةةانة  اسةةع حروةةة فةةتف فةةايز أبةةو عينةةة فةةي مةةلتمر صةةحفي 

لسمشاروة  االنتخا ات ورغع ما ت رضت لةت مةن انت اكةات وت ديةداتو وأن فةتف وستواصة  نرفخ ةا نحةو 
ونية يتةا  شمالة  ان لفنة االنتخا ات المروزفة وليست ف ة خان أبووخاع  استكماع ال مسية االنتخابيةو.

ل ةا اسةت  اد أ  خةةوائعو، مت مةا لفنةة االنتخا ةةات المروزفةة بةةة وإفسةاد أفةواء ال مسيةةة الديمخرانيةةو، مشةةيرا 
إلةةر أن حروتةةت وخةةدمت مةة ورة لفميةةر الف ةةات المختصةةة ب ةة ا الشةةان وأنةةت ال يحةةة ل ةةا إسةةخاط خائمةةة 

 وامسة من أف  عضو أو فرد ب او.
ة حماس خب  البةت فةي الن ةون لسةحب ا، إال أن ةا لةع تتسخةر أ  أن خيادة فتف تواصست مر خياد وأوضف

 رد إيفابي في ه ا الشان. مشددا عسر أن وفتف ضد عرخسة أو إفشاع االنتخا اتو.
 7/9/2016القدس، القدس، 
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 تقديم أي طعون ضد قوائم حركة فتح أو غيرها من القوائمحماس تنفي  .7
ا الرئيس الفسسنيني محمود ع اس، إن حروة حماس، خالت حروة فتف التي يتزعم  :ا ناضوع –غزة 

خدمت ن ونا في وافة خوائم ا المرشحة لخةوض االنتخا ةات المحسيةة فةي خنةاخ غةزة، والمخةرر إفرالهةا 
  التزامن مر الضفة الغر ية منسر أكتو ر/تشرفن أوع المخب .

ت    ن ةةون ضةةد مةةن فان ةةت، نفةةر حةةازع خاسةةع، المتحةةدث  اسةةع حروةةة حمةةاس، فةةي غةةزة، تخةةديع حروتةة
الحروة لةع ت سةن عةن  ووخاع خاسع في تصرفف لووالة ا ناضوع: خوائع حروة فتف أو غيرها من الخوائع.

أ  خوائع  اسم ا، حتر ت ترض عسر خوائع أخرى )..( ات امات حروة فتف مسةيئة، وت ةد  إلةر تفرفة  
 .واالعتراض ال ميسة الديمخرانية من مضمون ا، هناك مرشحون وخوائع هع من يحة ل ع

 ، في خناخ غزة، أورال ترشح ا لسمشاروة في االنتخا ات المحسية.وحماسووخدمت خوائع مخر ة من 
ولةةةع ت سةةةن حروةةةة حمةةةاس  شةةةو  رسةةةمي، حتةةةر اآلن، عةةةن أسةةةماء الخةةةوائع التةةةي سةةةو  تةةةدعم ا خةةةالع 

 االنتخا ات.
 7/9/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 شباك أبوالفصل بحق  وتثبتمن أعضائها المفصولين  ُتعيد اثنينالحركة  :فتحل المحكمة الحركية .8

أكد رئيس المحومة الحروية لحروة فةتف، الةدوتور عمةر الحةروو، فةي حةديث لةة والخةدسو دوت  :راع هللا
 إلةةةرزايةةةدة  أبةةووةة  مةةةن ناصةةةر فم ةةة، وسةةةفيان  إعةةةادة، خةةررت أمةةةسالمحومةةةة التةةي التامةةةت  أنوةةوع، 

 ش اك. أبو   حة رشيد صفو  الحروة، بينما خررت تهبيت حوع الفص
المحومة خررت تهبيت حوةع فصة  رشةيد أبةو شة اك، ومةا زالةت تن ةر فةي خضةية  أنالحروو:  وأوضف

وةة م مافةةد أبةةو شةةمالة وعبةةد الحميةةد المصةةر ، بينمةةا خةةررت فسةةخ خةةرار الفصةة  الصةةادر  حةةة وةة  مةةن 
 تخدما لسمحومة  ن ن ضد خرار فصس ما. أنزايدة،   د  أبوناصر فم ة، وسفيان 

الخمسةةة فصةةسوا عسةةر خسفيةةة والتفةةنفو فةةي وخةةت  أنالحةةروو فةةي حةةديث لةةةو الخةةدسو دوت وةةوع  أوضةةفو 
ويفتةةرض مصةةادخة السفنةةة المروزفةةة فةةي الحروةةة  سةةابة، ون ةةرت المحومةةة  وةة  خضةةية  شةةو  منفصةة .

 عسر خرار المحومة الحروية.
 7/9/2016القدس، القدس، 

 
 ه متكّلسة ويحتاج لدم جديدمروان البرغوثي: النظام الوطني الفلسطيني عروق .9

الناصرة: دعا النائو ا سير مروان البرغوهي لسبنةاء عسةر االنتخا ةات البسديةة المخةررة بةإفراء انتخا ةات 
الحافةةة لتفديةةد الن ةةاع ورئاسةةية وتشةةرف ية وعضةةوية المفسةةس الةةونني الفسسةةنيني أيضةةا، مشةةددا عسةةر 
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خةةاع  لةةك لسنائةةو عةةن الحروةةة ال ر يةةة و. الةةونني الفسسةةنيني وضةةف دمةةاء فديةةدة فةةي عروخةةت المتكسسةةة
 .وهدار  وأحمد النيبي خالع زفارتت في سفن  48لستغيير/ الخائمة المشتروة داخ  أراضي 

وحسةةو بيةةان ا خيةةر شةةدد البرغةةوهي أيضةةا عسةةر أهميةةة إفةةراء االنتخا ةةات المحسيةةة الفسسةةنينية وون ةةا 
وة فميةر الخةوى السياسةية واالفتماعيةة. خنوة لت زفز الديمخرانيةة فةي فسسةنين. وهمةن البرغةوهي مشةار 

 ولفت  همية دعع ف ود لفنة االنتخا ات المروزفة لتكون حرة ونزف ة وشفافة.
وعسر ص يد التحروات الدولية وتزامنا مر ا ن اء حوع احتماع لخاء الةرئيس محمةود ع ةاس مةر رئةيس 

الداعع    ف د فةي ال ةالع يخةود  حوومة االحتالع بنيامين نتنياهو في موسوو، أشار البرغوهي لموخفت
  ن اء االحتالع مر سخر زمني محدد.

. وفي المخاب  خاع إنت ال موان الفتماعات أو مفاوضات ال ُيتوخةر أن تفضةي لتحخيةة ال ةد  المنشةود
والوخر الشام   67نفا  أ  خنوة ي تمد عسر إخرار الحوومة ا سرائيسية المسبة  حدود ووأضا  أن 

نةالل سةرا  شةام  لألسةرى والم تخسةين ووخةر موفةات االعتخةاع  لالستينان  ما في  لك فةي الخةدس واال
 .وفي ا راضي الفسسنينية واالفتياحات وهدع البيوت

واختةتع البرغةوهي  التاكيةةد عسةر أهميةةة اسةتمرار الف ةود لتحخيةةة المصةالحة الوننيةةة  اعت ةار أن الوحةةدة 
 الفسسنينية هي خانون انتصار الفسسنينيين.

 8/9/2016، لندن، س العربيالقد
 

 خالدة جرار: لم يهددني أحد باالعتقال .11
يةةوع ا ر  ةةاء، مةةا أوردتةةت وسةةائ  إعةةالع حةةوع  نفةةت خالةةدة فةةرار الخياديةةة فةةي الفب ةةة الشةة بية،: راع هللا

 شووى من ا ضد الرئيس محمود ع اس والت ديد  اعتخال ا عسر إهر  لك.
عةن الفب ةة الشة بية فةي تصةرفف صةحفي ل ةا، أن هة ا  وخالت فرار وهي نائو في المفسس التشرف ي

ةةا  ةةال نوان والمضةةمون، م ر ةةة  عةةن اسةةتغراب ا مةةن نشةةر وسةةائ  ا عةةالع  الخبةةر عةةارم عةةن الصةةحة تمام 
وأضةةافت أنةةت لةةع تةةدع  ةةا  تصةةرفحات فةةي هةة ا الموضةةوخ    صةةحيفة أو وسةةيسة إعةةالع،  ل ةة ا الخبةةر.

 ر، وضرورة استخائ ا من مصادرها الرسمية.داعية  الفمير لتوخي الدخة والح ر فيما ينش
 7/9/2016القدس، القدس، 

 
 حماس تضع الترتيبات النهائية النتخاباتها الداخلية": رأي اليوم" .11

أن حروةة حمةةاس فةي خنةةاخ غةزة، رتبةةت أوضةاع ا عسةةر  ورأ  اليةةوعوتفيةد م سومةات خاصةةة بةة : اع هللار 
مةن المغةادرة لسمشةاروة فةي االفتمةاخ ال ةاع الة    عدع خدرة خادت ا السياسيين )أعضاء مفسس الشورى(
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سةةةيتمخض عنةةةت انتخةةةاو زعةةةيع فديةةةد لسحروةةةة خسفةةةا لخالةةةد مشةةة  ، والةةة    ةةةات إسةةةماعي  هنيةةةة رئةةةيس 
الحروة في غزة أخرو شخص ل  ا المنصو،   د أن تمون من الخروج خب  أيةاع إلةر السة ودية ومن ةا 

 سينير إلر خنر.
س االفتمةاخ ال ةةاع لمفسةس الشةورى فةي بسةةدين، وهمةا إمةا خنةةر أو والةرافف حتةر السح ةة أن ت خةةد حمةا

ترويةةا، وسةة  ترفيحةةات أن تكةةون خنةةر وف ةةة حمةةاس ا ولةةر ل خةةد هةة ا االفتمةةاخ، وفرفةةر تةةارفخ آخةةر 
لخةاء إلةةر أر ةةر سةنوات مضةةت حةةين استضةافتت مصةةر فةةي ع ةد الةةرئيس الم ةةزوع محمةد مرسةةي، حيةةث 

 تي ات عخد االفتماخ.أشر  ف از المخابرات ال امة وخت ا عسر تر 
وال ي نةةي عةةدع خةةروج خةةادة حمةةاس مةةن غةةزة عةةدع مشةةاروت ع فةةي االنتخا ةةات، ففةةي مةةرات سةةا خة حالةةت 
عدة  رو  مه  االحةتالع والحروةة عسةر الم ةابر خةروف ع، إال أن ةع صةوتوا  نرفةة خاصةة الختيةار 

 خيادة الحروة الفديدة.
فإن ةةةا تفيةةد أن السةة ودية تةةدخست لةةةدى  واليةةوع رأ وو ةةال ودة إلةةر التفاصةةي  والم سومةةةات التةةي وصةةست 

مصر  نسو من خنر، لسسما  ل نية من مغادرة الخناخ إلر مصر من المنف  البر  الفاص  بين غزة 
ومصر، حيث نار من الخاهرة التي وصس ا برا بتنسية وام  مر ا من المصةر  عسةر مسةتوى عةاع، 

مرافةة لةت و يةن ع أعضةاء مةن الموتةو السياسةي إلر منار فدة عسر مةتن نةائرة خاصةة أخستةت ووفةده ال
وخةةد أعسةةن هنيةةة عنةةد خروفةةت مةةن غةةزة عةةن أمسةةت  ةةان تشةةو  زفارتةةت لسسةة ودية  ةةادرة لترسةةيخ  لحمةةاس.

 ال الخات االستراتيفية مر الدوع ال ر ية.
دخوع هنيةة السة ودية تةع بتنسةية خةاص فةدا، حيةث لةع يوةن اسةمت ضةمن  أن ورأ  اليوعووهنا عسمت 
 ين نسخت ل ع السسنة الفسسنينية عبر وزارة ا وخا  والسةفارة الفسسةنينية فةي الخةاهرة، أمةر الحفاج ال

 السفر إلر الس ودية.
وستكون وف ة هنية وما  ورت الكهيةر مةن الم سومةات   ةد السة ودية إلةر خنةر، حيةث سةيموث هنةاك 

 لحين انتخا ت رئيسا فديدا لسموتو السياسي.
حماس في خنر غزة، وفتمتر بنفو  خو  في و  ملسسات الحروةة، منة  وهنية ي د أخوى خيادات حروة 

، و  ةةةةدها حةةةةين تةةةةولر رئاسةةةةة حوومةةةةة حمةةةةاس   ةةةةد 2006أن تةةةةولر رئاسةةةةة الحوومةةةةة الفسسةةةةنينية عةةةةاع 
خيادة حماس أفم ت عسةر اتفةال غيةر م سةن عسةر اسةت  اد وة  أسةماء المرشةحين  أنوفتردد  االنخساع.

 ة، ومن ع الدوتور موسر أبو مرزول.المحتمسين لالنتخا ات، بخال  هني
وسةةيخسر بةة لك مشةة   الةة   تنت ةةي مةةدة واليتةةت عسةةر رأس حروةةة حمةةاس، إ  اتخةة ت الحروةةة خةةرارا   ةةد 
التمديد لت من فديد، وفخا لسن اع الداخسي ال   يمنر التمديد لسرئيس  كهر من واليتين، والم رو  أن 

 .1996مش   موفود عسر رأس حماس من  ال اع 
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أكةةد مةةلخرا مشةة   لمخر يةةت أنةةةت لةةن يبةةة عسةةر رأس عمسةةت وةةةزعيع لحروةةة حمةةاس فةةي حةةاع فةةةرت وخةةد 
، ومةةةن ورئةةةيس الموتةةةو السياسةةةي السةةةابةوالرفةةة  سةةةيحتفى  مسةةةمر  أناالنتخا ةةةات الداخسيةةةة، وفتةةةردد 

 المحتم  أن تحي  الحروة لت   ض المسفات  ات النبي ة الخاصة لإلشرا  عسي ا  حوع عالخاتت.
هنةةاك توافخةةا خويةةا عسةةر تنصةةيو هنيةةة فةةي هةة ا المنصةةو دون منةةافس،  أنمةةات المتةةوفرة وتلوةةد الم سو 

مةن م سومةات يشةير إلةر أن وفةود هنيةة عسةر رأس حمةاس، لةن يتةرك  ورأ  اليةوعوغير أن مةا وصةست 
منصةو نائةو الةرئيس بيةد الةةدوتور موسةر أبةو مةرزول، عسةر اعت ةةار أن  لةك سيضةر بةين يةد  فنةةا  

 لمنصبين الرئيسيين.الحروة في غزة ه ين ا
وهناك احتماالت  ن يتع اختيار نائبين ل نية عند تنصةي ت عسةر رأس ال ةرع السياسةي لحروةة حمةاس، 

 يوون أبو مرزول أحدهع، وآخر من الضفة الغر ية أو من فنا  الحروة في الخارج.
 7/9/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 تجريبياً  صاروخاً  12: القسام أطلق يزعم االحتالل .12

ا  12وتائةةو الخسةةاع أنسخةةت مسةةاء ا ر  ةةاء  ا سةةرائيسي، إن 0404زعةةع موخةةر : خةةدس المحتسةةةال صةةاروخ 
 تفرفبي ا من فنوو خناخ غزة  اتفاه ال حر.و

 وزعع الموخر أن عناصر الخساع يتدر ون عسر مدار الساعة في إنالل الصوارفخ.
 وفتمسك الخساع مخزون ا وافي ا من الصوارفخ المتنورة.

 7/9/2016، أون الينفلسطين 
 

 أغسطسآب/ حماس ترصد اعتداءات االحتالل والسلطة خالل  .13
أصةةةدر الموتةةةو ا عالمةةةي لحروةةةة حمةةةاس، تخرفةةةره الشةةة ر  الةةةدور  حةةةوع اعتةةةداءات خةةةوات االحةةةتالع 
ا سةةةرائيسي فةةةي الضةةةفة الغر يةةةة المحتسةةةة وخنةةةاخ غةةةزة، وانت اكةةةات السةةةسنة خةةةالع شةةة ر آو/أغسةةةنس 

ووهةة   ةان خةوات االحةتالع ختسةت خمسةة مةواننين مةن الضةفة الغر يةة المحتسةة.وأفاد التخرفر  الماضي.
( سيدات من 9( أسيرا  محررا ، و)20( نفال ، و)38( مواننة ا، من بين ع )419التخرفر اعتخاع االحتالع )

( من أبناء حروة حماس ممن تةع ا فةراج عةن ع مةن 5مختسر محاف ات الضفة الغر ية وخناخ غزة، )
( 8( منةةزال  سةةونيا ، و)53وأشةةار التخرفةةر إلةةر أن خةةوات االحةةتالع هةةدمت ) زة أمةةن السةةسنة.سةةفون أف ةة

و ةي ن التخرفةر  ( ح ةائر أغنةاع، و ئةر  ميةاه.4بروسات، ومنشاتين تفةارفتين، ومنشةاتين خةدماتيتين، و)
 ( وحدة استينانية فديدة في الخدس المحتسة والضفة.6818أن االحتالع صد ل عسر إنشاء )
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صد التخرفر انت اكات أف زة أمن السسنة في الضفة الغر ية المحتسة، حيث ختست هالهة مةواننين وما ر 
( مةةن أنصةةار المخاومةةة وأفةةةةرادها 102وأوضةةف التخرفةةر أن أف ةةزة السةةسنة اعتخسةةت ) مةةن مدينةةة نةةابسس.
تف، ( مةن حروةة فة10( من حروة الف ةاد ا سةالمي، و)3( من حروة حماس، و)69وخيةادات ا، من ع: )

( مةةةن الفب ةةةة 1( مةةةن الفب ةةةة الشةةة بية لتحرفةةةر فسسةةةنين، و)5( مةةةن حروةةةة وفةةةتف االنتفاضةةةة، و)14و)
( مةن بيةن ع: ا سةيرة 80وأشار التخرفر إلةر أن أف ةزة السةسنة اسةتدعت ) الديمخرانية لتحرفر فسسنين.

 14وةوع المحررة/ إحسان د ا سة، مةن الخسية ، وهةي خني ةة ا سةير/ أسةامة الحةروو مةن فنةين والمح
( مواننا ، في حين أعادت لالحتالع مفموعة 13و ي ن التخرفر أن أف زة السسنة مددت اعتخاع ) عاما .

 من المستوننين دخسوا وس  مدينة نابسس شماع الضفة الغر ية المحتسة.
 7/9/2016موقع حركة حماس، 

 
 حماس في رام هللا االحتالل يعتقل قياديًا من .14

 48حةتالع ا سةرائيسي، ففةر الخمةيس، الخيةاد  فةي حروةة حمةاس أحمةد زفةد )اعتخست خةوات اال: راع هللا
 عاما (،   د مداهمة منزلت في مخيع الفسزون، شماع مدينة راع هللا، وس  الضفة الغر ية المحتسة.

وخالةةةت مصةةةادر فسسةةةنينية، إن خةةةوات االحةةةتالع داهمةةةت منةةةزع الخيةةةاد  زفةةةد فةةةي السةةةاعة الهانيةةةة ففةةةرا، 
 ت إلر ف ة مف ولة.واعتخستت، ونخست

وي تبر زفد من خيادات حروة حماس في مننخة راع هللا، وهو أحةد م  ةد  مةرج الزهةور، واعتخة  مةرات 
 عديدة في سفون االحتالع.

 8/9/2016، المركز الفلسطيني لإلعالم
 

 نتنياهو: المستعمرات ليست جذر الصراع مع الفلسطينيين .15
لوزراء ا سرائيسي بنيامين نتنيةاهو أن فة ور الصةراخ مةر اعتبر رئيس ا :الرلو  أرنالوط عبد- الخدس

وخةاع نتنيةاهو خةالع لخةاء فةي البرلمةان ال ولنةد ، يةوع ا ر  ةاء  الفسسنينيين وال تت سةة  المسةتونناتو.
إن وف ور الصراخ بين إسرائي  والفسسنينيين ليست البسدات الي ودية )المست مرات( في ي ودا والسامرة 

 ب  الرفض الفسسنيني المستمر  االعترا  بدولة إسرائي  ودولة لسش و الي ود و.)الضفة الغر ية( 
وأوضةةةةف موتةةةةو رئةةةةيس الةةةةوزراء ا سةةةةرائيسي فةةةةي تصةةةةرفف موتةةةةوو أرسةةةة  نسةةةةخة منةةةةت لألناضةةةةوع أن 
تصةةرفحات نتنيةةاهو فةةاءت خةةالع لخةةاء مةةر وةة  مةةن رئيسةةة مفسةةس الشةةيوس ال ولنةةد  آنوةةي بروويةةرس، 

 رفو، وأعضاء لفنة الشلون الخارفية التا  ة لسبرلمان.ورئيسة مفسس النواو خديفة ع
 7/9/2016 لألنباء، األناضولوكالة 
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 االحتالل يسجل ذروة في رفض طلبات عالج مرضى غزة .16

و ا سةرائيسية، إن االحةتالع ا سةرائيسي ا نسةانخالةت من مةة وأن ةاء لحخةول : فرايسي برهوع- الناصرة
رفضةةةت السةةةما  لمرضةةةر خنةةةاخ غةةةزة المصةةةابون  ةةةامراض  يسةةةف  هةةة ا ال ةةةاع  روة غيةةةر مسةةةبوخة فةةةي
 خنيرة، الخروج من الخناخ لغايات ال الج.

 نس ةا   158، و2014 سةنةخةالع  نس ةا   23و، 2015سةنة فةي  نس ةا   48االحتالع وان خد رفض  أني ور 
 .2016سنة الس  ة ا ولر من  ا ش رفي 

 8/9/2016 ،الغد، عّمان
 

 دقت على بيع برنامج التجسس لدولة عربيةاإلسرائيلية صا دفاعالوزارة  .17
و ا سةةرائيسية، NSO  ةةد أسةةبوعين مةةن حالةةة الةة عر الدوليةةة التةةي أهارت ةةا شةةروة و: تحرفةةر هاشةةع حمةةدان

ا مةةر الةة   دفةةر شةةروة وأبةة و ال مالخةةة إلةةر حةةث ز ائن ةةا عسةةر إفةةراء تحةةديث عافةة  لألف ةةزة الخسيويةةة 
فةةةي وزارة ا مةةةن ا سةةةرائيسية إن شةةة  ة الرخا ةةةة عسةةةر نتيفةةةة هغةةةرة أمنيةةةة خنيةةةرة، خةةةاع مسةةةلولون و ةةةار 

التصدير ا مني في وزارة ا من خد منحت ترخيصا لسشروة ا سرائيسية ببير برنةام  التفسةس الخةاص 
 ب ا، و غسوسو، لشروة خاصة في دوع عر ية.

و حسةةو تحخيةةة أفرتةةت صةةحيفة ويةةدي وت أحرونةةوتو، ونشةةر صةة ا  يةةوع ا ر  ةةاء، فةةإن الكشةةر عةةن 
محاولة الفاشسة لزرخ برنام  التفسس، في الش ر الماضي، فةي الف ةاز الخسيةو  لناشة  إمةاراتي فةي ال

و من وراء الكةواليس، وأهةار انتخةادات NSOمفاع حخول ا نسان، خد سس  ا ضواء عسر نشاط شروة و
 شديدة  شان الخرار  السما  ل ا  ان تنش  في الدوع ال ر ية.

 التصةدير، وفةي الوخةت نفسةت  من أن ا تنتخد  شدة منف الشروة تصةرفحا  ونخ  عن مصادر في وزارة ا 
وةةان يخةةوع مسةةلولون فةةي الةةوزارة لك ةةار المسةةلولين فةةي شةة  ة الرخا ةةة عسةةر التصةةدير ا منةةي إنةةت يفةةو 

 عدع السما  بتصدير البرنام  إلر دولة عر ية العت ارات  ات صسة  ا من الخومي.
و، NSOمسلولين و ار في الخارفية ا سرائيسية يلودون أن شروة و وخالت الصحيفة إنت  الرغع من أن

صةسة  ةاالخترال نفسةةت،  أ التةي هةي اليةوع  مسكيةة شةةروة وفرانسيسةوو  ةارتنرزو ا مرفويةة، لةع يوةةن ل ةا 
فةةإن هنةةاك مةةن يةةدعي أن ومفةةرد ر ةة  الشةةروة  مةةا نشةةر حةةوع ال فةةوع ا لكترونةةي عسةةر نشةةاط حخةةول 

 رائي و.السع إس إنسان يسبو ضررا  
وتبين أيضا أن الصفخة مر الدولة ال ر ية خد تمت بوسةانة مسةلولين سةا خين و ةار فةي ف ةاز ا مةن، 
وأن عمسيةةة البيةةر وترويةةو البرنةةام  وتخةةديع ا رشةةادات  شةةانت خةةد نفةة ت لصةةالف شةةروة خاصةةة فةةي تسةةك 
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ات الشروة ا سرائيسية إلر أن ا ليست المرة ا ولر التي ت اخ في ا منتف الن ر ولفتت الصحيفة الدولة.
ب د  التفسس عسر ناشنين من أف  حخول ا نسان، فخد سبة وأن تحةدهت تخةارفر فةي السةابة عةن 

 بير برنام  و غسوسو لمسلولين و ار في بنما والموسيك وترويا وموزمبية ووينيا ونيفيرفا.
 7/9/2016 ،48عرب 

 
 ي المستعمرات"االحتالل يغّير إجراءات إخالء المباني "غير الشرعية ف .18

 وةرت صةحيفة هةسرتس ال برفةة، صة ا  يةوع ا ر  ةاء،  :ترفمة خاصة -والخدسو دوت ووع  -راع هللا 
أن الحاخةةاع إيسةةي بةةن دهةةان نائةةو وزفةةر الفةةيا ا سةةرائيسي خةةرر إفةةراء تغييةةرات عسةةر إخةةالء الم ةةاني 

ن خرر أن يةتع إخةالء و حسو الصحيفة، فإن بن دها وغير الشرعيةو في المست مرات  الضفة الغر ية.
مه  ه ه الم اني   د الحصوع عسر موافخة من الخيادة السياسية، وأنت أصدر ت سيماتت ب  ا الشان إلر 
منسة أعماع الحوومة في المنانة يلا  مردخا  لتغيير ه ا ا فراء ومنر تنفي  أ  عمسية  خالئ ةا 

 .ورائي إسودون الحصوع عسر موافخة رسمية من الخيادة السياسية في 
وتشةةير الصةةحيفة إلةةر أنةةت يت ةةين عسةةر ا دارة المدنيةةة عةةدع إصةةدار أ  خةةرارات ل ةةدع أ  م ةةاني خبيةة  

عسر تفويك   ض الم اني والخياع في  الحصوع عسر الموافخة السياسية. مشيرة  إلر أن ا عمست ملخرا  
فديةد  الحصةوع عسةر محي  ورفات أر ر دون الحصوع عسةر خةرار مةن الخيةادة السياسةية، وأن الخةرار ال

وتخةةوع الصةةحيفة إنةةت لةةيس مةةن الواضةةف إ ا مةةا  الموافخةةة سةةي م  عسةةر تةةاخير تنفيةة  مهةة  هةة ه الخةةرارات.
وةةان هنةةاك أ  صةةالحية لنائةةو وزفةةر أن يةةامر منسةةة أعمةةاع الحوومةةة فةةي المنةةانة  شةةيء مةةن هةة ا 

ان، بينمةا التةزع موتةو دور ليبرمةيفةالخبي . فيما أكد موتو بن الدهان أنت حص  عسر موافخة الةوزفر أف
مردخا  الصمت وس  حالة من الفدع في أوساط أعضاء الكنيسةت خاصةة  مةن الم ارضةة ضةد هة ا 

 التوفت الفديد. 
 7/9/2016 ،القدس، القدس

 
 شبهات جنائية من رغمبالنتنياهو  ضدّ  مندلبليت أوقف تحقيقاً  .19

، أفيحةةةةا  منةةةةدلبسيت، مةةةةلخرا   منةةةةر المستشةةةةار الخضةةةةائي لسحوومةةةةة ا سةةةةرائيسية،: تحرفةةةةر هاشةةةةع حمةةةةدان
حخيخةةةة أن و ةةةار  مةةةن رغع ةةةالالشةةةرنة مةةةن فحةةةص خضةةةية مرت نةةةة بةةةرئيس الحوومةةةة، بنيةةةامين نتنيةةةاهو، 

 المسلولين في الشرنة اعتخدوا أن هناك شب ات  ارتكاو عمسية احتياع من فانو رئيس الحوومة.
نما تتروز أساسا   وفاء أن عمسية الفحص ضد   ا تةزاع فةي من، في خضية أخرى ، اآلنتنياهو لع تنتت، واال

 المراح  ا ولية، وعما خرفو سيتضف ما إ ا وانت ستص  إلر درفة التحخية الفنائي.
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 وتبين أن الخضية التي أوخر المستشار الخضةائي عمسيةة فحصة ا حصةست خبة  انتخةاو نتنيةاهو رئيسةا  
وأصدخاء السيوةود فةي ، وتروزت حوع تموف  حص  عسيت من فم ية أمرفوية  اسع 2009لسحوومة عاع 

الواليات المتحدةو، وهي هيئة يمنف المتبرعون ل ا إعفاءات ضرفبية، وتتروةز عسةر ترتيةو لخةاءات بةين 
 شخصيات أمرفوية و ين مسلولين من السيوود.

لةةديوان رئةةيس  رئيسةةا   وتبةةين أنةةت فةةي تسةةك السةةنوات وةةان يتةةرأس الفم يةةة آر  هةةارو، الةة   عمةة  الحخةةا  
ات مولةةت الفم يةةة سةةفرفات زوفةةة رئةةيس الحوومةةة، سةةارة نتنيةةاهو، إلةةر خةةارج الحوومةةة. وخةةالع سةةنو 

ال الد، وما دف ت عشرات آال  الدوالرات لمستشارة لنتنيةاهو أهنةاء إشةغالت منصةو رئةيس الم ارضةة. 
 و حسو الشب ات فإن تموف  المستشارة وان تحت غناء تخديع خدمات لسفم ية.

 8/9/2016 ،48عرب 
 

 س: عائلة مانغستو تنظم مسيرةسنتان في أسر حما .21
ن مةت عائسةة مانغسةةتو، سةوية مةر ناشةةنين آخةرفن، يةوع ا ر  ةةاء، مسةيرة عسةةر : تحرفةر هاشةع حمةةدان

نةةوع الشةةانى حتةةر حةةدود خنةةاخ غةةزة، حتةةر النخنةةة التةةي شةةوهد في ةةا لسمةةرة ا خيةةرة أفراهةةاع مانغسةةتو 
هة ه المسةيرة فةي  وةرى مةرور  وفةاء أن ال ائسةة تةن ع المحتفز في أسر حروة حماس في خنةاخ غةزة.

 في ا حتر اليوع. غزة التي ال يزاع محتفزا   إلرسنتين عسر خياع مانغستو   بور الحدود 
 7/9/2016 ،48عرب 

 
 تشرع بتنفيذ خطة لمواجهة حركة المقاطعة "إسرائيل" .21

أسو بخنةةةة ميدانيةةةة عمسيةةةة لمواف ةةةة حروةةةة المخان ةةةة ال الميةةةة الم روفةةةة بةةةةوبي د   وإسةةةرائي وبةةةدأت 
ا سةةرائيسية،  حسةةو  االسةةتراتيفيةوف ةود نةةزخ الشةةرعية عن ةةا، عسةر أن يةةتع تنفيةة ها عبةةر وزارة الشةلون 
وأوضةةف الخبيةةر أن الةةوزارة تةةرى فةةي  الخبيةةر ا منةةي ا سةةرائيسي فةةي صةةحيفة م ةةارفر يوسةةي ميسمةةان.

يةرى فةي خنةر وبةي  وإسةرائي و، ب  إن ال  ض فةي وإسرائي و ضد   وبيرا   حروة المخان ة ال المية ت ديدا  
لمواف ة خنر المخان ةة ومةا  االستراتيفيةد  أسو ما يواز  خنر إيران، ول لك تست د وزارة الشلون 

 لو وانت  صدد التصد  ل مسيات وإرهابيةو.
وهةو النائةو السةابة  ،راع بةن  ةاراك االسةتراتيفيةونخ  ميسمان عن المةدير ال ةاع السةابة لةوزارة الشةلون 

أنةةةت ي تبةةةر وبةةةي د  أسو خنةةةرا موازفةةةا لس مسيةةةات المسةةةسحة الم اديةةةة، ومةةةا أن  ،ادلةةرئيس ف ةةةاز الموسةةة
غية  أيةدت هة ه -الرئيسة السا خة لف از الرخا ة ال سورفة فةي الفةيا ا سةرائيسي الفنةراع سةيما فةاكنين

وأشةةار  الن ةةرة المتخوفةةة مةةن خنةةر المخان ةةة، خائسةةة إن ةةا ترفةةد إخامةةة فةةيا مةةن المخةةاتسين فةةي الةةوزارة.
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إلةةر أنةةت   ةةد ترافةةر الخنةةر ا يرانةةي أمةةاع  ،وهةةو وهيةةة الصةةسة  الملسسةةة ا منيةةة ا سةةرائيسية ،مةةانميس
فس ةةةاد أردان أن يروةةةز  االسةةةتراتيفيةإسةةةرائي  عخةةةو توخيةةةر االتفةةةال النةةةوو  م  ةةةا خةةةرر وزفةةةر الشةةةلون 

تةت مسةر ف وده  اتفاه مواف ة حروةة المخان ةة الدوليةة ونةزخ الشةرعية عةن إسةرائي ، إلةر فانةو م الف
 التحرفض الفسسنيني.

 7/9/2016 ،نت، الدوحة.الجزيرة
 

 من حقول الزيتون ويهدم بئرين للمياه في بيت أوال دونماً  40االحتالل يدمر  .22
دمةةرت فرافةةات االحةةتالع ا سةةرائيسي يةةوع ا ر  ةةاء، عشةةرات الةةدونمات مةةن ا راضةةي  و:وفةةاو -الخسيةة 

 لسمياه، في بسدة بيت أوال غرو الخسي .المزروعة  اشفار الزفتون والسوزفات، و ئرفن 
وأفةةاد منسةةة السفنةةة الشةة بية لمخاومةةة الفةةدار واالسةةتينان فةةي بيةةت أوال عيسةةر ال مسةةة،  ةةان فرافةةات 

دونمةةا مةةن ارضةةي المةةواننين  سةةاع حمةةدان ال ةةدع، وسةةسيمان محمةةد  40االحةةتالع فرفةةت مةةا يزفةةد عةةن 
شةةفرة زفتةةون ولوزفةةات،  ا ضةةافة إلةةر بئةةرفن  800ال ةةدع، والحةةاج عسةةي ال ةةدع، والمزروعةةة  ةةاكهر مةةن 

 لفمر مياه ا منار، الواخ ة  الخرو من فدار الفص  ال نصر  غرو البسدة،  حفة أن ا أمالك دولة.
اليوع فرت  شو  مفةافى، وأن هنةاك مراف ةة خانونيةة  ا سرائيسيةوأشار ال مسة إلر أن عمسية التفرفر 

 راضي.في المحاكع ا سرائيسية بخصوص ه ه ا 
 7/9/2016الحياة الجديدة، رام هللا، 

 
 االحتالل يتعّمد تعطيش مخيم شعفاط .23

تتصاعد حدة مشوسة المياه في المخيع صةيف ا، وتت مةد شةروة الميةاه ا سةرائيسية : أصالن ه ة -الخدس 
 وفيحونو المزودة لسمياه ت نيا سوان المخيع لصالف تغ ية المست مرات الخرف ة.

ع ومحينت م اناة مضاعفة في الصةير ن ةرا لشةف الميةاه، وفتحمسةون فةي  ة   ةرو  وي يا سوان المخي
إلةر شةراء مضةخات الميةاه التةي  ن م يشية ومادية ص  ة مصارفر إضةافية ال تحتمس ةا فيةو  ع، فيضةنرو 

 ت م  عسر الك ر اء، وأحيانا يسفلون إلر ت بئة الخزانات التي ال تصس ا المياه عسر ا سنف يدويا.
يس لفنةة حةةي وراس خمةيسو فميةة  صةندوخة عسةةر ممانسةة الشةةرنة فةي تنفيةة  خةرار المحومةةة وفلوةد رئةة

ال   يخضي  استكماع ال م  في تمديد أنابيو المياه لسمخيع، وخاع ونحن نمةوت  شةو   نةيء. أحيةاء 
راس خمةةيس وراس شةةحادة ومخةةيع شةة فاط هةةي ا كهةةر تضةةررا، وت ةةيا فةةي مورهةةة صةةحية حخيخيةةةو، 

 دث يرخر لمستوى فرفمة الحروو.م تبرا أن وما يح
 7/9/2006. نت، الدوحة، الجزيرة
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 تعّد األقل في العالم الضفة والقطاعمعدالت األمّية في : الجهاز المركزي لإلحصاء .24

وا ياعو: خالت رئيسة الف ةاز المروةز  لإلحصةاء، عةال عةوض، أمةس، عشةية اليةوع ال ةالمي  -راع هللا 
إن م دالت ا مية في فسسنين ت د من أخ  الم ةدالت فةي ال ةالع،  لمحو ا مية، ال   يصاد  اليوع،

 وأن أكهر من نصر ا ميين هع من و ار السن.
سةنة فةاكهر  15ألةر أمةي وأمي ةة فةي الفئةة ال مرفةة  94 نحةووأشارت عوض إلر أنت يوفد في فسسنين 

 .2015في ال اع 
أمي ةةا   93843) %3.3فةةي فسسةةنين بسةة   سةةنة فةةاكهر 15و ةةي ن وا حصةةاءو أن م ةةدع ا ميةةة بةةين ا فةةراد 

أميا  وأمي ة( في ال ةاع  30738في غزة ) %3أميين وأمي ات( و 63105في الضفة ) %3.5وأمي ة(، بواخر 
، وتتفةةاوت هةة ه النسةة ة  شةةو  وبيةةر بةةين الةة وور وا نةةاث، حيةةث بسةة  م ةةدع ا ميةةة بةةين الةة وور 2015

، أمةةا  النسةة ة تنفسةة أمي ةةة( فةةي ال ةةاع 72029) %5.1أميةةا ( فةةي حةةين بسةة  بةةين ا نةةاث  21814) 1.5%
سةنة فةةاكهر  65لم ةدالت ا ميةة حسةو الفئةةات ال مرفةة، فخةد بسة  م ةةدع ا ميةة بةين ا فةراد و ةةار السةن 

سةةةةنة  64 -45فةةةةي الفئةةةةة ال مرفةةةةة  %4.4بينمةةةةا بسةةةة   2015أميةةةةا  وأمي ةةةةة( فةةةةي ال ةةةةاع  52463) 38.6%
أميةةا  وأمي ةةة(، فةةي حةةين بسةة  بةةين  8984سةةنة ) 44 -30مرفةةة فةةي الفئةةة ال  %1.1أميةةا  وأمي ةةة( و 22881)

 أميا  وأمي ة( لنفس ال اع. 9515) %0.7سنة  29-15الش او 

م ةةدالت ا ميةةة فةةي فسسةةنين مةةن أخةة  الم ةةدالت فةةي ال ةةالع، حيةةث بسةة  م ةةدع ا ميةةة بةةين  ُت ةةد  وخةةاع: 
بيانةةةات م  ةةةد اليونيسةةةوو حسةةةو  2014فةةةي ال ةةةاع  %21.5سةةةنة فةةةاكهر فةةةي الةةةدوع ال ر يةةةة  15ا فةةةراد 

مسيةون مةن  33.7مسيون مةن ع  51.4لإلحصاء، و س  عدد ا ميين في ال الع ال ر ي لنفس ال اع حوالر 
مسيةةون( بةةين الةة وور، و سةة  م ةةدع ا ميةةة عالميةةا  بةةين  17.7) %14.2مخارنةةة بةةة %29.4ا نةةاث  م ةةدع 

مسيةةون  479مسيةةون مةةن ع  758.2والر ، و سةة  عةةدد ا ميةةين فةةي ال ةةالع حةة%14.7سةةنة فةةاكهر  15ا فةةراد 
 %10.8سنة فاكهر( في ال ةالع  15في حين بس  م دع ا مية بين ال وور ) %18.5من ا ناث  م دع 

 مسيون(. 279.2)

 8/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 تحاول تشويه صورة حراس األقصى "إسرائيل""أوقاف" القدس:  .25
شلون والمخدسةات ا سةالمية فةي الخةدس، إن إسةرائي  تحةاوع وا ياعو: خالت دائرة ا وخا  وال -الخدس 

تشويت صورة حةراس المسةفد ا خصةر ا وفيةاء الشةرفاء أمةاع المفتمةر المحسةي وال ةالمي، مشةددة عسةر 
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أنت وسنخاوع  و  شدة أ  ات اع وتش ير يت ةرض لةت حراسةنا الشةرفاء الة ين ي مسةون فةي أعةز مخدسةات ع 
 المسفد ا خصر الم اركو.

فت فةةي بيةةان صةحافي، فةةي الوخةةت الةة   تخةوع  ةةت الفماعةةات والفم يةات المتنرفةةة ومةةن شةةاب  ع وأضةا
 اختحاع وتدنيس المسةفد ا خصةر الم ةارك صة ا  مسةاء، وتخةوع خةوات االحةتالع  حمةايت ع، وتمنةر أ  
أحد من الوصوع إلي ع أو االختراو من ه ه المفموعات المتنرفة التي سرخت تراو ا خصر وشةتمت 

والمئةةات مةن المخدسةةيين، نسةةاء   ا خصةةروالمسةسمين، تةةع إ  ةةاد عةدد مةةن حةةراس المسةفد  ا سةةالع رمةوز
 ع وما خبست.1967ورفاال ، في محاولة لتغيير الوضر التارفخي الخائع من  احتالع الخدس ال اع 

وتا  ةةةت، ولهنةةةي المخدسةةةيين وحةةةراس المسةةةفد ا خصةةةر عةةةن أداء دورهةةةع، تةةةارة يةةةت ع حةةةراس ا خصةةةر 
هاو، وتارة بإعاخة عم  الشرنة، واليوع تنال نا مواخ  ع ا لكترونية وصحف ع  ات اع خنير تت ع  ا ر 

فيت الحراس  التحرا الفنسي لمتنرفةة مةن من مةة ونسةاء مةن أفة  ال يوة و، وزوف ةا المتنةر  حةايع 
  اروا.

ت وفةةدافر عةةن وأشةةارت إلةةر وأن مهةة  هةة ا االت ةةاع محاولةةة خنيةةرة  يفةةاد ت مةةة لكةة  حةةارس يخةةوع بواف ةة
خةةد تودعةةت سةةنوات نوفسةةة فةةي السةةفنو، وخالةةت، وهةةي محاولةةة لوضةةر ا خصةةر، وهةة ه الت مةةة الكا  ةةة 

رهةاب ع، واال  ةادهع أكبةر مسةافة ممونةة  ال ر ة أماع الحصان ولتشرفد وهني الحراس عن الخيةاع بةدورهع واال
وشة ائرها  حرفةة  عن مراخ ة ه ه المفموعةات التةي دنسةت تةراو ا خصةر الم ةارك وةي تةلد  نخوسة ا

 دون رخيو أو حسيوو.
 8/9/2016األيام، رام هللا، 

 
 األسيران بلبول يرفضان قرار تجميد اعتقالهما اإلداري ويواصالن إضرابهما .26

وا ياعو: رفض ا سيران محمد ومحمود بسبوع، المضر ان عن الن اع من  أكهر مةن شة رفن  -راع هللا 
فميد االعتخاع ا دار   حخ ما وأكدا مواصست ما ا ضةراو حتةر يةتع خرار المحومة ال سيا ا سرائيسية  ت

 إلغاء االعتخاع.
ووةان المحةةامي إيةةاد مسةةك مةةدير عةاع الوحةةدة الخانونيةةة فةةي هيئةةة شةلون ا سةةرى والمحةةررفن أعسةةن عةةن 

 اتخا  المحومة الخرار الم وور.
ا خوفن بسبةوع إدارفةا مةرة أخةرى وأوضحت ال يئة في بيان ل ا، أن الخرار يترك المفاع  عادة اعتخاع 

  د انت اء فترة ال الج وما فرى مر ا سير محمد عالن، وأن ه ا الخرار ال يوخر وال يسغي االعتخةاع 
 ا دار  ال   يخوض ا سيران بسبوع إضراب ما في مواف تت.
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خنر أو ت ديد وحمست ال يئة الخضاء ا سرائيسي وحوومة نتنياهو المتنرفة المسلولية الكامسة عن أ  
 خد يصيو ا خوفن بسبوع في حاع واصست سياسة ا فراع  حخ ما.

 8/9/2016األيام، رام هللا، 
 

 المناهج الفلسطينية الجديدة: أخطاء لغوية ومغالطات تاريخية تصدم أهالي الطلبة .27
يةد،  سةبو وصدمةو وبيةرة مةر بدايةة ال ةاع الدراسةي الفد تسخر أهالي نس ة فسسنينيين: رائد الفي - غزة

المن ةةاج الفديةةد الخةةاص  المرحسةةة االبتدائيةةة، الةة   تضةةمن أخنةةاء لغويةةة ومغالنةةات تارفخيةةة فادحةةة، 
 تناع من الحخول الوننية الهابتة التي ناض  الش و الفسسنيني من أفس ا ل خود نوفسة.

، وخةةةاع مختصةةةون و وو نس ةةةة فسسةةةنينيين فةةةي غةةةزة إن المنةةةاه  الفديةةةدة تتضةةةمن أخنةةةاء وال تغتفةةةرو
 وتشو  خنرا  حخيخيا  عسر فور ا نفاع وهخافت ع الدينية والوننية في ه ه المرحسة ال مرفة الحساسة.

خرفنةةة فسسةةنين أهةةارت الفةةدع ا كبةةر،   ةةدما فةةاءت مدينةةة راع هللا  الضةةفة الغر يةةة المحتسةةة ومروةةز 
بيوو التي بنت ةا لفسسنين، في حين تع تفاه  الخدس و اصمة، وعسر الخرفنة نفس ا تع ت رفو وت  أ
، ولةع يوةن 1948دولة االحتالع وا سرائيسيو عسر أنخاض أحياء من مدينةة يافةا عخةو النو ةة فةي ال ةاع 

 في  لك الوخت مدينة عر ية  اسع )ت  الر ير( وما ورد في المن اج الفديد.
فنةة، وفي خرفنة هانية، فاءت مدينة بيت لحع موةان مدينةة غةزة، فيمةا   ةرت مدينةة غةزة وسة  الخر 

 وهي أخناء خنيرة تسببت في اشت اع الغضو في أوساط الفسسنينيين عامة.
 8/9/2016الخليج، الشارقة، 

 
 تحول وادي قانا الفلسطيني شمال غرب الضفة لَمعلم سياحي "إسرائيل" .28

والخةةةةدس ال ر ةةةةيو: توافةةةةت مننخةةةةة واد  خانةةةةا فةةةةي محاف ةةةةة سةةةةسفيت شةةةةماع الضةةةةفة الغر يةةةةة  –راع هللا 
يسية لالسةتيالء عسي ةا. وت ةر  المننخةة بةوفرة الميةاه وتنةوخ النبي ةة و  ةة ر انيةة. لكةن مخننات إسةرائ

سةةسنة حمايةةة النبي ةةة ا سةةرائيسية  الت ةةاون مةةر وزارة السةةياحة ت مةةالن سةةويا  عسةةر ترسةةيع م ةةالع فديةةدة 
ة عسةر لسواد   درافت ضمن المنةانة السةياحية ا سةرائيسية. وعوفةت سةسنة حمايةة النبي ةة ا سةرائيسي

نصةةةو مخاعةةةد سةةةياحية ويافنةةةات إرشةةةادية لسمسةةةتوننين الةةةراغبين فةةةي خضةةةاء يةةةوع إفةةةازة ترفي ةةةي فةةةي 
 المننخة، وو لك ترسيع ممر لسدرافات ال وائية.

أن تسةك الخنةوة  إلةروأشار تخرفر أعده ال احث البيئي رائد موخةد  لصةالف مروةز ال مة  التنمةو  وم ةاو 
د  عبةةةر تخييةةةد حةةةروت ع وتةةةنخس ع بةةة  سةةةت م  عسةةةر تخنةةةين لةةةن تمةةةس فخةةة  المةةةزارعين فةةةي مننخةةةة الةةةوا

المساحات المستغسة زراعيا ومنر اسةتغالع السةواد ا ع ةع مةن تسةك ا راضةي مةن خبة  المةزارعين عبةر 
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وتبنتةةةت مسةةةت مرة وةةةارني  2010مشةةةروخ مةةةا ي ةةةر  بتةةةرميع مننخةةةة واد  خانةةةا الةةة   وانةةةت بدايتةةةت عةةةاع 
حمايةةةةةة النبي ةةةةةة،  ا ضةةةةةافة إلةةةةةر ا دارة المدنيةةةةةة التا  ةةةةةة  شةةةةةمرون ووزارة البيئةةةةةة ا سةةةةةرائيسية وسةةةةةسنة

 .شيو لالحتالع ضمن ميزانية تزفد عن تس ة ماليين 
 8/9/2016القدس العربي، لندن، 

 
 تزيد كميات "غاز الطهي" الواردة إلى غزة "إسرائيل" .29

الخةديع فةي م بةر  بدأت السسنات ا سرائيسية، يوع ا ر  اء  اسةتبداع خة  نخة  والغةاز :ا ناضوع–غزة 
 ورع أبو سالع التفار ،  غرض زفادة وميات وغاز الن يو المدخسة إلر خناخ غزة.

وخةةاع منيةةر الغس ةةان مةةدير الفانةةو الفسسةةنيني فةةي الم بةةر، إن السةةسنات ا سةةرائيسية بةةدأت ال مةة  يةةوع 
سة ة ُتخةدر إنا، إلةر آخةر فديةد   4ا ر  اء  استبداع الخ  الخديع المغ   لخناخ غزة من خ  س تت 

 إناو. 8بةو
وأضا  الغس ان في تصرفف لةوا ناضوعو، إنت من المتوخر أن ينت ةي ال مة  مةن اسةتبداع الخة  خةالع 

 عشرة أياع.
وأكد أن الكميات الواردة من غاز الن ي ستزفد  شو  مسحوظ، وتا ر  الخوع:و  شو  يومي يدخ  إلةر 

 نناو. 450خ   شو  يومي نحو ننا من الغاز، مر استبداع الخ  سيد 270غزة حوالي 
وتخةةوع ال يئةةة ال امةةة لسبتةةروع فةةي غةةزة، إن الخنةةاخ ي ةةاني مةةن أزمةةة فةةي غةةاز الن ةةي، وأن الكميةةات 
المدخسة إلر غزة يوميا، من م بر ورع أبو سالع، ال تكفي لتسبية احتيافات سوان الخناخ ال   يحتةاج 

 نن يوميا 300وحد أدنر لة
 7/9/2016رأي اليوم، لندن، 

 
 االحتالل يهدم منشآت فلسطينية قرب طوباس .31

هةةةدمت آليةةات وفرافةةةات تا  ةةةة لالحةةةتالع ا سةةةرائيسي، يةةةوع : خسةةةدون م سةةةوع، يوسةةةر فخيةةةت  -نو ةةاس 
 .ا ر  اء، منشست سونية وزراعية في خرفة ال خ ة خرو مدينة نو اس

ر فةت منشةست وأوضف رئيس مفسس خرو  ال خ ة، سامي صادل، لة وخدس بةرسو أن آليةات االحةتالع ف
سةةةونية وبروسةةةاتو وأخةةةرى لتر يةةةة المواشةةةي،  ا ضةةةافة لحمامةةةات وخزانةةةات ميةةةاه ت ةةةود مسكيت ةةةا ل ائسةةةة 

وأشةةار صةةادل إلةةر أن سةةسنات االحةةتالع ومةةن خةةالع عمسيةةة ال ةةدع  المةةوانن ضةةير هللا عةةودة الفخيةةر.
ا. 11يوع ا ر  اء، تكون خد شر دت أسرة فسسنينية موونة من   فرد 

  7/9/2016، قدس برس  
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 لكترونية لمساندة زمالئهم المعتقلين لدى االحتاللإصحفيون فلسطينيون يطلقون حملة  .31

أعسةن صةحفيون فسسةنينيون فةي خنةاخ غةزة، يةوع ا ر  ةاء، عةةن : إي ةاو ال يسةر، محمةد منةر - غةزة 
 لكترونية لمساندة زمالئ ع الم تخسين في سفون االحتالع ا سرائيسي.إإنالل حمسة 
دعع الصةحفيينو فةي فسسةنين، صةالف المصةر ، خةاع إن الحمسةة اننسخةت اليةوع فةي ختةاع  منسة ولفنة

 ملسسة إعالمية. 25دورة ن مت ا السفنة لصحفيين في خناخ غزة، و مشاروة أكهر من 
وأضا  المصر  خالع حةديث مةر وخةدس بةرسو، أن الحمسةة أنسخةت وسةع )يصةحفينفين الزنزانةة(، 

 صحفيين في سفون االحتالع. وفاءت لدعع ومساندة ا سرى ال
ت د  لتسسي  الضوء عسر م اناة ا سرى الصةحفيين ونخس ةا لس ةالع،  ا لكترونيةوأشار إلر أن الحمسة 

 صحفيا م تخسون في سفون االحتالع. 24الفتا إلر أن هناك تخصيرا رسميا تفاه نحو 
 7/9/2016، قدس برس  

 
 من فلسطين: األغلبية في لبناناألجانب  لوائح الالعبين .32

ا وع  او االنتخاالت،  النس ة لالعبين ا فانو والفسسنينيين، وتبين أن ا غسبية الساحخة  أمسُأخِف  
، ونرابسسوفي  3و والصفاءوالع ا من ع أر  ة في ناد   16ضمت السوائف  إ وانت من فسسنين، 

برازفسيين بينما  6ث سفست الخوائع العبين( والبرازف  في المرت ة الهالهة  حي 8بينما فاءت غانا هانيا )
توزخ ال اخون عسر نيفيرفا والسنغاع ومورفتانيا والعو من تونس وآخر الكاميرون ومن أوغندا ومالي، 

 وو لك من صر يا وواحد من رومانيا.
 8/9/2016، السفير، بيروت

 
 تركيا لن تدير ظهرها لغزة وسنقف معها في السراء والضراء: القنصل التركي .33

تسسمت وزارة الشلون االفتماعية في خناخ غزة، مساء اليوع ا ر  اء، هالهة : محمد مافد غزة/
 شاحنات من مساعدات السفينة التروية الهانية.

سسمنا وزارة و: وا ناضوعووخاع الخنص  التروي الملخت لدى فسسنين، بورتا فيالن، في تصرفف لة
 .ولسوان خناخ غزة ضمن السفينة التروية الهانيةالشلون االفتماعية هالهة شاحنات تحم  مساعدات 

سبتمبر/أيسوع  12ب لنا و  الف ود  دخاع المساعدات خبي  عيد ا ضحر )ال   يبدأ ووأضا : 
 . والفار ( وي نبث الفرحة في خسوو أه  غزة
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و ور أن حوومتت تب ع و  مساعي ا لتوفير مزفد من المساعدات، ورفر الحصار عن الش و 
ترويا لن تدير   رها لغزة، وسنخر م  ا في السراء ووخاع فيالن إن  ي في الخناخ.الفسسنين
 . ووالضراء

ووص  وفد تروي رسمي، يترأست بورتا فيالن، الخنص  التروي الملخت في فسسنين، ص ا  اليوع 
 )إيرز(؛ الستخ اع مساعدات السفينة التروية. وبيت حانون وإلر خناخ غزة، عبر م بر 

، فنو ي ترويا، ومرسينوينة المساعدات التروية الهانية الفم ة الماضية من ميناء واننسخت سف
نن من  2500ووصست إلر ميناء أشدود ا سرائيسي، ص ا  أمس ا وع ا هنين، وتحم  عسر متن ا 

 . وآفادوالمساعدات ا نسانية فم ت ا إدارة الكوارث والنوارئ التروية 
ألر من المستسزمات المدرسية من الحخائو  100السفينة، خرا ة  وتشم  المساعدات، التي تحمس ا

 والدفاتر وا خالع وغيرها،  ا ضافة إلر وميات من المواد الغ ائية والمال س الفاهزة ومواد التن ير.
وما تحتو  السفينة ألر درافة لألنفاع، فضال عن مائة ورسي متحرك  صحاو االحتيافات 

 الخاصة.
التي أرسست ا الحوومة  وليد  ليسيو، هي الهانية،   د سفينة وEclipsولتي تحم  اسع وُت د السفينة ا

ألر نن من  11يوليو/تموز الماضي، حامسة  3التروية إلر الفسسنينيين في خناخ غزة في 
 المساعدات ا نسانية، تع توزف  ا عسر آال  ا سر المحتافة.

 7/9/2016 ،لألنباء األناضولوكالة 

 
ُمساعدة السودان كجائزة له على منع تهريب بالواليات المتحدة و ُتقنع أوروبا  "إسرائيل": هآرتس .34

 األسلحة لحماس

ة ا سرائيسي ة، د. خب  أخ   من أسبوعين وشر الُمدير ال  اع لوزارة الخارفي   زهير أندراوس:–الناصرة 
دور  غولد، وهو أحد أخرو الُمخر  ين لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وشر النخاو عسر حسا ت في 
توفتر عن أن ت خاع بزفارةم سرف ةم إلر دوع إفرفخي ةم ُمسسمةم، دون أْن ُيفصف عن اسم ا، الفت ا إلر أن  

 خرى مر الدولة ال برف ة.الدولة عين ا، ال ُتخيع عالخات دبسوماسي ة أْو أ
د ت عسر أن  الزفارة السرف ة لسدولة ا سالمي ة  صحيفة )هسرتس( التي انفردت بنشر الخبر آن اك، شد 
في الخار ة السمراء، فاءت ضمن الف ود ا سرائيسي ة المب ولة لستغسغ  أكهر في إفرفخيا عسر حساو 

ا في إهيو يا، لما يو  ، وتحديد   فد  سرائي  من منامر في ن ر الني .تخ خر الدور المصر  
، خبر ا عن توف ات وهسرتسوواليوع ا ر  اء، نشر براك رافيد، أحد و ار المحسسين في صحيفة 

الحوومة ا سرائيسية لتشفير أمرفوا والغرو عسر االنفتا  عسر دولة السودان، وتخديع تس يالت 
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محور ومضي خدم ا في االبت اد عم ا يسمر وشنو فزء من مديونية السودان، و لك لتشفي  ا عسر ال
، عسر حد  ت بير المصادر السياسي ة في ت  أبيو، والتي  والشر والتخرو لمحور االعتداع السني 

 اعتمدت عسي ا الصحيفة.
و ورت الصحيفة ال برف ة في سيال تخرفرها الحصر   إن  مسلولين رفي ي المستوى في وزارة الخارفية 

إن  الدولة ال برف ة تخد مت  نسو إلر الواليات المتحدة ا مرفوي ة ودوع  وهسرتسولة ا سرائيسية خالوا 
االتحاد ا ورو ي لتحسين عالخت ع مر دولة السودان، وتخديع خنوات حسن نوايا تفاه السودان، و لك 

وزفر  ، الفتة  إلر أن  ه ا ما سم ت توع شانون، مساعدإيرانعسر خسفية خنر السودان ل الخات ا مر 
الخارفية ا مرفوي لسشلون السياسية، من ن رائت ا سرائيسيين أهناء زفارتت لت  أبيو ا سبوخ 

 الماضي. 
، فإن  المسلولين في ت  أبيو أك دوا  و حسو ما فاء في الن ا ال   أورده الُمحس  السياسي  ا سرائيسي 

ع المساعدات لدولة السودان، التي ليس عسر أن  رسالت ع ا ه ع لشانون وانت التاكيد عسر أهمية تخدي
فخ  خن ت عالخت ا بإيران، ب  وتمنر ت رفو الصوارفخ إلر خناخ غزة، وأن ت ال يمون  مرفوا 

 ولسغرو تفاه  ه ه التوف ات ا يفابية من فانو حوومة السودان برئاسة عمر ال شير. 
ا،  حسو الصحيفة، إن ت عسر  الرغع من إدراك مسلولي وزارة وخالت المصادر ا سرائيسي ة أيض 

الخارفية في ت  أبيو من أن  أمرفوا ال تستنير أن ترفر المخان ة المفروضة عسر عمر ال شير، 
 ن ت منسوو لمحومة الفنايات الدولي ة في الها  بت مة ارتكاو فرائع حرو، لكن ا تستنير أْن ت م  

، ويمون تفاوز عخ ة ال شير عبر فتف عسر إخراج السودان من خائمة الدوع التي تشفر ا رهاو
حوار مر شخصيات حوومية أخرى، عسر حد  ت بير المصادر ا سرائيسي ة  ات ا. و المخاب ، تا  ت 

نالبت إسرائي  أورو ا  اْن تساعد السودان في مواف ة مديونيت ا  وهسرتسوالمصادر، وما أك دت 
مهسما ساعدت دوال  أخرى عانت من أزمات مالية الكبيرة التي تص  إلر خرا ة الخمسين مسيار دوالر، 

وبيرة،  ن  ان يار وتفوك السودان النات  عن أس او االن يار االختصاد   سيلد   إلر ت رفض ه ه 
 المننخة ا فرفخية ال امة إلر حالة من التفوك وعدع االستخرار، ا مر ال   سيساعد وي زز ا رهاو.

السودان ليس فخ  ساعدت عسر نخ  السال  والصوارفخ إلر غزة، ب   ولفتت الصحيفة ال برف ة إلر أن  
سمحت بإخامة مصنر وبير لصناعة الصوارفخ نوفسة المدى لصالف  2014-2008أن ا ما بين 

ا عسر  لك خامت إسرائي   شن ال ديد من ال فمات الفوية  حروتي حماس والف اد ا سالمي، ورد 
  اصمة الخرنوع دون أن ت سن عن  لك.عسر مواخر وعسر خواف   الخرو من ال

، و سبو ضغوط س ودية، خامت بخفض 2014وما لفتت الصحيفة إلر أن  السودان من  ال اع 
ا من المراكز ا يرانية، والحخ ا  عالخات ا مر إيران، ونردت المحسة الهخافي ا يراني، وأغسخت عدد 
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وفي حوار عاع حوع  2016وفي ال اع انضمت لستحالر ال   أخامتت الس ودية لسحرو في اليمن، 
تنبير ال الخة مر إسرائي ؛ فخد أيد  عدد من مسلولي ا حزاو إخامة عالخة مر إسرائي ، وعسة عسر 

، حيث خاع: يفو دراسة أمر إخامة  إبراهيع لك وزفر الخارفية السوداني  غندور في خناو عسني م
السودانية نفي ا ض يف ا، اعتبرت فيت أن أخواع  عالخة مر إسرائي ، وفيما   د أصدرت وزارة الخارفية

 الوزفر ُحرفت.
 7/9/2016، رأي اليوم، لندن

 
 بعد سقوط قذيفة في الجوالن هاون في سورية الجيش اإلسرائيلي يقصف منصات إطالق .35

خصر الفيا ا سرائيسي، يوع أمس ا ر  اء، منصات إنالل خ ائر هاون تا  ة : هاشع حمدان
  لك في شماع الفزء غير المحت  من الفوالن.لسفيا السور ، و 

و حسو الفيا ا سرائيسي فإن الخصر ياتي في أعخاو سخوط خ يفة هاون في مننخة مفتوحة من 
 الفوالن المحت ، دون أن ترد أية أن اء عن وخوخ إصا ات أو أضرار.

لسفيا،  اعت ار وردا عسر سخوط الخ يفة، خصر النيران الحر ي ا سرائيسي منصات إنالل تا  ة 
 .والن اع السور  هو المسلوع عما يحص  في ا راضي السورفةوأن 

لن يحتم  أ  مس ووخاع الفيا ا سرائيسي في بيان إنت يحم  الن اع السور  المسلولية، وأنت 
 ، عسما أن الحديث عن أراض سورفة محتسة.و السيادة ا سرائيسية وأمن موانني ا

 8/9/2016، 48عرب 
 

 في مستعمرة يهودية انتخابياً  اً ر مق يفتتحترامب  .36
افتتف ممهسو المرشف الفم ور  لرئاسة الواليات المتحدة دونالد ترامو في إسرائي  مخرا  ت  أبيو:

 الضفة الغر ية. انتخابيا إضافيا لدعمت وه ه المرة خارج الخ  ا خضر في مست مرة ي ودية في
رة وارني شمرون خرو مدينة نولكرع الفسسنينية وخصص وخد أخيع المخر االنتخابي الفديد في مست م

االختراخ. وأعسن مروز نشاط ه ا  سيارة متنخسة اللتخاء المستوننين من أصوع أميرويين  و  حة
 ا مرفوانالحزو أن خرار فتف مخر انتخابي إضافي في إسرائي  فاء  سبو الترويز الكبير لسناخبين 

 ة.في مستوننات الضفة الغر ية المحتس
وأكد أنت حسو استنالعات رأ  أفراها الحز ان بدا واضحا أن الغالبية ال  مر من المستوننين 

وفرفضون المرشحة الديمخرانية  الي ود ا ميرويين يميسون لستصوفت لصالف ترامو والحزو الفم ور  
 هيالر  وسينتون.
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 لك في الخدس وت  أبيو وافتتحت حتر اآلن في إسرائي  أر  ة مخرات انتخابية تا  ة لترامو و 
افتتا  هالهة مخرات أخرى  ومودي ين ورعنانا. و حسو البرنام  ا صسي لسحزو فمن المتوخر أن يتع

الخائع عسر أراضي بيت لحع المحتسة  وغوا عتصيون وأحدها في مفمر المستوننات الم رو   اسع 
 وال اخيان في مدينتي رحوفوت و يت شيما.

ألر ي ود  أميروي يمسكون حة االختراخ لالنتخا ات الرئاسية ا ميروية  300ي ور أن هناك أكهر من 
الي ود  من هنا وحتر ي ود  ه ا الرخع إلر فانو تاهير الصوتوي يشون في إسرائي . وخاع تسي  

 ا مرفوانالواليات المتحدة خد أخنر ترامو  انت يفض  أن يخيع هنا مخرا انتخابيا هدفت إخناخ الي ود 
 .والتصوفت  التصوفت لت نون في إسرائي  ويمسكون حةممن يخن

 8/9/2016، الشرق األوسط، لندن
 

 نائب هولندي يضع علم فلسطين على صدره يرفض مصافحة نتنياهو .37

، وواالت: أبدى رئيس الوزراء ا سرائيسي بنيامين نتنياهو غض ت لرفض وا ياعو -الها ، الخدس 
 رلمان ال ولند ، امس.نائو هولند  مصافحتت عند زفارتت لسب

شاهدنا اليوع مهاال واضحا لمن يرفد السالع ومن ال يرفده. ساواص  ووخاع نتنياهو في ت خيو مصور، 
تخديع الموخر ا سرائيسي  و  فخر واعتزاز في و  أنحاء ال الع وساواص  ت زفز موانة إسرائي  

 .والدولية
حة رئيس الحوومة ا سرائيسية لدى زفارة ووان تون ان ووزو عضو البرلمان ال ولند  رفض مصاف

 مخر البرلمان في الها . إلرا خير 
عضو البرلمان عن حزو ال م  ال ولند  رفض مصافحة نتنياهو  إنوخالت وسائ  إعالع هولندية، 

إ  ار أ  ود اتفاهت أهناء استخ الت الرسمي في البرلمان و لك احتفافا عسر نرفخة ت ام   أو
 سنينيين.إسرائي  مر الفس

ووفخا لستخارفر ال ولندية مد نتنياهو يده  اتفاه عضو البرلمان ال   وان يحم  عسر سترتت رسما ل سع 
 إلري  ر أ  إشارة احتراع ما افبر نتنياهو عسر االستدارة  أوفسسنين فرفض مصافحتت ولع يمد يده 
 الخسر تاروا عضو البرلمان وراء   ره.

نتنياهو، ال يستحة أ  مصافحة في وخت تسي  فيت دماء ا نفاع وخاع البرلماني ال ولند  عن 
 الفسسنينيين في شوارخ غزة يفو عسينا فرض عخو ات عسر إسرائي  حتر تتوخر عن سياست ا ه ه.

ال  د النائفي والديني خائسة،  إلروفي محاولة لستخسي  من الحدث لفات مصادر في حاشية نتنياهو 
ومسسع رفض مصافحة نتنياهو، وساع بدال من  لك عن وضر انت عضو برلمان تروي ا ص  
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خناخ غزة يستخدع في بناء  إلرا سمنت ال   دخ   أنالفسسنينيين في غزة فرد عسيت نتنياهو 
 ا نفال وليس ل مسية إعادة بناء وترميع غزة.

 8/9/2016، األيام، رام هللا
 

 الداخلية تكبح نمو االقتصاد الفلسطينيالدولي: القيود اإلسرائيلية واالنقسامات  صندوق النقد .38
الخيود ا سرائيسية  أن ا ر  اءتخرفر لصندول النخد الدولي نشر أمس  افادأ   و:  –الخدس 

واالنخسامات الداخسية تك ف نمو االختصاد الفسسنيني. و حسو تخديرات صندول النخد فإن الخسارة 
 لسفرد. ا فماليالمئة في مستوى النات  في  130في المئة و 37النافمة عن  لك تتراو  بين 

وفاء في تخرفر آخر صادر عن إحدى المن مات التا  ة لألمع المتحدة أن إسرائي  حرمت السسنة 
مسيار دوالر،  سبو  4,4، بخسائر بسغت 2015في المئة من ناتف ا المحسي في  35الفسسنينية من 

 سينرت ا عسر المنانة المسماة )ج(.
 ا خيرةلوال عدع الوضو  السياسي وخيود السنوات ال شرفن ودول النخد الدولي انت وأوضف تخرفر صن

وفة  أعدتفي المئة، و لك وفة تخديرات  130 أو 83 أو 37لكان النات  ا فمالي لسفرد أعسر بنسو 
 سينارفوهات مختسفة.

ما ي اني خناخ غزة، ال   يراخو وافة مناف ها. و ا سرائيسيالفسسنينية محتسة من الفيا  فا راضي
 ال   تحومت حروة حماس، من حصار إسرائيسي من  عشر سنوات.

 و ا فماع يرت ن االختصاد الفسسنيني  شدة  سرائي  والمساعدات الدولية.
يستمر االختصاد الفسسنيني في وورسع صندول النخد الدولي صورة خاتمة ل  ا االختصاد، ويخوع 

وس  تالشي آماع السالع )مر إسرائي (، وتلهر ه ه  أمنيةنر مواف ة رفا  م اكسة خوية، ومخا
 .وال وام   شدة عسر آفال النمو

سينرة حماس  أنإلر  أيضا أشار، لكنت والخيود ا سرائيسية واستمرار االستينانوالتخرفر إلر  وأشار
 .أنفس عإعمار الخناخ، عالوة عسر الصراخ بين الفسسنينيين  إعادةعسر خناخ غزة ت رخ  

زاء واخر انت  ، توخر صندول النخد الدولي نموا ومن غير المرفف حدوث اخترال في عمسية السالعوواال
في المئة في خناخ  5,5في المئة في الضفة الغر ية المحتسة و 2,7) 2016في المئة في  3,3بنس ة 

حد ال ض يفة إلر وه ه النسو  أنفي المئة في آفاع متوسنة، مالح ا  3,5غزة(، ونموا  م دع 
 .وتحدث تغييرا فوهرفا في مستوى ال نالة وتحسين  رو  ال يا أنيمون م ت 
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 أ في المئة  26,9التخرفر انت في ن اية حزفران/يونيو بسغت نس ة ال نالة بين الفئات ال امسة  وأضا 
نحو  في المئة وتمس 40في المئة مخارنة  ال اع السابة. وفي غزة تبس  نس ة ال نالة  2بزفادة بنس ة 
 هسهي الش ان.

، حيث يلد  ض ر النمو االختصاد  والحسخة المفرغةووأعرو صندول النخد الدولي عن خسخت إزاء 
إلر مراف ة توخ ات  ومخانر وبيرةوتلد   أنإلر زفادة التوتر االفتماعي وا مني، في حين يمون 

 النمو.
ض ر المساعدات الدولية  النخد إلر تصاعد ال نر واستمرار صندول و ين ه ه المخانر يشير 

والتشويك  الم امالت المصرفية اليومية بين الفسسنينيين  أهداف اوانحرا  النفخات ال امة عن 
 وا سرائيسيين.

المساعدات الدولية لسفسسنينيين في وخت ترافر فيت  أكهرتترافر  أنواعتبر الصندول انت من المرفف 
 .2015ترافر الهسث في  أنع عاع،   د في المئة خال 25دعع المانحين حاليا بنس ة 

تتفت إلر تخفير الضغوط النافمة عن عفز  أنالسسنات الفسسنينية يفو  أولويات أنوختع التخرفر 
، وضغ  النفخات ومواصسة ا خ مسيون دوالر عسر  500يوون حفمت  أنالتموف  ال   يتوخر 

 المالية ال يوسية. ا صالحات
أن  وأونوتادوتخرفر صادر عن ملتمر ا مع المتحدة لستفارة والتنمية من ف ة هانية أ  رت م نيات 

، بخسائر بسغت 2015في المئة من ناتف ا المحسي في  35إسرائي  حرمت السسنة الفسسنينية من 
 دوالر،  سبو سينرت ا عسر المنانة المسماة )ج(. مسيار 4,4

ختصاد الفسسنيني وان سيوون أخوى وفاء في تخرفر صدر في وخت متاخر من مساء الهالهاء أن اال
  مرتين لوال وفود االحتالع ا سرائيسي.

والمنانة المسماة )ج( هي منانة ومساحات في الضفة الغر ية تخضر لسسينرة ا سرائيسية، وتمنر 
في المئة من الضفة الغر ية، وفة  61الفسسنينيين من استغالع هروات ا النبي ية، وتشو  مساحت ا 

 ة صادرة عن الحوومة الفسسنينية.أرخاع رسمي
وفرى التخرفر أن عدع تمون الفسسنينيين من استغالع المنانة المصنفة )ج( دف ت لترافر حصة 

 .1975في المئة في  37في المئة من  18الزراعة والصناعة م ا  من النات  المحسي، إلر 
في المئة  85حة لسزراعة، ووتحرع إسرائي   حسو التخرفر سوان خناخ غزة من نصر ا راضي الصال

 من الموارد السموية.
أض ا  النات   3تفول  2008إلر أن خسائر الخناخ من هالهة حروو ت رض ل ا من   التخرفرشير يو 

 المحسي لغزة.
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في المئة  3,5وفي أعخاو الحرو ا سرائيسية ا خيرة عسر خناخ غزة، نما االختصاد الفسسنيني بنس ة 
ى في ا م دو التخرفر غير وافية لرفر متوس  دخ  الفرد من النات  المحسي ، وهي نس ة ير 2015في 

 ا فمالي.
لر فانو الحرو ا خيرة، عزا التخرفر ترافر النمو إلر انخفاض المساعدات الخارفية لسسسنة  واال
الفسسنينية، واالحتفاز المتكرر بين فترة وأخرى من فانو إسرائي   يرادات الضرائو الفسسنينية 

 مخاصة(.)ال
تزرخ أزمات دائمة من ال نالة والفخر، وان داع ا من الغ ائي التي وويشير التخرفر إلر أن إسرائي  

 .وفي المئة من السوان في غزة إلر المساعدة ا نسانية 73في المئة، فيما يحتاج  66بسغت 
ية وخناخ غزة، نحو وحتر ن اية الر ر الهاني من ال اع الفار  بسغت نس ة ال نالة في الضفة الغر 

 آال  في غزة وحدها. 203ألر فرد، من ع نحو  358في المئة   دد عانسين عن ال م  بس   26,9
 8/9/2016، القدس العربي، لندن

 
غير ُمرتبطة بالعالقات  "إسرائيل"رئيس هيئة األركان األمريكّية دانفورد: عالقاتنا العسكرّية مع  .39

 الدبلوماسّية
، فوزفر دانفورد، خالع لخاء فم ت  وس:زهير أندرا–الناصرة  أك د رئيس هيئة أروان الفيا ا مرفوي 

، الفنراع غاد  أيزنوو  ، عسر أن  ال الخات تمر خائد هيئة ا روان ال ام ة في الفيا ا سرائيسي 
د  في الس-ال سورفة ا سرائيسي ة يال ا مرفوي ة، غير مت س خة  ال الخات الدبسوماسية بين البسدين، وشد 

 عينت عسر أن  ا ست خر عالخات متينة،  حسو ت بيره.
 7/9/2016، رأي اليوم، لندن

 

 إسرائيل تعد العدة لطي صفحة عباس .41
 عدنان أبو عامر
لع يون إعالن أفيغدور ليبرمان وزفر الدفاخ ا سرائيسي ملخرا عن بدء الحديث مر شخصيات 

ا سرائيسية  لالستراتيفية، سوى خمة فب  الفسيد فسسنينية م اشرة دون التنسية مر السسنة الفسسنينية
الفديدة بإن اء ع د محمود ع اس السياسي، وال حث عن بدائ  لت،  خيادات فتحاوية يتع تداوع 
 أسمائ ا في اآلونة ا خيرة، أو بنشر الفوضر في ا راضي الفسسنينية، وما حص  في نابسس ملخرا.

 سرائيسي الفديد، وأس او الخرار ا سرائيسي  ني صفحة أبو ه ا ا عالن يتنسو تحسي  ه ا التوفت ا
الفديدة، ومدى وفود توافة  االستراتيفيةمازن، وما هي بدائست، ووير سيوافت الفسسنينيون ه ه 



 
 
 
 

 

 28 ص             4045 العدد:        8/9/2016 خميسال التاريخ: 

                                    

عر ي، خاصة مصر ، مر إسرائي  في ه ا التوفت، وما دور االنتخا ات المحسية الخادمة في تسرفر 
 أو تافي  أفوع ع د ع اس.

 
 لتاريخ يعيد نفسها

ه  وان يتصور أبو مازن في أشد ووابيست حسكة أن يدور التارفخ دورتت من فديد، ضده ه ه المرة، 
  د أن دارت م ت سا خا أوائ  ا لفية الهالهة، حين تع فرضت من خب  إسرائي  والمفتمر الدولي 

ينت رئيسا لسحوومة، مخدمة وا دارة ا ميروية عسر رفية در ت الرئيس الراح  ياسر عرفات، وت ي
 لتفرفد أبي عمار من صالحياتت السياسية وا منية والمالية.

، اتخ ت إسرائي  خرارها الواضف 2014فمن  أن توخفت المفاوضات الفسسنينية ا سرائيسية في أواس  
بد بإن اء ع د ع اس السياسي، واالعالن أسنوانت ا المشروخة  انت ليس شرفوا في عمسية السالع، وال

 من ال حث عن خيادة فسسنينية بديسة، تستفيو لما ت تبرها متنس ات السالع.
مر ال سع أن ع اس خدع أخصر ما يمون أن يخدمت زعيع ليبرالي مت اون إزاء إسرائي ، وهو ما أهار 
عسيت احتفافات فسسنينية، واندهاشا إسرائيسيا، في    إصراره عسر الت اون ا مني مر ا ف زة 

ا سرائيسية رغع انسداد أفة التسوية، ومواصسة الفيا ا سرائيسي تنفي ه ل شرات من حاالت  ا منية
 ا عداع ضد الفسسنينيين.

وخد ش دت ا وضاخ الميدانية في ا راضي الفسسنينية، السيما الضفة الغر ية، سسسسة من 
حة ع اس، وما حص  ني صف الستراتيفيةا فراءات ا سرائيسية التي تشير إلر تنبية تدرففي 

 والخوة الخشنةو، بديال عن والخوة الناعمةو ات مرة مر عرفات، لكن ا لفات في تنبيخ ا حاليا إلر 
 التي استخدمت ا مر أبي عمار، عبر االغتياع ال   س خت فرض الحصار عسيت في مخر المخان ة.

 
 القوة الناعمة

نة الفسسنينية، عبر موتو ما ي ر   منسة تمهست أولر الخنوات ا سرائيسية في ت ميا رئيس السس
شئون المنانة الفسسنينية في الحوومة ا سرائيسية الفنراع يوآ  مردخا ، ال   يمتسك ش رة بين 

 الفسسنينيين ر ما تزفد عن ال ديد من زعمائ ع السياسيين، ن را لسنفو  ال    ات يتمتر  ت بين ع.
فسسنينيين في خضايا إنسانية تخص السفر وال الج تتسخص م مة موتو مردخا  في الت ام  مر ال

والزفارات، من خالع نر  هالث هو وزارة الشئون المدنية التا  ة لسسسنة الفسسنينية، وخد دأو 
الفان ان عسر  لك سنوات عديدة، حتر تغير الوضر خب  عامين وفزفد خسيال، حين بدأ موتو 
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دون المرور  الوزارة الفسسنينية، وهو ما أهار  مردخا  يفر  اتصاالتت م اشرة مر الفسسنينيين،
 غضب ا واحتفاف ا.

ت سع السسنة الفسسنينية ورئيس ا فيدا أن ه ه خنوة إسرائيسية ليست عفوية البتة، ب  ل ا دالالت 
واخ ية تحث الخنر نحو التخسص روفدا روفدا من والية السسنة عسر موانني ا الفسسنينيين، وف   

ن الفسسنينيين وأف زة االحتالع ا سرائيسي وملسساتت ا منية والمدنية م اشرة، وهو التواص  م اشرة بي
 ما ي ني ال ودة  الفسسنينيين إلر وض ية ما خب  تاسيس السسنة الفسسنينية.

 
أكهر من  لك، فخد لفات إسرائي  في الش ور ا خيرة إلر ا عالن عن تفميد   ض  ناخات 

الخاصة  و ار المسئولين الفسسنينيين، السيما أولئك  VIPفة  اسع الشخصيات الم مة فدا الم رو 
المخر ين من ع اس، في إشارة خد ال تخنئ ا ال ين، يراد من ا التسويف لت بإموانية ت ميع ا مر عسر 

 الدائرة الضيخة حولت، ور ما عسيت شخصيا في حاع زادت ا مور سوءا بين الفانبين.. من ي سع؟
عالمية والوسائ  الدعائية ا سرائيسية بدأت أخرو ما يوون من حمسة موف ة نحو ب  إن ا دوات ا 

ات اع ع اس بإعاخة عمسية السالع، واعت اره عخ ة واداء أماع تحخية الت ايا بين الش بين الفسسنيني 
ا وا سرائيسي، رغع أن الرف  يفر  لخاءات ش ت دورفة مر وفود إسرائيسية عسر مدار الساعة أكهر مم

 يخاب  وفودا فسسنينية، وهو ما أهار عسيت احتفافات فسسنينية.
لكن  لك لع يخنر الف از الحاكع في ت  أبيو  ان ع اس هو ا كهر مالءمة لصنر السالع م  ع، 

 ور ما لن ي هروا عسر بدي  لت في خادع ا ياع.
 

 الدور اإلقليمي
سرائيسي  ني صفحة ع اس عن المش د لع تكن   ض عواصع ا خسيع المنس ة   يدة عن التوفت ا 

السياسي الفسسنيني، السيما مصر وا ردن وا مارات، و دا   ض ه ه ال واصع أكهر حماسا نحو 
 إتماع إفراءات الوفاة السياسية  بي مازن، في    أن لك  من ا أزمة م ت.

محمد دحالن بديال  فمصر ال تخفي رغبت ا وتحمس ا لتنصيو حسيف ا ا خرو في الساحة الفسسنينية
ل  اس، وهو ما يفد خبوال وتشفي ا في ت  أبيو، وون دحالن الرف  أمن و و عالخات أمنية واس ة 

 في إسرائي  وال ديد من عواصع المننخة وال الع، وصوال إلر واشننن.
وما ترى الخاهرة وت  أبيو أن دحالن يدرك أكهر من ع اس ويفية الت ام  مر حروة حماس، ال دو 

مشترك ل ما م ا، في    خبرتت النوفسة خالع سنوات التس ينات مر الحروة، وخدرتت عسر ال
 تحفيم ا والضغ  عسي ا،  خ ضة حديدية في ع د الراح  عرفات.
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أما ا ردن، فخد مضر وخت نوف  دون أن تنا أخداع ع اس الخصر المسكي في عمان، رغع دخولت 
دخوع أو الخروج من الضفة الغر ية، ف ي  النس ة لت ممر أراضي الممسكة  صورة دورفة وسما أراد ال

 إف ار ، وما أن مصر ممر إف ار  لسفسسنينيين في غزة.
ومر  لك فسع يتع التخاط صور ت وارفة لسمسك ا ردني والرئيس الفسسنيني من  فترة زمنية نوفسة، وما 

نما في    أزمة تحت الرماد، تت سة بخال  الفان بين حوع إدارة الصراخ  لك لسبو عفو ، واال
الفسسنيني ا سرائيسي، و  ض الخنوات ا ردنية والفسسنينية في مفسس ا من الدولي، ومسخ  ع اس 
عسر ا ردنيين أن ع وخ وا اتفاخا مر ا سرائيسيين حوع نصو واميرات في الحرع الخدسي دون الرفوخ 

ادة الفسسنينية عسر المخدسات إلر السسنة الفسسنينية،  ما ي نيت  لك من تفاوز واضف لسسي
 ا سالمية في الخدس المحتسة.

عند الحديث عن خال  ع اس مر ا مارات، يبدو ص  ا تناوع ه ا الخال  دون تناوع ال الخة 
عخو  2011الونيدة التي تر   دحالن  امراء البسد، من  أن خرج من ا راضي الفسسنينية أواس  

ا حفز صناخ الخرار في أبو  بي عسر تصديره إخسيميا ور ما دوليا، خرار خيادة فتف  نرده من ا، وهو م
وي يص ف الحخا الورفث الخادع لرئيس السسنة الفسسنينية، وهو ما أهار أزمة إعالمية عسنية بين راع 

 هللا وأبو  بي، نالت وهيرا من شخصية ع اس، ودف ت الفانبين إلر االختراو من ش رة م اوية.
ك توافخا إسرائيسيا ور ما عر يا م اشرا أو غير م اشر عسر إخصاء ع اس، و   لك ي ني أن هنا

 نرفخة أو  اخرى، تم يدا لرفر أس ع دحالن في الساحة الفسسنينية، وهو ما ش دنا آهاره في الف ود 
 ال ر ية المفافئة  فراء المصالحة الفتحاوية الداخسية،   د غياو نوف  عن ه ا المسر.

ينية متزايدة أن االلتفات ال ر ي إلر ه ا المسر رغع االنشغاع  المسفات ا خسيمية وهناك خناعات فسسن
نما رغ ة بإفراء ترتيو لسبيت الفتحاو   الساخنة ليس من أف  سواد عيون ع اس أو دحالن، واال

 لت يئتت لسيوع التالي لغياو ع اس، أو تغيي ت.
 

 روابط القرى 
ع نفحت  ني صفحة ع اس عن المش د السياسي ال تبد  إسرائي  تمسوا بخيار م ين في حا

الفسسنيني، وون ا ما زالت عسر ما يبدو في مرحسة المفاضسة بين ه ا السينارفو أو  اك، مر إموانية 
 خروج بدي  مفافى في لح ة غير متوخ ة يفرض نفست عسر أفندة صناخ الخرار في ت  أبيو.

خيرة عسر نر  خيار خديع فديد في ا راضي فخد خرفت   ض ا شارات ا سرائيسية في اآلونة ا 
الفسسنينية يوون أكهر مالءمة  سرائي  في حاع غاو ع اس عن مخر الرئاسة الفسسنينية، ومن  لك 

ال   ن ختت إسرائي  في   ض أنحاء الضفة الغر ية في س  ينات  وروا   الخرى واست ادة سينارفو 
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الشخصيات الفسسنينية، وتع اغتياع عدد من ع عسر وهمانينات الخرن الماضي، وتفاو ت م  ا   ض 
 أيد  الفصائ  الفسسنينية.

خد تكون أكهر تشفي ا  سرائي ، وأخ  حرفا ل  ض  2016 صيغت ا الحالية في  وروا   الخرى ولكن 
الفسسنينيين، سواء عسر هيئة إدارة الشئون الحياتية من خالع التواص  مر ا دارة المدنية ا سرائيسية، 

تس ي    ض شلون ع الم يشية، وو   لك  م زع عن السسنة الفسسنينية ورئيس ا، بتفاوزه إدارفا  أو
 وسياسيا.

وما تنمف إسرائي  من االنتخا ات المحسية الفسسنينية الخادمة في أكتو ر/تشرفن أوع المخب ، أن 
مدلوع سياسي تفرز مفالس محسية تدير شئون الفسسنينيين الم يشية والحياتية،  م زع عن أ  

 وسياد ، شرط أال تفوز في ا حماس، وما تخشر من  لك. 
وهناك الصيغة الهالهة المتمهسة بإفسا  المفاع لض اط ا من الفسسنينيين،  ان يدير و  من ع 
المحاف ة التي يسينر عسي ا، والتواص  م  ع عبر ضا   االتصاع ا سرائيسي، رغع ففافة ه ا 

 النر  وخنورتت!
نما ما ال   سيحص  في أخيرا.. ل ع ي د  خاء أبي مازن أو رحيست هو السلاع المروز  في ت  أبيو، واال

اليوع التالي لغيا ت، عسر اعت ار أن خرار تصفيتت سياسيا خد اتخ ، في    ا شارات آنفة ال ور، مما 
سية، وأخ  يف   إسرائي  م نية  ان ي ود عسي ا ه ا التنور  اكهر خدر من المواسو ا منية والسيا

 خدر من الخسائر.
 7/9/2016، الجزيرة نت، الدوحة
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 ديفيد هيرست
ال أحد يمسي عسينا رأيا. نحن صناخ الخرار ونحن ال ين ووان الرئيس الفسسنيني غاض ا حين خاع: 

ي مخنر فيديو سف  لت . فاء  لك فونخرر ونحن ال ين ننف  وال سسنة  حد عسينا. ه ا هو ال   نرفده
 و ث يوع ا حد الماضي. 

في  اهر ا مر، فاء ضرو محمود ع اس لسناولة  خ ضتت متاخرا نوعا ما، ف و اآلن في الحادية 
والهمانين من عمره، ولع ي د ي ني شيئا  النس ة  سرائي . تسك هي النخنة التي عبر عن ا بفالء، 

ن وان ففا ومللما، أن م  وث روسيا إلر الشرل ا وس  ميخائي  بوغدانو ، ال   تحدث يوع  واال
الهالهاء مر وفد فسسنيني في راع هللا، خاع إن بنيامين نتنياهو لع ي د م تما بإفراء محادهات مر 

 ع اس. 
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أخبرنا و ما ياتي:  وميدع إيست آ وأحد المسلولين الفسسنينيين ال ين حضروا السخاء صر  لصحيفة 
تنياهو لع يرفض الشروط الفسسنينية ل خد االفتماخ فحسو، مه  تفميد بوغدانو   و  صراحة أن ن

نما  هو إلر أ  د من  لك خائال  إن االفتماخ  نالل سرا  سفناء ما خب  أوسسو، واال االستينان واال
 . و محمود ع اس لع ي د من أولوياتت

نضع إلينا، إ ن إ ا ما صن ت سالما مر ع اس، فإن ع اس سيوونخال  عن بوغدانو ، خاع نتنياهو: 
 . ودعوه يخر وحيدا

لخد ماتت أوسسو. ف  ا هو البرلمان الفسسنيني لع يفتمر من  تس ة أعواع، وانت ت فترة رئاسة ع اس 
، والممه  الشرعي والوحيد لسش و الفسسنينيوخب  س  ة أعواع. ولع ت د من مة التحرفر الفسسنينية 

وخاصة داخ  مخيمات  وحماسوا غسو ستفوز ب ا  واال ا ما أفرفت اليوع انتخا ات برلمانية ف سر
 الالفئين.

حروة فتف نفس ا وصست إلر حالة متخدمة من الت فن والت الك، وت صر ب ا من الداخ  الصراعات 
الخبسية والفصائسية، لدرفة أن ع حينما خرروا عخد ملتمر وحص  فدع حوع من يدعر إليت، وانت 

 وافخوا عسي ا هي دعوة و  من يتخاضر رات ا من الحروة. الصفة الوحيدة التي استناعوا أن يت
لخد  ات ع اس واحدا من آخر الساكنين في مبنر يواد يوون فارغا من السوان. خد يوون غاض ا، 
وخد يش ر  المرارة، إال أن غض ت أمر يص و ف مت. ف سر من وان يصو فاع غض ت؟ عسر زفارة 

 نتنياهو إلر موسوو؟ 
 ن هناك أشخاصا ي مسون في عواصع واضحا  شان من وان يتكسع عنت: وان ع اس صرفحا وو 

م ينة. خسصونا من ال واصع، خسصونا من أمواع ال واصع، خسصونا من نفو  ال واصع. عسينا أن 
 . ون م  وفسسنينيين. ه  بإمواننا أن نف    لك؟ ه ا هو المنسوو منا

دحالن، رف  فتف الخو  ال   نرده ع اس من مه  ه ا الكالع ال يمون أن يوون موف ا إال لمحمد 
خب . فاءت وسمة ع اس   د ورود تخرفرفن إخ ارفين من عمان. زعمت صحيفة الرأ  ا ردنية 
الرسمية أن السفنة المروزفة لحروة فتف خررت خبوع عودة أشخاص مخر ين من دحالن وأن هناك 

 محاوالت  عادة دحالن نفست. 
حاوية ت حث في الوسائ  الممونة  عادة فماعة دحالن إلر بيت ا و الف  ، فإن هناك لفنة فت

)الفتحاو (. المهير لالنت اه في ه ا التخرفر أن الصحيفة ا ردنية أشارت بوضو  إلر أن خنة 
 إعادت ع تتع برعاية خارفية. 

وخالت إن م ادرة فرض مصالحة بين ع اس ودحالن تفر  برعاية من ا ردن ومصر والممسكة 
 ية الس ودية ودولة ا مارات ال ر ية المتحدة. ه ا في الوخت ال   نخ  فيت تخرفر إخ ار  هان ال ر 
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لووالة الخدس ا خ ارفة عن الكاتو الفسسنيني ا ردني حمادة فراعنة، والم رو    الخاتت الوهيخة 
ي حروة سو  يفر   لك عبر هالث خنوات: أوال ، سيتع توحيد فناحو السسنات ا ردنية، خولت: 

فتف. هانيا، سيتع الت ام  مر تداعيات االنخالو واالنخساع والمصالحة بين حروتي فتف وحماس. 
وهالها، سو  تفر  تحروات عسر المستوى الدولي  حياء مسار المفاوضات الفسسنينية ا سرائيسية 

 . وفي الخاهرة وفي  ارفس وفي موسوو
في ش ر مايو  وميدع إيست آ وا ولر في موخر تسك هي الخنة التي ونت خد وشفت عن ا لسمرة 

)أيار( الماضي. يستخدع واض و الخنة لغة الوسانة  و  ما تحمست من حساسيات، ويحاولون 
تصوفر عودة دحالن وما لو وانت مصالحة بين متنافسين متصارعين، إال أن ع اس ي سع يخينا ما 

إلر الونن في    ا وضاخ الحالية  ال   سيحدث   د  لك، أ    د أن يسمف لدحالن  ال ودة
 لحروة فتف. 

بوفود مروان البرغوهي في سفن إسرائيسي، وا غسو أنت سي خر محتفزا هناك، و است داد محمود 
ع اس لسسوك نرفة المغادرة، فإن دحالن سو  يص ف هو الخوة التي تخر من وراء التاج )أو 

التي يحتس ا حاليا ع اس: رئاسة حروة فتف،  صالحيات صناعة الخرار( في وافة المواخر الهالهة
ورئاسة من مة التحرفر، ورئاسة السسنة. إ ا ما وص  دحالن إلر أ  من ه ه المواخر فإنت سيتحوع، 

 ال رفو،  من يشغ  الموخ ين اآلخرفن. 
يناض  ع اس حاليا في سبي  الحيسولة دون أن يحص   لك، وخد تكون تسك هي آخر م ماتت عسر 

من أمهالت، وانت عمسية السالع موتا سياسيا  نيئا، وهو اآلن يخوض  وفتفو النس ة لخادة  ا نالل.
ن فاء متاخرا فدا، الست ادة شرعيتت ورئيس   د أن فخدها ومفاوض.   ختاال ، واال

س يا منت لتوحيد حز ت، أعسن رئيس الوزراء رامي الحمد هللا، إفراء انتخا ات محسية في الهامن من 
ما  ان حروة فتف هي التي تتحوع  الخوائع االنتخابية. حتر اآلن تبدو نتائ  ه ا التكتيك أكتو ر، عس
 مختسنة.

تمون ع اس عبر ضغوط مصرفة من إف ار دحالن عسر سحو خوائع أت اعت، ب  وافة دحالن عسر 
 ر ين.دعع خوائع ع اس، إال أن الهمن ال   دف ت ع اس  المخاب  وان السما    ودة رفاع دحالن المخ

يصر أبو مازن عسر وصر  أحد و ار الشخصيات في حروة فتف لموخر ميدع إيست آ   ما يسي: 
عدع السما  لدحالن  ال ودة، و لك  الرغع من الضغوط التي تمارس عسيت من خب  ا ردن ومصر 
ودة وا مارات ال ر ية المتحدة. وخاع إنت لع يوافة عسر عودة دحالن، ولكنت في نفس الوخت سمف   

  وأشخاص آخرفن من م سور دحالن وانوا في السابة خد فصسوا من فتف.
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وان االتفال عسر الخوائع االنتخابية  مها ة الروسة التي دحرفت ال س ة الفارغة أسف  النرفة، فو  
فصي  داخ  فتف سي سن امتالكت لخائمة خد ال تخر لت  الوالء. خ  حماس عسر سبي  المهاع، والتي 

ت ا في االنتخا ات مفافئة لرئيس الوزراء الحمد هللا. فمير خوائع حماس ت م   الت اون فاءت مشارو
مر فتف ومر غيرها من الفصائ . وال تخوض حماس ه ه الم روة االنتخابية تحت نفس االسع في 
و  موان، ب  يشارك مرشحوها في التنافس تحت مسميات مختسفة في و  مفسس من المفالس 

 البسدية. 
ه ا الوضر حروة حماس، حيث أن الخوائع المشتروة تمون أعضاءها من ال م  مر منتسبي  يناسو

فتف ومر غيرهع، وو لك تمون ا من تحخية مستوى من الت اون عسر المستوى المحسي حرم ع منت 
ع اس عسر المستوى الونني. ما من شك في أن حماس ال تستنير المنافسة  حرفة في داخ  

د تفسر  لك بوضو  عندما أخدمت إسرائي  عسر اعتخاع الزعيع الحمساو  أبو الضفة الغر ية، وخ
وويك وأمرت  ح ست لستة ش ور   د يومين فخ  من اختياره وممه  لحماس في ال يئة ال سيا 

 لالنتخا ات. 
لتفمير الخوائع  وال راخ الخويةوولكن، ه  سي زز  لك من وضر ع اس؟ يفر  اآلن استخداع تكتيوات 

 ا ب  ض. ولصخ 
وان لنابسس رئيس بسدية إسالمي تدعمت حماس، ووان محبو ا  بين الناس، وهو عدلي ي يا ال   

 المائة من ا صوات.   د س  ة أعواع من شغ  منصو رئيس  74 ما نسبتت  2005انتخو في عاع 
ت سيخوض البسدية تفرغ ي يا لس م  في التفارة التي تمسك ا عائستت، ولكن عاد من فديد وأعسن أن

غمار االنتخا ات تارة أخرى ه ه المرة.لع يسبث   يدا  حتر سمر نرخا  عسر  او بيتت، واال ا  ال او 
 خمسة رفاع من بين ع مافد فرج رئيس ف از المخابرات الفسسنينية. 

وان فرج واضحا  فيما خدمت من خيارات: إ ا ما اختار عدلي ي يا أن يخوض االنتخا ات ضمن 
و  يخضي السنوات ا ر ر التالية من عمره خا  ا  في سفن إسرائيسي، وسو  خائمة لحماس فس

يوضر اسمت عسر خائمة ا رهاو ا مرفوية، وسو  يفخد تفارتت. ولكن وان أمامت مخرج بإموانت من 
خاللت تفنو مه  ه ه النتيفة غير الس يدة، وفتمه   االلتزاع  ان ينزع إلر االنتخا ات عسر رأس 

ية تتشو  من همانية رفاع من فتف ورفسين من حماس، وعسيت أن يوافة عسر الخياع خائمة فتحاو 
  م مة رئيس البسدية ل امين فخ ، هع   دها يتنحر ليح  محست رف  من فتف. 

في ن اية المنا  وافة ي يا عسر م  ع ما وان يرفده منت فرج: أن يترأس خائمة مشتروة بين فتف 
ن فخ . ولكن، فيما لو فاز ي يا  االنتخا ات وعاد لترأس بسدية وحماس وأن يلد  الم مة ل امي
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نابسس، فمن توالي المدينة ف ال، حماس أع فتف؟! ما من شك في أن وال  من النرفين سيدعي أن 
 المدينة تدين لت. 

مافد فرج واحد من اسمين ي وران وهيرا  عندما يتحدث الناس عن خيارات ع اس التي يفضس ا 
ئاسة السسنة. أما اآلخر ف و صائو عرفخات. إال أن أيا  من االسمين ال يسخر خبوال  في لخالفتت في ر 

أوساط خواعد حروة فتف التي يواد عناصرها أن يشتانوا غض ا  وال يترددون عن الت بير عن است داد 
 لسوخو  في وفت مه  ه ه الخيارات، ولو تنسو ا مر  السال . 

فتف ليست نرفا  س ال ، وفتف التي تحدث إلر موخر ميدع إيست آ : يخوع المسلوع الكبير في حروة 
ولن يوون أبو مازن هو الرف  ال   سيشو  مستخبس ا. يمون    عضو من أعضاء السفنة المروزفة 
أن يخسفت في موخر الخيادة. ال شك أن البرغوهي يحت  موانة خاصة يتفول ب ا عسر اآلخرفن، ولو 

كن حتر فيما لو روج أبو مازن لمافد فرج وخسيفة لت، فسن يوون أبو ترشف لسمنصو لفاز  ت. ول
 ومازن هو ال   يخرر.

 هناك تخو  آخر ينفع عن استخداع االنتخا ات المحسية لخوض م روة التنافس عسر الخيادة. 
ما أخشاه هو أن السسنة الفسسنينية تستخدع االنتخا ات المحسية لتفنو ويخوع المسلوع الفتحاو : 

نتخا ات ا هع، مه  انتخا ات السسنة الفسسنينية أو انتخا ات المفسس الونني الفسسنيني. ف  ه اال
ملسسات خديمة ومشسولة وتحتاج إلر تغيير وتفديد. حينما تنتخو خيادة محسية دون أن تستبدع 
نية الخيادات عسر المستوى الونني فإنك ب لك تمون إسرائي  من خنر النرفة عسر الخيادة الفسسني

  ومن خالع الت ام  مر السسنات المحسية في البسدات والمدن  شو  م اشر.
سمحت إسرائي  بإفراء انتخا ات  1976وهناك سا خة يمون الرفوخ إلي ا في ه ا المفاع. ففي عاع 

محسية في الضفة الغر ية لفتف المفاع أماع بروز خيادات بديسة لمن مة التحرفر الفسسنينية. ما وان 
 دعمت ع لمناصودة من مة التحرفر أماع عدسات الكاميرات إال أن أعسنت انتصارها  ن من من خيا

رئاسة البسديات فازوا ووصسوا إلر السسنة، أما فيما وراء الكواليس فخد وان التوتر هو سيد الموخر 
وننون بين ياسر عرفات ورلساء البسديات المنتخبين حديها . انت ت تسك التفر ة حينما است د  مست

 من غوا إيمونيع ال مد المحسيين ب فمات  الخناب . 
واليوع، تتفسخ حروة فتف وتن ار دون مساعدة من إسرائي . وفبدو أن الخيارات  شان من سيخسر 
ع اس في خيادة السسنة  اتت محصورة بين مسلوع أمني فسسنيني وآخر عسر شاكستت. أما 

و  م اشر في الضفة الغر ية وأما اآلخر)محمد أحدهما)مافد فرج(  فيخدع مصالف إسرائي   ش
دحالن( فيخدع ا مارات ال ر ية المتحدة ولت ارت انات خوية بإسرائي  و الواليات المتحدة ا مرفوية. 
يبدو واضحا  أنت خد تع التخسي تماما  عن أ  شيء يمون أن يخترو من فورة انتخاو زعيع فسسنيني 
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ي الشارخ الفسسنيني. في يوع من ا ياع وانت الواليات المتحدة يتمتر  شرعية ديمخرانية حخيخية ف
هي ا ردن ومصر  –ا مرفوية وحدها تخر حامية ل  ر إسرائي ، أما اليوع ف ناك أر ر دوع عر ية 

تخوع ب  ا الدور. إال أن النتيفة ستكون واحدة: ال ن اية لالحتالع لفسسنين  –وا مارات والس ودية 
  سرائي .  وال ن اية لسصراخ

 (21ترفمة خاصة لة ر ي -)عن موخر ميدع إيست آ 
 7/9/2016، "21موقع "عربي 

 
 خريطة الطريق األردنية المصـرية لمعالجة الوضع الفلسطيني .42

 حمادة فراعنة
مارتيا  لم الفة الوضر الفسسنيني عبر اال المصرفة المدعومة س وديا  و  ا ردنيةخن ت خرفنة النرفة 

التحفى من خب    ض  أوعدع الخبوع  أوونا  تنفي يا  عسر الرغع من االعتراضات محنات ا الهالث ش
خنوات ا لس م  عسر توحيد صفو  حروة فتف  أولر بدأتا نرا  الم رخسة لسخنة الر اعية، وخد 
المنتخبين من بين صفوفت  اعت اره الشرعية الوحيدة  وأفرادهوفة نتائ  الملتمر السادس وملسساتت 

ة ومرف ية لسحروة وخرارات ا و لك عبر خرار عودة   ض المفصولين وتخديع خوائع مشتروة المتوافر 
تداعيات االنخالو  بإن اء، وتتوالر هاني ا 8/10/2016يوع  إفرالهالخوض االنتخا ات البسدية المزمر 

شراكضد الشرعية وتوحيد ملسسات من مة التحرفر التمهيسية  ما في ا سسنت ا الوننية،  وتي حر  واال
خيرا  أالسفنة التنفي ية، و  إلرالمفسس المروز   إلرحماس والف اد في ملسسات ا من المفسس الونني 

ال م  عسر التفاوو مر الم ادرات الدولية  ما في ا الم ادرة الفرنسية ل خد الملتمر الدولي غناء 
ض، وتنبيخات ا لمفاوضات فسسنينية إسرائيسية، تضر االستحخاخات المنسو ة عسر ناولة التفاو 

، وتوسير صالحيات السسنة ا سرى ، بوخر االستينان، وانالل سرا  ا رضالميدانية عسر 
 االحتالع.  ن اءالفسسنينية تدرففيا  وصوال  

الدوافر ال ر ية وفة خارنة النرفة الر اعية تست د  تخوية صفو  حروة فتف اوال  ومن هع تخوية 
ت ليشم  الفمير، وصوال  لسفسوس عسر ناولة المفاوضات بوفد التحالر الونني الفسسنيني وتوسي 

وفاحية متفة عسي ا تف   من  خاء  وأدواتفسسنيني موحد عسر خاعدة برنام  سياسي مشترك 
 االحتالع موسفا .

لتحرفك الوضر  والس ودية( وا مارات وا ردن )مصرتنشر خنة الر اعية ال ر ية  والدستورو
عم  خالع  أفندات، المتضمنة ما ونةت، وما حصست عسي ا من مصادر الفسسنيني وتمتين صفوف

الحروة بناء  أوضاخ، ويختصر عسر م الفة 2016 أوعحتر وانون  أيسوعالمخبسة من  أش رالهالهة 
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عسر التخييع  ا خدرالملتمر السا ر  إلرالوصوع  إلرعسر خرارات ونتائ  الملتمر السادس، ليصار 
   المسلوليات.وتحمي ا خناءوم الفة 

، آ ارمن ال اع المخب  من وانون هاني حتر ن اية  ا ولرالهالهة  ا ش رالمرحسة الهانية خالع  وتبدأ
اتفال وحدو  و رنامفي بين  إلرعبر دعوة الفصائ  وافة لالفتماخ في الخاهرة ب د  التوص  

 عن ا من ملسسات.من مة التحرفر وما ينبهة  إنارالشراكة الوننية في  أساسالفمير عسر 
انتخا ات برلمانية ورئاسية ومفسس ونني لتفديد  إفراءومرحست ا الهالهة تنت ي في ش ر تموز عبر 

الشرعية الفسسنينية برمت ا، عندها يوون خد التاع الفسع الفسسنيني و ات م يئا وموحدا  لس م  
 الوحدو  المشترك.

وتصسيو  أرض عدعع صمود الفسسنينيين عسر  إلرفمسة من الخنوات ال ر ية ال ادفة  إلر إضافة
ملسسات ع، ب د  خوض االشت اك التفاوضي مر ا سرائيسيين، مر التوفت لسملسسات الدولية 

فشال التنوفة مشارفر االحتالع   وت رفة مخنناتت االست مارفة التوس ية. واال
 فتضمن ما يسي حرفيا : )الر اعية(المصرفة  ا ردنيةخارنة النرفة  أما
 
 األهدافواًل: أ
 استن اض ا. واالعادةتوحيد حروة فتف  -1
 تحخية المصالحة الوننية بين فتف وحماس و خية الفصائ . -2
 الم ادرة ال ر ية. أساستحرفك عمسية السالع عسر  -3
 دعع واسناد الش و الفسسنيني في الداخ  والشتات. -4
 

 ثانيًا: آليات تنفيذية:
 .2016 ديسمبر-سبتمبر 

المفصولين من فتف والسسنة و   إعادةخوة فتف وحضورها وتوحيد صفوف ا وفتضمن  لك ت زفز  -
 موانت السابة، وم الفة المسفات الخضائية، وعودة محمد دحالن ل ضوفتت في مروزفة فتف. إلر
تف ي  ملسسات من مة التحرفر الفسسنينية. و لك  التشاور   عادةوضر الخن  والبرام  الالزمة  -

 فصائس ا وموونات ا.مر وافة 
 .2017مارس  –يناير 
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فور االنت اء من مسر فتف، يتع التشاور مر الفصائ  الفسسنينية ودعوت ا الفتماخ دائع في الخاهرة  -
الشراكة الكامسة، و  يدا  عن المحاصصة،  أساسحين التوص  التفال مصالحة شام ، عسر  إلر

 دة وسال  شرعي واحد.توحيد الضفة والخناخ تحت سسنة واح إلروصوال  
لزاععسر تنفي  اتفال المصالحة،  لإلشرا تشوي  لفنة عر ية  -  وافة ا نرا  ببنود االتفال. واال

 .2017يوليو 
 –رئاسية  –انتخا ات عامة حرة ونزف ة )تشرف ية  إفراءتفديد الشرعيات الفسسنينية من خالع  -

 .ونني(مفسس 
 .2017 أغسنس

وافة المحاف  والملسسات الدولية وعسر راس ا المحومة الفنائية  رإلدعع التوفت الفسسنيني  -
، وعدع الر   بين ه ا ا عزعلمالحخة إسرائي  ومحاكمت ا عسر فرائم ا  حة الش و الفسسنيني 

 مفاوضات سياسية م  ا. أ التوفت و ين 
 إلرم ا، وون ا تستند المفتمر الدولي لدع ودعوةودون ت دي  والم ادرة ال ر ية لسسالع  إحياء إعادة -

 المخبوع عر يا  وفسسنينيا . ا دنرُتمه  الحد  )الم ادرة(خرارات الشرعية الدولية، وهي 
 دائع. – 2016سبتمبر 

سنادت زفز الدعع ال ر ي الدائع المالي والم نو   - الش و الفسسنيني الراز  في الضفة الغر ية  واال
 وخناخ غزة تحت نير االحتالع ا سرائيسي.

والتصد  ل مسية ت وفدها، و لك  وأهس ااعتماد برام  عمسية وتوفير الدعع الالزع لمدينة الخدس  -
نتائ   أ لع تحخة  أن ا إال  يدا  عن آليات الدعع في السابة والتي رغع الدعع المالي ال ر ي الكبير 

 مسموسة.
اصة في مخيمات لبنان وسورفا، توافدهع، وخ أماكنتخديع الدعع الالزع لالفئين الفسسنينيين في وافة 

 مسلوليات ا تفاه الالفئين وخضاياهع الحياتية. لتحم و ا ونرواووالضغ  عسر 
الحياتية التي ي اني ا الش و الفسسنيني وفي مخدمت ا مشوسة  ا شوالياتال م  فورا  عسر ح   -

س ة لفتف م بر رفف، المنا اآللياتالك ر اء في غزة و  ض مدن الضفة ال ر ية ومخيمات ا، ووضر 
 من الخرففين الفسسنينيين في الداخ  والخارج. ا كبرودعوة عدد من الدوع ال ر ية الستي او الفزء 

الدعع المالي ال ر ي الم اشر لسش و الفسسنيني، والتخفير من م اناتت ال يرت   بتنورات المسفات  -
 .السالع(ر عمسية مس –المصالحة الوننية  –سا خة ال ور )الفتحاو  الداخسي 
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 ثالثًا: المسؤوليات والواجبات:
التوازن لسساحة الداخسية الفسسنينية، وه ا من   عادةال م  عسر وحدة فتف وت زفزها ي د   إن -

حروة فتف تحخية المصالحة الداخسية  أنرا  أحدمازن. وفي حاع رفض  أبومسلولية رئيس الحروة 
ليات دعم ا آ ُيص ف من الوافو ال حث عن إنمالدعع لسحروة، فان ه ا ال ي ني التخسي عن تخديع ا
   يدا  عن النر  الم رخ  لسمصالحة.

المصالحة الوننية ي د  لت زفز الوضر الفسسنيني في وفت الت نت  إنفازال م  عسر  إن -
ع من االنخساع الفسسنيني حفة لست رو من استحخاخات السالع الدائع وال اد ياخ ا سرائيسي ال   

، ُيص ف من وافبنا ا نرا والشام . وفي حاع عدع توص  الفصائ  الفسسنينية التفال ترضاه و  
دعوة الفام ة ال ر ية لستدخ  ب د  فرض اتفال يضر مصسحة الش و الفسسنيني وخضيتت فول 

 والفصائ  المتناحرة. ا حزاومصالف 
  عادةمازن، سيم د النرفة  أبورئاسة ال م  عسر توحيد الفسسنينيين فتحاويا  وفسسنينيا  ب إن -

احتالل ا  إن اءودعوة المفتمر الدولي لسضغ  عسر إسرائي  من اف   نر  الم ادرة ال ر ية لسسالع،
خامة، 1967الفسسنينية التي احتست عاع  ا راضيلكافة  الدولة الفسسنينية وعاصمت ا الخدس  واال

خامة ي ا سرائيسي، الصراخ ال ر   ن اءالشرفر، وهو السبي  الوحيد  عالخات نبي ية بين ا و ين  واال
، ستضنر أنفس عالدوع ال ر ية. وفي حاع لع يخع الفسسنينيون  ما عسي ع واستمروا في االنخساع عسر 

   ض الدوع ال ر ية لدراسة بدائس ا الخاصة في الت اني مر مسر الصراخ ال ر ي ا سرائيسي.
 

 ضاغطة: إجراءاترابعًا: 
وفي وافة  ا نرا وانت ه ه  أياالم نسة  ا نرا عمسية ضاغنة عسر  بإفراءاتالبدء ت تمد عسر 

 مراح  التنفي .
 8/9/2016، الدستور، عّمان

 
 "حل الدولتين"يجب البحث عن بدائل لـ  .43

 غيورا آيالند
خب  هالث سنوات ونصر السنة تسسع فون وير  م ماتت ووزفر لسخارفية ا ميروية. ومه  أسالفت 

است داده لتو ير الوخت والف د من أف  الدفر خدما   اتفال  إعالنسة ال ين س خوه، سارخ إلر الخم
ي تمد عسر مبدأ الدولتين. وعندما ُسئ  لما ا ي ن أنت سينفف أكهر من  فسسنيني-إسرائيسيسالع 
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خر ب ع وير  . وفي الواوسنب ع ف دا  أكبر  نناوال ين س خوه، أعنر وير  فوا ا  أميرويا  نمو فيا : 
 في ه ا الموضوخ ف دا  أكهر من و  ال ين س خوه، لكنت مهس ع خرر خب  سنة أن يرفر يديت ويستسسع.

بناء عسر  لك، فإن ح  النزاخ ال يت سة  ال م  الفاد فخ . وفي الفترة ا خيرة تزايدت الشائ ات  شان 
. ومه  ه ا السخاء ممون  نت ال أحد رغ ة بوتين في الم ادرة إلر عخد افتماخ بين نتنياهو وأبو مازن 

يرغو في أن ي ين بوتين، لكن ليس هناك أ  فرصة  ان يلد  مه  ه ا النوخ من االفتماعات إلر 
. والص و ة ال والدولتينوتحرفك عمسية حخيخية تن ي النزاخ إ ا لع يفر نر  أفوار أخرى غير ح  

عاما   23د لخاء خمة، ب  تكمن في أنت من  تكمن في االست داد لس م  الشال، أو  الخدرة عسر عخ
 هناك خنة واحدة فخ  منروحة عسر الناولة، وهي ليست ف ا ة  ما فيت الكفاية لسنرفين.

تستند خنة الدولتين إلر خمسة افتراضات: ا وع، أن ح  النزاخ يفو أن يوون ضمن ننال 
نسو خياع دولة عر ية فديدة مر وام  المساحة الواخ ة بين ن ر ا ردن وال حر؛ والهاني، أن الح  يت

صالحيات الدولة؛ والهالث، عدع وفود تنابة بين الرغ ة الفسسنينية الحخيخية في إن اء االحتالع 
ا سرائيسي و ين تنسر الفسسنينيين  خامة دولة مستخسة؛ االفتراض الرا ر، أن غزة والضفة الغر ية 

  الوضر الف سي حاليا  عسر ا رض؛ االفتراض يفو أن يشوال فزءا  من ويان سياسي واحد بخال
 الخامس، أن فمير الدوع ال ر ية الم تدلة م تمة فدا   مه  ه ا الح  وستساعد عسر دف ت خدما .

يرغو حخا  في  -سواء وان بوتين أو ر ما ا دارة ا ميروية المخبسة  -إ ا ما وان هناك نر  دولي 
المغسونة التي ترافخنا من  زمن  -ن يتفاه  االفتراضات ا ساسية الدفر خدما   ح  النزاخ، فإن عسيت أ

نوف ، وأن يحاوع تحسي  و  البدائ  ا خرى. إن الم ادرة الدولية لس حث مفددا  في ح  النزاخ هي 
أمر حيو ،  نت ليس هناك فرصة لم ادرة إسرائيسية م ما وانت خالخة،  ن تص ف أساسا     

 نخاا.
والفزء ا كهر  -حسع في ال الخات الدولية ليس مضمون الصفخة ب  نرفخة توضيب اإن ا مر ال   ي

و، أ  الشخص ال    ادر إلر تخديع الخنة. ووسما وان  أهمية في التوضيو هو هوية الموضِ 
الم ادر إلر نر  الخنة م ما  فدا  وي تبر داعما  لمواخر النر  اآلخر، سيوون من الس   عسر 

فحص الم ادرة بفدية. ومن ه ا المننسة فإن تدخال  روسيا  يمون أن يوون تفديدا  النر  اآلخر أن ي
منشنا  شرط أال يدخ  الروس مفددا  في الفخ ال   وخر فيت ا ميرويون ويحاولوا أن يفرضوا عسر 

. وحتر لو وافة الفسسنينيون عسر االفتماخ من دون شروط مس خة، والدولتينوالنرفين الخبوع بخنة 
فرت الموافخة عسر مفاوضات عسر أساس ح  الدولتين، فإن ن اية ال مسية ستكون المزفد من ولو 

 انتفاضة هالهة. -ا ح اط، أو ا خنر من  لك



 
 
 
 

 

 41 ص             4045 العدد:        8/9/2016 خميسال التاريخ: 

                                    

من الفنون الخياع  ا مر عينت مرة   د أخرى وانت ار نتائ  ولخد خاع ألبرت أينشتاين  ات يوع: 
 ، لخد حان الوخت لستفوير  حسوع أخرى.ومختسفة

 "يديعوت"
 8/9/2016األيام، رام هللا، 
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